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ΘΕΜΑ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (ΑΛΚΗΣ
ΨΑΡΡΑΣ)
Το Δ.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία να αναλάβει ως τεχνικός
σύμβουλος της ΕΣΗΕΑ ο ειδικός στα πνευματικά δικαιώματα
δικηγόρος κ. Άλκης Ψάρρας, ο οποίος θα προσφέρει τις υπηρεσίες
του δωρεάν, ώστε σε συνεργασία με τον δικηγόρο της ΕΣΗΕΑ κ.
Απ. Τσαλαπάτη, να καταθέσουν εισήγηση για τον τρόπο
διασφάλισης των πνευματικών δικαιωμάτων των δημοσιογράφων. Με
τον τρόπο αυτόν, μπορεί στο μέλλον, εκτός της διασφάλισης των
πνευματικών δικαιωμάτων, να προκύψουν και έσοδα για την ΕΣΗΕΑ.

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ Τ/Σ «ΑΡΤ TV»
Το Δ.Σ., μετά την ενημέρωσή του για τα εργασιακά προβλήματα
που υπάρχουν στο σταθμό «ΑΡΤ TV» , αποφασίζει ομόφωνα:
Την πραγματοποίηση συνέλευσης στην ΕΣΗΕΑ με τους
εργαζόμενους του τηλεοπτικού σταθμού “ΑΡΤ TV”.
Την αποστολή επιστολής προς την εργοδοσία του Τ/Σ «ΑΡΤ
TV», για τον ορισμό άμεσης συνάντησης, προκειμένου να
δοθούν εξηγήσεις για τις τελευταίες απολύσεις των
εργαζομένων καθώς και για το μέλλον του σταθμού.

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΤ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ

ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΣΕ
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα να στείλει επιστολή διαμαρτυρίας
προς τους κυρίους Λευτέρη Κρέτσο Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας και Χρ. Λεοντή Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΕΡΤ, στην
οποία θα τονίζεται ότι αγνοούν επιδεικτικά τις προτάσεις που
έχει αποστείλει το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ κι αφορούν την υπογραφή ΣΣΕ
με τη ΓΓΕ-Ε και την ΕΡΤ. Στην επιστολή θα ζητείται ο ορισμός
συνάντησης, προκειμένου να συζητηθούν οι προτάσεις του
Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΑΠΕ-ΜΠΕ
Το Δ.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία να κληθεί ο Πρόεδρος του
ΑΠΕ-ΜΠΕ κ. Μ. Ψύλλος, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις, με
αφορμή καταγγελία συναδέλφων για δημοσίευση πληροφορίας που
αφορά την περικοπή των συντάξεων. Στη συνάντηση θα κληθούν να
παρίστανται ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Μεικτό της ΕΣΗΕΑ
κ. Π. Τσιμπούκης και η εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ. του
ΑΠΕ κ. Ματίνα Μπάλτα.

ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη τις δύο καταγγελίες αθλητικών
συντακτών, καταρχάς, αποφασίζει ομόφωνα:
Να πραγματοποιηθεί σύσκεψη με το Δ.Σ. του ΠΣΑΤ, ώστε να
αντιμετωπιστούν οι καταγγελίες συναδέλφων λόγω της
απαράδεκτης συμπεριφοράς παραγόντων του ποδοσφαίρου και
του μπάσκετ.
Στη συνέχεια, επί του εν λόγω θέματος, θα προσκληθούν σε
συνάντηση και οι αρμόδιοι φορείς (Αθλητικοί δικαστές,
Σούπερ Λινγκ κ.ο.κ.).
Η νομική υπηρεσία θα μελετήσει τις καταγγελίες και θα

υποβάλει σχετική εισήγηση στο συμβούλιο.

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΤ
Το Δ.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία την έκδοση ανακοίνωσης με
αφορμή τους χαρακτηρισμούς δημοσιογράφου στην ΕΡΤ κατά του
Αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ.

