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ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦ. «ΕΛ. ΤΥΠΟΣ»
Το Δ.Σ., αποφασίζει ομόφωνα να ζητήσει την πραγματοποίηση
τριμερούς συμφιλιωτικής σύσκεψης στο Υπ. Εργασίας, προκειμένου
να συζητηθεί η πίεση που ασκεί η εργοδοσία για την υπογραφή
τροποιητικών συμβάσεων στους εργαζόμενους της εφημερίδα
«Ελεύθερος Τύπος» από την εργοδοσία.

ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «STAR PRESS»
Το Δ.Σ., αποφασίζει ομόφωνα να ζητήσει την πραγματοποίηση
τριμερούς συμφιλιωτικής σύσκεψης στο Υπ. Εργασίας, προκειμένου
να συζητηθεί η καταγγελία των εργαζομένων της εφημερίδας «STAR
PRESS» ότι οφείλονται δεδουλευμένα από 3 έως 6 μήνες.

ΘΕΜΑ: ΕΡΤ – ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
Το Δ.Σ. αποφασίζει
προκειμένου:

ομόφωνα

την

έκδοση

ανακοινώσεων,

Α) Να ασκηθεί πίεση προς το Υπουργείο Οικονομικών για να
συνυπολογιστούν οι συμψηφισμοί των οφειλομένων (π.χ.

υπερωρίες, Σαββατοκύριακα)
περιόδου 2012-2013.

των

εργαζομένων

της

ΕΡΤ

της

Β) Να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ ότι πλέον έχει
αντιμετωπιστεί το θέμα του ΤΕΑΠΕΡΤ και ότι τους επιστρέφονται
χρήματα.

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ κ. ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
Το Δ.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία την αποστολή επιστολής για
την πραγματοποίηση συνάντησης με την Υπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Έφη
Αχτσιόγλου, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα της εξαίρεσης των
δημοσιογράφων που εργάζονται στον στενό και ευρύτερο Δημόσιο
Τομέα από την «ΕΡΓΑΝΗ», ώστε να βρεθεί τρόπος επίλυσης του
προβλήματος.

ΘΕΜΑ: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
ΣΤΙΣ 20-23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Το Δ.Σ., κατόπιν πρόσκλησης της Δημοσιογραφικής Οργάνωσης της
Σερβίας-UNS (αρ.πρ:546/5-3-19), αποφασίζει ομόφωνα την
εκπροσώπηση της ΕΣΗΕΑ στο Διεθνές Συνέδριο της UNS στο
Βελιγράδι, από την Β’ Αντιπρόεδρο Α. Αγάτσα και την Ειδική
Γραμματέα Αγγ. Γυπάκη, στις 20-23/4, δεδομένου ότι η 23 η
Απριλίου είναι η ημέρα μνήμης του βομβαρδισμού των γραφείων
της Σερβικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης RTS στο κέντρο του
Βελιγραδίου, κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Κοσσυφοπέδιο,
σκοτώνοντας 16 εργαζόμενους. Η Δημοσιογραφική Οργάνωση της
Σερβίας UNS θα καλύψει τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής των
συμμετεχόντων στο συνέδριο.

ΘΕΜΑ: ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΝΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ
Το Δ.Σ., αποδέχεται ομόφωνα το
Αντιπροσωπείας Δημοσιογράφων, για
επίσκεψης στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ
8-10/4, προκειμένου να συζητηθεί
προγράμματος ανταλλαγών μεταξύ
δημοσιογραφικών οργανισμών, καθώς
ζητήματα δεοντολογίας των ΜΜΕ.

αίτημα της Πανκινεζικής
την υλοποίηση ενημερωτικής
(αρ.πρ:578/12-3-19), στις
η δυνατότητα δημιουργίας
ελληνικών και κινεζικών
και ο ρόλος της ΕΣΗΕΑ σε

ΘΕΜΑ: Η ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΓΥΠΑΚΗ
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ συζήτησε την υπ’ αρ. 10/2015 απόφαση του
Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβούλιου σύμφωνα με την οποία το
ΠΠΣ καλούσε το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ να ερευνήσει τη σχέση εργασίας
της συναδέλφου Αγγελικής Γυπάκη στο Γραφείο Τύπου του ΕΟΤ.
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη το Καταστατικό της ΕΣΗΕΑ και
συγκεκριμένα το άρθρο παρ. 1δ΄ κι 1στ΄ επαναβεβαίωσε ότι οι
δημοσιογράφοι με σχέση ιδιωτικού Δικαίου (ΙΔΑΧ) αορίστου
χρόνου σε δημόσιο, ΟΤΑ, ή ΝΠΔΔ, ή ΝΠΙΔ, δεν χάνουν τη
δημοσιογραφική τους ιδιότητα. Ως εκ τούτου, κηρύσσει ομόφωνα
το θέμα αυτό λήξαν.

