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ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 13/15-10-19
Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις αποφάσεις της
συνεδρίασης υπ’ αρ. 13/15-10-19, ως το επισυναπτόμενο κείμενο.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ Ν. 4356/2015 (ΦΕΚ
Α’ 181) «ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑΣ»
Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα του
Υπουργού Δικαιοσύνης κου Κώστα Τσιάρα για τη συμμετοχή ενός
τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους στο συλλογικό
συμβουλευτικό-γνωμοδοτικό όργανο «Εθνικό Συμβούλιο κατά του
Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας», αποφασίζει κατά πλειοψηφία
τη συμμετοχή στο παραπάνω συλλογικό όργανο της κας Άριας
Αγάτσα, ως τακτικού μέλους και των κ.κ. Μάκη Διόγου και Μάχης
Νικολάρα, ως αναπληρωματικών.

ΘΕΜΑ: ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
«ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ»
Το Διοικητικό Συμβούλιο:
Κατόπιν ενημέρωσης του εκπροσώπου της εφημερίδας «Νέα
Σελίδα» στο Μεικτό Συμβούλιο ότι η εργοδοσία δεν έχει
καταβάλει ακόμα το μισθό του Σεπτεμβρίου (αρ.

πρωτ:2004/21-10-19),
Έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία της Προέδρου κας Μ.
Αντωνιάδου με τον εκδότη της εφημερίδας κο Ηλία Λιβάνη,
ο οποίος την ενημέρωσε ότι ο μισθός των εργαζομένων έχει
καταβληθεί.
Αποφασίζει ομόφωνα την πραγματοποίηση συνάντησης με τον εκδότη
της εφημερίδας «ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ», προκειμένου να συζητηθούν θέματα
που αφορούν τους συναδέλφους της εφημερίδας. Στη συνάντηση θα
προσκληθεί να παρίσταται και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων.

ΘΕΜΑ: ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΙΗΕΑ
Το Δ.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία την αποστολή συγχαρητήριας
επιστολής στην ΕΙΗΕΑ, μετά τη συγκρότηση σε Σώμα του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην επιστολή θα επισημαίνονται:
Τα προβλήματα του Κλάδου, όπως η καθυστέρηση πληρωμής
δεδουλευμένων κ.α.
Τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο
διαδίκτυο κ.ο.κ. και
Θα υπενθυμίζεται ότι όσα μέλη έγιναν ιδιοκτήτες ή
συνιδιοκτήτες ή απέκτησαν μετοχές εταιρίας που εκδίδει
ημερήσια εφημερίδα, οφείλουν να αποχωρούν από την ΕΣΗΕΑ,
σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΣΗΕΑ. Για τον λόγο αυτόν, θα
καλούνται να συμπλεύσουν με την αντίληψη των παλαιότερων
εκδοτών, όπως της αείμνηστης Ελένης Βλάχου, η οποία
παραιτήθηκε από την ΕΣΗΕΑ σ’ αντίστοιχη στιγμή.

ΘΕΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ SITE “TO SPIRTO.NET”
Το Δ.Σ., έπειτα από ενημέρωση εργαζομένων στην ιστοσελίδα “to
spitro.net”, σχετικά με την καθυστέρηση καταβολής των

δεδουλευμένων αποδοχών πέντε (5) μηνών και πλέον και την
αναστολή λειτουργίας της ιστοσελίδας από τις 10/9/19
(αρ.πρ:1986/17-10-19), αποφασίζει ομόφωνα:
Η Νομική Υπηρεσία να υποβάλει αίτηση προς το Υπουργείο
Εργασίας για τον ορισμό τριμερούς συμφιλιωτικής
σύσκεψης.
Να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι, προκειμένου να υπάρξει
καταγγελία στο ΣΕΠΕ.
Να σταλεί επιστολή στον Υπουργό Εργασίας κο Γιάννη
Βρούτση, στην οποία θα καταγγέλλεται το φαινόμενο της
απλήρωτης εργασίας που παρατηρείται πολύ έντονα στο χώρο
του διαδικτύου και θα ζητείται να βρεθεί τρόπος
αντιμετώπισης του ζητήματος. Η εν λόγω επιστολή θα
δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΕΣΗΕΑ.
Να συμπαρασταθεί η Νομική Υπηρεσία στους συναδέλφους,
προκειμένου να ασκηθούν όλα τα ένδικα μέσα.
ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ «TheFact.gr»
Το Διοικητικό Συμβούλιο:
Έχοντας ασχοληθεί με τα εργασιακά προβλήματα των
εργαζομένων της ιστοσελίδας «thefact.gr»,
Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση υπ’ αρ. 99/21-5-19 και
1/21-6-19.
Την απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων που εξεδόθη.
Αποφασίζει ομόφωνα:
Την έκδοση ανακοίνωσης για την απόφαση του δικαστηρίου
που υποχρεώνει την εργοδοσία να καταβάλει τα οφειλόμενα
δεδουλευμένα στους εργαζόμενους. Η ανακοίνωση θα
ενταχθεί και στη ροή του site.
Η σχετική απόφαση του δικαστηρίου, όπως και άλλες
παρόμοιες αποφάσεις, να αναρτηθεί, χωρίς να παραβιάζει
προσωπικά δεδομένα, στην ειδική εφαρμογή του site της
Ενώσεως.

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «DOCUMENTO»

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ

ΤΩΝ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΤΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της συνεδρίασης υπ’ αρ.
13/15-10-19 και κατόπιν συζήτησης για τις εξελίξεις στην εφ.
«Documento», αποφασίζει ομόφωνα, να κληθεί στην επόμενη
συνεδρίαση του συμβουλίου ο εκπρόσωπος των εργαζομένων της
εφημερίδας κος Απόλλωνας Λιακόπουλος, ώστε να ενημερώσει για
τις τρέχουσες εξελίξεις των εργασιακών ζητημάτων που υπάρχουν
στην εφημερίδα.

ΘΕΜΑ: ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΟΥΣΩΝ 1 ΟΥ ΚΑΙ 3 ΟΥ
ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ
ου

ου

Το Δ.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία οι αίθουσες του 1 και 3
ορόφου να διατίθενται στους εκδοτικούς οίκους με μείωση των

μισθωμάτων ενοικίασης κατά 25% επί της αρχικής τιμής (β.λπ.
σχετική απόφαση υπ’ αρ. 61/8-7-14), με την ελάχιστη επιβάρυνση
της επιμέλειας και των λειτουργικών εξόδων της αίθουσας
ου

(σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αρ. 32/21-12-17: «Αίθουσα 1
ορόφου: λειτουργικά έξοδα 30 ευρώ και επιμέλεια 30 ευρώ,
σύνολο 60 ευρώ / Αίθουσα 3ου ορόφου: λειτουργικά έξοδα 20 ευρώ
και επιμέλεια 30 ευρώ, σύνολο 50 ευρώ»). Για τον λόγο αυτόν θα
σταλούν ενημερωτικές επιστολές στους εκδοτικούς οίκους,
προκειμένου να λάβουν γνώση.

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΣΠΗΤ
Το Διοικητικό Συμβουλίου αποδέχεται ομόφωνα το αίτημα της
Ένωσης Συντακτών Περιοδικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ) για την
πραγματοποίηση συνάντησης, προκειμένου να ακουστούν οι απόψεις
τους στο ζήτημα που θέτουν στην επιστολή τους σχετικά με τη

συνδικαλιστική

ενοποίηση

των

δύο

Ενώσεων

ΕΣΗΕΑ-ΕΣΠΗΤ,

λαμβάνοντας υπόψη το 8ο ψήφισμα που Πανελλαδικού Συνεδρίου της
ΠΟΕΣΥ (σύμφωνα με το υπ’ αρ.πρ:1977/16-10-19).

