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ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
Το Δ.Σ. αποφασίζει:
Την εξέταση των προϋποθέσεων εγγραφής νέων μελών, που θα
πραγματοποιηθεί σε επόμενη συνεδρίαση, παρουσία της Γεν.
Γραμματέως κ. Μ. Κατσίμη και
μετά από μυστική ψηφοφορία, αποφασίζει την εγγραφή 64
νέων μελών, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο ονομαστικό
κατάλογο.

ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚ/ΛΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
Το Δ.Σ. εγκρίνει τη χορήγηση σε αυτήν προκαταβολής ενός
μισθού, λόγω έκτακτης ανάγκης. Το ποσό θα εξοφληθεί σε 24
ισόποσες μηνιαίες δόσεις, που θα παρακρατούνται από τις
αποδοχές της.

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Το Δ.Σ.αποφασίζει:
Την αναζήτηση από τη Νομική Υπηρεσία της ΑΔΕΔΥ σε
συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της ΕΣΗΕΑ, του κειμένου
αντιρρήσεως κατά της αξιολόγησης και την προσαρμογή του

στα χαρακτηριστικά των δημοσιογράφων που εργάζονται στο
Δημόσιο Τομέα. Το κείμενο αυτό θα προωθηθεί στους
εκπροσώπους του Μεικτού Συμβουλίου, ώστε να κοινοποιηθεί
στα μέλη που εργάζονται σε φορείς του Δημοσίου. Οι
εκπρόσωποι εφόσον παραλάβουν τις εκθέσεις αξιολόγησης θα
τις αποστείλουν στη Γραμματεία της Ενώσεως.
Την κήρυξη 4ωρης στάσης εργασίας στη ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ την
Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014 από τις 12 το μεσημέρι έως τις
4 το απόγευμα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί συνέλευση
των εργαζομένων.
Η νομική υπηρεσία να αναλάβει τη διαδικασία ακύρωσης στο
ΣτΕ, σε περίπτωση που υπάρξει ο πρώτος θιγόμενος από τη
διαδικασία αξιολόγησης, ώστε η έκβασή της να μην
επηρεάσει το σύνολο των δημοσιογράφων.
Την αποστολή επιστολής προς την Υφυπουργό παρά τω
Πρωθυπουργό κ. Σοφία Βούλτεψη και τον Γενικό Γραμματέα
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας κ. Ανδρέα Κατσανιώτη, όπου:
–
θα αναφέρεται όλη η νομική επιχειρηματολογία που θα
στηρίξει την πολιτική θέση ότι οι δημοσιογράφοι δεν μπορούν να
αξιολογούνται όπως οι δημόσιοι υπάλληλοι,
–
και,

την πραγματοποίηση συνάντησης για το εν λόγω θέμα

–
Ενώσεως.

την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦ. ΕΛ. ΤΥΠΟΣ
Το Δ.Σ. αποφασίζει:
Τον ορισμό προθεσμίας, στην εργοδοσία
ΤΥΠΟΣ» έως και τη Δευτέρα, 4 Αυγούστου
καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών του
εργαζόμενους,
την κήρυξη απεργίας σε περίπτωση που η

της εφ. «ΕΛ.
2014, για την
Ιουνίου στους
εργοδοσία δεν

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της έως και τη Δευτέρα, 4
Αυγούστου 2014,
την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της
ΕΣΗΕΑ, στην οποία θα καλείται η εργοδοσία να
ανταποκριθεί αμέσως στις υποχρεώσεις της και θα
επισημαίνεται ότι η νομική υπηρεσία της ΕΣΗΕΑ θα
αναλάβει όσους από τους εργαζόμενους επιθυμούν να
ασκήσουν τα δικαιώματά τους.

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΗΓΑΣΟΣ
Το Δ.Σ., μετά από αίτημα της εκπροσώπου της εφ. «ΕΘΝΟΣ» κ. Μ.
Μπενέα (αρ.πρωτ:1912/10-7-14) αποφασίζει την κήρυξη 24ωρης
απεργίας στην εφ. «ΕΘΝΟΣ» και «ΕΘΝΟΣ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ». Η απεργία
θα πραγματοποιηθεί αφού πρώτα προηγηθεί συνάντηση με τον Δ/ντα
Σύμβουλο της «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.» κ. Φώτη Μπόμπολα και
συνέλευση των εργαζομένων του «ΠΗΓΑΣΟΥ» αύριο, Τετάρτη, 16
Ιουλίου 2014.

