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ΘΕΜΑ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΝΕ-ΓΣΕΕ/ΚΑΤΑΘΕΣΗ

Το Δ.Σ. εγκρίνει:
Την υπογραφή του επισυναπτόμενου «Συμφωνητικού Συνεργασίας με
το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ» που προβλέπει:
α. Την υποβολή αίτησης για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα της
Παγκοσμιοποίησης (διότι χρειάζεται τουλάχιστον 40 εβδομάδες
έως την υλοποίησή του).
β. Προγράμματα Κατάρτισης με τον ΟΑΕΔ,
γ. Εκπόνηση Κλαδικής Μελέτης (Ολοκληρωμένη Κλαδική Παρέμβαση
στον Κλάδο των ΜΜΕ) και,
δ. Ενίσχυση σε τεχνογνωσία της Δημοσιογραφικής Ακαδημίας».

ΘΕΜΑ: ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ
Το Δ.Σ. αποφασίζει την
cc, αρ. πιν. XXA 165,
ΕΣΗΕΑ, αντί του ποσού
δέκα ισόποσες μηνιαίες

πώληση μοτοσικλέτας μάρκας SYMORBIT 125
ιδιοκτησίας της ΕΣΗΕΑ, σε υπάλληλο της
των 500 ευρώ το οποίο θα καταβληθεί σε
δόσεις.

ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ
Το Δ.Σ, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπηρεσιακό σημείωμα του
Λογιστηρίου, αποφασίζει τη χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων σε
μέλη της ΕΣΗΕΑ.

ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ
Το Δ.Σ. αποφασίζει την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων ύψους
1.500 ευρώ, της ομάδας δημοσιογράφων της ΕΡΤ, που μεταβαίνουν
στη Θεσσαλονίκη, ώστε να συνεχιστεί το τηλεοπτικό πρόγραμμα
της ΕΡΤ-3. Το ποσό αυτό θα δοθεί για τελευταία φορά με την
κατάθεση σχετικών αποδείξεων στο Λογιστήριο της Ενώσεως.
Το Δ.Σ., αναμένει πιθανές προτάσεις των εργαζομένων
δημοσιογράφων της ομάδας της ΕΡΤ, σχετικά με την μελλοντική
ενίσχυσή τους.

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦ. «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ»
Το Δ.Σ., μετά από ενημέρωση του εκπροσώπου της εφ. «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΤΥΠΟΣ» κ. Κ. Πλιάκου (Αρ. Πρωτ:1625/3-6-14) αποφασίζει:
Η νομική υπηρεσία της Ένωσης να στηρίξει τους
συναδέλφους σε περίπτωση που αποφασίσουν να ασκήσουν
ασφαλιστικά μέτρα και αγωγές κατά του εργοδότη και τη
δέσμευση του τίτλου της εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ»
μετά την έκδοση των αποφάσεων.
Την καταγγελία στο ΣΕΠΕ ζητώντας την καταβολή των
δεδουλευμένων αποδοχών.
Την αποστολή επιστολής για συνάντηση με τους κ.κ.
Δημήτρη Μπενέκο-Μέτοχο της εταιρείας που εκδίδει την
εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» και Αλέξη Σκαναβή-Εκδότη της

εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» προκειμένου να συζητηθούν
τα οξυμένα εργασιακά προβλήματα των δημοσιογράφων στην
εφημερίδα.
Την κήρυξη τρίωρης στάσης εργασίας στην εφημερίδα
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» για την πραγματοποίηση συνέλευσης των
εργαζομένων όπου θα ενημερωθούν για τις εξελίξεις,
Την κήρυξη 48ωρης απεργίας μετά την παρέλευση του
χρονικού ορίου που έχει θέσει η εταιρεία περί καταβολής
δεδουλευμένων των εργαζομένων.
Την παραπομπή στα Πειθαρχικά Όργανα της Ένωσης του κ.
Δημήτρη Μπενέκου-Μετόχου της εταιρείας που εκδίδει την
εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ».
Την αποστολή επιστολής προς την ΕΠΗΕΑ για την παραπομπή
του κ. Αλέξη Σκαναβή-Εκδότη της εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΤΥΠΟΣ» στα Πειθαρχικά Όργανα.

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ «SPORTDAY»
Το Δ.Σ. αποφασίζει:
Την αποστολή επιστολής για συνάντηση με τους κ.κ. Γ.
Δήμα Εκτελεστικό Δ/ντη της εφ. «SPORTDAY» και Γ. Χελάκη
Εκδότη-Δ/ντη της εφ. «SPORTDAY», προκειμένου να
συζητηθούν τα σοβαρά εργασιακά προβλήματα των
δημοσιογράφων της εφημερίδας,
κήρυξη 24ωρης απεργίας με ανοιχτή ημερομηνία απεργιακής
κινητοποίησης που θα πραγματοποιηθεί μετά από απόφαση
της Συνέλευσης των εργαζομένων,
η νομική υπηρεσία της Ένωσης να στηρίξει τους
συναδέλφους σε περίπτωση που αποφασίσουν να ασκήσουν
ασφαλιστικά μέτρα και αγωγές κατά του εργοδότη και
την καταγγελία στο ΣΕΠΕ διεκδικώντας την καταβολή των
δεδουλευμένων.

ΘΕΜΑ:

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΩΗΝ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΤΟΥ

Τ/Σ

ALTER/ΕΚΔΟΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Το Δ.Σ. αποφασίζει:
Την πραγματοποίηση συνέλευσης των πρώην εργαζομένων του
Τ/Σ ALTER, στην οποία θα κληθούν να προσέλθουν ο
δικηγόρος των αιτούντων κ. Αλ. Πελέκης και ο σύμβουλός
τους εφόσον το επιθυμούν, προκειμένου να συζητήσουν το
θέμα της επαναλειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού και,
την έκδοση ανακοίνωσης-καταγγελίας σχετικά με τις δόλιες
μεθοδεύσεις του κ. Γ. Κουρή που επιχειρεί να
επαναλειτουργήσει τον Τ/Σ «ALTER» χωρίς να καταβάλλει τα
οφειλόμενα στους πρώην εργαζομένους του σταθμού.

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΦ.
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»
Το Δ.Σ., μετά από ενημέρωση του πρώην εκπροσώπου της εφ.
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» κ. Ορ. Σχινά (αρ. πρωτ:1624/3-6-14) αποφασίζει
να παρασταθεί η νομική υπηρεσία της Ενώσεως στη Γεν. Συνέλευση
των εργαζομένων της εφ. «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», ώστε να δοθεί κάθε
στήριξη και συνδρομή στους δημοσιογράφους.

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ Ρ/Σ «BHMA FM»
Το Δ.Σ. αποφασίζει:
Την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων των απολυθέντων κατά του
εργοδότη,
καταγγελία στο ΣΕΠΕ για τις παράνομες απολύσεις των
εργαζομένων,
την αποστολή επιστολής προς τον Δ/ντη του Ρ/Σ «ΒΗΜΑ FM»
κ. Β. Χιώτη προκειμένου να συζητηθεί το μείζον θέμα των
απολύσεων που έχει προκύψει και
την αποστολή επιστολής-διαμαρτυρίας προς τον Εκτελεστικό
Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο του ΔΟΛ κ. Σταύρο Ψυχάρη για

τις άδικες, παράνομες και εκδικητικές απολύσεις των δύο
δημοσιογράφων (Κατερίνας Κουτσελάκη και Παναγιώτη Δρίβα)
μελών της Ένωσης, οι οποίοι εργάζονταν στο Ρ/Σ «ΒΗΜΑ FM»
ζητώντας τη δική του παρέμβαση, ώστε να ανακληθούν οι
απολύσεις και να επανέλθει η εργασιακή ειρήνη στο Ρ/Σ
«ΒΗΜΑ FM».
Στη συνέχεια, το Δ.Σ. αποφασίζει τη συνέχιση της 24ωρης
προειδοποιητικής απεργίας στο Ρ/Σ «ΒΗΜΑ FM» από τις 4μ.μ. της
Δευτέρας, 2 Ιουνίου έως τις 4 μ.μ. της Τρίτης, 3 Ιουνίου 2014,
με αίτημα την ανάκληση των παράνομων απολύσεων.

ΘΕΜΑ: ΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΡΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ
Το Δ.Σ., μετά από αίτημα του Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ (αρ.
πρωτ:1633/3-6-14), αποφασίζει την κήρυξη τρίωρης στάσης
εργασίας από τις 12μ. έως τις 15.00 την Τετάρτη, 4 Ιουνίου
2014 σε όλα τα ΜΜΕ για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των μελών
στη συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ.

ΘΕΜΑ:ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΤ
Το Δ.Σ. αποφασίζει τη συμμετοχή στην πανεργατική κινητοποίηση
– συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΕΡΤ ενάντια στις παράνομες
απολύσεις, των διαθεσιμοτήτων και του «μαύρου» της ΕΡΤ, την
Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014 στις 12.30μ.μ. στην Πλατεία
Κλαυθμώνος και στις 19.00 στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα των Ομοσπονδιών
όλης της χώρας της ΕΣΗΕΑ-ΠΟΕΣΥ–ΠΟΣΠΕΡΤ-ΠΟΕΠΤΥΜ έξω από το
κτήριο της ΕΡΤopen.

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟΝ Τ.Σ. ΣΚΑΪ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΙΜΟΥ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ
Το Δ.Σ. αποφασίζει την αποστολή επιστολής στον Τ/Σ «ΣΚΑΪ»
ζητώντας την παράδοση της κασέτας που περιλαμβάνει τις
δηλώσεις του Κυβερνητικού εκπροσώπου και μέλους της ΕΣΗΕΑ κ.
Σίμου Κεδίκογλου σχετικά με τη μεθόδευση της διαγραφής του από
τον ΕΔΟΕΑΠ στην αυριανή Γεν. Συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ.

