Συνεδρίαση
Διοικητικού
Συμβουλίου 22/14-1-20
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 22
14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΘΕΜΑ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ
Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη:
Το ενημερωτικό σημείωμα για τη στήριξη ανέργων μελών.
Την αδυναμία εκ μέρους της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
«Αποστολή» να συνεχίσει τη χορηγία δεμάτων τροφίμων σε
άνεργα μέλη.
Αποφασίζει:
(Α) Η συνολική πρωτοβουλία να συνεχιστεί, προκειμένου να
βοηθηθούν τα άνεργα μέλη της Ενώσεως που αντιμετωπίζουν
οξυμένα προβλήματα διαβίωσης (εγκρίνεται ομόφωνα).
(Β) Για τον σκοπό αυτόν, το Διοικητικό Συμβούλιο
(εγκρίνεται κατά πλειοψηφία):
Εγκρίνει ετήσια δαπάνη έως 36.000 ευρώ για την προμήθεια
δωροεπιταγών από σούπερ μάρκετ, που θα παραλαμβάνουν
κάθε δίμηνο ο δικαιούχοι άνεργοι από την ΕΣΗΕΑ. Τα
οικονομικά κριτήρια προσδιορισμού των ωφελουμένων θα
παραμείνουν τα ίδια με την «Αποστολή», ως ακολούθως:
Για ένα άτομο: εισόδημα μέχρι 7.000€
Για οικογένεια με δύο άτομα: εισόδημα μέχρι 8.500€
Για οικογένεια με τρία άτομα συμπεριλαμβανομένων των
γονέων: εισόδημα μέχρι 10.000€
Για οικογένεια με τέσσερα άτομα συμπεριλαμβανομένων των
γονέων: εισόδημα μέχρι 11.500€
Για οικογένεια με πέντε άτομα συμπεριλαμβανομένων των
γονέων: εισόδημα μέχρι 13.000€

Για οικογένεια με έξι άτομα συμπεριλαμβανομένων των
γονέων: εισόδημα μέχρι 14.500€
Για οικογένεια με επτά άτομα συμπεριλαμβανομένων των
γονέων: εισόδημα μέχρι 16.000€.
Η υπεύθυνη του γραφείου Υποστήριξης των Ανέργων και
Υλοποίησης Προγραμμάτων κα Βέρα Ζερβακάκη θα αποστείλει
σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος στα άνεργα μέλη,
προκειμένου οι ωφελούμενοι να υποβάλουν αίτηση
συμμετοχής στη δράση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Τη σύσταση επιτροπής η οποία θα απαρτίζεται από τους
κ.κ. Μάκη Διόγο, Ταμία του Δ.Σ., Χρήστο Μπούση,
Διευθυντή, και Βέρα Ζερβακάκη, Υπεύθυνη του γραφείου
υποστήριξης των ανέργων και Υλοποίησης Προγραμμάτων.
Η επιτροπή:
Θα ζητήσει την καλύτερη δυνατή προσφορά από αλυσίδες
σούπερ μάρκετ.
Θα επικοινωνήσει με εκπρόσωπο της συνεταιριστικής
εταιρείας Βιομηχανική Μεταλλευτική (ΒΙΟ.ΜΕ), στον οποίο
θα προταθεί εάν υπάρχει η δυνατότητα έκπτωσης σε
προϊόντα καθαρισμού οικιακής χρήσεως και η σχετική
δαπάνη θα συμπεριληφθεί στον ως άνω προϋπολογισμό.
(Γ) Την έκδοση σχετικού Δελτίου Τύπου με το οποίο θα
ευχαριστεί (εγκρίνεται ομόφωνα):
Την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τον Φιλανθρωπικό
Οργανισμό «Αποστολή», για τη στήριξη που προσέφεραν
(δέματα τροφίμων) τα τελευταία έξι χρόνια στις
οικογένειες των ανέργων μελών στον χώρο των ΜΜΕ.
Τα ΕΛ.ΤΑ. που ανέλαβαν τη δωρεάν αποστολή των δεμάτων.
Τέλος, στο Δελτίο Τύπου θα αναφέρεται ότι το Συμβούλιο
διερευνά νέους τρόπους στήριξης των συναδέλφων.

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΣΥ
Το

Δ.Σ.,

λαμβάνοντας

υπόψη

την

επιστολή

της

ΠΟΕΣΥ

(αρ.πρ:2408/9-12-19) σχετικά με τη μίσθωση των γραφείων μας
από την ΠΟΕΣΥ, αποφασίζει ομόφωνα:
Την υπογραφή μισθωτηρίου συμβολαίου με τριετή ισχύ.
Την καταβολή μηνιαίου ποσού, ύψους 1.600,00 ευρώ
(μίσθωμα και κοινόχρηστες δαπάνες), με αναδρομική ισχύ
από 1ης /7ου/2019.
ΘΕΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΕΡ
Το Δ.Σ., κατόπιν αιτήματος της ΕΤΕΡ (αρ.πρ:1936/10-1-19),
αποφασίζει, κατά πλειοψηφία, την αγορά 100 ημερολογίων, αξίας
500 ευρώ, για την οικονομική ενίσχυσή της.

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Το Δ.Σ., μετά από αίτημα μέλους, εγκρίνει ομόφωνα την κάλυψη
των δικαστικών εξόδων της αγωγής που έχει ασκήσει μέλος της
Ενώσεως κατά του Δημοσίου για αποζημίωση, για τον σοβαρό
τραυματισμό που υπέστη κατά την άσκηση του επαγγέλματος.

ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εξώδικη
πρόσκληση της εταιρείας ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
(MEGA CHANNEL) προς την ΕΣΗΕΑ, προκειμένου να λάβει μέρος στη
συνέλευση των εργαζομένων της εταιρείας, στις 21/1, στην οποία
κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, θα εκλεγούν τα Μέλη της
Πενταμελούς Επιτροπής, που θα εκπροσωπήσουν τους εργαζόμενους
της εταιρείας στη διαδικασία διαβούλευσης του Νόμου 1387/1983,
με την Ειδική Διαχειρίστρια, αποφασίζει ομόφωνα:
Α) Να εκπροσωπήσει την ΕΣΗΕΑ ο εκπρόσωπος των εργαζομένων
δημοσιογράφων του Τ/Σ «MEGA CHANNEL» κος Πάνος Τουμάσης.

Β) Να πραγματοποιηθεί συνέλευση των εργαζομένων στην ΕΣΗΕΑ.
Γ) Όταν κληθούν οι εργαζόμενοι από τους ειδικούς διαχειριστές
να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους.

ΘΕΜΑ: ΚΗΡΥΞΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΦ.

«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»

ΚΑΤΟΠΙΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδέχεται ομόφωνα το αίτημα των
εργαζομένων της εφημερίδας «Ναυτεμπορική», που αφορά την
κήρυξη 24ωρης απεργίας εάν δεν καταβληθεί ο μισθός τους έως
την Τετάρτη, 15/1 (αρ.πρ:61/14-1-2020). Η εν λόγω απόφαση, θα
ανακληθεί εάν υπάρξουν θετικές εξελίξεις και ζητηθεί από τους
εργαζόμενους της εφημερίδας.

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη:
Το πρόβλημα που προέκυψε με τους επανυπολογισμούς των
συντάξεων των μελών της ΕΣΗΕΑ με το νόμο Κατρούγκαλου το
οποίο συζητήθηκε στη συνεδρίαση υπ’ αρ. 19/3-12-19.
Την επιστολή της εκπροσώπου των συνταξιούχων

κας

Τζώρτζιας Κοντράρου σχετικά με ενημερωτικό σημείωμα που
εστάλη στα mail των συνταξιούχων.
Αποφασίζει ομόφωνα την πραγματοποίηση συνάντησης με τους
δικηγόρους που έχουν αναλάβει τις αγωγές ενώπιον των αρμόδιων
διοικητικών Δικαστηρίων για λογαριασμό των συνταξιούχων. Στη
συνάντηση, θα προσκληθούν οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων,
προκειμένου να ενημερωθούν από τους δικηγόρους καθώς και από
τη νομική υπηρεσία της ΕΣΗΕΑ για το σχετικό θέμα.

ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

Το Δ.Σ., μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με το
Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΑΤ για την αντιμετώπιση της “βίας
στον αθλητισμό”, αποφασίζει να πραγματοποιηθούν οι από κοινού
δράσεις με τον ΠΣΑΤ, ως εξής:
Να πραγματοποιηθούν συναντήσεις:
Με τους συναδέλφους που εργάζονται στα γραφεία τύπου των
ΠΑΕ.
Με τους πρώην Υπουργούς Αθλητισμού.
Με τον αθλητικό εισαγγελέα.
Με τους Δ/ντές των αθλητικών μέσων.
Με τους εκπροσώπους των αθλητικών μέσων.
Εκ νέου ΕΣΗΕΑ – ΠΣΑΤ.
Να υπάρξει παρουσία σε όλα τα γήπεδα.
Να γίνει τηλεοπτικό spot.
Να γίνει επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη.
Οι διαπιστεύσεις να δίνονται μόνο σε δημοσιογράφους σε
συνεννόηση με την ΕΣΗΕΑ και τον ΠΣΑΤ.
Να πραγματοποιηθεί ημερίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος στη
μνήμη του Ανδρέα Μπόμη με θέμα τη βία στον αθλητισμό.
Να γίνει εκ νέου συνάντηση με τον Υφυπουργό Πολιτισμού
και Αθλητισμού.

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΣΠΗΤ

ΓΙΑ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ/ΣΥΣΤΑΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε
με το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ, κατόπιν αιτήματός τους (υπ’
αρ.πρ:1977/16-10-19 επιστολή τους), για το θέμα της
συνδικαλιστικής ενοποίησης των δύο Ενώσεων ΕΣΗΕΑ-ΕΣΠΗΤ,
αποφασίζει ομόφωνα:
Τη σύσταση επιτροπής με εκπροσώπους της ΕΣΗΕΑ και της
ΕΣΠΗΤ, η οποία θα διερευνήσει το ενδεχόμενο ενοποίησης
των δύο Ενώσεων.
Από πλευράς Ενώσεως ορίζονται ως μέλη της επιτροπής η κα

Αγάτσα Α’ Αντιπρόεδρος και η κα Μάχη Νικολάρα Ειδική
Γραμματέας, καθώς και όποιο μέλος του συμβουλίου το
επιθυμεί, εφόσον προηγηθεί ενημέρωση.
Να σταλεί επιστολή στην ΕΣΠΗΤ, στην οποία θα ζητείται να
ορίσουν μέλη που θα μετέχουν στην επιτροπή αντίστοιχα.
Το συμβούλιο θα επανέλθει επί του θέματος, προκειμένου
να συζητήσει το πόρισμα της επιτροπής κα να λάβει
σχετικές αποφάσεις.

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΕΟΔ ΓΙΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Το Δ.Σ., επιβεβαιώνει τη δια περιφοράς απόφαση που ελήφθη κατά
πλειοψηφία και αφορά την εκπροσώπηση της ΕΣΗΕΑ από την Ειδική
Γραμματέα κα Μ. Νικολάρα στο εργαστήριο που διοργανώνει η
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία με τίτλο «Ο Νέος Νόμος για τα Πνευματικά
Δικαιώματα στη Ε.Ε. – Πώς θα εξασφαλίσουν οι δημοσιογράφοι ένα
δίκαιο μερίδιο;», που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, από
τις 19 έως και τις 20 Μαρτίου 2020.

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΩΝΙΚΩΝ ΜΜΕ ΣΤΟ ΦΟΡΟΥΜ ΤΟΥ
ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ 2020 ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Το Δ.Σ., κατόπιν ενημέρωσης της Προέδρου κας Μ. Αντωνιάδου για
την πρόσκληση της Οργάνωσης των Πολωνικών ΜΜΕ στο Φόρουμ του
δρόμου του Μεταξιού 2020 των Δημοσιογραφικών Οργανώσεων της
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (αρ.πρ:2465/16-12-19), που θα
πραγματοποιηθεί στη Βαρσοβία 19-24 Μαΐου, αποφασίζει κατά
πλειοψηφία να εκπροσωπηθεί από ένα μέλος του Μεικτού
Συμβουλίου που έχει παραστεί ως παρατηρητής στις συνεδριάσεις.
Η επιλογή του εκπροσώπου θα γίνει κατόπιν κληρώσεως. Τα έξοδα
της διαμονής θα καλυφθούν από την Πολωνική Ένωση.

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΟΔ/ΕΟΔ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
ΓΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»
Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν ενημέρωσης της Προέδρου κας Μ.
Αντωνιάδου για την πρόσκληση της ΔΟΔ/ΕΟΔ και συγκεκριμένα του
Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών Συνδικαλιστικών Ενώσεων (ETUI) για
παρακολούθηση μετεκπαιδευτικού προγράμματος μέσω διαδικτύου με
θέμα: «Αγγλικά για συνδικαλιστές μέσω διαδικτύου», αποφασίζει
ομόφωνα να το παρακολουθήσουν εκπρόσωποι του Μεικτού
Συμβουλίου, κατόπιν πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Η επιλογή των
εκπροσώπων θα γίνει κατόπιν κλήρωσης, σε περίπτωση που
εκδηλωθεί μεγάλο ενδιαφέρον.

ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΟΔ/ΕΟΔ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΕΤΗΣΙΑ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ
Το Δ.Σ., κατόπιν ενημέρωσης της Προέδρου κας Μ. Αντωνιάδου για
την πρόσκληση της ΔΟΔ/ΕΟΔ στην Ετήσια Συνέλευση της ΕΟΔ 2020
(αρ.πρ:2465/16-12-19), που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη
Ζάγκρεμπ, στις 18/19 Μαΐου, αποφασίζει ομόφωνα να εκπροσωπηθεί
από δύο μέλη του Συμβουλίου, κατόπιν συνεννόησης.

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΩΝ 14

ΗΣ

15

ΗΣ

16

ΗΣ

17

ΗΣ

18

ΗΣ

19

ΗΣ

20

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 18

ΗΣ

ΗΣ

19ΗΣ 20ΗΣ 21ΗΣ
Το Δ.Σ., μετά από εισήγηση της Προέδρου κας Μ. Αντωνιάδου,
επικυρώνει ομόφωνα τις απομαγνητοφωνήσεις των συνεδριάσεων υπ’
αρ. 14/22-10-19, 15/31-10-19, 16/5-11-19, 17/19-11-19,
18/26-11-19, 19/3-12-19 και 20/17-12-19, καθώς και τις
αποφάσεις των συνεδριάσεων υπ’ αρ. 16/5-11-19 και 17/19-11-19.

