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ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ
Το Δ.Σ., αποδέχεται ομόφωνα τα αιτήματα διαγραφής μελών από το
μητρώο της ΕΣΗΕΑ, από το Μητρώο της Ενώσεως, λόγω αλλαγής
επαγγελματικού προσανατολισμού.
ΘΕΜΑ: ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα όσα μέλη: α) ζουν εκτός Αθηνών και
β) έχουν αδυναμία μετακίνησης λόγω ασθένειας:
Να τους αποσταλεί αριθμός λογαριασμού τραπέζης ΕΣΗΕΑ,
ώστε κάποιο συγγενικό ή φιλικό τους πρόσωπο να καταθέσει
τα εκτυπωτικά έξοδα, καθώς και ατομικό απογραφικό
δελτίο, για να συμπληρωθεί από το μέλος με ιδιόχειρη
υπογραφή.
Να μας αποστείλουν συμπληρωμένο απογραφικό δελτίο, το
αποδεικτικό κατάθεσης και μια πρόσφατη φωτογραφία τους,
τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
Να εκδοθεί από τη Γραμματεία η νέα τους ταυτότητα και να
τους αποσταλεί ταχυδρομικά.
Να οριστεί, ως αρμόδια, η υπάλληλος της Ένωσης κ. Β.
Ζερβακάκη υπεύθυνη του Γραφείου Υποστήριξης Ανέργων και
Υλοποίησης Προγραμμάτων, η οποία θα χειριστεί και θα
παρακολουθήσει σε όλα τα στάδια αυτή τη διαδικασία.
Για όσα μέλη δηλώνουν άνεργοι το 2018, ενώ το 2017
εργάζονταν, να αυξηθούν οι δόσεις εξόφλησης των
οφειλόμενων συνδρομών, για το έτος 2017, σε είκοσι (20).

ΘΕΜΑ: ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΛΗ
Το Δ.Σ. αποφασίζει την κατ’ εξαίρεση χορήγηση βοηθημάτων σε
μέλη της Ενώσεως.

ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΕ ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
ΣΕ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το Δ.Σ. αποφασίζει τη χορήγηση του βοηθήματος των
Χριστουγέννων σε μέλη που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας.

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ/ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Το Δ.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία:
Ποσό,

ύψους,

έως

2.000

ευρώ,

για

την

προσωρινή

αποκατάσταση της βλάβης της κεντρικής θέρμανσης του
κτηρίου της ΕΣΗΕΑ.
Ποσό, ύψους, έως 1.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ για το βάψιμο του
πίσω μέρος τους κτηρίου για την προστασία του κτηρίου.
Ποσό, ύψους 250 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για τη σκαλωσιά που θα
χρειαστεί για το βάψιμο.
Επιπλέον, θα αναζητηθεί η τελευταία επικαιροποιημένη
μελέτη για την κεντρική θέρμανση του κτηρίου, ώστε να
συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση και να βρεθεί συνολική
λύση του προβλήματος που έχει παρουσιαστεί.
ΘΕΜΑ: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «NEW MEDIA»/ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ
Το Δ.Σ., σε συνέχεια της συνεδρίασης υπ’ αρ. 69/25-9-18,
74/20-11-18 και 75/4-12-18, αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
–
Οι εισηγητές του σεμιναρίου NEW MEDIA να είναι οι
κ.κ.: «Κώστας Κυριακόπουλος, Μαρία Καρχιλάκη, Μαρία Γιαχνάκη,
Τάσος Οικονόμου, Γιάννης Ντρενογιάννης, Βούλα Βονάτσου, Μαρίνα

Πρωτονοταρίου, Γιώργος Μαύρος, Φώτης Νάκος, Γιώργος
Γκριτζάλας, Σοφία Μαυραντζά, Νεόφυτος Οικονόμου, Ειρήνη
Αραβαντινού, Βασιλένια Αγγελούδη, Ανδρέας Παναγόπουλος, Νίκος
Στραβελάκης, Νίνα Μαρία Πασχαλίδου, Λευτέρης Παρτσάλης,
Σωτήρης Δανέζης, Γιώργος Αυγερόπουλος, Νατάσα Σπαγγαδώρου,
Χρήστος Μπάρλας, Γιώργος Ντουδεσκέας, Νίκος Δρόσος, Ανέστης
Ντόκας, Στέλιος Σοφιανός, Χρήστος Ξανθάκης, Πάνος
Κωνσταντόπουλος, Ζωή Κατσιγιάννη, Βασίλης Βασιλόπουλος».
–
Τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται δύο φορές την
εβδομάδα Τρίτη και Πέμπτη 10.00- 12μ.

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Το Δ.Σ., σε συνέχεια της συνεδρίασης υπ’ αρ. 70/2-10-18,
εγκρίνει κατά πλειοψηφία ποσό, ύψους 7.000 ευρώ (εκτυπωτικά,
αφίσες, δίπτυχο προγράμματος, αναμνηστικές πλακέτες, παραγωγή
ενός 10λεπτου ντοκιμαντέρ με τη ζωή του Παύλου Μπακογιάννη,
εγκατάσταση οθόνης για live streaming) για την πραγματοποίηση
της τιμητικής εκδήλωσης στη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη, που
θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019 στην ΕΣΗΕΑ.
Τη διοργάνωση της εκδήλωσης θα την αναλάβει το Μορφωτικό
Ίδρυμα (σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αρ. 70/2-10-18).

ΘΕΜΑ: MEGA/ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα να σταλεί από τη νομική υπηρεσία
ενημερωτικό e-mail προς τους εργαζόμενους του Τ/Σ «MEGA
CHANNEL», προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία λήψης
του επιδόματος αφερεγγυότητας (συγκεκριμένες ημερομηνίες
υποβολής των αιτήσεων, συνοδευτικά έγγραφα κ.λπ.).

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦ. «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»

Το Δ.Σ., μετά την ενημερωτική επιστολή του εκπροσώπου της
εφημερίδας «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» κ. Φάνη Ζώη (αρ.πρ: 21/7-1-19) για
τη μη καταβολή δεδουλευμένων των μηνών Οκτωβρίου-ΝοεμβρίουΔεκεμβρίου, αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
Την κήρυξη προειδοποιητικής 24ωρης απεργιακής
κινητοποίησης, η οποία θα ενεργοποιηθεί στην περίπτωση
που ο εργοδότης δεν καταβάλει οφειλόμενα, σύμφωνα και με
το αίτημα των εργαζομένων της εφημερίδας (αρ.πρ:
21/7-1-19).
Τον ορισμό τριμερούς συμφιλιωτικής σύσκεψης στο
Υπουργείο Εργασίας.
Την κήρυξη 3ωρης στάσης εργασίας για την πραγματοποίηση
συνέλευσης στην ΕΣΗΕΑ, προκειμένου να συζητηθούν τα
καίρια εργασιακά τους θέματα.

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «STAR PRESS»
Το Δ.Σ., κατόπιν ενημέρωσης των μελών του συμβουλίου ότι στους
εργαζόμενους της εφημερίδας «STAR PRESS» οφείλονται
δεδουλευμένα 5-6 μηνών, αποφασίζει ομόφωνα:
Να ζητηθεί ο ορισμός τριμερούς συμφιλιωτικής σύσκεψης
στο Υπουργείο Εργασίας.
Να πραγματοποιηθεί συνέλευση στα γραφεία της εφημερίδας.

ΘΕΜΑ: ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΣΤΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Το Δ.Σ., λαμβάνοντας γνώση την απόφαση του κ. Ι. Φιλιππάκη που
κοινοποίησε προς τους εργαζόμενους της εφ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και
«ΕΣΤΙΑ» κι αφορά τη συγχώνευση των δύο ανώνυμων εταιρειών του
με απορρόφηση της «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «ΕΣΤΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΕΣΩΝ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αποφασίζει ομόφωνα:
Να κληθεί σε συνάντηση ο κ. Ι. Φιλιππάκης για να
ενημερώσει επί του θέματος.
Να ζητηθεί ο ορισμός τριμερούς συμφιλιωτικής σύσκεψης
στο Υπουργείο Εργασίας.
Να επικοινωνήσει με τους εκπροσώπους των εφημερίδων
«ΕΣΤΙΑ» και «ΕΣΠΡΕΣΣΟ», για να πραγματοποιηθεί συνέλευση
όλων των εργαζομένων του Ομίλου. Για τον λόγο αυτόν θα
κηρυχθεί στάση εργασίας, ώστε να διευκολυνθούν οι
εργαζόμενοι.
Να ελεγχθεί νομικά το θέμα της συγχώνευσης των δύο
ανώνυμων εταιρειών «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ» & «ΕΣΤΙΑ».

