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ΘΕΜΑ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ OPENABEKT

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη την προσφορά του Εθνικού Κέντρου
Τεκμηρίωσης, εγκρίνει κατά πλειοψηφία:
Την υπογραφή σύμβασης με το ΕΚΤ για την παροχή υπηρεσίας
openABEKT.
Την πραγματοποίηση σύσκεψης με τον κ. Τριαντάφυλλο Ε.
Σκαβενίτη, Ομότιμο Διευθυντή Ερευνών ΕΙΕ. Τη δημιουργία
ενός φυσικού φακέλου με όλα τα κατατεθειμένα έγγραφα των
κ.κ. Τ. Σκλαβενίτη και Κ. Στάικου, που αφορούν την
ανακατασκευή της βιβλιοθήκης της ΕΣΗΕΑ, προκειμένου το
συμβούλιο να λάβει γνώση εφ’ όλης της ύλης.

ΘΕΜΑ: ΣΣΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ:
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΕΣΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
Το Δ.Σ.:
Α) Αποφασίζει ομόφωνα την ενημέρωση της ΠΟΕΣΥ και των Προέδρων
των Περιφερειακών Ενώσεων, στη σημερινή συνάντηση που θα
πραγματοποιηθεί στην Ομοσπονδία:
Για το κείμενο της ΣΣΕ και να μοιραστεί το σχετικό
έγγραφο.

Για τις διαπραγματεύσεις που γίνονται επί των
οικονομικών και την ΚΥΑ με ρητή δέσμευση μη
δημοσιοποίησης και δημοσίευσης.
Β) Επιπλέον, αποφασίζει ομόφωνα:
Οι παρατηρήσεις επί της ΣΣΕ των άλλων Ενώσεων-μελών της
ΠΟΕΣΥ, που θα κρίνει η ΕΣΗΕΑ ότι αποτελούν αντικείμενο
διαπραγμάτευσης, θα ενσωματωθούν στο ήδη διαμορφωμένο
κείμενο για διαπραγμάτευση με τον κύριο Υπουργό.
Να συνεχιστεί η διαπραγμάτευση για τα οικονομικά
ζητήματα, ώστε να υπάρξει συνέχεια και ολοκλήρωση της
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
Στην περίπτωση που έχει γίνει προσφυγή στο άρθρο 15 από
την ΠΟΕΣΥ, η ΕΣΗΕΑ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια,
ώστε να στηρίξει το νόμιμο δικαίωμά της να υπογράφει
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Εφόσον διαπιστωθεί ότι πράγματι έχει γίνει η παραπάνω
προσφυγή, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να ζητήσει
την άμεση ανάκλησή της προκειμένου να προχωρήσει σε
συζήτηση με την ΠΟΕΣΥ και τις περιφερειακές Ενώσεις.

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦ. «ΕΘΝΟΣ»
«ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ «ETHNOS.GR»
Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη την αποπομπή του συνόλου των
διευθυντικών στελεχών από την εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ» και «ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ» και της ιστοσελίδας «ethnos.gr», αποφασίζει ομόφωνα
να προσκληθούν σε συνάντηση τα πρώην διευθυντικά στελέχη των
παραπάνω εφημερίδων και της ιστοσελίδας.

ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»

ΣΥΜΦΙΛΙΩΤΙΚΗΣ

ΣΥΣΚΕΨΗΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα να ζητηθεί ο ορισμός τριμερούς

συμφιλιωτικής σύσκεψης στο Υπουργείο Εργασίας, προκειμένου να
βρεθεί από κοινού λύση των προβλημάτων μισθοδοσίας που
αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι της εφημερίδας «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».

