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ΘΕΜΑ: ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ 1 Ο Υ ΟΡΟΦΟΥ ΤΗΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΕΠΟΧΗ» ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από αίτημα της εφημερίδας «Η
ΕΠΟΧΗ», αποφασίζει ομόφωνα τη δωρεάν παραχώρηση (σύμφωνα με
την απόφαση υπ΄αρ.34/28-1-14) της αίθουσας του 1ου ορόφου για
την πραγματοποίηση εκδήλωσης-συζήτησης για τα προβλήματα που
προκύπτουν από την υπερθέρμανση του πλανήτη, την καταστροφή
του περιβάλλοντος και την πολιτική που είναι αναγκαία να
ακολουθηθεί, με την ελάχιστη επιβάρυνση των λειτουργικών
εξόδων της αίθουσας .

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΥΠΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά της Συντονιστικής Επιτροπής του
Ελληνικού Δικτύου, αποφασίζει ομόφωνα τη παραχώρηση της
αίθουσας του 1ου ορόφου για τη διενέργεια συνέντευξης τύπου από
το Ελληνικό Δίκτυο, για την Φεμινιστική Απεργία της 8 η ς
Μαρτίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 4 Μαρτίου. Η
αίθουσα θα παραχωρηθεί με έκπτωση ενοικίου, σε ποσοστό της
τάξεως 20%.

ΘΕΜΑ: ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ 1 Ο Υ ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΠΣΑΤ)
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από αίτημα του Πανελλήνιου
Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ), αποφασίζει ομόφωνα τη δωρεάν
παραχώρηση της αίθουσας (σύμφωνα με την απόφαση
υπ΄αρ.34/28-1-14) του 1 ο υ ορόφου για την πραγματοποίηση
εκδήλωσης για την ιστορική εφημερίδα «Αθλητική Ηχώ» και τους
δημοσιογράφους που εργάστηκαν σ’ αυτή, στις 27/3, με την
ελάχιστη επιβάρυνση της επιμέλειας.

ΘΕΜΑ: ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΑΜΠΡΙΑ ΕΚΔΟΤΡΙΑ ΤΟΥ “ΠΟΤΑΜΟΥ”
Το Δ.Σ., μετά από αίτημα των εκδόσεων ΠΟΤΑΜΟΣ , αποφασίζει
ομόφωνα τη δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας (σύμφωνα με την
απόφαση υπ΄αρ.34/28-1-14) του 1ου ορόφου για την παρουσίαση του
βιβλίου του Στηβ Σίλμπερμαν: “Νευροφυλές – το Κληροδότημα του
Αυτισμού”, που θα πραγματοποιηθεί στις 8/4, με την ελάχιστη
επιβάρυνση της επιμέλειας και των λειτουργικών εξόδων της
αίθουσας.

ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία να σταλεί
επιστολή προς τη διοίκηση της ΕΡΤ, στην οποία θα επισημαίνεται
ότι:
Για άλλη μια φορά η ΕΣΗΕΑ αποτελεί τη μόνη πρωτοβάθμια
συνδικαλιστική οργάνωση και σύμφωνα με τον νόμο είναι η
μόνη οργάνωση που μπορεί να εκπροσωπεί, να
διαπραγματεύεται και να υπογράφει Συλλογικές Συμβάσεις.
Οι αθλητικοί συντάκτες παράγουν δημοσιογραφική εργασία
και πρέπει να ενταχθούν στη Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης

και όχι στο πρόγραμμα.
Οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να καταμεριστούν στα Μέσα που
εργάζονται, δηλαδή όσοι εργάζονται στο ραδιόφωνο να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο ραδιόφωνο και
αντίστοιχα στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο.
Για την εύρυθμη λειτουργία στο Ραδιόφωνο είναι αναγκαίο
να τοποθετηθούν διευθυντές. Θα χρειαστεί οι
υποδιευθυντές, συντονιστές κ.λπ., να μετονομαστούν
διευθυντές.
Οι προϊστάμενοι των περιφερειακών σταθμών όπως και της
Αθήνας να είναι αυστηρά δημοσιογράφοι, ομοίως και ο
επικεφαλής του Γραφείου Τύπου της ΕΡΤ.
Θα ξεκαθαρίζεται ότι η Ένωση θα αξιοποιήσει κάθε νόμιμο
μέσο εάν η διοίκηση της ΕΡΤ συνεχίσει να απευθύνεται
στην ΕΣΗΕΑ όχι με άμεσο τρόπο, αλλά μέσω των εκπρόσωπων
στο Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, όπως
επανειλημμένως το τελευταίο διάστημα.

συνέβη

Η εν λόγω επιστολή θα σταλεί σε όλους τους εργαζόμενους της
ΕΡΤ, προς ενημέρωση.

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ»
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την αναστολή έκδοσης
εφημερίδας «ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ», αποφασίζει ομόφωνα:

της

Να κληθεί σε συνάντηση ο εκδότης της εφημερίδας κος
Ηλίας Λιβάνης.
Στη συνέχεια, να πραγματοποιηθεί συνέλευση των
εργαζομένων στην ΕΣΗΕΑ.
Να εκδοθεί ανακοίνωση/καταγγελία, στην οποία θα
αναφέρεται και το όνομα του κυρίου Λιβάνη.

