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ΘΕΜΑ: ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ
Το Δ.Σ., αποφασίζει την κατ’ εξαίρεση χορήγηση οικονομικών
βοηθημάτων σε δεκατρία μέλη της ΕΣΗΕΑ, συνολικού ποσού 2.900
ευρώ.

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΛΟΥΣ
Το Δ.Σ., έπειτα από αίτημα μέλους για την οικονομική συνδρομή
της ΕΣΗΕΑ στον δικαστικό αγώνα που αντιμετωπίζει (αγωγή κατά
του εργοδότη για απόλυση λόγω άρνησης υπογραφής σύμβασης
εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου με μείωση μισθού-Α.Π.
2153/1-9-2014), εγκρίνει την οικονομική στήριξη σύμφωνα με την
απόφαση υπ’ αρίθμ. 137/18-12-12 (η Ένωση χορηγεί το ποσό που
αναφέρεται στο γραμμάτιο προείσπραξης του ΔΣΑ για τη
συγκεκριμένη δικαστική πράξη).

ΘΕΜΑ: ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΩΝΑ ΚΕΕΡΦΑ
Το Δ.Σ., εγκρίνει δαπάνη ύψους, 300
δικαστικού αγώνα των εργατών της
ιδιοκτήτη της «Βαγγελάτος Α.Ε.».
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ΘΕΜΑ: ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΕΠΤΥΜ
Το Δ.Σ., εξουσιοδοτεί τον κ. Μ. Διόγο Β’ Αντιπρόεδρο, να
προβεί σε συζήτηση σχετικά με την οφειλή ενοικίων της ΠΟΕΠΤΥΜ
και σε επόμενη συνεδρίαση θα επανέλθει το θέμα για τις
περαιτέρω ενέργειες διακανονισμού της ως άνω οφειλής.

ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚ/ΛΗΣ ΜΙΣΘΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΣΗΕΑ
Το Δ.Σ., έπειτα από την απόφαση υπ’ αρίθμ. 143/22-4-05 και το
αίτημα εργαζόμενης στην ΕΣΗΕΑ, εγκρίνει τη χορήγηση σε αυτήν
προκαταβολής ενός μισθού, λόγω έκτακτης ανάγκης. Το ποσό θα
εξοφληθεί σε 24 ισόποσες μηνιαίες
παρακρατούνται από τις αποδοχές της.
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ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ
ΕΣΗΕΑ
Το Δ.Σ., μετά από αίτημα εργαζόμενου στην ΕΣΗΕΑ, αποφασίζει τη
χορήγηση ποσού, ύψους 7.500 ευρώ, ως προκαταβολή της
αποζημίωσής του την οποία θα λάβει κατά το χρόνο της
συνταξιοδότησής του.

ΘΕΜΑ: ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ (17&18/9-14)
Το Δ.Σ., σε συνέχεια της απόφασης υπ.αρίθμ:65/2-9-14, εγκρίνει
το ποσό των 75 ευρώ ημερησίως, ως αποζημίωση, για τα άνεργα
μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής τα οποία εργάστηκαν στις
αρχαιρεσίες της 17ης και 18ης /9/2014.

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΔΟΕΑΠ
Το Δ.Σ., αποφασίζει να αποστείλει την ακόλουθη επιστολή,
αναφορικά με το αίτημα του Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ να του δοθεί λίστα
ανέργων-μελών της ΕΣΗΕΑ, ώστε να επιλεγούν, μέσω κλήρωσης,
κάποιοι από αυτούς προκειμένου να εργαστούν ως φύλακες στο
κτήριο του ΕΔΟΕΑΠ:
«Προς
Τον Πρόεδρο
Και το Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ
Ενταύθα

Αγαπητέ Πρόεδρε,
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Λάβαμε την από 2-9-2014 επιστολή σας δια της οποίας
μας ζητάτε να σας αποστείλουμε λίστα των ανέργων μελών μας
ώστε να επιλέξετε, κατόπιν κλήρωσης, κάποιους από αυτούς για
να εργαστούν ως φύλακες του κτιρίου του ΕΔΟΕΑΠ. Σας
διαβεβαιώνουμε ότι και εμείς είμαστε εξίσου, αν όχι
περισσότερο, ευαίσθητοι στο θέμα στο μείζον πρόβλημα της
ανεργίας του κλάδου και ασφαλώς θα θέλαμε οι άνεργοι
συνάδελφοί μας να βρουν διέξοδο στα οξυμένα βιοτικά προβλήματα
που αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια. Όμως :
Δεν κατανοούμε γιατί απευθύνεστε στην Ένωση μας για
παροχή στοιχείων και δυσκολευόμαστε να φανταστούμε ότι ο
ασφαλιστικός φορέας των δημοσιογράφων δεν είναι σε θέση να
γνωρίζει ποιοι συνάδελφοι βιώνουν τον εφιάλτη της ανεργίας.
Είμαστε βέβαιοι ότι αυτό που ζητάτε από εμάς μπορείτε εύκολα
να τα ανακαλύψετε από τα στοιχεία που τηρούν οι δικές σας
υπηρεσίες χωρίς να τίθεται, για εμάς και για εσάς, θέμα
προσωπικών δεδομένων .

Τέλος θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η εργασία
του φύλακα είναι καταστατικά ασύμβατη με την ιδιότητα του
μέλους της ΕΣΗΕΑ. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν αδυνατούμε να σας
υποδείξουμε αυτούς ή αυτές που σύμφωνα με το καταστατικό μας
θα κληθούμε να διαγράψουμε».

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦ. «ΕΘΝΟΣ»
Το Δ.Σ., μετά από ενημέρωση που είχε από απολυμένο της εφ.
«ΕΘΝΟΣ» και της εκπροσώπου της εφημερίδας, αποφασίζει να
κηρύξει στάση εργασίας προκειμένου να πραγματοποιηθεί
συνέλευση των δημοσιογράφων στα γραφεία της εφημερίδας.

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦ. «ΕΛ. ΤΥΠΟΣ»
Το Δ.Σ., μετά από ενημέρωση του εκπροσώπου της εφημερίδας
«ΕΛ. ΤΥΠΟΣ», ό,τι:
o έναντι δεδουλευμένων αποδοχών τον Ιούλιο δόθηκαν 200 ευρώ
και,
o το νέο πρόγραμμα της επιχείρησης περί εθελουσίας εξόδου, με
το οποίο ο αποχωρήσας θα λαμβάνει τα δεδουλευμένα του και έξι
μισθούς, αποφασίζει:
Την πραγματοποίηση συνέλευσης, στο κτήριο της ΕΣΗΕΑ και
πρόταση
προς
τους
εργαζόμενους
για
κήρυξη
επαναλαμβανόμενων απεργιακών κινητοποιήσεων,
την κήρυξη στάσης εργασίας για την πραγματοποίηση της
συνέλευσης και,
να προτείνει στους εργαζόμενους τη δικαστική διεκδίκηση
των δεδουλευμένων τους μέσω της Νομικής Υπηρεσίας της
ΕΣΗΕΑ.

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦ. «ΕΞΠΡΕΣ»
Το Δ.Σ., μετά από ενημέρωση των εν επισχέσει της εφ. «ΕΞΠΡΕΣ»,
αποφασίζει:
Την αποστολή επιστολής προς τη διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ με
αίτημα επέκτασης της ασφαλιστικής τους κάλυψης και,
την αποστολή επιστολής προς το Σώμα Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) (επανερχόμενοι των αιτημάτων
αρ.πρωτ:870/19-3-13 και 2639/8-8-13), ζητώντας αμέσως
ενημέρωση αναφορικά με τις ενέργειες περί των θεμάτων
που έχουν τεθεί καθόσον η εταιρεία «ΕΞΠΡΕΣ Δ. ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε.», εξακολουθεί να οφείλει
δεδουλευμένες
αποδοχές
στους
εργαζόμενους
δημοσιογράφους, ενώ αναμένεται η απόφαση του αρμόδιου
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί πτώχευσης, έπειτα
από αίτηση των εργαζομένων.

ΘΕΜΑ: ΕΡΤ
Το Δ.Σ., αποφασίζει να ζητήσει τον ορισμό τριμερούς συνάντησης
του Δ.Σ., με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Χρ.
Σταϊκούρα και την εκκαθαρίστρια της ΕΡΤ, κ. Αφροδίτη Γουγά για
την επίλυση του προβλήματος των οφειλομένων δεδουλευμένων
αποδοχών των πρώην εργαζομένων της ΕΡΤ.

