
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες της ετήσιας Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού-Ηλεκτρονικού Τύπου. Η Συνέλευση 

διεξήχθη με δύο διακριτούς τρόπους: με φυσική παρουσία στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ 

και ηλεκτρονικά, με τη χρήση ψηφιακής πλατφόρμας.  

Εγκρίθηκαν: 

 ο προϋπολογισμός έτους 2022 

 η εξουσιοδότηση της Γ.Σ. προς το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ για κήρυξη στάσεων 

εργασίας και απεργιακών κινητοποιήσεων. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 

Έγκριση Προϋπολογισμού 2022  

ΝΑΙ: 96  ΟΧΙ: 18 ΛΕΥΚΑ: 5   

Εξουσιοδότηση ΔΣ για Στάσεις Εργασίας και Απεργιακές Κινητοποιήσει 

ΝΑΙ: 114  ΟΧΙ: 2 ΛΕΥΚΑ: 3  

 

Κατά την Γ.Σ. παραβρέθηκαν 134 οικονομικά τακτοποιημένα τακτικά μέλη (με 

φυσική παρουσία 56 και ηλεκτρονικά 78) και ψήφισαν 119 οικονομικά 

τακτοποιημένα τακτικά μέλη (με φυσική παρουσία 44 και ηλεκτρονικά 75). 

 

Στο πλαίσιο της Γ.Σ. οι δημοσιογράφοι — μέλη της ΕΣΠΗΤ συζήτησαν τις 

εργασιακές και ασφαλιστικές εξελίξεις στο τοπίο των ΜΜΕ, όπως αυτές έχουν 

διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια από τις συνθήκες της υγειονομικής αλλά και της 

ενεργειακής και οικονομικής κρίσης, που απομειώνει  έτι περαιτέρω μισθούς και 

συντάξεις. 

Με ιδιαίτερη έμφαση αναφέρθηκε η αναγκαιότητα της έναρξης της διαδικασίας 

συλλογικών διαπραγματεύσεων για την υπογραφή ΣΣΕ στον ιδιωτικό τομέα, ενώ 

υπογραμμίστηκε και η υποχρέωση της πλήρους εφαρμογής της Συλλογικής 

Σύμβασης Εργασίας για τους δημοσιογράφους στα Δημόσια ΜΜΕ, η οποία και 

υπογράφηκε από την ΕΣΠΗΤ και την ΕΣΗΕΑ τον περασμένο Αύγουστο. 

Ειδική αναφορά έγινε στη σύσταση του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης 

ΞΕΝΟΦΩΝ προκειμένου το σύνολο των δημοσιογράφων να μπορούν να 

απολαμβάνουν τα πνευματικά τους δικαιώματα οργανωμένα, συλλογικά και κυρίως 

με διαφάνεια, από το σύνολο των ΜΜΕ και το διαδίκτυο καθώς  και από την εύλογη 

αμοιβή και τις άλλες ήδη θεσμοθετημένες πηγές, σύμφωνα και με τον σχετικό νόμο 

που ψηφίστηκε πρόσφατα. 

Επίσης, η  Γενική Συνέλευση της ΕΣΠΗΤ ενέκρινε τα ακόλουθα ψηφίσματα 

αλληλεγγύης: 

Ψήφισμα για την Ιωάννα Κολοβού 

Ψήφισμα για τον Νίκο Πηλό 

Όχι στην ιδιωτικοποίηση της δημόσιας Υγείας 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

http://www.espit.gr/wp-content/uploads/2022/11/ΨΗΦΙΣΜΑ-ΚΟΛΟΒΟΥ.doc
http://www.espit.gr/wp-content/uploads/2022/11/nikos-pilos.doc
http://www.espit.gr/wp-content/uploads/2022/11/ΟΧΙ-ΣΤΗΝ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ-ΤΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΑΣ-ΥΓΕΙΑΣ.doc

