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28 Σεπτεμβρίου 2021
ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ Τ/Σ “EURONEWS”
Το Δ.Σ., αφού ενημερώθηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Τ/Σ
Euronews και τον εκπρόσωπο στο Μεικτό και με βάση τη συζήτηση
που ακολούθησε,
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
Να εκδοθεί ανακοίνωση
επισημαίνεται:

διαμαρτυρίας

στην

οποία

θα

Α) Η κατηγορηματική αντίθεση του Συμβουλίου στη διαφαινόμενη
διακοπή λειτουργίας της ελληνικής υπηρεσίας του EURONEWS, λόγω
της μη χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ελληνικής
υπηρεσίας, με επιχείρημα ότι η ελληνική γλώσσα αποτελεί γλώσσα
χαμηλής διεισδυτικότητας.
Β) Η εξαφάνιση της ελληνικής γλώσσας από μία ειδησεογραφική
πλατφόρμα η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Γ) Το ιδιαίτερο πλήγμα που θα δεχτεί ο πλουραλισμός και η
πολυφωνία στα οποία βασίζεται η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση
Δ) Ο κίνδυνος να χάσουν τις δουλειές τους 24 εργαζόμενοι. Ήδη
η εργοδότρια εταιρεία διέκοψε τη συνεργασία με 4 freelancers
Άμεση παρέμβαση:
Α) Στον Υπουργό Εξωτερικών κ. Νίκο Δένδια
Β) Στους Έλληνες Ευρωβουλευτές

Συντονισμός:
Α) Με Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων
Β) Με την Γαλλική Ένωση Δημοσιογράφων
Να θέσει το ζήτημα:
Α) Στον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό
εκπρόσωπο κ. Γιάννη Οικονόμου στη σημερινή συνάντηση του
Συμβουλίου
Β) Στην Πρόεδρο της Commission κα Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, με
επιστολή
Να κάνει διάβημα στους αρμόδιους Επιτρόπους, ώστε να
εξαντλήσουν όλα τα διπλωματικά και πολιτικά μέσα στα
ευρωπαϊκά όργανα
Να επιδιώξει συνάντηση με στέλεχος της εταιρείας που θα
επισκεφτεί την Ελλάδα

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΟ «ΑΠΕ-ΜΠΕ»
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη:
Το φερόμενο ως νέο τροποποιημένο καταστατικό του ΑΠΕ-ΜΠΕ
σύμφωνα με το απόσπασμα πρακτικού που απέστειλε η ΠΟΕΣΥ
Τις πληροφορίες για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και
την απουσία διαβούλευσης με την ΕΣΗΕΑ και τις υπόλοιπες
Δημοσιογραφικές Ενώσεις
Το ενημερωτικό σημείωμα του νομικού Συμβούλου κ.
Απόστολου Τσαλαπάτη
Την ενημέρωση του εκπροσώπου του Αθηναϊκού Πρακτορείου
στο Μεικτό
Τη συζήτηση που ακολούθησε
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
Να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Πρόεδρο & Γενικό

Διευθυντή του ΑΠΕ-ΜΠΕ κ. Αιμίλιο Περδικάρη
Να συγκαλέσει συνέλευση των εργαζομένων του ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σε συντονισμό με την ΠΟΕΣΥ και την ΕΣΗΕΜΘ να εκδοθεί
ανακοίνωση, η οποία θα ζητεί να αποσυρθεί το εν λόγω
κείμενο καταστατικού και να γίνει διαβούλευση με τις
δημοσιογραφικές Ενώσεις.
Να θέσει το ζήτημα στον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ
και Κυβερνητικό εκπρόσωπο κ Γιάννη Οικονόμου, στη
σημερινή συνάντηση, επισημαίνοντας τη διαφωνία των
Δημοσιογραφικών Ενώσεων.

