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ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΕ ΕΝ ΕΠΙΣΧΕΣΕΙ ΜΕΛΗ
Το Δ.Σ., αποφασίζει ομόφωνα τη χορήγηση του βοηθήματος των
Χριστουγέννων σε εν επισχέσει μέλη.

ΘΕΜΑ: ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Το Δ.Σ., αποφασίζει την κατ’ εξαίρεση χορήγηση του βοηθήματος
των Χριστουγέννων σε άνεργα μέλη της ΕΣΗΕΑ.

ΘΕΜΑ: ΕΔΟΕΑΠ –ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 2% – ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΛΑΔΟΥ
Το Δ.Σ., μετά την κοινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα
στα γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ με αντιπροσωπείες των Διοικητικών
Συμβουλίων του ΕΔΟΕΑΠ, της ΕΣΗΕΑ, της ΕΣΠΗΤ, της ΕΣΗΕΘΣΤΕΕ,
της ΕΣΗΕΠΗΝ, της ΠΟΕΠΤΥΜ, της ΕΠΗΕΑ, της ΕΤΕΡ και των ΤΕΑΣ
έπειτα από την αναβολή της εκδίκασης στο Συμβούλιο της
Επικρατείας εργοδοτικών προσφυγών, που ζητούν την κατάργηση
της εισφοράς του 2%, αποφασίζει ομόφωνα:
Απεργιακή ετοιμότητα και απόλυτο συντονισμό των
εργαζομένων στα ΜΜΕ για την από κοινού δράση με τους
εκπροσώπους όλων των Ενώσεων των εργαζομένων στα ΜΜΕ και

των αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων τους.
Το πλαίσιο των απεργιακών κινητοποιήσεων δεν θα αφορά
μόνο τις εργοδοτικές προσφυγές για την κατάργηση της
εισφοράς του 2%, που απειλούν την ύπαρξη του Οργανισμού,
αλλά, θα συνδέεται και με τη διαπραγμάτευση για την
υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, την απόπειρα
εισαγωγής ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών σε διάφορα
Μέσα ενημέρωσης όπως για παράδειγμα στον Τ/Σ «STAR
CHANNEL» για την παροχή ιδιωτικής νοσοκομειακής
περίθαλψης στους εργαζομένους, απολύσεις κ.λπ.
Πριν την κήρυξη των απεργιακών κινητοποιήσεων, θα
οργανωθούν επισκέψεις πρωτίστως στους χώρους εργασίας
των τηλεοπτικών σταθμών. Οι επισκέψεις θα αρχίσουν να
πραγματοποιούνται από τις 5/1/19 και μετά.
Για τον λόγο αυτόν, η νομική υπηρεσία θα αναλάβει τη
σύνταξη ενός ενημερωτικού σημειώματος,
πρόκειται να δοθεί στα μέλη.

το

οποίο

Αμέσως μετά την έκδοση του Δελτίου Τύπου από τον ΕΔΟΕΑΠ,
η ΕΣΗΕΑ θα το αναρτήσει στην ιστοσελίδα της και θα το
αποστείλει με e-mail σε όλα τα μέλη.
Μετά τις εορτές των Χριστουγέννων, η ΕΣΗΕΑ θα εκδίδει
τακτικά ανακοινώσεις για το συγκεκριμένο θέμα, ώστε να
υπάρχει εξελικτική ενημέρωση.

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την έκδοση ανακοίνωσης για την
εργασία των συντακτών κατά τις ημέρες των αργιών των
Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων.

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΩΡΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα:

Την έκδοση ανακοίνωσης για την προθεσμία καταβολής του
δώρου Χριστουγέννων στους εργαζόμενους των Μέσων
Ενημέρωσης.
Το Συμβούλιο τίθεται σε ετοιμότητα για όσα Μέσα δεν
καταβληθεί το Δώρο εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΤΥΠΟ & ΣΤΗΝ ΕΦ.
«ESPRESSO»
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα:
Τον

ορισμό

τριμερούς

συμφιλιωτικής

σύσκεψης

στο

Υπουργείο Εργασίας για τον «Δημοκρατικό Τύπο».
Καταγγελία στο ΣΕΠΕ.
Πραγματοποίηση συνέλευσης στην ΕΣΗΕΑ των εργαζομένων του
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ» και της εφημερίδας “ESPRESSO”,
κατόπιν συνεννόησης με την εκπρόσωπο κ. Έλενα Σολωμού.

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “REAL NEWS & REAL
FM”
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα:
Να ζητηθεί, από το νέο έτος, από το Υπουργείο Εργασίας ο
ορισμός τριμερούς συμφιλιωτικής σύσκεψης.
Καταγγελία στο ΣΕΠΕ.
Πραγματοποίηση συνέλευσης στην ΕΣΗΕΑ, ώστε να
ενημερωθούν οι εργαζόμενοι και για τις τρέχουσες
εξελίξεις στον ΕΔΟΕΑΠ.

ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα, για όσους συναδέλφους δεν μπορούν
να λάβουν το κοινωνικό μέρισμα, η νομική υπηρεσία να
αναζητήσει τρόπο ώστε να διορθωθεί η σχετική εφαρμογή που

είναι ανηρτημένη στο Υπουργείο Οικονομικών. Τα μέλη θα
ενημερωθούν σχετικά.

