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ΘΕΜΑ: ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΥΠΟΥ
Το Δ.Σ., κατόπιν αιτήματος μέλους της Ένωσης, αποφασίζει
ομόφωνα την δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας του 1ου ορόφου
(σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αρ.34/28-1-14) για την
πραγματοποίηση συνέντευξης τύπου της Κίνησης «Τιμή στο 21»,
στις 2/7, με ελάχιστη επιβάρυνση της επιμέλειας και της
απολύμανσης, ύψους 150 ευρώ.

ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
Το Δ.Σ. προκειμένου να διεξαχθεί η ψηφοφορία για την εγγραφή
νέων μελών στην ΕΣΗΕΑ τροποποιεί τη διαδικασία που προβλέπεται
από το Καταστατικό, λόγω των ειδικών συνθηκών εξαιτίας του
covid-19 και αποφασίζει:
Αi) Η ψηφοφορία να διενεργηθεί με κάλπη στην ΕΣΗΕΑ με τη
δυνατότητα μεταφοράς του ψηφοδελτίου σε κλειστό φάκελο σε όσα
μέλη του Δ.Σ. αδυνατούν να προσέλθουν στην ΕΣΗΕΑ. Τη μεταφορά
των ψηφοδελτίων θα την αναλάβει ένας-δύο υπάλληλος/-οι της
ΕΣΗΕΑ.
ii) Ψηφολέκτες ορίζονται οι κ.κ. Α. Αγάτσα και Γ. Μηλιώνης.
iii) Μετά το πέρας της διαδικασίας η ανακοίνωση του
αποτελέσματος θα γίνει από την Α’ Αντιπρόεδρο κ. Α. Αγάτσα.
Τα σημεία Αi, ii, iii εγκρίνονται κατά πλειοψηφία.

Β) Έπειτα από μυστική ψηφοφορία, αποφασίζει κατά πλειοψηφία
την εγγραφή 83 νέων μελών, ως τακτικά μέλη.

ΘΕΜΑ: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΠΕΤΙΜΕΖΑ ΣΤΙΣ 19/7
Το Δ.Σ., αποφασίζει ομόφωνα να εκπροσωπηθεί η ΕΣΗΕΑ στο
μνημόσυνο του Ηρακλή Πετιμεζά που θα πραγματοποιηθεί στα
Καλάβρυτα, την Κυριακή, 19 Ιουλίου. Για τον λόγο αυτό, όσα
μέλη του Συμβουλίου επιθυμούν να μεταβούν στα Καλάβρυτα,
μπορούν δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην κα Ντόρυ Ράλλη,
υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων. Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν από
τον Δήμο Καλαβρύτων.

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ «ESPRESSO» και
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω των συνεχιζόμενων εργασιακών
προβλημάτων στις εφημερίδες «ESPRESSO» και «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»,
αποφασίζει:
Να κληθούν σε τηλεδιάσκεψη οι εκπρόσωποι των εφημερίδων
κ.κ. Σολωμού και Χατζηδημητρίου. Οι τηλεδιασκέψεις θα
γίνουν σε διαφορετικές ώρες (ομόφωνο).
Να προσκληθεί σε συνάντηση ο εκδότης του Ομίλου «ΕΣΤΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ» κ. Γ. Φιλιππάκης (κατά πλειοψηφία).
Να αναλάβει πρωτοβουλία να οργανώσει συνέλευση των
εργαζομένων στα γραφεία του Ομίλου του κ. Φιλιππάκη
(ομόφωνο).

ΘΕΜΑ: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση και σε συνέχεια

της συνεδρίασης υπ’ αρ. 37/2-6-20, αποφασίζει ομόφωνα:
Αi) Η νομική υπηρεσία σε συνεργασία με τον Ταμία κύριο Μ.
Διόγο εξουσιοδοτούνται να προετοιμάσουν ένα ακριβές memo για
το ποιες νομικές ενέργειες θα πρέπει να γίνουν το επόμενο
χρονικό διάστημα με τους εργοδότες που δεν έχουν ανταποκριθεί
στο αίτημα για την τακτοποίηση των οφειλών τους προς την ΕΣΗΕΑ
(σύμφωνα με την απόφαση 37/2-6-20).
1. ii) Η παραπάνω γνωμοδότηση θα σταλεί στα μέλη του
Συμβουλίου, προκειμένου να ληφθούν οι απαραίτητες
αποφάσεις.

ΘΕΜΑ: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να προτείνει στην
Εφορευτική Επιτροπή τη διενέργεια αρχαιρεσιών σε όσα Μέσα δεν
έχουν εργασιακό εκπρόσωπο (π.χ. ΕΣΤΙΑ, ΕΛ. ΤΥΠΟΣ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
κ.α.).

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ
Το Δ.Σ., αποφασίζει κατά πλειοψηφία να εκδώσει ανακοίνωση που
θα αφορά στη στοχοποίηση δημοσιογράφων σε αντίθεση με τα όσα
ορίζει ο Κώδικας Δεοντολογίας και το Καταστατικό της ΕΣΗΕΑ, το
περιεχόμενο της οποίας θα αποφασιστεί δια περιφοράς.
Στο ίδιο κείμενο θα ανακοινωθεί και η ημερίδα που αποφασίστηκε
στη συνεδρίαση υπ’ αρ. 40/25-6-20 με τίτλο «Δημοσιογράφοι και
Μέσα Ενημέρωσης». Στην ημερίδα θα κληθούν να μετέχουν και
συνταγματολόγοι.

ΘΕΜΑ: ΕΚΤΥΠΩΣΗ
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟΥ

ΤΩΝ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΤΗΣ

ΕΦ.

Το Δ.Σ., κατόπιν προφορικού αιτήματος των πρώην εργαζομένων
της εφ. «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», αποφασίζει ομόφωνα:
Η ΕΣΗΕΑ να αναλάβει την εκτύπωση 100-200 αντίτυπων του
πρωτοσέλιδου που θα εκδώσουν.
Το Συμβούλιο να οργανώσει συγκέντρωση των εργαζομένων.
ΘΕΜΑ: ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΠΕ-ΜΠΕ
Το Δ.Σ., μετά από πρόταση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, αποδέχεται ομόφωνα τη
δωρεά του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων που αφορά ιστορικά
έπιπλα
που
βρίσκονταν
στο
γραφείο
του
Γενικού
Διευθυντή/Προέδρου του Πρακτορείου. Επιπλέον, το συμβούλιο
αποφασίζει ομόφωνα να αναλάβει και τη συντήρηση των εν λόγω
επίπλων (καρέκλα και το γραφείο του Προέδρου, έναν καναπέ και
δύο καρέκλες επισκεπτών).
ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ ΓΙΑ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΤΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ
Το Δ.Σ., αφού ενημερώθηκε για λανθασμένο υπολογισμό των
υπερωριών της περιόδου Φεβρουαρίου-Μαΐου σε μέρος εργαζομένων
του Πρακτορείου, αποφασίζει κατά πλειοψηφία να αποστείλει
επιστολή στη διοίκηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ με την οποία θα ζητούνται οι
εξής διευκρινίσεις: α) από που προέκυψε το λάθος και β) πως
υπολογίζονται οι υπερωρίες.

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΥ ΣΕ
ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
Το Δ.Σ., αφού πληροφορήθηκε ότι έχει δημιουργηθεί πρόβλημα
συνωστισμού λόγω της μετακίνησης συναδέλφων σε χώρο που δεν
ενδείκνυται με βάση τις απαιτούμενες αποστάσεις που πρέπει να
τηρούνται, λόγω της πανδημίας, αποφασίζει κατά πλειοψηφία να
ζητηθεί από τη διοίκηση της ΕΡΤ να βρεθεί ασφαλέστερη λύση για

την προστασία της υγείας των συναδέλφων του ραδιομεγάρου,
τηρώντας τα σχετικά μέτρα ασφαλείας, τις υποδείξεις του ΕΟΔΥ
και του γιατρού εργασίας.

ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ
Το Δ.Σ., σε συνέχεια των συνεδριάσεων υπ’ αρ.35/15-5-20,
36/26-5-20, 37/2-6-20, 40/25-6-20, αποφασίζει :
Α) H επιτροπή που συστάθηκε στη συνεδρίαση υπ’ αρ.40/25-6-20,
εντός της ημέρας, να αποσφραγίσει τις κλειστές προσφορές που
βρίσκονται στο πρωτόκολλο της Ενώσεως και αφορούν την
αντικατάσταση του συστήματος ψύξης-θέρμανσης του κτηρίου της
ΕΣΗΕΑ.
Βi) Να σταλεί εκ νέου επιστολή στον Πρόεδρο του ΤΕΕ και να
ζητηθεί να ορίσει αξιολογητές του έργου.
ii) Να ζητηθεί:
Η τεχνική άποψη και η συνδρομή του αρχιτέκτονα κ. Κ. Σπ.
Στάικου, δεδομένης της άρτιας συνεργασίας που υπήρξε για
την ανακατασκευή της Βιβλιοθήκης, καθώς και του
πολιτικού μηχανικού κ. Ν. Παπαδόπουλου.
Προσφορές, δια των αντιπροσώπων, από εξειδικευμένες
τεχνικές εταιρείες κλιματισμού.
iii) Αφού υλοποιηθούν οι παραπάνω ενέργειες θα συνταχθεί
σχετική έκθεση από τις υπηρεσίες, προκειμένου το Συμβούλιο,
στην επόμενη τηλεδιάσκεψη, να αποφασίσει περαιτέρω.
Γ) Μέρος του προσωπικού να μεταφερθεί στον 1ο και 2ο όροφο, που
λειτουργούν τα κλιματιστικά, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό.
Δi) Την αγορά, έως πέντε φορητών κλιματιστικών. Για τον λόγο
αυτό, το Συμβούλιο εγκρίνει ποσό, ύψους 2.000 ευρώ και
εξουσιοδοτεί τον Διευθυντή κ. Χρ. Μπούση και τον υπεύθυνο
μηχανοργάνωσης κ. Ζ. Μαυράκη να διενεργήσουν έρευνα αγοράς, οι

οποίοι θα ενημερώσουν το συμβούλιο για το κόστος που θα
προκύψει.

