
 

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2012 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΠΗΤ 
 

ΕΤΟΥΣ 2012 
 

Σας γνωστοποιούμε ότι, λόγω έλλειψης απαρτίας της ετήσιας Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού-Ηλεκτρονικού Τύπου, που είχε 

προγραμματιστεί για  τις 22 Μαρτίου 2012, σας καλούμε σε  (νέα) επαναληπτική ετήσια 

Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2012, η οποία αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί στις  

31 Μαρτίου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.30 π.μ., στο 

ξενοδοχείο Athens Imperial (Αχιλλέως και Μεγ. Αλεξάνδρου) Πλ. 

Καραϊσκάκη, (Στάση Μετρό: Μεταξουργείο) με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας 

Διάταξης, επί των οποίων καλούνται να αποφασίσουν τα τακτικά μέλη της ΕΣΠΗΤ: 
 

1. Εκλογή Τριμελούς Επιτροπής (με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη) για τη διενέργεια 

της ψηφοφορίας επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής 

Συνέλευσης. 

2. Έκθεση Πεπραγμένων των Διοικητικών Συμβουλίων από  1
η
 Ιανουαρίου 2010 μέχρι 31

η
 

Δεκεμβρίου 2010 και από 1
η
 Ιανουαρίου 2011 μέχρι 31

η
 Δεκεμβρίου 2011 

3. Ανάγνωση και έγκριση του Απολογισμού από 1
η
 Ιανουαρίου 2010 μέχρι 31

η
 Δεκεμβρίου 

2010 και από 1
η
 Ιανουαρίου 2011 μέχρι 31

η
 Δεκεμβρίου 2011. 

4. Ανάγνωση και έγκριση της Έκθεσης των Εξελεγκτικών Επιτροπών για την οικονομική 

διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου από 1
η
  Ιανουαρίου 2010 μέχρι 8

η
 Φεβρουαρίου 

2010, από 9
η
 Φεβρουαρίου 2010 μέχρι 31

η
 Δεκεμβρίου 2010, από 1

η
  Ιανουαρίου 2011 μέχρι 

30
η
 Ιουνίου 2011 και από 1

η
 Ιουλίου 2011 μέχρι 31

η
 Δεκεμβρίου 2011 

5. Απαλλαγή των Διοικητικών Συμβουλίων από κάθε ευθύνη για το διάστημα, από 1
η
 

Ιανουαρίου 2010 μέχρι 31
η
 Δεκεμβρίου 2010 και από 1

η
 Ιανουαρίου 2011 μέχρι 31

η
 

Δεκεμβρίου 2011 

6. Ανάγνωση και έγκριση του Προϋπολογισμού για το έτος 2012. 

7. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για κήρυξη στάσεων εργασίας και απεργιακών κινητοποιήσεων 

σύμφωνα με το άρθρο 3 σε συνδυασμό με τα άρθρα 14 & 27 του Καταστατικού. 

8. Προγραμματισμός δράσεων ΕΣΠΗΤ απέναντι στην επιδείνωση όλων των εργασιακών, 

οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.  
 

 

Στην ίδια Γενική Συνέλευση θα συζητηθούν επίσης και άλλα θέματα όπως: ασφαλιστικό, 

εργασιακό καθεστώς δημοσιογράφων που αμείβονται με ΔΠΥ, επιπτώσεις της οικονομικής 

κρίσης στα ΜΜΕ και ιδιαίτερα στο χώρο του Περιοδικού Τύπου (ανεργία, απολύσεις, μειώσεις 

μισθών κ.λπ), η  υπαλληλοποίηση των δημοσιογράφων στο δημόσιο τομέα της ενημέρωσης, οι 

περικοπές των συντάξεων, η υποβάθμιση των Ταμείων, το κούρεμα των αποθεματικών, η 

ασφάλιση των εργαζομένων στο διαδίκτυο κλπ. 
  

Η παραπάνω Γενική Συνέλευση είναι επαναληπτική και για την απαρτία της πρέπει να 

είναι παρόν το 25% των 629 τακτικών μελών που είναι ταμειακώς εντάξει σήμερα. 
 

Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση είναι απαραίτητη η συμμετοχή κάθε συναδέλφου – μέλους 

της Ένωσης καθώς διανύουμε μια κρίσιμη περίοδο για το μέλλον των εργασιακών και 

ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας. 
 

Χρόνος λήξεως ψηφοφορίας και εργασιών της Γενικής Συνέλευσης: 15.00 μ.μ.  
 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

                     

       Ο Πρόεδρος                                              Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 
 

Γιάννης Πλαχούρης                                         Σπύρος Κρίκος 

 

Αρ.Πρωτ.17665-22/3/12 

 



 

 

 

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ 

 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΣΠΗΤ ΣΤΙΣ 31/3/2012 

 

 

Συνάδελφοι, 

.  

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 

31/3/2012 στο ξενοδοχείο ATHENS IMPERIAL, θα πραγματοποιηθεί με συμβολικό 

και σημειολογικό χαρακτήρα, η ετήσια κοπή της πίτας μας, με την κλήρωση ταξιδιών 

εντός Ελλάδας. 

 

Επίσης, οι γονείς θα παραλάβουν μετά το τέλος της ψηφοφορίας και τις 

δωροεπιταγές για τα παιδιά τους. 

 

Σας περιμένουμε όλους και όλες το Σάββατο 31 Μαρτίου 2012 στο ξενοδοχείο 

ATHENS IMPERIAL για να ασκήσουμε το συνδικαλιστικό μας καθήκον. 

 
   

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

 

Για την ΕΣΠΗΤ 

 

   Ο Πρόεδρος                                         Ο Γεν. Γραμματέας 

 

 

   Γιάννης Πλαχούρης                                                      Σπύρος Κρίκος   

              

 

 
 

 


