Συνεδρίαση
Διοικητικού
Συμβουλίου 94/28-12-21
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 94
28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 93/7-12-21,
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ
8/11/21 ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
Το Δ.Σ., επικυρώνει κατά πλειοψηφία τις αποφάσεις των
συνεδριάσεων υπ’ αρ.93/7-12-21, καθώς των και δια περιφοράς
αποφάσεων που έχουν ληφθεί από τις 8/12/21 έως τέλος του
έτους.

ΘΕΜΑ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΑΤΡΗΤΩΝ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ 14 ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΒΙΔΑΛΗ
Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη:
Την εισήγηση της Β’ Αντιπροέδρου κας Αγγ. Γυπάκη,
Την ενημέρωση του Δ/ντη κ. Χρ. Μπούση καθώς
Και την προσφορά της τεχνικής εταιρείας «Κ. ΡΟΚΟΣ Κ.ΡΟΚΟΥ»Ο.Ε. (*επισυνάπτεται στα πρακτικά η σχετική
προσφορά)
Εγκρίνει κατά πλειοψηφία:
Την από 20-12-21 οικονομική προσφορά της ως άνω
εταιρείας ύψους 1.494,20€ (συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α), για την τοποθέτηση διάτρητων πετασμάτων στο
διαμέρισμα επί των οδών Μ. Σπηλαίου 14 και Μακρυνίτσας,
του κληροδοτήματος Αικατερίνης Βιδάλη.

Η παραπάνω δαπάνη να παρακρατηθεί από τα ενοίκια.
ΘΕΜΑ: ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2021 &
ΣΕ ΤΕΚΝΟ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
Το Δ.Σ.:
Κατόπιν εισήγησης του Ταμία κ. Μ. Διόγου
Λαμβάνοντας υπόψη το εσωτερικό ενημερωτικό σημείωμα του
λογιστηρίου
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βοηθήματος Χριστουγέννων 2021 σε τριάντα δύο μέλη (32).

ΘΕΜΑ:
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ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΣΗΕΑ 27 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/1ΟΥ/2022

Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη το ενημερωτικό σημείωμα που
κατέθεσε εκ μέρους της Εφορευτικής Επιτροπής η Πρόεδρός της κ.
Βαρβάρα Γούτσου, για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης
Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΣΗΕΑ,
των Πειθαρχικών Συμβουλίων, του Μεικτού Συμβουλίου,
Διοικητικού Συμβουλίου του Μορφωτικού Ιδρύματος, αντιπροσώπων
για το συνέδριο της ΠΟΕΣΥ, εξουσιοδοτήσεις στο ΔΣ για
ΣΣΕ/απεργίες, έγκριση Ισολογισμού/Απολογισμού/Προϋπολογισμού
και του Κανονισμού Λειτουργίας του Ταμείου Αλληλοβοηθείας, από
τις 27 έως και τις 31/1/2022 αποφασίζει ομόφωνα:
Να υπάρξουν το λιγότερο έξι (6) έως και δέκα (10)
εκλογικά τμήματα, ενώ, κάθε βράδυ, μετά την ολοκλήρωση
της διαδικασίας της ψηφοφορίας, να πραγματοποιείται
απολύμανση στο κτήριο, εκτός των αιθουσών όπου
φυλάσσονται οι κάλπες. Θα διερευνηθεί, επίσης, η
δυνατότητα ενοικίασης υπαίθριων θερμοπομπών στον

περιβάλλοντα χώρο της ΕΣΗΕΑ
Κάθε τμήμα να στελεχωθεί από πέντε (5) άνεργους καθ’ όλη
την διάρκεια της ψηφοφορίας και της καταμέτρησης,
προκειμένου να συνδράμουν την Εφορευτική Επιτροπή στο
έργο της, ενώ η αμοιβή τους, ανά ημέρα απασχόλησης, να
είναι το καθαρό ποσό των 75,00 ευρώ
Το καθαρό ποσό των 75,00 ευρώ, ως αμοιβή, ανά ημέρα
απασχόλησης, να είναι και στα εκλεγμένα άνεργα μέλη της
Εφορευτικής Επιτροπής
Τον ορισμό Δικαστικών Αντιπροσώπων και την αποστολή
σχετικής επιστολής προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών,
ενώ η αμοιβή τους ορίζεται στο ποσό των 150 ευρώ ανά
ημέρα
Την κάλυψη γευμάτων και καφέδων της Εφορευτικής
Επιτροπής, των Δικαστικών και των ανέργων

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ
Το Δ.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία την έκδοση της ακόλουθης
ανακοίνωσης
https://www.esiea.gr/provlimatismos-gia-tin-klisi-tis-gian/:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εκφράζει τον προβληματισμό
του για την κλήση της δημοσιογράφου Γιάννας Παπαδάκου ως
κατηγορούμενης, όπως ενημερωθήκαμε από την ίδια, από την
ανακρίτρια που ερευνά την υπόθεση Παπαγγελόπουλου-Μιωνή.
Η ΕΣΗΕΑ εκφράζει την συμπαράστασή της στη Γιάννα Παπαδάκου,
μέλος της Ενώσεως, και τονίζει ότι δεν μπορεί να εγκαλείται το
ρεπορτάζ και η ερευνητική δημοσιογραφία, που αποτελούν
συστατικά στοιχεία της ελευθερίας της ενημέρωσης, η οποία
προστατεύεται από το Σύνταγμα.
Σημειώνουμε ότι πριν από ενάμιση χρόνο είχε γίνει απόπειρα να
κληθεί ως ύποπτη, από την Ειδική Προκαταρκτική Επιτροπή της
Βουλής, εξέλιξη που απετράπη μετά την σχετική ανακοίνωση της
ΕΣΗΕΑ».

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΝΑ
ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΩΞΕΩΝ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΙ ΜΜΕ»
Το Δ.Σ. αποφασίζει, κατά πλειοψηφία, να εκδοθεί ανακοίνωση με
το
ακόλουθο
περιεχόμενο
https://www.esiea.gr/na-stamatisei-epiteloys-i-viomixania/:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ διαμαρτύρεται για άλλη μια
φορά για το φαινόμενο εξοντωτικών αγωγών επιχειρηματικών
ομίλων κατά δημοσιογράφων και ΜΜΕ με προφανή στόχο την
ελευθεροτυπία. Το φαινόμενο λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις
και στη χώρα μας ενώ βρίσκεται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων
τόσο της Ευρωπαϊκής όσο και της Διεθνούς Ομοσπονδίας
δημοσιογράφων.
Τελευταίο κρούσμα του ακήρυχτου πολέμου κατά του ρεπορτάζ και
της τεκμηριωμένης κριτικής σε επιχειρηματικές πρακτικές, η
αγωγή της εταιρείας WRE ΕΛΛΑΣ – Ανώνυμη Οικοδομική Εταιρεία
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Παροχής Υπηρεσιών» κατά του
Τάσου (Αναστάσιου) Σαραντή, μέλους της ΕΣΗΕΑ, και κατά της
εταιρείας «Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.» που
εκδίδει την «Εφημερίδα των Συντακτών».
Είναι χαρακτηριστικό ότι το ρεπορτάζ για το οποίο η εταιρεία
αξιώνει από το δημοσιογράφο και την εφημερίδα το ποσό των
225.000 ευρώ από μια συνεταιριστική εφημερίδα και έναν
εργαζόμενο δημοσιογράφο του οποίου μάλιστα ζητεί και την
12μηνη προσωρινή κράτηση, αφορούσε ακριβώς στο μπαράζ αγωγών
και μηνύσεων που έχει εξαπολύσει η εταιρεία κατά δυο ΜΜΕ της
Λακωνίας, σύσσωμου του Δημοτικού Συμβουλίου της Μονεμβασιάς
και πληθώρας τοπικών φορέων και συλλογικοτήτων.
Η ΕΣΗΕΑ υπερασπίζεται το δικαίωμα των δημοσιογράφων να
ερευνούν και να δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα του ρεπορτάζ
τους. Οι απόπειρες εκφοβισμού, ηθικής και οικονομικής
εξόντωσης των λειτουργών της Ενημέρωσης δεν είναι δυνατόν να
γίνουν ανεκτές».

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ Ρ/Σ «ΑΘΗΝΑ 9,84»
Το Δ.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
Την αποστολή επιστολής στη Διοίκηση του Ραδιοφωνικού
Σταθμού «Αθήνα 9,84», στην οποία θα καταγγέλλεται η
άρνηση των οικονομικών υπηρεσιών της Δ.Ε.Ρ.Α. να
καταβάλουν αποδοχές αναρρωτικής άδειας σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην ΣΣΕ
Τη δημοσιοποίηση της επιστολής στην ιστοσελίδα της ΕΣΗΕΑ
Να πραγματοποιηθεί καταγγελία στο ΣΕΠΕ
ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ Ρ/Σ

«ΚΑΝΑΛΙ 1 90,4 FM»

Το Δ.Σ., αποφασίζει, κατά πλειοψηφία:
Να αποδεχτεί το αίτημα των εργαζομένων στον Ρ/Σ «Κανάλι
1 του Πειραιά», για προσφυγή στην αποκεντρωμένη
διοίκηση, προκειμένου να ακυρωθεί η απόφαση έγκρισης του
Εσωτερικού Κανονισμού
Την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης στην οποία θα
επισημαίνεται ότι η ΕΣΗΕΑ θα προσφύγει στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση

