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ΘΕΜΑ: ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗ
ΔΕΘ
Το Δ.Σ., αποφασίζει την έκδοση ανακοίνωσης για τη συμμετοχή
των δημοσιογράφων στις προγραμματισμένες διαδηλώσεις των
σωματείων, ενόψει των εγκαινίων της 78 η ς ΔΕΘ, στις 7
Σεπτεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη, και με πλαίσιο όπως αυτό
αναλύεται στην από 29/8/ ανακοίνωση της ΠΟΕΣΥ (επιγραμματικά:
«αγώνας για την υπογραφή ΣΣΕ, τη διασφάλιση της βιωσιμότητας
των ασφαλιστικών οργανισμών του κλάδου, την αντιμετώπιση του
προβλήματος της ανεργίας και την ανακούφιση των διαρκώς
αυξανομένων ανέργων, αλλά και των τύποις εργαζομένων σε πολλά
ΜΜΕ, που παραμένουν απλήρωτοι επί μήνες, αλλά και για την
κατάργηση του καθεστώτος ανασφάλειας που επικρατεί στους
χώρους δουλειάς με τις υποχρεωτικές –υπό την απειλή απόλυσηςατομικές συμβάσεις μείωσης αποδοχών και τις επαπειλούμενες
συγχωνεύσεις, που συνεπάγονται κατάργηση θέσεων εργασίας»).

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΟΛ
Το Δ.Σ., μετά τη διεξοδική συζήτηση για τις εξελίξεις στον ΔΟΛ
(πενήντα απολύσεις, έκδοση απεργοσπαστικού φύλλου των ΝΕΩΝ,
ανακοίνωση δ/ντων για 150-200 νέες απολύσεις ή/και μειώσεις
μισθών έως -30% κ.ά.), αποφασίζει:

Την πραγματοποίηση συνάντησης με τους εκπρόσωπους όλων
των μέσων του ΔΟΛ, αύριο, Πέμπτη, 5/9, στις 12:30 μ.μ.,
στην Ένωση, και την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης.
Την πραγματοποίηση, στη συνέχεια, νέας συνέλευσης των
συντακτών όλων των μέσων του ΔΟΛ, με κήρυξη στάσης
εργασίας για τη συμμετοχή των συναδέλφων.

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦ. «Η ΕΛΛΑΔΑ
ΑΥΡΙΟ»
Το Δ.Σ., σε συνέχεια της απόφασης υπ’ αρίθμ. 10/3-9-13,
αποφασίζει την πραγματοποίηση συνέλευσης στην εφ. «Η ΕΛΛΑΔΑ
ΑΥΡΙΟ», αύριο, Πέμπτη, 5/9, και την πραγματοποίηση μίας
προειδοποιητικής 24ωρης απεργίας στην εφημερίδα για τη
διεκδίκηση των οφειλομένων δεδουλευμένων των συντακτών. Η
ημερομηνία εκδήλωσης της απεργίας θα αποφασιστεί μετά την
ολοκλήρωση της συνέλευσης.

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦ. «ΚΕΡΔΟΣ»
Το Δ.Σ., μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής συνέλευσης των
συντακτών της εφ. «ΚΕΡΔΟΣ», αποφασίζει:
Την πραγματοποίηση νέας καταγγελίας στο ΣΕΠΕ (για την
πεντάμηνη καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων, την
επιλεκτική καταβολή ποσών μόνο στους υπογράψαντες
ατομική σύμβαση κλπ).
Την αποστολή επιστολής προς τον κ. Θωμά Λιακουνάκο,
βασικό μέτοχο της «Κέρδος Εκδοτική», για την
πραγματοποίηση συνάντησης.
Την συνέχιση των κινητοποιήσεων στην εφημερίδα, με
κήρυξη δύο 24ωρων απεργιών στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου
2013.

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΤ
Το Δ.Σ., αποφασίζει την έκδοση νέας ανακοίνωσης, με την οποία
θα επαναλαμβάνεται η θέση της ΕΣΗΕΑ να αναγνωρίζει την ΕΡΤ ως
φορέα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, θα στηρίζει τους εργαζόμενους
που αγωνίζονται να την κρατήσουν ανοιχτή και διαφυλάττουν τις
εγκαταστάσεις της και θα καταδικάζει το διάτρητο μεταβατικό
σχήμα της «ΔΤ», που συνεχίζει να εκπέμπει χωρίς να τηρούνται
οι απαιτούμενες εκ του νόμου προϋποθέσεις. Η Γ.Γ. κ. Μ.
Κατσίμη και ο κ. Γ. Γιουκάκης αναλαμβάνουν να προετοιμάσουν το
σχέδιο της ανακοίνωσης.

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦ. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
Το Δ.Σ., αποφασίζει την πραγματοποίηση συνέλευσης στην εφ.
«ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ», το συντομότερο δυνατό, και την πραγματοποίηση
μίας προειδοποιητικής 24ωρης απεργίας στην εφημερίδα για τη
διεκδίκηση των (έως και πέντε μηνών) οφειλομένων δεδουλευμένων
των συντακτών. Η ημερομηνία εκδήλωσης της απεργίας θα
αποφασιστεί μετά την ολοκλήρωση της συνέλευσης.

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΗΕΑ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΧ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ
Το Δ.Σ., εγκρίνει, σε ένδειξη αλληλεγγύης και σε περίπτωση που
χρειαστεί την κάλυψη των εξόδων της κηδείας του δημοσιογράφου
Αχιλλέα Παναγούλη.

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΣΡ ΓΙΑ ΤΟΝ 902
Το Δ.Σ., αποφασίζει την αποστολή κοινής επιστολής των
σωματείων (ΕΣΗΕΑ-ΕΠΗΕΑ-ΕΤΙΤΑ-ΕΤΕΡ) προς το ΕΣΡ, ενόψει της
συζήτησης για το ζήτημα της διαφάνειας κατά τη μεταβίβαση του
ραδιοτηλεοπτικού σταθμού «902 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FM» και «902 TV»,
ζητώντας τα σωματεία να έχουν λόγο στη διαδικασία ελέγχου της

μεταβίβασης εκ μέρους του ΕΣΡ, για λόγους διαφάνειας αλλά και
για τις θέσεις εργασίας που πρόκειται πιθανά να δημιουργηθούν.

