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ΘΕΜΑ: ΕΔΟΕΑΠ- ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Το Δ.Σ. μετά από συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα:
Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΕΔΟΕΑΠ, όπως
καταγράφηκε στο επισυναπτόμενο ψήφισμα για προκήρυξη
απεργιακών κινητοποιήσεων διαρκείας σε όλα τα ΜΜΕ, με τη
συμμετοχή του και του διασωματειακού, είναι σεβαστή.
Τη σύγκληση της Διασωματειακής Επιτροπής και του Μεικτού
Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ προκειμένου να ανακοινωθεί η
σχετική απόφαση.
Την έναρξη διαπραγματεύσεων με το υπουργείο Εργασίας,
τις εργοδοτικές Ενώσεις (ΕΙΤΗΣΕΕ, ΕΙΗΕΑ) και το Δημόσιο
(ΕΡΤ, ΑΠΕ, ΓΓΕΕ) και την εκπροσώπηση της ΕΣΗΕΑ σε αυτές
από τον Πρόεδρο και ένα ακόμη μέλος του συμβουλίου.
Τη σύγκληση του συμβουλίου αμέσως μετά την πρώτη
διαπραγματευτική συνάντηση ώστε να επανεκτιμηθεί η
κατάσταση σχετικά και με τον χρόνο έναρξης των
κινητοποιήσεων.
Την πραγματοποίηση ειδικής σύσκεψης για τον ΕΔΟΕΑΠ αφού
τα μέλη του συμβουλίου λάβουν γνώση για τις έως τώρα
θέσεις της εργοδοσίας (όπως έχουν καταγραφεί στις
ηλεκτρονικές επιστολές που έχει αποστείλει η ΕΙΤΗΣΕΕ).
Τη γνωμοδότηση από τη νομική υπηρεσία της ΕΣΗΕΑ επί των
ζητημάτων που ετέθησαν στη συνέλευση και συγκεκριμένα:
α) Εάν η ΕΣΗΕΑ ως έχουσα έννομο συμφέρον μπορεί να
προσφύγει δικαστικά κατά του ασφαλιστικού νόμου και της

κατάργησης του αγγελιοσήμου (η οποία είχε
την απώλεια οικονομικών πόρων) και β)
χρονικός περιορισμός καθώς στη συνέλευση
μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2017 υπάρχει
προσφυγής.
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ΘΕΜΑ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ ΚΑΤΑΡ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, έπειτα από πρόσκληση του πρ.
Προέδρου της ΔΟΔ κ. Τζιμ Μουμπέλα (Α.Π. 1506/7-7-17) προς την
κ. Μ. Αντωνιάδου, εγκρίνει ομόφωνα τη συμμετοχή της σε
συνέδριο, το οποίο διοργανώνει η ΔΟΔ σε συνεργασία με την
Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κατάρ, στις
24-25/7, ως απάντηση στις απειλές της Σαουδικής Αραβίας
εναντίον των δημοσιογράφων και την απαίτηση το Κατάρ να
κλείσει το Αλ Τζαζίρα. Για το σκοπό αυτό, η κ. Αντωνιάδου θα
μεταβεί στη Ντόχα από τις 23 έως τις 26 Ιουλίου 2017.

ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ
ΟΜΙΛΟΥ «ΠΗΓΑΣΟΣ» ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΩΣΕΙΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίνει ομόφωνα τη χορήγηση του
απεργιακού βοηθήματος, ύψους 300 ευρώ, που αποφασίστηκε για
τους συντάκτες του Ομίλου «Πήγασος» (συν.υπ’αρίθμ.4/23-6-17),
σε τέσσερις εκ των δώδεκα εργαζομένων, οι οποίοι δεν
καλύπτονται από οικείες Ενώσεις. Οι υπόλοιποι οκτώ
εργαζόμενοι, θα λάβουν το βοήθημα από τις ΕΠΗΕΑ, ΕΣΠΗΤ και
ΕΤΗΠΤΑ.

