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ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
Το Δ.Σ., αποφασίζει:
Την πραγματοποίηση πιλοτικών σεμιναρίων με στόχο την
απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται
στο νέο τεχνολογικό και εργασιακό περιβάλλον και την,
έκδοση ανακοίνωσης-πρόσκλησης ενδιαφέροντος (με
προτεραιότητα στα άνεργα μέλη), στην ιστοσελίδα της
ΕΣΗΕΑ.

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛ. ΤΥΠΟ
Το Δ.Σ., σε συνέχεια της συνεδρίασης υπ.αρίθμ.67/23-9-14 και
μετά την ενημέρωση από τον εκπρόσωπο της εφ. «ΕΛ. ΤΥΠΟΣ»,
σχετικά με την ανακοίνωση της επιχείρησης περί εθελουσίας
εξόδου, αποφασίζει:
Την αποστολή επιστολής για συνάντηση με τον κ. Αλέξη
Σκαναβή-Εκδότη της εφημερίδας «ΕΛ. ΤΥΠΟΣ», προκειμένου
να συζητηθεί το μείζον θέμα της εθελουσίας εξόδου καθώς
και το χρονοδιάγραμμα καταβολής των δεδουλευμένων
αποδοχών,
την πραγματοποίηση συνέλευσης των εργαζομένων
προκειμένου να ενημερωθούν για τις εξελίξεις,
σε περίπτωση απόλυσης ή καθυστέρησης καταβολής των
δεδουλευμένων, έναρξη απεργιακών κινητοποιήσεων.

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦ. «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»
Το Δ.Σ., μετά από ενημέρωση του εκπροσώπου της εφημερίδας
«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», για την πρόθεση της εργοδοσίας να προχωρήσει
σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, αποφασίζει:
Την αποστολή επιστολής για τον ορισμό συνάντησης με τις
εκδότριες της εφ. «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», ώστε να συζητηθούν τα
προβλήματα που έχουν ανακύψει μετά την εθελούσια έξοδο,
την πραγματοποίηση συνέλευσης των εργαζομένων για
ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις και,
σε περίπτωση εξαναγκασμού σε εθελούσια έξοδο ή σε
απόλυση, έναρξη απεργιακών κινητοποιήσεων.

ΘΕΜΑ: ATHENS NEWS
Το Δ.Σ., μετά από ενημέρωση του εκπροσώπου της εφημερίδας
«ATHENS NEWS», αποφασίζει:
Την έγκριση δαπάνης, ύψους, 1.000 ευρώ για την έκδοση
απογράφου της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που
δικαιώνει τους εργαζόμενους της εφ. «ATHENSNEWS» για τα
δεδουλευμένα και τις αποζημιώσεις τους,
η Νομική υπηρεσία:
o να αναλάβει τον δικαστικό αγώνα των εργαζομένων κατά της
πρώην εργοδότριάς τους και,
o
τη διερεύνηση για επιβολή κατάσχεσης κινητών και άυλων
περιουσιακών στοιχείων της ΝΕΠ Α.Ε.

ΘΕΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Μετά τη συζήτηση, επί του θέματος των προσφυγών των υποψηφίων
νέων μελών της ΕΣΗΕΑ, το Δ.Σ. αναθέτει στο νομικό σύμβουλο κ.

Απ. Τσαλαπάτη, να γνωμοδοτήσει επί του θέματος ενόψει της
αυριανής συνεδρίασης του Μεικτού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Το Δ.Σ., μετά από ενημέρωση της Συντονιστικής Επιτροπής των
Συνεργαζόμενων Ενώσεων στον χώρο των ΜΜΕ, αποφασίζει την
αποστολή επιστολής προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Β.
Κικίλια, σχετικά με την αντιμετώπιση της αστυνομικής βίας και
της αυθαιρεσίας σε βάρος των λειτουργών του Τύπου.

ΘΕΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ
Μετά τη συζήτηση που ακολούθησε, με αφορμή την επιστολή του
μέλους του Δ.Σ. κ. Δ. Τσαλαπάτη (2268/12-9-2014), σχετικά με
τη διαγραφή της τέως Προέδρου του ΕΔΟΕΑΠ κ. Ελένης
Σπανοπούλου, το Δ.Σ. αναθέτει στον νομικό σύμβουλο της ΕΣΗΕΑ
κ. Απόστολο Τσαλαπάτη, όπως γνωμοδοτήσει σχετικά με τις
υποχρεώσεις του εκάστοτε Γενικού Γραμματέα της ΕΣΗΕΑ σε
περίπτωση τελεσιδικίας των πειθαρχικών ποινών της προσωρινής
και της οριστικής διαγραφής.

