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ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ
ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ Κ.Κ.
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
Το Δ.Σ.:
Εγκρίνει ομόφωνα το ποσό των 2.000 ευρώ, προκειμένου να
καλυφθούν τα έξοδα που θα προκύψουν από την εκδήλωση,
που θα πραγματοποιήσει το Μορφωτικό Ίδρυμα, λόγω της
επίσκεψης του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Νέας
Ρώμης και Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου στη
Βιβλιοθήκη της ΕΣΗΕΑ, την Πέμπτη, 23/5, στις 11.00.
Αποφασίζει ομόφωνα να τιμήσει τον Οικουμενικό Πατριάρχη
κ.κ. Βαρθολομαίο με την απονομή ενός Ξενοφώντα, από τη
Γενική Γραμματέα του Μορφωτικού Ιδρύματος κ. Φανή
Πετραλιά, την οποία θα συνοδεύουν οι πρώην Πρόεδροι της
Ενώσεως, που θα παρευρίσκονται στην εκδήλωση.

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ
ΕΣΗΕΑ/ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Το Δ.Σ., αποφασίζει ομόφωνα:
Η κ. Χρ. Σαλαβράκου να καταθέσει το εργολαβικό που θα
πρέπει να υπογράψει το κάθε μέλος με τα δικηγορικά
γραφεία που ανέλαβαν την υπόθεση και να την

πρωτοκολλήσει.
Οι συνταξιούχοι που έχουν ήδη καταθέσει αγωγή δεν
μπορούν να καταθέσουν καινούρια.
Όσοι συνταξιούχοι επιθυμούν να καταθέσουν αγωγή,
προκειμένου να διεκδικήσουν την επιστροφή των
καταργηθέντων Δώρων Εορτών, Επιδομάτων Αδείας και των
περικοπών που υπέστησαν στις συντάξεις τους, καλούνται
να προσέλθουν στην ΕΣΗΕΑ στον 3ο όροφο, στο γραφείο των
Συνταξιούχων, το οποίο έως τη λήξη της προθεσμίας
παραλαβής των αιτήσεων θα λειτουργεί αποκλειστικά και
μόνο γι’ αυτό το σκοπό. Για τον λόγο αυτόν, θα
ενημερωθούν όλες οι παρατάξεις.
Τις αγωγές ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών Δικαστηρίων
για λογαριασμό των συνταξιούχων θα αναλάβουν να
καταθέσουν τα τρία δικηγορικά γραφεία των κ.κ. Μαρία Ν.
Συριανού, Ιωάννη Γερ. Σπυρόπουλο και Ιωάννη Β.
Σκορδιαλού (όπως τα συνέστησαν οι εκπρόσωποι των
συνταξιούχων στο Μεικτό Συμβούλιο) και τα έξοδα για την
κατάθεση των αγωγών, ύψους 30 ευρώ ανά άτομο, θα
καταβληθούν από την ΕΣΗΕΑ.
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν σε διάστημα 12 ημερών, τις
οποίες θα παραλαμβάνει υπάλληλος της Ενώσεως (3
γραφείο συνταξιούχων).

ος

όροφος,

Την έκδοση σχετικού Δελτίου Τύπου, ώστε να ενημερωθούν
οι ενδιαφερόμενοι για την απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Από τις 35.000 που έχει εγκριθεί (σύμφωνα με την απόφαση
υπ’ αρ. 97/3-5-19), το ποσό των 1.000 ευρώ θα πρέπει να
είναι διαθέσιμο σε περίπτωση που χρειαστεί courier για
να αποσταλούν, να παραληφθούν και να παραδοθούν στην
ΕΣΗΕΑ τα στοιχεία συνταξιούχων, που η υγεία τους δεν
τους επιτρέπει να προσέλθουν στην Ένωση.

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ SITE «THEFACT.GR»

Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη την καταγγελία μέλους που αφορά για
τα εργασιακά προβλήματα των εργαζομένων της ιστοσελίδας
«thefact.gr» πχ. μη καταβολή των δεδουλευμένων, ψεύτικες
προσλήψεις, υποσχέσεις για πρόσληψη ή συνεργασία με άλλους
τρόπους νόμιμης απασχόλησης κλπ., αποφασίζει ομόφωνα:
Την έκδοση ανακοίνωσης στην οποία θα καταγγέλλεται η
εργοδοσία του site «Thefact.gr», που προσλαμβάνει
δημοσιογράφους με τους οποίους, όμως, δεν υπογράφει
συμβάσεις εργασίας, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες
του και μετά δεν πληρώνει τις δεδουλευμένες αποδοχές
τους, με αποτέλεσμα οι δημοσιογράφοι να παραμένουν
απλήρωτοι.
Καταγγελία στο ΣΕΠΕ.
Η νομική υπηρεσία να υποβάλει αίτηση προς το Υπουργείο
Εργασίας, για τον ορισμό τριμερούς συμφιλιωτικής
σύσκεψης.
Να ζητηθεί να ελεγχθεί από το Υπουργείο Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, εάν είναι
αληθές ότι περιέχεται στα μητρώα του Υπουργείου η εν
λόγω ιστοσελίδα, όπως άλλωστε ισχυρίζεται η εργοδοσία,
εάν πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος για
την εγγραφή της κ.ο.κ.

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ “REAL”
Το Δ.Σ. αφού ενημερώθηκε για την καθυστέρηση καταβολής των
δεδουλευμένων παρά των δεσμεύσεων της ιδιοκτησίας και για την
αποπληρωμή μόνο του 5% των οφειλομένων στην ημερομηνία της
παράτασης (αρ.πρ.1058/20-5-19), αποφασίζει ομόφωνα την κήρυξη
απεργίας σε όλο τον Όμιλο της “REAL” η οποία θα ενεργοποιηθεί
σε περίπτωση, που η εργοδοσία δεν τηρήσει της δέσμευσή της
προς τους εργαζόμενους για την καταβολή της επόμενης
μισθοδοσίας στις 10/6.

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ»
Το Δ.Σ. αφού ενημερώθηκε για τις αποφάσεις τις συνέλευσης των
εργαζομένων της εφημερίδας, που ζητούν την εξόφληση του μισθού
του Φεβρουαρίου μέχρι την 31η Μαΐου, τη σταθερή ροή εξόφλησης
ενός μισθού κάθε μήνα σε συγκεκριμένη ημερομηνία, ένα πλάνο
σταδιακής εξόφλησης των οφειλομένων, αποφασίζει ομόφωνα:
Να κληθεί ο εκπρόσωπος των εργαζομένων, προκειμένου να
ενημερώσει για τα τρέχοντα εργασιακά προβλήματα της
εφημερίδας.
Η νομική υπηρεσία να υποβάλει αίτηση προς το Υπουργείο
Εργασίας, για τον ορισμό τριμερούς συμφιλιωτικής
σύσκεψης.

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ Ρ/Σ «ALPHA 9.89»/ΔΙΑΚΟΠΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΥΣΟΥΛΟΥ
Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη την ενημέρωση από τον κ. Πέτρο
Κουσουλό για την αιφνίδια διακοπή της συνεργασίας του με τον
ραδιοφωνικό σταθμό “ALPHA 9.89” καθώς κι άλλων συναδέλφων,
αποφασίζει ομόφωνα την έκδοση ανακοίνωσης στην οποία θα
καταγγέλεται ότι το τελευταίο διάστημα το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο του Ρ/Σ «ALPHA 9.89» λήγει πρόωρα τις συμβάσεις
δημοσιογράφων, μεταξύ των οποίων και του συναδέλφου Πέτρου
Κουσουλού, που συνεργάζονταν για πολλά χρόνια με τον σταθμό.
Τέλος, θα καλεί τη διοίκηση να σταματήσει οποιεσδήποτε διώξεις
σε βάρος των εργαζομένων και να αποκαταστήσει την εργασιακή
ειρήνη στον σταθμό.

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ
Το Δ.Σ., αποδέχεται κατά πλειοψηφία τα αιτήματα διαγραφής των
μελών, από το Μητρώο της Ενώσεως, λόγω νέας επαγγελματικής
κατεύθυνσης:

Νικολακάκης Ιωάννης (αρ. πρ:1045/16-5-19).
Αναστασία Παυλοπούλου (αρ.πρ:1007/7-5-19).
Κανουπάκης Γιάννης (αρ.πρ:1017/9-5-19).

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ ΚΑΤΑ ΛΟΑΤΚΙ+ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ
ΜΜΕ»
Το Δ.Σ. αποφασίζει την έκδοση Δελτίου Τύπου, με το οποίο θα
καλούνται τα μέλη να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στα
εκπαιδευτικά σεμινάρια για την πρόληψη και αντιμετώπιση
στερεότυπων και προκαταλήψεων κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων μέσω των
ΜΜΕ και σύμφωνα με την ανακοίνωση που μας κοινοποιήθηκε.

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 9Ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ
Το Δ.Σ., αποφασίζει την έκδοση ανακοίνωσης-ενημέρωσης στην
οποία θα καλούνται οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ, εάν το επιθυμούν,
να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο 9 ο τουρνουά πινγκ-πονγκ,
ενισχύοντας την «Κιβωτό του Κόσμου», που θα πραγματοποιηθεί
στις 8 Ιουνίου στην ομοσπονδιακή αίθουσα STIGA του Σταδίου
Ειρήνης και Φιλίας.

