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ΘΕΜΑ: ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ Δ/ΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΗΣ ΕΦ.
«ΑΥΓΗ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την πραγματοποίηση συνάντησης με
τον Δ/ντα Σύμβουλο της εφημερίδας «ΑΥΓΗ» κ. Δ. Στούμπο,
προκειμένου να συζητηθούν οι προθέσεις της εταιρείας, όσον
αφορά την τακτοποίηση των οφειλών έναντι των εργαζομένων στην
εφημερίδα. Στη συνάντηση θα προσκληθεί να παρίσταται και ο
εκπρόσωπος των εργαζομένων κ. Ν. Μορφονιός.

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΛΥΣΗ ΘΑΝΑΣΗ ΑΡΓΥΡΑΚΗ
ΤΥΠΟΣ»/ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΑΠΟ

ΤΗΝ

ΕΦ.

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Το Δ.Σ., μετά την επιστολή (αρ.πρ:198/28-1-19) που έλαβε από
το μέλος κ. Θανάση Αργυράκη στην οποία ενημερώνει για την
αντεργατική, παράνομη και πρωτοφανούς διαδικασίας απόλυσής του
από την εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ», αποφασίζει ομόφωνα την
έκδοση ανακοίνωσης στην οποία θα καταγγέλλεται η εργοδοσία της
εφημερίδας για την άδικη και καταχρηστική απόλυση του
συναδέλφου. Επιπλέον, το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να
ενημερωθεί για το γεγονός η Διεθνής και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία
Δημοσιογράφων.

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΓΙΩΡΓΟ
ΑΝΔΡΗ
Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη των καταγγελία των εργαζομένων της
ιστοσελίδας «newsauto.gr» για τις απειλές που δέχθηκε ο
συνάδελφος κ. Γιώργος Ανδρής από ιδιοκτήτη μάνδρας αυτοκινήτων
(αρ.πρ:185/28-1-19), μετά από ρεπορτάζ που υπογράφει, για
καταγγελίες ότι οι «μάντρες» αυτοκινήτων αλλοιώνουν στοιχεία
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και εξαπατούν αγοραστές,
αποφασίζει ομόφωνα την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης κατόπιν
συνεννόησης με τον κ. Ανδρή.

ΘΕΜΑ: ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΑΠΕ-ΜΠΕ
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα να επικοινωνήσει η Πρόεδρος κ. Μ.
Αντωνιάδου με τον Πρόεδρο και Γενικό Διευθυντή του ΑΠΕ-ΜΠΕ κ.
Μ. Ψύλο, προκειμένου να ενημερωθεί για τις προτεινόμενες
παράνομες μεταβολές των συμβάσεων αορίστου χρόνου των
ανταποκριτών του Πρακτορείου σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών
και στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί συνάντηση επί του θέματος.

ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ /ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ SMS ΣΤΑ ΜΕΛΗ
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της
ΕΣΗΕΑ της ανακοίνωσης του ΕΔΟΕΑΠ που θα αφορά την online
επικαιροποίηση στοιχείων των ασφαλισμένων καλώντας τους να
ανταποκριθούν έως τις 15 Φεβρουαρίου, για την ολοκλήρωση της
αναλογιστικής μελέτης όπως προβλέπει ο νόμος. Για τον λόγο
αυτόν, προκειμένου να επισπευστεί η διαδικασία θα αποσταλεί
και ενημερωτικό sms στα μέλη της ΕΣΗΕΑ.

ΘΕΜΑ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «NEW MEDIA»-ΕΓΚΡΙΣΗ Β’ ΚΥΚΛΟΥ

Το Δ.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
Τη διενέργεια Β’ Κύκλου του σεμιναρίου με τίτλο «NEW
MEDIA», αμέσως μετά τη λήξη του Α’ κύκλου, χωρίς
επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για την ΕΣΗΕΑ, καθώς
έχουμε εθελοντική συμμετοχή των εισηγητών.
Την έγκριση του ποσού, ύψους, 300€, για τις ανάγκες
μετακίνησης των καθηγητών (παρκινγκ κ.λπ.) τις ημέρες
διεξαγωγής του σεμιναρίου.

ΘΕΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΕΡ
Το Δ.Σ., μετά από αίτημα της ΕΤΕΡ (αρ.πρ:74/15-1-19),
αποφασίζει ομόφωνα την αγορά 150 ημερολογίων, αξίας 750 ευρώ,
για την οικονομική ενίσχυσης της Ένωσης.

