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ΘΕΜΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «NEW MEDIA»
Το
Δ.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία
επιμορφωτικού σεμιναρίου “NEW MEDIA”.

τη

ΘΕΜΑ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ-

ΤΟΥ

ΕΡΓΟΥ

διενέργεια

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα:
Να αποδεχτεί τη δωρεά της προσωπογραφίας του αείμνηστου
Προέδρου Δημητρίου Πουρνάρα.
Να αποδεχτεί τη δωρεά των βιβλίων της Ελένης Πουρνάρα.
Να αποσταλεί επιστολή στην οικογένεια Πουρνάρα με την
οποία το Δ.Σ. θα ευχαριστεί τη δωρήτρια.
Να αποδεχτεί τη δωρεά των επίπλων της οικογένειας του Κ.
Θ. Δημαρά.
Να αποδεχτεί τη δωρεά των επίπλων του πρέσβη Εξάρχου.
Να σταλεί πρόσκληση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
προκειμένου να εγκαινιάσει τη Βιβλιοθήκη την Κυριακή, 2
Δεκεμβρίου 2018, στις 12 το μεσημέρι.
Να μεταφερθεί α) το πορτραίτο του Κονδυλάκη, β) τα
πορτραίτα του κύκλου των ποιητών γ) και το κάδρο με τα
εύσημα της Ένωσης από το γραφείο της Προέδρου στη
Βιβλιοθήκη.

ΘΕΜΑ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Το Δ.Σ., αποφασίζει ομόφωνα να αναζητήσει τουλάχιστον τρεις
οικονομικές προσφορές από μεταφορικές εταιρείες, ώστε να
επιλεγεί η συμφερότερη, προκειμένου να μεταφερθούν από την
οικεία Πουρνάρα βιβλία 1.200 τόμων, κατόπιν δωρεάς τους
(αρ.πρ.:1998/20-11-18), που αφορούν μέρος της συλλογής των
βιβλίων του Προέδρου Πουρνάρα καθώς και τα βιβλία Ντόλη Νίκβα,
τα οποία φέρουν τη σφραγίδα της βιβλιοθήκης ΕΣΗΕΑ και
φυγαδεύτηκαν κατά την εποχή του πολέμου για να διασωθούν.

ΘΕΜΑ: ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΥ/ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΠΟΥ ΕΝΗΡΓΗΣΕ ΑΥΤΟΨΙΑ
Το Δ.Σ., σε συνέχεια της συν. 64/28-8-18, εγκρίνει κατά
πλειοψηφία την καταβολή ποσού, ύψους 350 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.,
στον πολιτικό μηχανικό κ. Ν. Παπαδόπουλο, ο οποίος ενήργησε
αυτοψία στο ακίνητο επί της οδού Ψαρομηλίγκου αρ. 25 Αθήναι
(αρ. πρ.:1318/19-7-18), κατόπιν εντολής της Β’ Αντιπροέδρου κ.
Α. Αγάτσα.

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΤΗΣ

ΓΣΕΕ (28/11/18)

Το Δ.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
Τη συμμετοχή της ΕΣΗΕΑ στην Πανελλαδική απεργία που έχει
κηρύξει η ΓΣΕΕ στις 28/11/18. Η οριστική ημέρα κήρυξης
της απεργίας θα προσδιοριστεί με τους εκπροσώπους των
Ενώσεων του Διασωματειακού, το οποίο θα συγκληθεί εντός
της εβδομάδας.
Η ΕΣΗΕΑ θα συμμετέχει στην απεργία της ΓΣΕΕ με το δικό
της διεκδικητικό πλαίσιο το οποίο θα έχει ως εξής:
Κατάρτιση και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
Έμπρακτη αποκατάσταση όλων των βίαια καταστρατηγημένων

εργασιακών ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων
μας.
Στήριξη των Ασφαλιστικών Ταμείων (ΕΔΟΕΑΠ-ΤΕΑΣ-ΕΤΑΣ) από
τις επιθέσεις των εργοδοτών.
Μέτρα στήριξης του Τύπου.
Καταγγελία των συνεχιζόμενων αντιλαϊκών μέτρων και των
μνημονιακών δεσμεύσεων, που πλήττουν ιδιαίτερα τους
εργαζομένους στο χώρο του Τύπου.
Καταγγελία της αύξησης της ανεργίας, της αποδιοργάνωσης
των εργασιακών σχέσεων, των μειώσεων των μισθών και των
συντάξεων, μαζί με την επιβολή νέων έμμεσων και άμεσων
φόρων που δημιουργούν αδιέξοδο.

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΕΡΑ (ΑΘΗΝΑ 9,84)
Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη:
Τα τρέχοντα εργασιακά προβλήματα στον Δημοτικό
Ραδιοσταθμό Αθήνα 9,84.
Την επιστολή της εκπροσώπου κ. Δ. Μπαρδάκου (αρ.
πρ:1983/19-11-18).
Το ενημερωτικό σημείωμα της κ. Χρ. Σαλαβράκου
(1992/19-11-18) καθώς και το υπόμνημα που κατέθεσε στα
πρακτικά.
Τη συζήτηση που ακολούθησε,
Αποφασίζει ομόφωνα:
Την αποστολή επιστολής στον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο
Καμίνη, στην οποία θα καταγγέλλεται η παράνομη
τροποποιητική καταγγελία συμβάσεων εργασίας των μελών
μας και θα ζητείται να κληθεί η εργοδότρια εταιρεία να
συμμορφωθεί με τα νόμιμα.
Την ανάρτηση της παραπάνω επιστολής στην ιστοσελίδα της
ΕΣΗΕΑ.
Έκδοση σχετικής καταγγελτικής ανακοίνωσης.
Την απάντηση στο υπόμνημα που κατέθεσε ο σταθμός στο

ΣΕΠΕ στο από 1923/7-11-18 Δελτίο Εργατικής Διαφοράς.
Να ζητηθεί ο ορισμός τριμερούς συμφιλιωτικής σύσκεψης
από το Υπουργείο Εργασίας.
Α) Ο ορισμός συνέλευσης στον Ρ/Σ Αθήνα 9,84, κατόπιν
συνεννόησης με την εκπρόσωπο κι εάν χρειαστεί κήρυξη
δίωρης στάσης εργασίας, προκειμένου να υπάρξει καθολική
συμμετοχή και από πλευράς Δ.Σ. και εργαζομένων του
ραδιοσταθμού. Β) Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί και για
την από κοινού έκδοση ψηφίσματος. Γ) Τέλος, θα προταθεί
και η πραγματοποίηση απεργιακών κινητοποιήσεων, λόγω των
οξυμένων εργασιακών προβλημάτων που έχουν ανακύψει.

ΘΕΜΑ: ΠΗΓΑΣΟΣ/ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα εάν δεν επιλυθεί το πρόβλημα που
έχει ανακύψει για να ολοκληρωθεί η καταβολή του επιδόματος
αφερεγγυότητας σε πρώην εργαζόμενους του Ομίλου «ΠΗΓΑΣΟΣ», να
πραγματοποιηθεί συνάντηση με την Πρόεδρο του Δ.Σ. και
Διοικήτρια του ΟΑΕΔ κ. Μαρία Καραμεσίνη, ώστε να βρεθεί λύση.

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ Τ/Σ “STAR
CHANNEL” ΚΑΙ “ALPHA”
Το Δ.Σ., κατόπιν αιτήματος του εκπροσώπου του Τ/Σ STAR CHANNEL
κ. Γ. Βότσκαρη 1867/31-10-18, αποφασίζει ομόφωνα να
προσκληθούν σε συνάντηση οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στους
τηλεοπτικούς σταθμούς “STAR CHANNEL” και “ALPHA” για να
συζητηθούν τα τρέχοντα εργασιακά προβλήματα που έχουν προκύψει
από τη συγχώνευση των Ρ/Σ “STAR CHANNEL” και “ALPHA”.

