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ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ ΗΡΑΚΛΗ ΠΕΤΙΜΕΖΑ
Το Δ.Σ., αποφασίζει ο κ. Δ. Τσαλαπάτης να εκπροσωπήσει την
ΕΣΗΕΑ στο μνημόσυνο του Ηρακλή Πετιμεζά, το οποίο θα
πραγματοποιηθεί
στα
Καλάβρυτα,
στις
8/12/13
(Α.Π.3568/2-12-13).

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΒΑΒΘΜΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΕΣΗΕΑ
Το Δ.Σ., σε συνέχεια της απόφασης υπ’ αρίθμ. 19/29-10-13
εγκρίνει την προσφορά της εταιρείας BITSN’ BYTES, η οποία
κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα προσφορά (δωρεάν δημιουργία της
ιστοσελίδας, χρέωση μόνο για τη μεταφορά του περιεχομένου από
την παλαιή στη νέα ιστοσελίδα- περί τα χίλια ευρώ, ΦΠΑ δεν
συμπεριλαμβάνεται).

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ
Το Δ.Σ. εγκρίνει την εισήγηση που αφορά τις «Προτάσεις για
αναδιάρθρωση της λειτουργίας των υπηρεσιών της ΕΣΗΕΑ».

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΠΟΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ’ ΚΑΙ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013
Το Δ.Σ., εγκρίνει την απόδοση των συνδρομών που οφείλει να
καταβάλει η ΕΣΗΕΑ στην ΠΟΕΣΥ, για το Γ’ και Δ’ τρίμηνο του
2013.

ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΙΑ ΣΤΟΝ ΠΣΑΤ
Το Δ.Σ., μετά την ενημέρωση και το αίτημα του ΠΣΑΤ
(Α.Π.3395/22-11-13), εγκρίνει την καταβολή χορηγίας, ύψους
3.000 ευρώ, στον ΠΣΑΤ, ως συμβολή για την πραγματοποίηση της
ετήσιας εκδήλωσης απονομής αθλητικών βραβείων, που θα
πραγματοποιηθεί στις 16/12/13, στο ΣΕΦ.

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦ. ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ
Το Δ.Σ., μετά από συζήτηση για τα εργασιακά προβλήματα στην
εφημερίδα (οφειλόμενα δεδουλευμένα τριών μηνών κ.λπ.),
αποφασίζει:
Τη συνέχιση της απεργίας έως το Σάββατο, 7/12/13.
Την πραγματοποίηση συνάντησης με την πρόεδρο του Δ.Σ.
της ιδιοκτήτριας εταιρείας κ. Ευαγγελία Κοπάτου,
συζ.Δ.Μπενέκου, και τον αντιπρόεδρο κ. Αλ. Σκαναβή.

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦ. ΚΕΡΔΟΣ
Το Δ.Σ., μετά από συζήτηση για τα εργασιακά προβλήματα στην
εφημερίδα (σε απεργία από τις 2/9/13, οφειλόμενα δεδουλευμένα
πεντέμισι μηνών, μη υλοποίηση δεσμεύσεων που ανέλαβε η
εργοδοσία κατά την τριμερή συνάντηση στο υπουργείο κ.λπ.),
αποφασίζει:
Την αποστολή επιστολής για την πραγματοποίηση μίας ακόμη
συνάντησης με τον εκδότη κ. Δ. Ευαγγελοδήμο.

Τον συντονισμό με τα σωματεία του ομίλου Λιακουνάκου,
που απεργούν την Πέμπτη, 5/12/13.

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ Τ/Σ CHANNEL 9
Το Δ.Σ., μετά από συζήτηση, για τα προβλήματα στο σταθμό
(οφειλόμενα δεδουλευμένα τριών μηνών Κ.ΛΠ.), αποφασίζει:
Την πραγματοποίηση συνάντησης με τον πρόεδρο και δ/ντα
σύμβουλο του σταθμού κ. Τ. Μπούρα.
Την κήρυξη απεργίας στο σταθμό μετά από συνεννόηση με
τους εργαζόμενους.

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ- ΑΘΗΝΑ 9,84
Το Δ.Σ., μετά από συζήτηση που πραγματοποιήθηκε με εκπροσώπους
κι εργαζόμενους στα δημοτικά ραδιόφωνα, αποφασίζει:
Την πραγματοποίηση συνάντησης με τους αρμόδιους
υπουργούς Κ. Μητσοτάκη- Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και Γ. Μιχελάκη- Εσωτερικών
(να διευκρινιστεί ότι οι δημοσιογράφοι δεν μπαίνουν στην
κινητικότητα, ούτε –λόγω της φύσης του επαγγέλματοςείναι δυνατό να «χτυπούν» κάρτα προσέλευσης ή
αποχώρησης).
Τη συνεννόηση με τους δημοσιογράφους εργαζόμενους στο
δημοτικό ραδιοσταθμό Θεσσαλονίκης για τον συντονισμό
κοινών δράσεων.

