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ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΡΙΖΑΚΑΡΠΑΣΟ & ΦΑΡΜΑΚΑ
Το Δ.Σ., τροποποιώντας την απόφαση υπ.αρ.49/29-4-14,
αποφασίζει αντιπροσωπεία του Δ.Σ. να επισκεφθεί τα χωριά
Ριζοκάρπασο και Φαρμακά, στην Κύπρο, από τις 18 ως και τις 21
Ιουνίου 2014 αποτελούμενη από τους κ.κ.: Μ. Αντωνιάδου, Μ.
Κατσίμη, Αγγ. Γυπάκη, Χρ. Σαλαβράκου (ιδίοις εξόδοις) και
Ντόρη Ράλλη, αντί των κ.κ. Μ. Διόγο, Δ. Τσαλαπάτη και Γ.
Φιλιππάκη οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να μεταβούν λόγω έκτακτων
υποχρεώσεων.
Το Δ.Σ. θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες συνεννοήσεις με το
Δημοτικό Σχολείο Φαρμακά και το Δημοτικό & Γυμνάσιο του
Ριζοκάρπασου, σχετικά με τις ανάγκες τους και τα δώρα που
επιθυμούν να λάβουν.
Το συνολικό κόστος της επίσκεψης
προϋπολογιστεί έως 20.000 ευρώ.

στην

Κύπρο

έχει

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ Τ/Σ STARCHANNEL
Η Πρόεδρος κ. Μ. Αντωνιάδου θέτει προς συζήτηση την
επισυναπτόμενη
ενημερωτική
επιστολή
της
ΕΤΙΤΑ
(αρ.πρωτ:1671/6-6-14)σχετικά με τη διοργάνωση δίωρου

σεμιναρίου από τον Τ/Σ «STARCHANNEL» για τους δημοσιογράφους
του σταθμού.Ο σταθμός επιθυμεί να εκπαιδεύσει τους
δημοσιογράφους, ώστε να μπορούν να παίρνουν πλάνα με τα κινητά
τους τηλέφωνα. Η ΕΤΙΤΑ ζητεί να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα
για την ακύρωση του σεμιναρίου.
Ακολουθεί συζήτηση.
Το Δ.Σ.αποφασίζει:
Την πραγματοποίηση συνέλευσης των εργαζομένων
«STARCHANNEL»,
την πραγματοποίηση συζήτησης με την ΕΤΙΤΑ,
μπλοκαριστεί το εν λόγω σεμινάριο,
την αποστολή επιστολής προς τη Διοίκηση
«STARCHANNEL», ερευνώντας εάν υπάρχει

στον Τ/Σ
ώστε να
του Τ/Σ
πρόθεση

πραγματοποίησης του σεμιναρίου και,
την αποστολή επιστολής για συνάντηση προς τα μέλη και
τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΕΙΤΗΣΕΕ κ. Πάνο Κυριακόπουλο,
προκειμένου να συζητηθεί η οργάνωση των σεμιναρίων του
Τ/Σ «STARCHANNEL» και να ληφθούν όλες οι αναγκαίες
πρωτοβουλίες, ώστε να λυθεί το θέμα κατόπιν συνεννοήσεως
μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών. Το συγκεκριμένο
ζήτημα άπτεται των συμβατικά καθορισθέντων με συλλογικές
συμβάσεις όρων εργασίας των δημοσιογράφων και επιπλέον
ελλοχεύει ο κίνδυνος σύγχυσης των καθηκόντων των
δημοσιογράφων με αυτά των τεχνικών.

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
Το Δ.Σ., μετά από ενημέρωση της Ένωσης Λιθογράφων Μισθωτών
Γραφικών Τεχνών Τύπου-Χάρτου-ΜΜΕ & Συναφών Επαγγελμάτων
(αρ.πρωτ:1653/5-6-14), αποφασίζει:
Τη συμμετοχή της ΕΣΗΕΑ σε παράσταση διαμαρτυρίας στα
γραφεία της εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», εφόσον προηγηθεί
συνεννόηση με τους εκπροσώπους,

την πραγματοποίηση συνέλευσης όλων των συντακτών της
«Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ»,
τη διεκδίκηση για τους συντάκτες που είναι ασφαλισμένοι
στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ώστε να λάβουν κι αυτοί (όπως οι
ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ) το επίδομα αφερεγγυότητας του
εργοδότη και,
την πραγματοποίηση εκ νέου συνέλευσης με τους
εργαζόμενους της εφ. «ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ».

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΤΟΝ Ρ/Σ ΑΘΗΝΑ 9,84
Το Δ.Σ., μετά από ενημέρωση που είχε από το μέλος κ. Φοίβο
Καρζή (αρ.πρωτ:1451/13-5-14 & 1468/14-5-14), αποφασίζει τη
δημιουργία ενός σχεδίου ανακοίνωσης-καταγγελίας σε συνεργασία
με τους εκπροσώπους του Ρ/Σ «ΑΘΗΝΑ 9,84» Νεκτ. Ανδριόπουλο και
Ελ. Κουμάντου καθώς και επικοινωνίας με τον Γεν. Δ/ντη κ. Τάκη
Καμπύλη, τονίζοντας ότι εξαντλήθηκε όλη η αυστηρότητα από την
πλευρά της εργοδοσίας, στην περίπτωση του Φοίβου Καρζή
προβαίνοντας στην απόλυσή του. Το περιεχόμενο της ανακοίνωσης
θα κοινοποιηθεί στα μέλη του Δ.Σ. και θα αναρτηθεί στο site
κατόπιν συνεννοήσεως.

ΘΕΜΑ: ΕΡΤ
Το Δ.Σ., αποφασίζει την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης (τη
συμμετοχή στην 4ωρη στάσης εργασίας της ΠΟΕΣΥ καθώς και τη
συμμετοχή όλων των δημοσιογράφων στην αγωνιστική συγκέντρωση
έξω από το Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής κ.τλ.).

ΘΕΜΑ:ALTER
To Δ.Σ. αποφασίζει:
Την

έκδοση

ανακοίνωσης-καταγγελίας

με

αφορμή

το

δικαστήριο στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών σχετικά με
την αίτηση δώδεκα εργαζομένων του τηλεοπτικού σταθμού
«ALTER» με την οποία επιδιώκουν την επαναλειτουργία του
σταθμού. Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ, δηλώνει ότι συντάσσεται με
τη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων, για τους
οποίους πιθανή επανεκκίνηση του συγκεκριμένου
τηλεοπτικού σταθμού, όποτε και αν γίνει, θα πρέπει να
βασίζεται σε αξιόπιστο σχέδιο ουσιαστικής διασφάλισης
των δικαιωμάτων τους και όχι σε πρόχειρες ασκήσεις επί
χάρτου. Δεν μπορεί να δεχτεί καμία πρόταση η οποία δεν
περιλαμβάνει όλους τους συναδέλφους και δεν δίνει λύση
για την καταβολή των δεδουλευμένων και των αποζημιώσεων.
Παρέμβαση στο πτωχευτικό δικαστήριο για τις εισφορές που
οφείλει ο Τ/Σ «ALTER» στην ΕΣΗΕΑ, από τις συνδρομές των
πρώην εργαζομένων-μελών.

