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ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡ.
25/4-2-20
Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει κατά πλειοψηφία
αποφάσεις της συνεδρίασης υπ’ αρ. 25/4-2-20.

τις

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
Α) Να ζητήσει από τον εκπρόσωπο των εργαζομένων του ΑΠΕ-ΜΠΕ,
να αποστείλει στην ΕΣΗΕΑ ενημερωτικό σημείωμα, έχοντας
εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων του Πρακτορείου,
που θα αναφέρει ποια άρθρα χρήζουν αλλαγής/αποσαφήνισης,
ομοίως και από τον νομικό σύμβουλο της Ενώσεως κ. Απόστολο
Τσαλαπάτη.
Β) Η παραπάνω ενέργεια θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την
πραγματοποίηση της συνάντησης με τον Πρόεδρο του Αθηναϊκού
Πρακτορείου, που έχει οριστεί για τις 12/2.
Γ) Στη συνάντηση, κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, το
Συμβούλιο θα ζητήσει:
Την Αλλαγή του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του
ΑΠΕ-ΜΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη: α) τη συζήτηση που
πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, β) το

σημείωμα του εκπροσώπου, καθώς γ) τη γνωμοδότηση του
νομικού Συμβούλου κου Απ. Τσαλαπάτη -*να πραγματοποιηθεί
εκ του μηδενός συζήτηση, να αναδιαμορφωθούν άρθρα που
αναφέρονται σε θέματα προσλήψεων-απολύσεων, να ζητηθεί
σύσταση και λειτουργία υπηρεσιακού συμβουλίου το οποίο
θα αποφαίνεται αποφασιστικά επί υπηρεσιακών θεμάτων
κ.λπ.), δ) Τα λάθη στην επωνυμία του ΕΔΟΕΑΠ κλπ.
Να υπάρξει ρητή αναφορά ότι ο Κανονισμός Λειτουργίας θα
πρέπει να είναι σύμφωνος με τις ισχύουσες διατάξεις της
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Σ.Σ.Ε.)
Γ) Αμέσως μετά τη συνάντηση, θα πραγματοποιηθεί και συνέλευση
των εργαζομένων, για ενημέρωση.

ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, έπειτα από επιστολή του μέλους …, με
την οποία ενημερώνει ότι στο γήπεδο της Ηλιούπολης δεν του
επετράπη η δωρεάν είσοδος για τη δημοσιογραφική κάλυψη του
αγώνα της Α’ ΕΠΣΑ μεταξύ των ομάδων Ηλιούπολης και ΠΑΟ Ρουφ,
αποφασίζει ομόφωνα να σταλεί σχετική επιστολή διαμαρτυρίας
στον Πρόεδρο της ΕΠΣΑ και την κοινοποίησή της στον Πρόεδρο της
ΕΠΟ και τον υφυπουργό Αθλητισμό.

ΘΕΜΑ: ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗ

ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ

ΤΟΝ

ΘΑΝΑΤΟ

ΤΟΥ

ΚΛΕΑΡΧΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την ανάρτηση στην
ιστοσελίδα της Ενώσεως συλλυπητήριου μηνύματος για τον θάνατο
του Κλέαρχου Τσαουσίδη.

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΙΣ 6/3
ΣΤΗ ΡΟΔΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδέχεται ομόφωνα το αίτημα της
Προέδρου κας Μ. Αντωνιάδου, προκειμένου να υπάρξει πρόσθεση
παρέμβαση από τη Νομική Υπηρεσία της Ενώσεως, ενόψει του
δικαστηρίου της που έχει οριστεί στις 6/3, στη Ρόδο.

ΘΕΜΑ: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 16 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΝΤΟΧΑ
Το Δ.Σ., μετά από ενημέρωση της Προέδρου κας Μ. Αντωνιάδου για
την πρόσκληση
συμμετοχής στο Διεθνές Συνέδριο «Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης: «Προκλήσεις και Μέθοδοι Προώθησης των
Ελευθεριών και Προστασίας των Ακτιβιστών», που θα
πραγματοποιηθεί από τις 16 έως και τις 17 Φεβρουαρίου στην
πρωτεύουσα του Κατάρ στη Ντόχα, αποφασίζει κατά πλειοψηφία να
εκπροσωπηθεί από την Πρόεδρο κ. Μ. Αντωνιάδου. Τα έξοδα του
ταξιδίου και της διαμονής θα καλυφθούν από την Εθνική Επιτροπή
Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του Κατάρ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΡΤ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει κατά πλειοψηφία να σταλεί
επιστολή

στη Διοίκηση της ΕΡΤ, στην οποία:

Θα ζητείται:
1ον Το Αθλητικό να υπαχθεί, ως ξεχωριστή Διεύθυνση, στη Γενική
Διεύθυνση Ενημέρωσης.
2 ον Να δημιουργηθεί Διεύθυνση Ενημερωτικών Ραδιοφώνων στη
Γενική Διεύθυνση, με δυο υποδιευθύνσεις, ΕΡΑ1 και ΕΡΑ ΣΠΟΡ
(δηλ: οι δημοσιογράφοι να είναι ενταγμένοι σε διακριτές
οργανικές μονάδες με καθορισμένο αντικείμενο εργασίας, ανάλογα
με το μέσο που υπηρετούν κ.λπ.).

3ον Διευκρινίσεις για τη διοικητική οργάνωση των περιφερειακών
σταθμών στο νέο Οργανόγραμμα και τον συντονισμό τους.
4ον Όλα τα συνοδευτικά έγγραφα του Οργανογράμματος (αναλυτική
περιγραφή αρμοδιοτήτων ανά οργανωτική μονάδα, περιγραφή θέσεων
εργασίας, εσωτερικός κανονισμός Λειτουργίας).
Επιπλέον, θα τονίζεται ότι:
Η Διοίκηση της ΕΡΤ εκ του Νόμου είναι υποχρεωμένη να
καλεί την ΕΣΗΕΑ σε διαβούλευση.
Οι κ.κ. Α. Αγάτσα και Μ. Νικολάρα σε συνεργασία με τη Νομική
Σύμβουλο κα Χρ. Σαλαβράκου θα διατυπώσουν την απάντηση της
ΕΣΗΕΑ στη διοίκηση της ΕΡΤ και τις θέσεις της για το νέο
οργανόγραμμα
(https://www.esiea.gr/epistoli-me-paratiriseis-epi-toy-orga/).

