Συνεδρίαση
Διοικητικού
Συμβουλίου 67/23-3-21
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 67
23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 1, 2 & 3 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
20 & ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 19
Το Δ.Σ., κατόπιν εισήγησης του Ταμία κ. Μ. Διόγου, αποδέχεται
κατά πλειοψηφία το αίτημα του κ. Γ. Τριανταφύλλου
(αρ.πρ:339/22-3-21), που αφορά στην τροποποίηση του από
30.5.13 ιδιωτικού συμφωνικού μισθώσεως του καταστήματος 1,2 &
3 επί της οδού Ακαδημίας 20 & Βουκουρεστίου 19, ως εξής:
Ως μισθώτρια να ορίζεται εφεξής η υπό σύσταση Ομόρρυθμη
Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Η διάρκεια της μίσθωσης παρατείνεται για δώδεκα (12)
έτη, αρχής γενομένης από την υπογραφή του παρόντος
Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στα 3.800 ευρώ, αρχής
γενομένης από τον Απρίλιο του 2021
Από 1η.07.2022 συμφωνείται ετήσια αναπροσαρμογή του
μισθώματος σε ποσοστό 2,5%
Σε περίπτωση αποχώρησης οποιουδήποτε εταίρου ή/και λύσης
της εταιρείας, η παρούσα μισθωτική σχέση συνεχίζεται στο
πρόσωπο του εναπομείναντος εταίρου-φυσικού προσώπου

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΓΙΑ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΜΕ

FACEBOOK/ΕΓΚΡΙΣΗ

ΣΧΕΔΙΟΥ

Το Δ.Σ.:
Α) Εγκρίνει κατά πλειοψηφία το ακόλουθο σχέδιο επιστολής που
υπέβαλε η Ειδική Γραμματέας κ. Μ. Νικολάρα:
«Το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ ζητεί συνάντηση, μέσω τηλεδιάσκεψης, με
πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να συζητήσουν μαζί μας θέματα που
αφορούν στην διαχείριση ενημερωτικού ελληνικού περιεχομένου
στο Facebook.
Η ΕΣΗΕΑ είναι η μεγαλύτερη και ιστορικότερη Ένωση
δημοσιογράφων στην Ελλάδα και μέλος της Ευρωπαϊκής και της
Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων.
Με δεδομένο ότι σημαντικό ποσοστό του περιεχομένου που
διακινείται στο Facebook παράγεται από επαγγελματίες
δημοσιογράφους και ΜΜΕ, κρίνουμε σκόπιμη μια συζήτηση για την
απρόσκοπτη, διαφανή και αξιόπιστη διανομή ενημερωτικού
περιεχομένου.
Επίσης επιθυμούμε να πληροφορηθούμε ποια
πρόσωπα και με ποια εξειδίκευση ελέγχουν την καταλληλότητα
ενημερωτικού περιεχομένου καθώς σε ποιες ενέργειες προχωρεί η
πλατφόρμα ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα αποκλεισμού
περιεχομένου από τυχόν στοχευμένη και κακόβουλη χρήση του
μηχανισμού των αναφορών, όπως έχει παρατηρηθεί διεθνώς, αλλά
και στην Ελλάδα».
Β) Αποφασίζει κατά πλειοψηφία πριν τη συνάντηση να γίνει
προετοιμασία της συζήτησης και να διευκρινιστεί ποιοι θα είναι
οι συνομιλητές.

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ Τ/Σ «MEGA»
Το Δ.Σ., αφού ενημερώθηκε από τον εκπρόσωπο των εργαζομένων
του Τ/Σ «MEGA», αλλά και από δημοσιογράφους του τηλεοπτικού
σταθμού ότι έλαβαν Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας Αορίστου
Χρόνου (επισυνάπτεται στα πρακτικά η σχετική σύμβαση),

αποφασίζει ομόφωνα:
Να ζητηθεί συνάντηση με τη Διεύθυνση του Τ/Σ «MEGA». Στη
συνάντηση θα τονιστεί ότι η ΕΣΗΕΑ δεν πρόκειται να
αποδεχθεί καμία ατομική σύμβαση.
Να πραγματοποιηθεί διαδικτυακή συνέλευση με τους
εργαζόμενους.

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ Ρ/Σ «ΚΑΝΑΛΙ 1 90,4»
Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη τα εργασιακά προβλήματα στον Ρ/Σ
«ΚΑΝΑΛΙ 1 90,4» (π.χ. πειθαρχικά μέτρα εναντίον συναδέλφων
κ.λπ.) και σε συνέχεια των αποφάσεων υπ’ αρ. 46/15-09-20 και
60/26-1-21, αποφασίζει ομόφωνα να ζητήσει συνάντηση με τους
Διευθυντές του Ραδιοφωνικού Σταθμού.

ΘΕΜΑ: ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΑΠΕ-ΜΠΕ
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα να αποστείλει αίτημα για την
πραγματοποίηση συνάντησης με τον νέο Πρόεδρο και Γενικό
Διευθυντή του ΑΠΕ-ΜΠΕ κ. Αιμίλιο Περδικάρη. Στη συνάντηση θα
επισημανθούν:
Παλιότερες καταγγελίες για λογοκρισία και εργαλειοποίηση
του ΑΠΕ ως Μέσου για κυβερνητικές διαψεύσεις σε Μέσα
Ενημέρωσης.
Εκκρεμούσες δικαστικές αποφάσεις για συναδέλφους που
διεκδικούν δεδουλευμένα και αναγνώριση προϋπηρεσίας
καθώς και ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της
ΚΥΑ για τις αμοιβές των δημοσιογράφων των Δημόσιων
Μέσων.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΕΡΤ

Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη επιστολή συναδέλφων που αφορά στην
αλλαγή ειδικότητας εννέα εργαζομένων στην ΕΡΤ Α.Ε. και τη μη
αναγνώριση των χρόνων της υπηρεσίας τους, αποφασίζει ομόφωνα
να παρέμβει η Πρόεδρος και να σταλεί επιστολή προς τη Διοίκηση
της ΕΡΤ, προκειμένου να επισημανθεί εκ νέου το πρόβλημα και να
ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα των συναδέλφων.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΩΝ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΣΑΤΙΡΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΝΕΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ»
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, στο πλαίσιο του εορτασμού
για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, αποφασίζει
ομόφωνα να αναρτήσει στην ιστοσελίδα της ΕΣΗΕΑ μια επιλογή από
τις προσωπογραφίες των ηρώων, που δημοσιεύθηκαν στη λαϊκή
σατιρική εφημερίδα «Νέος Αριστοφάνης» (1882-1899).

ΘΕΜΑ: ΕΔΟΕΑΠ-ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή που απέστειλε ο ΕΔΟΕΑΠ
στους Υπ. Εργασίας και Οικονομικών σχετικά με τον έκτακτο
διαχειριστικό
έλεγχο
για
ανείσπρακτο
(αρ.πρ:341/22-03-21), αποφασίζει ομόφωνα:

αγγελιόσημο

Η Αʼ Αντιπρόεδρος της ΕΣΗΕΑ κ. Α. Αγάτσα και η Βʼ
Αντιπρόεδρος κ. Αγγ. Γυπάκη να αναλάβουν τον συντονισμό
με τις συνδικαλιστικές Ενώσεις στις οποίες κατανέμεται ο
πόρος του κατηργημένου αγγελιοσήμου, ώστε να υπάρξει
κοινή αντιμετώπιση του ζητήματος.
Να σταλεί επιστολή στο Υπουργείο Εργασίας και στον
Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), προκειμένου να
υπάρξει επίσημη ενημέρωση σχετικά με την είσπραξη του
οφειλόμενου αγγελιοσήμου και την απόδοσή του στις
δικαιούχες Ενώσεις.

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΑΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
Το Δ.Σ., αποδέχεται ομόφωνα το αίτημα της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων για την πραγματοποίηση
συνάντησης σύμφωνα με την από αρ.πρωτ:342/22-3-21 επιστολή της
ΠΟΑΣΥ.

