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ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡ.
26/11-2-20
Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει κατά πλειοψηφία:
Τις αποφάσεις της συνεδρίασης υπ’ αρ. 26/11-2-20.
Τις απομαγνητοφωνήσεις των συνεδριάσεων υπ’
21/7-1-20, 22/14-1-20 και 25/4-2-20.

αρ.

ΘΕΜΑ: ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΥΠΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
Να εκδοθεί ανακοίνωση στην οποία:
α) Το Συμβούλιο θα χαιρετίζει τη παρέμβαση της κυβέρνησης για
τη λήψη μέτρων ενίσχυσης του έντυπου τύπου.
Θα τονίζεται ότι:
α) Οι δύο συναρμόδιοι Υπουργοί Οικονομικών και Τύπου θα
πρέπει, το ταχύτερο δυνατό, να εκδώσουν σχετική υπουργική
απόφαση για τον ορισμό γνωμοδοτικής επιτροπής, η οποία θα
αποτελείται από εκπρόσωπους των Ενώσεων Ιδιοκτητών Δημοσιογράφων και προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους.
β) Η πρωτοβουλία αυτή θα έπρεπε να είχε ήδη υλοποιηθεί το

συντομότερο δυνατό.
Να ζητηθούν συναντήσεις με τους Υπουργούς Οικονομικών
και Τύπου, οι οποίοι, ως καθ’ ύλην αρμόδιοι, θα εκδώσουν
την ΚΥΑ, που θα αφορά το ύψος και το είδος των
οικονομικών ενισχύσεων προς τον Τύπο, καθώς και ποιες θα
είναι οι προϋποθέσεις για τη λήψη των εν λόγω
οικονομικών ενισχύσεων.
Να ζητηθεί από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων
Συντακτών (ΠΟΕΣΥ), η οποία θα συνεργαστεί με τις
περιφερειακές ενώσεις, να ενημερώσει το Συμβούλιο για
τις προθέσεις της σχετικά με το θέμα, ώστε να υπάρξει
συντονισμός και κινητοποίηση ενιαίου μετώπου.
Να ζητηθούν από τα κόμματα της Αντιπολίτευσης, όπως
έκαναν και κατά το παρελθόν, να στηρίξουν την εν λόγω
νομοθετική πρωτοβουλία.

ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο:
Ενόψει ψήφισης του νέου σχεδίου νόμου για το Ασφαλιστικό
στην Ολομέλεια της Βουλής, στο οποίο προβλέπεται
μεταρρύθμιση ενοποίησης όλων των ασφαλιστικών φορέων
απονομής σύνταξης και εφάπαξ παροχής κ.λπ.
Λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του άρθρου 65.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία να συνεργαστεί με τις Ενώσεις
Τύπου, προκειμένου:
Να εκδοθεί ανακοίνωση και να σταλεί επιστολή σε όλα τα
πολιτικά κόμματα θέτοντας υπόψη δύο ζητήματα μείζονος
σημασίας για τον δημοσιογραφικό κόσμο και τους
εργαζόμενους στον Τύπο, ζητώντας τη στήριξη και την
ικανοποίησή τους θεωρώντας τα εύλογα και δίκαια:
Α) Αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν από την παρ. 2
του άρθρ. 65, ώστε το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ να παραμείνει Διεύθυνση και όχι

τμήμα του ΕΦΚΑ.
Β) Θα ζητηθεί η στήριξη των κομμάτων της αντιπολίτευσης,
προκειμένου να ζητήσουν από την κυβέρνηση την εντατικοποίηση
των ενεργειών για την είσπραξη του ανεξόφλητου αγγελιοσήμου
και τη θεσμοθέτηση συνεργασίας μεταξύ σωματείων των
εργαζομένων στον Τύπο και των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την
εντατικοποίηση του καταλογισμού και της είσπραξης του
Αγγελιοσήμου.
Να σταλεί και στον Υπουργό Εργασίας κο Γιάννη Βρούτση
επιστολή, στην οποία θα επισημαίνεται η ανάγκη
τροποποίησης του καταστατικού του ΤΣΠΕΑΘ, προκειμένου να
ασφαλιστούν και οι εργαζόμενοι στις ιστοσελίδες.

ΘΕΜΑ: ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ 1 Ο Υ ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από αίτημα του Πανελλήνιου
Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ), αποφασίζει ομόφωνα τη δωρεάν
παραχώρηση της αίθουσας του 1ου ορόφου (σύμφωνα με την απόφαση
υπ’ αρ. 34/28-1-14) για την πραγματοποίηση σεμιναρίου
ενημέρωσης δημοσιογράφων για τους Ολυμπιακούς αγώνες του
Τόκυο, στις 9/3, με την ελάχιστη επιβάρυνση της επιμέλειας.
ΘΕΜΑ: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Το Δ.Σ., κατόπιν αιτήματος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων
Συντακτών (ΠΟΕΣΥ), της Περιφέρειας Ανατολικής ΜακεδονίαςΘράκης και της Ένωσης Συντακτών Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης
για τον ορισμό εκπροσώπου της ΕΣΗΕΑ, ο οποίος πρόκειται να
μετέχει στην Οργανωτική Επιτροπή ενόψει του Δημοσιογραφικού
Συνεδρίου Σαμοθράκης, αποφασίζει κατά πλειοψηφία το Συμβούλιο
να εκπροσωπηθεί από τη Β’ Αντιπρόεδρο κα Αγγελική Γυπάκη.
ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΥΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΕΣΥ
Το Δ.Σ. μετά από αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων
Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) να οριστούν, από πλευράς Ενώσεως, δύο μέλη
που θα μετέχουν στην επιτροπή, η οποία θα χειρίζεται το θέμα
των πνευματικών δικαιωμάτων: α) Ορίζει κατά πλειοψηφία την
Ειδική Γραμματέα κα Μ. Νικολάρα και τον Σύμβουλο κο Γιώργο
Βότσκαρη ως μέλη της επιτροπής. Οι συνάδελφοι
πρέπει να
καταστήσουν σαφές ότι η επιτροπή θα πρέπει να είναι ολιγομελής
για να έχει αποτελεσματικότερη δράση.
β) Αποφασίζει κατά πλειοψηφία να σταλεί απάντηση στην από
21-2-20 αρ.πρ:385 επιστολή της Ομοσπονδίας, ότι η στελέχωση
της επιτροπής δεν μας βρίσκει σύμφωνους, γιατί δεν λαμβάνει
υπόψη τον αριθμό των μελών που κάθε Ένωση εκπροσωπεί.

ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΣΗΕΑ
Το Δ.Σ., κατόπιν αιτήματος της εργαζόμενης στην Ένωση … και
λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση υπ’ αρίθμ.143/22-4-05, εγκρίνει
ομόφωνα τη χορήγηση σε αυτήν προκαταβολής τριών μισθών, λόγω
έκτακτης οικονομικής ανάγκης. Το ποσό θα εξοφληθεί σε 24
ισόποσες μηνιαίες δόσεις, που θα παρακρατούνται από τις
αποδοχές της εργαζόμενης.

ΘΕΜΑ: ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΙΑΝΝΙΤΩΝ

ΣΤΟΝ

Το Δ.Σ., κατόπιν αιτήματος του Συλλόγου Βιαννιτών, αποφασίζει
ομόφωνα
τη δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας του 1 ου ορόφου
(σύμφωνα με την απόφαση υπ΄αρ.34/28-1-14) για την
πραγματοποίηση εκδήλωσης με θέμα: «Τη συμβολή της Κρήτης στον
εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του 1821», στις 23/3, με ελάχιστη
επιβάρυνση της επιμέλειας και των λειτουργικών εξόδων της
αίθουσας.

ΘΕΜΑ: ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
Το Δ.Σ., μετά από αίτηση του μέλους …, αποφασίζει ομόφωνα τη
δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας του 1ου ορόφου (σύμφωνα με την
απόφαση υπ΄αρ.34/28-1-14) για την πραγματοποίηση εκδήλωσης της
Αρμένικης Εθνικής Επιτροπής Ελλάδας σε συνεργασία με τον
Κέντρο Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών
(ΚΕΜΜΙΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στις 11/3, με
ελάχιστη επιβάρυνση της επιμέλειας και των λειτουργικών εξόδων
της αίθουσας (σύμφωνα με την απόφαση υπ΄αρ.34/28-1-14).

ΘΕΜΑ: ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ 1 Ο Υ ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΙΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΟΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Το

Δ.Σ.,

κατόπιν

αιτήματος

των

εκδόσεων

«ΑΝΤΙΠΟΔΕΣ»,

αποφασίζει ομόφωνα τη δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας του 1 ου
ορόφου (σύμφωνα με την απόφαση υπ΄αρ.34/28-1-14) για την
παρουσίαση του βιβλίου του δικηγόρου Θανάση Καμπαγιάννη με
τίτλο: «Με τις μέλισσες ή με τους λύκους. Αγόρευση για τη δίκη
της Χρυσής Αυγής», που θα πραγματοποιηθεί στις 3/3, με
ελάχιστη επιβάρυνση της επιμέλειας και των λειτουργικών εξόδων
της αίθουσας (σύμφωνα με την απόφαση υπ’αρ.34/28-1-14).

ΘΕΜΑ: ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ – ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
Το Δ.Σ., κατόπιν αιτήματος του μέλους …, αποφασίζει ομόφωνα τη
δωρεάν (σύμφωνα με την απόφαση υπ΄αρ.34/28-1-14) παραχώρηση
της αίθουσας του 1 ου ορόφου για την παρουσίαση της ταινίας-

ντοκιμαντέρ του μέλους …, σε συνεργασία με τους γιατρούς του
κόσμου, με τίτλο: «Όπου υπάρχουν άνθρωποι», που θα
πραγματοποιηθεί στις 3/3, με την ελάχιστη επιβάρυνση της
επιμέλειας και των λειτουργικών εξόδων της αίθουσας (σύμφωνα
με την απόφαση υπ΄αρ.34/28-1-14).
ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα:
Να πραγματοποιηθεί συνέλευση των εργαζομένων.
Να σταλεί τριμερής συμφιλιωτική σύσκεψη στο Υπ.
Εργασίας, κοινή με την ΕΤΗΠΤΑ και την ΕΠΗΕΑ.
Εάν δεν καταβληθούν οι οφειλόμενες αποδοχές έως και την
Παρασκευή, 28/2,
κινητοποιήσεις.

να

πραγματοποιηθούν

απεργιακές

ΘΕΜΑ: ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «Η ΑΥΓΗ»/ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ Ρ/Σ «105,5 ΣΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΟ» ΩΣ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα:
Την πραγματοποίηση συνάντησης με τη διοίκηση της
εφημερίδας «Η ΑΥΓΗ», προκειμένου να συζητηθούν οι
προθέσεις της εταιρείας, όσον αφορά την τακτοποίηση των
οφειλών.
Την κήρυξη 4ωρης στάσης εργασίας στην εφημερίδα «Η ΑΥΓΗ»
και στην ιστοσελίδα “avgi.gr”, που θα πραγματοποιηθεί
στις 26/2, από τις 12.00 έως τις 16.00.
Ο Ταμίας κος Μάκης Διόγος εξουσιοδοτείται να
επικοινωνήσει με τον εκπρόσωπο για να τον ενημερώσει ότι
οι συνελεύσεις θα πρέπει να γίνονται με την παρουσία των
Σωματείων.
Την πραγματοποίηση 4ωρης στάσης εργασίας στον Ρ/Σ «105,5
ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ» και στην ιστοσελίδα «stokokkino.gr», την

ίδια ώρα που θα πραγματοποιηθεί η στάση εργασίας στην
εφημερίδα «Η ΑΥΓΗ», ως ένδειξη συμπαράστασης στους
συναδέλφους της εν λόγω εφημερίδας, σύμφωνα με το αίτημα
των εργαζομένων.

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΓΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα:
Να κληθεί σε συνάντηση ο κος Φώτης Καφαράκης Γενικός
Διευθυντής ΕΡΤ, προκειμένου να συζητηθούν από κοινού
εργασιακά προβλήματα των συναδέλφων της ΕΡΤ (να
διευκρινιστεί το θέμα της κάρτας εισόδου-εξόδου κ.ο.κ.)
Στη συνάντηση θα κληθούν να παρίστανται και οι
εκπρόσωποι των εργαζομένων της τηλεόρασης και του
Ραδιοφώνου, για να ενημερώσουν στη συνέχεια τους
συναδέλφους τους.
ΘΕΜΑ: ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

ΤΟΥ

Τ/Σ

MEGA

CHANNEL/ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ

Το Δ.Σ., μετά την επαναλειτουργία του Τ/Σ «MEGA CHANNEL»,
αποφασίζει ομόφωνα να ζητηθεί από το λογιστήριο του
τηλεοπτικού σταθμού η απόδοση των συνδρομών των εργαζομένων
στην ΕΣΗΕΑ, προκειμένου να διενεργηθούν όλες οι διαδικασίες
εκλογής εργασιακού εκπροσώπου.
ΘΕΜΑ: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Το Δ.Σ, μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Μεσολογγίου κ. Κώστα
Λύρου, αποφασίζει ομόφωνα την εκπροσώπηση της ΕΣΗΕΑ στις
εκδηλώσεις για την επέτειο των 194 χρόνων των Ελεύθερων
Πολιορκημένων στις 11.4.20 & 12/4/20, από την Πρόεδρο κ. Μ.
Αντωνιάδου.

