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ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦ. «ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ»
Το Δ.Σ., κατόπιν ενημέρωσης του εκπροσώπου της εφ. «ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΑ» κ. Κώστα Κουτσογιάννη αρ.πρ:1516/5-9-18) και της
Προέδρου κ. Μαρίας Αντωνιάδου, για τις απολύσεις και τις
καθυστερήσεις καταβολής δεδουλευμένων στους δημοσιογράφους από
τη διοίκηση της εφημερίδας, αποφασίζει ομόφωνα:
Την πραγματοποίηση συνέλευσης με τους εργαζόμενους της
εφ. «ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ», κατόπιν συνεννόησης με τον εκπρόσωπο
κ. Κώστα Κουτσογιάννη.
Τον ορισμό συνάντησης με τον με τον Εκδότη της
εφημερίδας «ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ» κ. Ηλία Λιβάνη, προκειμένου να
συζητηθούν τα εργασιακά προβλήματα που έχουν προκύψει.
Την υποβολή αίτησης προς το Υπουργείο Εργασίας από την
νομική υπηρεσία, για τον ορισμό τριμερούς συμφιλιωτικής
σύσκεψης.

ΘΕΜΑ: ΕΡΤ – ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΙ/ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠ. ΟΙΚ.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
Το Δ.Σ., σε συνέχεια της συνεδρίασης υπ’ αρ. 65/4-9-18 και
λαμβάνοντας υπόψη:
Την επιστολή των εκπροσώπων εργαζομένων της ΕΡΤ (αρ.
πρ:1535/10-9-18), ενόψει της δημοσίευσης σε ΦΕΚ της ΚΥΑ
που θα ορίζει τις τελευταίες λεπτομέρειες για την πλήρη
αναβίωση των συμβάσεών τους και την αναγνώριση της
διετίας τους κατά τα έτη 2013-2015 (της διετίας που ήταν
κλειστή η ΕΡΤ),

Αποφασίζει ομόφωνα ν’ αποσταλεί επιστολή προς τον Υπουργό
Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, για τον ορισμό συνάντησης,
προκειμένου να συζητηθούν από κοινού οι μισθολογικές
εκκρεμότητες που αφορούν τους εργαζόμενους της ΕΡΤ.

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΔΟΕΑΠ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ
Το Δ.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία να σταλεί επιστολή προς τη
διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ με την οποία θα ζητείται να χορηγηθεί στην
ΕΣΗΕΑ και στην Αρχή Προστασία Προσωπικών Δεδομένων το
αντίγραφο πρωτοκόλλου καταστροφής των προσκομισθέντων δηλώσεων
των μελών της ΕΣΗΕΑ, σε εκτέλεση της απόφασης υπ’ αρ. 189/2014
της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
προκειμένου να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ των μελών της
ενώπιον του ΣτΕ στην αίτηση ακύρωσης που κατέθεσε ο Οργανισμός
κατά της υπ’ αρ. 189/2014 απόφασης της παραπάνω Αρχής.

