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ΘΕΜΑ: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΣΗΕΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
ΜΠΟΤΣΗ
Το Δ.Σ., μετά την εισήγηση της Προέδρου, αποφασίζει ομόφωνα η
ΕΣΗΕΑ να εκπροσωπηθεί στην Επιτροπή Αξιολόγησης των Βραβείων
του Ιδρύματος Μπότση (A.Π.2448/4-12-17) από την Ειδική
Γραμματέα του Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΣΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΤ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά τις εισηγήσεις της Β’
Αντιπροέδρου και του Γεν. Γραμματέα και τη συζήτηση που
ακολούθησε, σχετικά με τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με τη
διοίκηση της ΕΡΤ για την υπογραφή ΣΣΕ, αποφασίζει κατά
πλειοψηφία:
Η επιτροπή για τις διαπραγματεύσεις να απαρτίζεται από
την Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τη Β’ Αντιπρόεδρο.
Στις συναντήσεις μπορούν να παρευρίσκονται και τα
υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.
Η διαπραγμάτευση θα γίνει με δεδομένη την ΣΣΕ ΕΣΗΕΑ-ΕΡΤ
του 2008.
Η περαιτέρω διεκδίκηση επί των θεσμικών όρων θα
στηριχθεί στους ακόλουθους τρεις άξονες: Δεοντολογίαδιεύθυνση ενημερωτικού τομέα- πνευματικά δικαιώματα.
Συγκεκριμένα, η ΕΣΗΕΑ να διεκδικήσει: 1) Ουσιαστική τήρηση του

κώδικα δεοντολογίας της Ενώσεως και έλεγχο από επιτροπή
εγνωσμένου κύρους. 2) Τα τμήματα ειδήσεων και ενημέρωσης να
έχουν υποχρεωτικά προϊστάμενο δημοσιογράφο. 3) Τη σύσταση
κοινής επιτροπής ΕΣΗΕΑ-ΕΡΤ για τη ρύθμιση κάθε θέματος που
αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, η οποία σε εύλογο χρονικό
διάστημα (π.χ. έξι μήνες) να καταλήξει σε ρύθμιση του θέματος
με μόνιμο τρόπο.
Για την πορεία των διαπραγματεύσεων θα ενημερώνονται τα
μέλη του Δ.Σ. και οι εργαζόμενοι.

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΣΡ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποφασίζει ομόφωνα
αντιπροσωπεία του Δ.Σ. να επισκεφθεί την επόμενη εβδομάδα το
ΕΣΡ, προκειμένου να ενημερώσει για τις θέσεις της Ενώσεως
σχετικά με την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών και των
δημοτικών ραδιοφωνικών σταθμών.

ΘΕΜΑ: ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦ. ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την ενημέρωση της Προέδρου,
αποφασίζει ομόφωνα: Εφόσον δεν υπάρξει θετική εξέλιξη σχετικά
με την καταβολή των οφειλόμενων δεδουλευμένων στην εφ.
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, να προχωρήσει στην κήρυξη απεργιακών
κινητοποιήσεων.

ΘΕΜΑ: ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΦ. 1-2-Χ ΚΑΙ LIVE SPORT
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την ενημέρωση της Προέδρου,
αποφασίζει ομόφωνα την κήρυξη απεργιακών κινητοποιήσεων στις
εφημερίδες 1-2-Χ και Live Sport, με αίτημα την άμεση καταβολή
όλων των δεδουλευμένων αποδοχών των συναδέλφων.

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΜΝΗΜΑ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ρ/Σ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά τη συζήτηση σχετικά με το
υπόμνημα που κατέθεσε ο διευθύνων σύμβουλος του Ρ/Σ ΣΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΟ κ. Κ. Νικόλτσιος (Α.Π.2464/4-12-17), αποφασίζει
ομόφωνα:
Να
ζητηθεί
από
τον
κ.
Νικόλτσιο
να
αποσαφηνίσει/επιβεβαιώσει ότι η ενοποίηση των μέσων δεν
θα επιφέρει απώλεια θέσεων εργασίας σε κανένα από τα
μέσα του ομίλου (εφ. Η ΑΥΓΗ, ρ/σ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ, ιστοσελίδα
left.gr) και να γνωστοποιήσει στην ΕΣΗΕΑ το πλαίσιο της
συμφωνίας πριν αυτό οριστικοποιηθεί και υλοποιηθεί.
Να πραγματοποιηθεί συνέλευση των εργαζόμενων στο σταθμό.

ΘΕΜΑ: ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ «ΠΗΓΑΣΟΣ»
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά τη συζήτηση για τα μέσα που
ανήκαν στον Όμιλο «Πήγασος», αποφασίζει ομόφωνα:
Α) την αποστολή επιστολής προς την εφορευτική επιτροπή για την
προκήρυξη αρχαιρεσιών εκπροσώπων:
– μεταξύ των δημοσιογράφων που εργάζονται στην εφ. Έθνος.
– μεταξύ των δημοσιογράφων που εργάζονταν στα ΜΜΕ του Ομίλου
«Πήγασος» και δεν προσλήφθηκαν από το νέο ιδιοκτησιακό
καθεστώς (Dimera Εκδοτική Α.Ε.).
– σε όποιο άλλο Μέσο δεν υπάρχει εκπρόσωπος.
Β) την αποστολή επιστολών προς τον Γεν. Γραμματέα του υπ.
Εργασίας κ. Α. Νεφελούδη και τη διοικητή του ΟΑΕΔ κ. Μ.
Καραμεσίνη για την επίσπευση των διαδικασιών για την κατάθεση
του έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ύψους χιλίων ευρώ, προς
τους εργαζόμενους του Ομίλου «Πήγασος».

Γ) η νομική υπηρεσία της ΕΣΗΕΑ να διερευνήσει γιατί, αν και η
αίτηση πτώχευσης της εταιρείας «Εκδόσεις Έθνος Α.Ε.», έχει
εκδικαστεί από τις 20/9/2017, δεν έχει ακόμη εκδοθεί η σχετική
απόφαση.
Δ) την πραγματοποίηση συνέλευσης των εργαζόμενων.
Ε) την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης.

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΗΡΥΞΗ ΑΠΕΡΓΙΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την έκδοση ανακοίνωσης
σχετικά με την τροπολογία του υπουργείου Εργασίας για τον
τρόπο λήψης απόφασης κήρυξης απεργίας από τα πρωτοβάθμια
σωματεία, την οποία και τελικά απέσυρε χθες από το σχετικό
σχέδιο νόμου.

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΕ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά τη συζήτηση για τα εργασιακά
προβλήματα στο ΑΜΠΕ, αποφασίζει ομόφωνα να κληθούν σε
συνάντηση πρώτα ο εκπρόσωπος και στη συνέχεια ο Πρόεδρος του
Πρακτορείου και να τεθεί προς επίλυση το ζήτημα των σταθερών
σχέσεων εργασίας με αμοιβή ΔΠΥ.

