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ΘΕΜΑ: 100 ΧΡΟΝΙΑ ΕΣΗΕΑ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Το Δ.Σ., αποφασίζει:
Tον ορισμό πενταμελούς επιτροπής για την εκδήλωση των
100 χρόνων λειτουργίας της ΕΣΗΕΑ αποτελούμενη από τους
κ.κ.: Μ. Αντωνιάδου Πρόεδρο του Δ.Σ., Αγγ. Γυπάκη, Νανά
Νταουντάκη μέλη του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ, Δ. Γκιώνη Α’
Αντιπρόεδρο και Φ. Πετραλιά Γεν. Γραμματέα του
Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ,
Στην περίπτωση που η κ. Ν. Νταουντάκη δεν μπορέσει να
συμμετέχει στην επιτροπή λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων,
θα αντικατασταθεί από τον κ. Μ. Διόγο Β’ Αντιπρόεδρο του
Δ.Σ.
ΘΕΜΑ: ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 10
Το Δ.Σ. μετά από αίτημα της κ. Ευδοκίας Πρασίνου, εκπροσώπου

Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας υπό σύσταση, αποφασίζει:
Tην ενοικίαση του ακινήτου υπ. αρίθμ.123 (17τμ., α’
όροφος), επί τις οδού Σταδίου 10, ιδιοκτησίας του
κληροδοτήματος Γεράσιμου Λύχνου, αντί του συνολικού
μισθώματος των 80 ευρώ,
η ΕΣΗΕΑ να αναλάβει, τυχόν επισκευές του ακινήτου
(αλλαγή παραθύρου, αντικατάσταση πόμολου, έλεγχος
ηλεκτρολογικών, τηλεφωνικής γραμμής και βάψιμο). Το
κόστος των εργασιών θα αφαιρεθεί από το ενοίκιο της κ.
Πρασίνου και,
η νομική υπηρεσία της ΕΣΗΕΑ, θα συντάξει το μισθωτήριο
συμβόλαιο με ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης τριών ετών, όπως
ορίζει ο νόμος. Πριν υπογραφεί
κοινοποιηθεί στα μέλη του Δ.Σ.

το

συμβόλαιο,

θα

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Το Δ.Σ., αποφασίζει να γίνει προσπάθεια για ενοικίαση των
ακινήτων της ΕΣΗΕΑ και των κληροδοτημάτων. Για το λόγο αυτό θα
δημοσιευτούν αγγελίες, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν και
πιθανές ανακαινίσεις όπου χρειάζεται.

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. Μ. ΔΙΟΓΟΥ
Το Δ.Σ., αποφασίζει την έκδοση ανακοίνωσης-ενημερωτικού
σημειώματος, σχετικά με τη διαρροή ρεύματος και των ζημιών που
υπέστη ο 6ος όροφος του κτηρίου της ΕΣΗΕΑ. Στην ανακοίνωση θα
επισυνάπτεται και η αναλυτική έκθεση της εταιρείας
AIRLEXHELLASA.E.T.B.E., η οποία κι έχει αναλάβει τη συντήρηση
του κτηρίου (βάσει της απόφασης υπ.αρ.61/8-7-14).

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΥ ΩΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ

Το Δ.Σ., αποφασίζει:
Να ευχαριστήσει εργαζόμενο στην ΕΣΗΕΑ, για την προσφορά
και τη συμμετοχή του στο συμβάν της Παρασκευής, 17
Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τη διαρροή του ρεύματος και
των ζημιών που υπέστη ο 6ος όροφος του κτηρίου της ΕΣΗΕΑ
και,
την έγκριση ποσού, ύψους 200 ευρώ, ως χρηματική
επιβράβευση.

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛ. ΤΥΠΟ
Το Δ.Σ., αποφασίζει:
Τον ορισμό συνάντησης, έως τις 22/10/14, με τον εκδότη
της εφ. «ΕΛ. ΤΥΠΟΣ» κ. Αλέξη Σκαναβή,
την έκδοση κοινής ανακοίνωσης ΕΣΗΕΑ-ΕΠΗΕΑ-ΕΣΠΗΤ-ΕΤΗΠΤΑ
(κατόπιν συνεννοήσεως), στην περίπτωση που δεν
πραγματοποιηθεί η εν λόγω συνάντηση με τον κ. Σκαναβή,
ώστε να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι της εφημερίδας για
τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,
την κήρυξη κοινής στάσης εργασίας ΕΣΗΕΑ-ΕΠΗΕΑ-ΕΣΠΗΤΕΤΗΠΤΑ, για την πραγματοποίηση συνέλευσης των
εργαζομένων στην εφημερίδα,
την κήρυξη 24ωρης απεργίας σε περίπτωση που η διοίκηση
της εφημερίδας προβεί σε απολύσεις,
την πραγματοποίηση καταγγελίας στο Σώμα Επιθεώρησης
Εργασίας (ΣΕΠΕ) και,
την αποστολή επιστολής-προτροπής προς το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και
τον ΕΔΟΕΑΠ, ώστε να διενεργηθούν έλεγχοι στην επιχείρηση
του κ. Σκαναβή λόγω μη καταβολής των οφειλόμενων
εισφορών στα Ταμεία.

ΘΕΜΑ: ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Το Δ.Σ., αποφασίζει:
Την έκδοση της ακόλουθης ανακοίνωσης:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καταδικάζει με τον πλέον
κατηγορηματικό τρόπο την αδικαιολόγητη και παράνομη εμμονή της
διεύθυνσης του Ρ/Σ της «Εκκλησίας της Ελλάδος» να μην
συμμορφώνεται σε εκτελεστή δικαστική απόφαση που επιβάλει την
απασχόληση της συναδέλφου κ. Θεοδοσίας Αντωνέλου, της οποίας η
απόλυση ακυρώθηκε από την Δικαιοσύνη.
Υπενθυμίζουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι οι δικαστικές αποφάσεις
πρέπει να γίνονται σεβαστές από όλους και οι υπεύθυνοι να
αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Είναι θλιβερό το φαινόμενο να
οδηγούνται σε αστυνομικά τμήματα συνάδελφοι, οι οποίοι ουδεμία
ευθύνη φέρουν για τις ατυχείς επιλογές της διεύθυνσης»

την κήρυξη 24ωρης απεργίας, την Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου
2014, από τις 08.00π.μ. και,
την πραγματοποίηση συνέλευσης των εργαζομένων του Ρ/Σ
«ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», για την εφαρμογή της εν λόγω
απεργίας.

ΘΕΜΑ: ΦΙΛΑΘΛΟΣ
Το Δ.Σ., μετά από ενημέρωση του εκπροσώπου της εφ.
«ΦΙΛΑΘΛΟΣ», αποφασίζει την αποστολή επιστολής-πληροφόρησης
προς το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, με την οποία θα ερωτάται για το εάν
αποστέλλεται στο Ταμείο κατάσταση εργαζομένων για τις
εταιρείες «Γ.Α. ΚΟΥΡΗΣ μονοπρόσωπη ΕΠΕ» και «ΚΟΥΡΗΣ
MEDIAGROUPΕΠΕ».

ΘΕΜΑ: ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Το Δ.Σ. μετά από ενημέρωση του εκπροσώπου της εφ. «ΦΩΣ ΤΩΝ
ΣΠΟΡ», σχετικά με την αλλαγή των ΣΣΕ αλλά και των
προβλεπόμενων μειώσεων της τάξεως των 10%, αποφασίζει:
Την αποστολή επιστολής για συνάντηση με τον εκδότη της
εφ. «ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ» κ. Θ. Νικολαΐδη και,
την κήρυξη στάσης εργασίας για την πραγματοποίηση
συνέλευσης των εργαζομένων.

ΘΕΜΑ: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»

ΤΗΣ

ΕΣΗΕΑ

ΣΤΗ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ

ΕΦ.

Το Δ.Σ., μετά από αίτημα του εκπροσώπου της εφ.
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», αποφασίζει την εκπροσώπηση της ΕΣΗΕΑ στη
συνέλευση των εργαζομένων της εφ. «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» σήμερα
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014, από τον νομικό σύμβουλο κ. Απ.
Τσαλαπάτη.

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ κ. Ν. ΚΙΑΟΥ
Το Δ.Σ., αποφασίζει:
Την έκδοση της ακόλουθης ανακοίνωσης:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καταγγέλλει ένα ακόμη
κρούσμα αστυνομικής βίας, αυτόπτης μάρτυρας του οποίου ήταν ο
πρώην Πρόεδρος της Ένωσης κ. Νίκος Κιάος. Συγκεκριμένα την
Κυριακή 19-10-2014 στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου &
Εμμανουήλ Μπενάκη ομάδα δέκα αστυνομικών είχαν ακινητοποιήσει
νεαρό άνδρα με το πρόσωπο στον τοίχο και τα χέρια ανοικτά,
υποτίθεται για να του κάνουν έρευνα, την ίδια στιγμή που τον
κλωτσούσαν και τον κτυπούσαν άνευ λόγου και αιτίας.
Ο συνάδελφος Νίκος Κιάος παρενέβη και ζήτησε από τους
εμπλεκόμενους αστυνομικούς να σταματήσουν την βάναυση
συμπεριφορά τους έναντι του ακινητοποιημένου νεαρού. Το
αποτέλεσμα ήταν οι ίδιοι αστυνομικοί να απειλήσουν με

προσαγωγή τον πρώην Πρόεδρο της Ένωσης, ακόμη και όταν τους
επέδειξε τη δημοσιογραφική του ταυτότητα. Συνολικά η στάση
τους καταδεικνύει την έκταση του φαινομένου της κατάχρησης
εξουσίας εκ μέρους, μεμονωμένων θέλουμε να ελπίζουμε,
αστυνομικών οργάνων. Ζητούμε από τον Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη να επιληφθεί αμέσως του θέματος και να είναι άτεγκτος
στην αντιμετώπιση παρόμοιων περιστατικών».

Την αποστολή διαβήματος-διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό
Δημόσιας Τάξης κ. Β. Κικίλια, για το εν λόγω περιστατικό
και ειδικότερα για την αντιμετώπιση της αστυνομικής βίας
σε βάρος των λειτουργών του Τύπου.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΟΡΤΡΕΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΣΤΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ

Το Δ.Σ., αποφασίζει την αποστολή επιστολής στον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊμαράκη, με την οποία θα ζητείται να
αναρτηθούν εκ νέου τα πορτρέτα των αείμνηστων κοινοβουλευτικών
συντακτών Οδυσσέα Ζούλα και Αντώνη Κορόβηλα. Επιπροσθέτως, την
ανάρτηση των πορτρέτων των Δημήτρη Γκλαβά, πρώην Προέδρου της
ΕΣΗΕΑ και της ΠΟΕΣΥ, «πρύτανη» του κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ
και τέλος του πρόωρα χαμένου και εξαίρετου κοινοβουλευτικού
συντάκτη Γ. Ε. Διακογιάννη.

ΘΕΜΑ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΜΟΦΟΒΙΑΣ/ΤΡΑΝΣΦΟΒΙΑΣ
Το Δ.Σ., αποφασίζει την πραγματοποίηση σεμιναρίου με θέμα:
«Ομοφοβία – Τρανσφοβία», την Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014 στην
ΕΣΗΕΑ από τις 7.30μ.μ έως τις 10.00 μ.μ. Το σεμινάριο θα
υλοποιηθεί από το ελληνικό δίκτυο του «Processwork Hub» και
την ομάδα κοινωνικού θεάτρου «Amate Performance», υπό την
επιστημονική καθοδήγηση της διδάκτορος Κοινωνικής Ψυχολογίας

κ. Αλεξάνδρας Βασιλείου και της κοινωνικής λειτουργού κ. Λένας
Ασλανίδου.

