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ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Ρ/Σ FLASH
Το Δ.Σ., μετά το αίτημα του εκπροσώπου του Ρ/Σ FLASH, εγκρίνει
τη χορήγηση οικονομικού βοηθήματος στους συντάκτες του
σταθμού, οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι επί 16 μήνες, με το
ποσό των 500 ευρώ, από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας, σε κάθε έναν,
σύμφωνα με τον κατάλογο που θα αποστείλει ο εκπρόσωπος.
Πάγια απόφαση του Δ.Σ. είναι ότι το ειδικό βοήθημα χορηγείται
σε μέλη που δεν έχουν δεύτερη εργασία, εφόσον καταθέσουν
αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού της Εφορίας και υπό τη
δέσμευση ότι θα επιστρέψουν το βοήθημα, εφόσον πληρωθούν από
τον εργοδότη τους.

ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ρ/Σ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Το Δ.Σ., μετά το αίτημα του εκπροσώπου του δημοτικού Ρ/Σ
«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ», εγκρίνει τη χορήγηση οικονομικού βοηθήματος
στους συντάκτες του σταθμού, οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι
επί 11 μήνες, με το ποσό των 400 ευρώ, από το Ταμείο
Αλληλοβοήθειας, σε κάθε έναν, σύμφωνα με τον κατάλογο που θα
αποστείλει ο εκπρόσωπος.
Πάγια απόφαση του Δ.Σ. είναι ότι το ειδικό βοήθημα χορηγείται
σε μέλη που δεν έχουν δεύτερη εργασία, εφόσον καταθέσουν

αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού της Εφορίας και υπό τη
δέσμευση ότι θα επιστρέψουν το βοήθημα, εφόσον πληρωθούν από
τον εργοδότη τους.

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΥΨΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΕΦ. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ
Το Δ.Σ., μετά το αίτημα της εκπροσώπου της εφ. «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ»,
εγκρίνει την κάλυψη από την ΕΣΗΕΑ της αμοιβής, ύψους 2.000
ευρώ, της δικηγόρου κ. Μαργετίνας Στεφανάτου, που χειρίζεται
εδώ και τρία χρόνια την υπόθεσή τους. Οι συντάκτες, μετά την
απόρριψη από τα δικαστήρια της τρίτης αίτησης πτώχευσης της
Απογευματινής, σκοπεύουν πλέον να κινηθούν με προσωπική μήνυση
κατά του Κ. Σαραντόπουλου.

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΣΗΕΑ
Το Δ.Σ, αποφασίζει οι υπηρεσίες να συγκεντρώσουν προσφορές για
τη συντήρηση του κτηρίου της ΕΣΗΕΑ, καθώς και των υπολοίπων
ακινήτων ιδιοκτησίας της Ένωσης.

ΘΕΜΑ: ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΚΟΥΦΟΥ 10
Το Δ.Σ. ενημερώνεται από μέλος του συμβουλίου για την απόφαση
της ΕΤΕΡ να αποχωρήσει από το, επί της οδού Σκούφου 10,
διαμέρισμα ιδιοκτησίας της ΕΣΗΕΑ, έως τις 15/12/13, το οποίο
μίσθωνε ως έδρα των γραφείων της (απόφαση υπ’
αρίθμ.113/5-4-11), καθώς δεν δύναται πλέον να καταβάλει το
μίσθωμα (Α.Π.3310/11-11-13).
Το Δ.Σ. αποφασίζει :
1)
Ο Β’ Αντιπρόεδρος κ. Μ. Διόγος με τον δ/ντή των υπηρεσιών
κ. Μ. Αμελίδη να επισκεφθούν το διαμέρισμα για να βεβαιώσουν
τις εργασίες/επισκευές που πραγματοποιήθηκαν και συμψηφίστηκαν

με τα αντίστοιχα του ποσού δαπάνης μισθώματα (απόφαση υπ’
αρίθμ. 118/3-5-13).
Εξουσιοδοτούνται να παραλάβουν το διαμέρισμα.
2)
Τη δημοσίευση αγγελίας για την ενοικίαση
διαμερίσματος μετά την αποχώρηση της ΕΤΕΡ.

του

ΘΕΜΑ: ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ
Το Δ.Σ., σε συνέχεια της σύσκεψης Ενώσεων-Ταμείων (7/11/13)
και της έκτακτης συνεδρίασης (21/8-11-13 Ε) για το
αγγελιόσημο, αποφασίζει:
Να ζητήσει μία επικαιροποιημένη γνωμοδότηση για το
Αγγελιόσημο από τον καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου κ.
Αντ. Μανιτάκη.
Να ζητήσει από την Πρόεδρο του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κ. Γ.
Αντωνοπούλου, να προβεί σε διόρθωση σε έγγραφο, που
εστάλη από το Ταμείο στο υπ. Οικονομικών –κατόπιν
σχετικής εντολής- και περιλαμβάνει το Αγγελιόσημο στους
μη ανταποδοτικού χαρακτήρα κοινωνικούς πόρους, ενώ
αποτελεί οιωνεί εργοδοτική εισφορά στον Τύπο και στους
Ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς.

ΘΕΜΑ: ΕΡΤ
Το Δ.Σ., μετά από συζήτηση για τις εξελίξεις στο θέμα της ΕΡΤ
(εισβολή ΜΑΤ τα ξημερώματα της
ραδιομεγάρου κ.λπ.), αποφασίζει:

5ης/11,

εκκένωση

του

1. Την έκδοση λεπτομερούς ανακοίνωσης καταγγελίας, στην
οποία θα απαιτείται η άμεση εκκένωση του ραδιομεγάρου
από τις αστυνομικές δυνάμεις και να επιτραπεί στους
συνδικαλιστές (ΠΟΕΣΥ-ΠΟΣΠΕΡΤ) η πρόσβαση στο γραφείο που
τηρούν στο ραδιομέγαρο (βάσει του Ν.1264).

2. Την πραγματοποίηση διαβήματος/αναφοράς στον Άρειο Πάγο
για την κατάληψη του ραδιομεγάρου από τις αστυνομικές
δυνάμεις.
3. Την κήρυξη τρίωρης στάσης εργασίας, την Πέμπτη 14/11/13,
από τις 12μ. έως τις 3 μ.μ., για τη συμμετοχή των
δημοσιογράφων στην προγραμματισμένη συγκέντρωση
διαμαρτυρίας στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου, που
διοργανώνουν μεταξύ άλλων και οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ.
4. Όταν διευκρινιστεί από τους εργαζόμενους, εάν υπάρχει
ανάγκη στήριξης από την ΕΣΗΕΑ για στούντιο ραδιοφωνικό ή
τηλεοπτικό, θα διατυπωθεί και το συμβούλιο θα το
εξετάσει.

ΘΕΜΑ: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΤΟ

5Ο

ΤΡΙΜΕΛΕΣ

ΕΦΕΤΕΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο δίνει την εντολή και πληρεξουσιότητα
στη Νομική Σύμβουλο της Ε.Σ.Η.Ε.Α. Χρύσα Σαλαβράκου (ΑΜ/ΔΣΑ
9189) να παραστεί και να επαναλάβει τη δήλωση παράστασης
πολιτικής αγωγής για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.)
ενώπιον του 5ου Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών κατά τη
δικάσιμο της 18ης/11/2013 είτε σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο
στη δίκη κατά Καπράνου και λοιπών για τις κατηγορίες που έχουν
απαγγελθεί σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1675/2013 Βούλευμα του
Συμβουλίου Εφετών Αθηνών.

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦ. ΓΑΥΡΟΣ
Το Δ.Σ., μετά τη συζήτηση που είχε με τον απολυμένο από την
εφ. «ΓΑΥΡΟΣ», κ. Απόλλωνα Λιακόπουλο, αποφασίζει:
Την έκδοση ανακοίνωσης.
Τη στήριξη της καταγγελίας του κ. Λιακόπουλου στο ΣΕΠΕ.

Την πραγματοποίηση συνάντησης με τον εκδότη κ. Αντ.
Πίκουλα για να συζητηθούν τα έντονα προβλήματα στην
εφημερίδα (πολύμηνες οφειλές δεδουλευμένων, απασχόληση
αποφοίτων δημοσιογραφικών σχολών έναντι ελάχιστου
επιμίσθιου κ.ά.).

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦ. ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ
Το Δ.Σ., αποφασίζει την αποστολή επιστολής για πραγματοποίηση
συνάντησης στην ΕΣΗΕΑ, με τον εκδότη της εφ. «ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ» κ. Δ.
Μπενέκο.

ΘΕΜΑ: ΕΞΠΡΕΣ
Το Δ.Σ., μετά τη συζήτηση που είχε με την εργαζόμενη στην εφ.
«ΕΞΠΡΕΣ» κ. Μ. Δημητροπούλου, αποφασίζει την πραγματοποίηση
συνέλευσης το προσεχές διάστημα, για να αξιολογηθούν τα
αποτελέσματα του πολύμηνου αγώνα των εργαζόμενων, να εξεταστεί
το ενδεχόμενο της επίσχεσης εργασίας και να συνταχθεί
αναλυτικό ψήφισμα των εργαζομένων, το οποίο θα ανακοινωθεί και
θα δημοσιευθεί στον Τύπο, ως πληρωμένη καταχώρηση, από την
ΕΣΗΕΑ.

