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ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΦ. «ΚΕΡΔΟΣ»
Το Δ.Σ., μετά από ενημέρωση της εκπροσώπου της εφ. «ΚΕΡΔΟΣ» κ.
Φ. Κορίδη (αρ.πρωτ:1790/23-6-14) εγκρίνει δαπάνη ύψους 43
ευρώ, για πανό των εργαζομένων της εφ. «ΚΕΡΔΟΣ».

ΘΕΜΑ: ΣΣΕ
Το Δ.Σ., αποφασίζει να διερευνήσει τις προθέσεις των
εργοδοτικών Ενώσεων (Ε.Ι.Η.Ε.Α. Ε.Ι.Τ.Η.Σ.Ε.Ε και Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.),
σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων για την υπογραφή νέων
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
Αναλόγως της απάντησης που θα δοθεί εκ μέρους των εργοδοτικών
οργανώσεων, θα ετοιμαστεί σχέδιο Συλλογικών Συμβάσεων το οποίο
θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΕΠΕ/ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΚΟΝΤΡΑ»
ΚΑΙ «EPSILON TV»
Το Δ.Σ., αποφασίζει:
Την αποστολή επιστολής για συνάντηση με τον Ειδικό
Γραμματέα του ΣΕΠΕ κ. Κ. Πανταζή, ώστε να ενημερωθεί για
τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων δημοσιογράφων των

τοπικών σταθμών της Αττικής, στους οποίους δεν τηρείται
ούτε η εργατική ούτε η ασφαλιστική νομοθεσία αλλά ούτε
και η στοιχειώδης νομοθεσία σχετικά με τo θέμα ασφάλειας
και υγιεινής των εργαζομένων και,
την πραγματοποίηση επισκέψεων στους Τ/Σ «ΚΟΝΤΡΑ»,
«ΕΞΤΡΑ» και «EPSILON TV», προκειμένου να ενημερωθούν τα
μέλη του Δ.Σ. για τυχόν εργασιακά προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι-μέλη.

ΘΕΜΑ: ΕΡΤ
Το Δ.Σ. αποφασίζει να εξεταστεί από τη νομική υπηρεσία της
ΕΣΗΕΑ σε συνεργασία με τη νομική υπηρεσία της ΠΟΕΣΥ και των
λοιπών δημοσιογραφικών Ενώσεων, το νομικό καθεστώς των
εργαζόμενων της ΝΕΡΙΤ, ώστε να διαπιστωθεί η νομιμότητα της
παραχώρησης των δημοσιογράφων που εργάζονται σ’ αυτήν από το
Υπουργείο Οικονομικών.

ΘΕΜΑ:
ΠΡΑΞΗ
«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΜΕ
ΕΠΙΤΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
(TRAININGVOUCHER) ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ
ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 8
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ» –
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Το Δ.Σ. αποφασίζει να ζητήσει από το Υπ. Εργασίας & Κοινωνικής
Ασφάλισης και συγκεκριμένα από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
(ΕΥΔ), την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των
ανέργων δημοσιογράφων μελών των Ενώσεων (ΕΣΗΕΑ, ΕΣΗΕΜ-Θ,
ΕΣΗΕΘΣτΕ, ΕΣΠΗΤ και ΕΠΗΕΑ) έως και την Παρασκευή, 11 Ιουλίου
2014 για τη συμμετοχή τους στο β’ κύκλο των επιδοτούμενων
σεμιναρίων «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING
VOUCHER) ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΘΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2». Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής
λήγει την Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014 και η παράταση θα ζητηθεί

προκειμένου να μπορέσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνεργοι
δημοσιογράφοι να πάρουν μέρος στο β’ κύκλο των σεμιναρίων.

