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ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα να παρέμβει στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης, ώστε να καταργηθούν άλλως να μειωθούν τα πρόστιμα
που επιβάλλονται στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης δήλωσης “Πόθεν
Έσχες”.

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ Τ/Σ «OPEN»
Το Δ.Σ., λαμβάνοντας
δημοσιογράφων του Τ/Σ
εκπομπή του κ. Πέτρου
τεσσάρων εργαζομένων
αποφασίζει ομόφωνα:

υπόψη τα εργασιακά προβλήματα των
“OPEN” (απολύσεις από την ψυχαγωγική
Κωστόπουλου, ανανέωση συμβάσεων μόνο
αντί οχτώ επί του συνόλου κ.λπ.),

Την αποστολή επιστολής στους νόμιμους εκπροσώπους της
εταιρείας «Dimera», για τη πραγματοποίηση συνάντησης,
προκειμένου να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας των
δημοσιογράφων του Ομίλου.
Την αποστολή επιστολής στην οποία θα ζητείται η
πραγματοποίηση συνάντησης με τον Διευθυντή του
Ψυχαγωγικού Τμήματος του Τ/Σ “OPEN” κ. Θέμη Μάλλη.
Την πραγματοποίηση συνέλευσης με τους εργαζόμενους όλου
του Ομίλου.
Την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης.

ΘΕΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Το Δ.Σ., σε συνέχεια της απόφασης υπ’ αρ. 3/2-7-19 αναφορικά
με την αποστολή επιστολής προς όλους τους Δήμαρχους του νομού
Αττικής για την πρόσληψη δημοσιογράφων στα Δημοτικά Γραφεία
Τύπου, αποφασίζει ομόφωνα:
Την αποστολή επιστολής στον Υφυπουργό παρά τω
Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Στέλιο Πέτσα
καθώς και στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκο,
προκειμένου να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση ώστε στα
Γραφεία Τύπου να προσλαμβάνονται δημοσιογράφοι, μέλη των
Ενώσεων, όπως προβλεπόταν από τον νόμο Καλλικράτη.
Την πραγματοποίηση συνάντησης με τα Διοικητικά Συμβούλια
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΕ)
και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), σχετικά με το
παραπάνω θέμα.

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟN Ρ/Σ «NEWS 24/7»
Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Διοίκησης της
«24MEDIA» για το κλείσιμο ενός ακόμη ενημερωτικού ραδιοφωνικού
σταθμού και τη μετατροπή του σε μουσικού, αποφασίζει ομόφωνα:
Να κληθεί σε συνάντηση η Διοίκηση του Ρ/Σ «NEWS 24/7».
Μετά τη συνάντηση με τη Διοίκηση, να σταλεί επιστολή στο
ΕΣΡ, προκειμένου να διευκρινιστεί η κατάσταση του
Σταθμού.
Να πραγματοποιηθεί συνέλευση στις εγκαταστάσεις του
ραδιοφωνικού σταθμού.

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΠΕΡΓΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΦΟΙ
ΒΛΑΧΟΥ
Το

Δ.Σ.,

λαμβάνοντας

υπόψη

του

αίτημα

του

Διοικητικού

Συμβουλίου
του
Συνδικάτου
Τύπου
και
Χάρτου
(αρ.πρ:1590/23-7-19), εγκρίνει ομόφωνα την καταβολή χορηγίας,
ύψους 300 ευρώ, για τους απεργούς της επιχείρησης Αφοί Βλάχου,
ως συμβολή για την ενίσχυση του αγώνα τους, λόγω της
εκδικητικής απόλυσης του συναδέλφου τους κ. Μέντη Δαμασκηνού.

