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ΘΕΜΑ: ΑΠΕΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ 26ης/9/2017: ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΑΠΕΡΓΟΣΠΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να παραπέμψει στο
Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ενώσεως τη διερεύνηση
απεργοσπασίας ορισμένων δημοσιογράφων – μελών της, ιδιοκτητών
ή διευθυντών ειδησεογραφικών ιστοσελίδων, κατά τη διάρκεια της
24ωρης απεργίας της Τρίτης 26 Σεπτεμβρίου, σε όλα τα ΜΜΕ, για
τον ΕΔΟΕΑΠ. Τα στοιχεία τα οποία έχει συγκεντρώσει ενδεικτικά
η γραμματεία της Ενώσεως, θα τεθούν στη διάθεση του ΠΠΣ.
Επίσης, αποφασίζεται η έκδοση σχετικής ανακοίνωσης, στην οποία
θα υπενθυμίζεται ότι η διαγραφή από το Μητρώο της ΕΣΗΕΑ
συνεπάγεται και τη διαγραφή από τον ΕΔΟΕΑΠ.

ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (SITES)

ΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποφασίζει να δεχθεί
αιτήσεις υποψηφίων προς εγγραφή δημοσιογράφων, οι οποίοι
εργάζονται σε ειδησεογραφικές ιστοσελίδες (sites) και πληρούν
τις προϋποθέσεις, που ισχύουν και για τα υπόλοιπα υποψήφια νέα
μέλη. Θα συγκροτηθεί επιτροπή με τη συμμετοχή του Γενικού
Γραμματέα, της Ειδικής Γραμματέως και όποιου άλλου μέλους του
συμβουλίου επιθυμεί, η οποία θα εξετάσει τους φακέλους των
υποψηφίων και θα εισηγηθεί το θέμα στο Δ.Σ.

Επίσης, αποφασίζεται αντιπροσωπεία του Δ.Σ. να πραγματοποιήσει
επισκέψεις στους χώρους εργασίας των sites, να συνομιλήσει με
τους συναδέλφους και να διαπιστώσει τις συνθήκες εργασίας
τους.
Η Γραμματεία της ΕΣΗΕΑ θα δέχεται αιτήσεις έως και το πρώτο
δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

ΘΕΜΑ: ΑΠΕΡΓΙΑ ΕΔΟΕΑΠ ΝΕΑ 24ΩΡΗ
To Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της απόφασης υπ’ αρίθμ.
18/21-9-17, αποφασίζει την κήρυξη της δεύτερης 24ωρης απεργίας
για τον ΕΔΟΕΑΠ, την Τρίτη 3/10/17, στις 6 π.μ., σε όλα τα ΜΜΕ,
σε συνεργασία με τις αδελφές Ενώσεις.

ΘΕΜΑ: ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦ. ΑΥΓΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την κήρυξη 24ωρης απεργίας
στην εφημερίδα ΑΥΓΗ, από τις 6 π.μ. της Πέμπτης 28/9/17 έως
τις 6 π.μ. της Παρασκευής 29/9/17, εφόσον η εργοδοσία δεν
δεσμευθεί έως σήμερα το βράδυ, για την αποπληρωμή των
οφειλόμενων δεδουλευμένων των εργαζομένων μέχρι το τέλος του
μήνα, σύμφωνα και με την απόφαση της συνέλευσης
εργαζομένων στην εφημερίδα (Α.Π.1904/21-9-17).

των

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα η νομική υπηρεσία
της ΕΣΗΕΑ να αναλάβει τη σύνταξη των αιτήσεων όσων μελών της,
πρώην εργαζομένων του συγκροτήματος ΔΟΛ, επιθυμούν να
διεκδικήσουν το επίδομα αφερεγγυότητας από τον ΟΑΕΔ .

