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ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – ΕΔΟΕΑΠ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά τη διεξοδική ενημέρωση της
Προέδρου του Δ.Σ. Μαρίας Αντωνιάδου για τις προθέσεις των
εργοδοτικών ενώσεων των ΜΜΕ σχετικά με τη διάσωση και στήριξη
του ΕΔΟΕΑΠ έπειτα από την κατάργηση του αγγελιοσήμου με τον Ν.
4387/2016 για το ασφαλιστικό κι έπειτα από τη συζήτηση που
ακολούθησε, κατόπιν ψηφοφορίας, αποφασίζει, κατά πλειοψηφία,
την πρόταση του Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ. Σταύρου Καπάκου, όπως
κατατέθηκε στα πρακτικά κατά την 12 η συνεδρίαση του Δ.Σ. της
ΕΣΗΕΑ στις 28 Ιουλίου 2017:

ΕΝΙΑΙΟΣ-ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΣ-ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΕΔΟΕΑΠ
————————————————
Ο ΕΔΟΕΑΠ συνεχίζει να παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,
εφάπαξ και επικούρηση . Ο ΕΔΟΕΑΠ διευρύνεται με τους
εργαζόμενους στα όλα μέσα ενημέρωσης που μέχρι σήμερα δεν ήταν
μέλη του, τους εργαζόμενους στον περιοδικό τύπο και στα
ενημερωτικά σάιτ του Διαδικτύου(θεωρούνται ηλεκτρονικές
εφημερίδες).
Οι εργαζόμενοι στο διαδίκτυο και τις άλλες
δραστηριότητες που δεν είναι μέλη γίνονται με νομοθετική
διάταξη. Εγγράφονται στις Ενώσεις και τον ΕΔΟΕΑΠ. Μεταφέρουν
και τον “κουμπαρά” τους όσοι μπαίνουν στον ΕΔΟΕΑΠ από αλλά
ταμεία.

1. ΕΙΣΦΟΡΕΣ
————
Προτείνεται η καθιέρωση χαμηλότερων εισφορών

από τις γενικώς

ισχύουσες, οι οποίες βεβαίως είναι υψηλότερες των σημερινών,
ως διπλό κίνητρο α) στήριξης του τύπου που δοκιμάζεται και
κινδυνεύει με λουκέτα και β) για να μπουν όλοι οι εργαζόμενοι
στα μέσα και στο διαδίκτυο στον ΕΔΟΕΑΠ. Ταυτοχρόνως είναι μέσο
πίεσης στους εργοδότες καναλάρχες να δεχθούν την καθιέρωση
εισφοράς στον τζίρο.
Εισφορές
εργοδοτών 6-8% ( αναδρομικά από
εργαζομένων 5-6%, και
συνταξιούχων 6%.

1/1/2017),

ΣΥΝΟΛΟ 12-14% πράγμα που σημαίνει έσοδα 12-15 εκατομμύρια
ευρώ.

2. ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΤΖΙΡΟ
———————Εισφορά

5% σε όλες τις επιχειρήσεις Μέσων Ενημέρωσης.

Προσδοκώμενα ΕΣΟΔΑ: περίπου 30-40 εκατομμύρια ευρώ.
Ειδικά
για το Ίντερνετ πρέπει να νομοθετηθεί η ένταξη των εργαζομένων
στον ΕΔΟΕΑΠ. Ακόμη πρέπει να υπάρξει πρόνοια ότι δεν θα
εκπίπτει η διαφημιστική δαπάνη από τα έξοδα των εταιριών, που
διαφημίζονται σε μέσα που δεν είναι αναγνωρισμένα ( μητρώο,
ΕΣΡ). Για τα κανάλια πρέπει να υπάρξει πρόνοια
παροχής φορολογικών κινήτρων ώστε η επιβάρυνσή τους να είναι
λογική και να έχουν κίνητρο να μπουν όλοι δίνοντας επιπλέον
χρήματα.

3. ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΕΔΟΕΑΠ, ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

——————————————————
Αγορά υπηρεσιών υγείας, παρακλινικών εξετάσεων
και
φαρμακευτικής περίθαλψης μέσω ΕΟΠΥΥ ώστε να μειώσει το κόστος
ο ΕΔΟΕΑΠ, και να έχουν οι ασφαλισμένοι περισσότερες
επιλογές. Να διατηρηθούν οι επιπρόσθετες παροχές, που έχουν
οι ασφαλισμένοι όπως θέση νοσηλείας, οδοντιατρικές υπηρεσίες,
πολυϊατρεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Διασύνδεση με
συνεταιρισμούς ιατρών
ή φαρμακοποιών για την μείωση του
κόστους των αναλώσιμων.
Πιθανό Όφελος 3-5 εκατομμύρια ευρώ.

4. ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
———————
Ο ΕΔΟΕΑΠ να λάβει μέρος της ενίσχυσης που δίνεται στον ΕΟΠΥΥ
από τον κρατικό προϋπολογισμό. Εναλλακτικά να καταβάλλεται το
κονδύλι της περίθαλψης των ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ στα δημόσια
νοσοκομεία.
Πιθανά έσοδα 5 εκατομμύρια ευρώ

5. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
———————————————————Δυνατότητα είσπραξης της εισφοράς ενημέρωσης μέσω του Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και θέσπιση ασφαλιστικής
ενημερότητας για οφειλές στον ΕΔΟΕΑΠ.

6. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ
——————————-

Συνεχίζονται οι προσπάθειες βεβαίωσης και είσπραξης του
εναπομείναντος αγγελιοσήμου.
Προσδοκόμενα έσοδα 10 εκατομμύρια ευρώ την επόμενη διετία.
Όλα
τα
παραπάνω
έχουν
σαν
αποτέλεσμα
έσοδα
περίπου 50-55 εκατομμύρια ευρώ πράγμα που σημαίνει ότι ο
ΕΔΟΕΑΠ όχι μόνο στηρίζεται αλλά και ότι μπορεί να
καταστεί βιώσιμος μακροπρόθεσμα.

Επίσης, αποφασίζεται ομόφωνα να πραγματοποιηθεί κοινή
συνάντηση στην ΕΣΗΕΑ μεταξύ των ιδρυτικών Ενώσεων του ΕΔΟΕΑΠ
και των εργοδοτικών ενώσεων των ΜΜΕ.

ΘΕΜΑ: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΔΟΛ – ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, με αφορμή το κάλεσμα του εκκαθαριστή
του ΔΟΛ προς όλους τους εργαζομένους του ΔΟΛ και την ενημέρωση
από πλευράς του για τις καταγγελίες των συμβάσεων που θα
γίνουν στις 8 και 9 του μηνός Αυγούστου 2017, αποφασίζει:
– H νομική υπηρεσία της ΕΣΗΕΑ να αναλάβει τη σύνταξη και την
κατάθεση των αναγγελιών των απαιτήσεων όσων μελών της, πρώην
εργαζομένων του συγκροτήματος ΔΟΛ επιθυμούν, στον ειδικό
εκκαθαριστή.
– Μια σειρά παρατηρήσεων θα κατατεθεί στην Πάρεδρο.
-Πραγματοποίηση συνέλευσης των δημοσιογράφων – μελών της
Ενώσεως, που εργάζονται στις εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΤΟ
ΒΗΜΑ», στην ΕΣΗΕΑ, τη Δευτέρα, 7.8.17.
– Έκδοση σχετικής ανακοίνωσης.

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «ΠΗΓΑΣΟΣ»
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, μετά από συζήτηση για τη
συνέχιση της παράνομης, αντεργατικής και καταχρηστικής
συμπεριφοράς της εργοδοσίας του Ομίλου «Πήγασος» η οποία,
αφενός οφείλει δεδουλευμένες αποδοχές, που αντιστοιχούν στις
αποδοχές των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου,
Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου 2017 κι αφετέρου συστηματικά
καταπατά κάθε συμφωνία και δέσμευση από την πλευρά της,
αποφασίζει:
Σε συνεννόηση με τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ, της
ΕΠΗΕΑ, της ΕΤΗΠΤΑ, της ΕΣΠΗΤ, της ΠΕΛ και της ΕΦΕ την
κήρυξη νέας απεργίας από τις 06.00 της Πέμπτης, 3
Αυγούστου 2017 έως τις 06.00 του Σαββάτου, 5 Αυγούστου
2017, για όλους τους δημοσιογράφους, τους διοικητικούς
υπαλλήλους, τους τεχνικούς τύπου, τους λιθογράφους και
τους φωτορεπόρτερ, οι οποίοι εργάζονται στις εφημερίδες
«ΕΘΝΟΣ», «ΗΜΕΡΗΣΙΑ», «GOAL NEWS», στις ιστοσελίδες
«ethnos.gr», «imerisia.gr», «sentragoal.gr», «life.gr»,
«womenonly.gr»,
«elle.gr»,
«cinemag.gr»
και
«caranddriver.gr», καθώς και σε όλες τις περιοδικές
εκδόσεις και τις λοιπές ιστοσελίδες του Ομίλου.
Συνέλευση των δημοσιογράφων-μελών της Ενώσεως που
εργάζονται στις εφημερίδες «ΕΘΝΟΣ», «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» και «GOAL
NEWS» την Δευτέρα, 7.8.17, στην ΕΣΗΕΑ. Επίσης, το Δ.Σ.
αποφασίζει να καταγραφεί από τους ίδιους τους
συναδέλφους, με τη βοήθεια των εργασιακών εκπροσώπων της
ΕΣΗΕΑ, ποιοι από τους παριστάμενους δημοσιογράφους –
μέλη της ΕΣΗΕΑ βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας και ποιοί
σε καταγγελία σύμβασης.
Έκδοση σχετικής ανακοίνωσης.

