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ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 8/3-9-19
Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις αποφάσεις της
συνεδρίασης υπ’αρίθμ. 8/3-9-19.

ΘΕΜΑ: ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ
-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της απόφασης υπ’ αρίθμ.
8/3-9-2019, εγκρίνει ομόφωνα την υπογραφή του επισυναπτόμενου
ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης του, επί της οδού
Βουκουρεστίου, καταστήματος της ΕΣΗΕΑ.

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΟΛ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, έπειτα από ενημέρωση για την αυριανή
συνάντηση των νομικών συμβούλων των Ενώσεων των εργαζομένων
του ΔΟΛ ενόψει της δίκης της 17 ης /9/2019 (ανακοπές τραπεζών
κατά αναγγελιών ΔΟΛ), αποφασίζει ομόφωνα αμέσως μετά τη
συνάντηση να εκδοθεί ανακοίνωση, στην οποία θα επισημαίνεται
ότι η ΕΣΗΕΑ μαζί με τις άλλες Ενώσεις θα στηρίξει τα δίκαια
των εργαζομένων.

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την άσκηση πρόσθετης
παρέμβασης από την ΕΣΗΕΑ υπέρ των εργαζόμενων κατά την
εκδίκαση της αίτησης ειδικής διαχείρισης της τράπεζας Eurobank
για την εφημερίδα «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» (24/9/2019) και να ζητηθεί η
διατήρηση της προσωρινής διαταγής ούτως ώστε να εξαιρεθούν οι
εργαζόμενοι από τα προληπτικά μέτρα (όπως είχε γίνει και στην
περίπτωση του ΔΟΛ).

ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται τρία αιτήματα διαγραφής από
το μητρώο μελών της ΕΣΗΕΑ.

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΣΗΕΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΕΛΘΕΙ ΓΙΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από ενημέρωση για τα μέλη, τα
οποία δεν έχουν ολοκληρώσει την τυπική διαδικασία εγγραφής
τους στην ΕΣΗΕΑ αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
Να σταλεί επιστολή στα μέλη, με την οποία θα καλούνται
να προσέλθουν εντός δύο μηνών στην ΕΣΗΕΑ, προκειμένου να
εκπληρώσουν τις τυπικές υποχρεώσεις τους (συμπλήρωση
απογραφικού δελτίου κ.λπ.) και να παραλάβουν τις
ταυτότητές τους.
Η επιστολή θα σταλεί απευθείας στα μέλη, των οποίων τα
στοιχεία είναι στη διάθεση της γραμματείας. Σε όσα από
τα μέλη δεν υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας, αλλά
εμφανίζουν εισφορές, η επιστολή θα αποσταλεί μέσω των
ΜΜΕ που εργάζονται ή του ΕΔΟΕΑΠ.
Μέσω της επικοινωνίας αυτής, θα αποσαφηνιστεί εάν κάποια
μέλη έχουν αλλάξει επάγγελμα, καθώς η ΕΣΗΕΑ στην
περίπτωση αυτή επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος κατά την
καταβολή της ετήσιας συνδρομής της σε ΕΟΔ και ΔΟΔ (η

οποία είναι ανάλογη του αριθμού των μελών της κάθε
Ένωσης μέλους των Ομοσπονδιών).
Το θέμα θα επανέλθει στο συμβούλιο προς συζήτηση, για τα
μέλη που δεν θα έχουν απαντήσει εντός του προβλεπόμενου
χρονικού ορίου, αλλά και για όποιο νέο δεδομένο θα έχει
προκύψει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τη διαπαραταξιακή
συγκρότηση της επιτροπής εγγραφών νέων μελών της ΕΣΗΕΑ, για το
έτος 2019 (ένα μέλος από την κάθε παράταξη του Δ.Σ.).

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΕΔΕ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία την
αποστολή επιστολής προς την ΚΕΔΕ με το σχέδιο νομοθετικής
ρύθμισης, το οποίο εστάλη στον υπ. Εσωτερικών κ. Τάκη
Θεοδωρικάκο, για τη σύσταση δημοσιογραφικών θέσεων στους
δήμους και της στελέχωσή τους από δημοσιογράφους, μέλη των
αναγνωρισμένων δημοσιογραφικών Ενώσεων, με συμβάσεις εργασίας
αορίστου χρόνου, και με την οποία θα ζητείται η στήριξη της
Ένωσης στο θέμα αυτό.

ΘΕΜΑ: ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΥΠΟΥ- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ κ. ΣΤ. ΠΕΤΣΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία την
αποστολή επιστολής προς τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ,
αρμόδιο για θέματα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, κ. Στ. Πέτσα,
με την οποία θα ζητείται η άμεση εφαρμογή των μέτρων στήριξης
του έντυπου Τύπου (τα οποία χρήζουν επεξεργασίας, εξειδίκευσης
και διεύρυνσης) με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και η ένταξη
του αθλητικού Τύπου σε αυτά. Απαραίτητη προϋπόθεση η

διασφάλιση της καταβολής της μισθοδοσίας των εργαζομένων και
των εισφορών τους στα ασφαλιστικά Ταμεία.
ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΕΣΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΔΙΜΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΣΤΗΝ ΟΧΡΙΔΑ, ΣΤΙΣ 27-29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019.
Το Διοικητικό Συμβούλιο,
Σε συνέχεια της επιστολής της ΠΟΕΣΥ προς τους Προέδρους
και τα Δ.Σ. των Ενώσεων μελών της, με την οποία
ενημερώνει ότι το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας «αποδέχθηκε
πρόταση από την Ένωση Συντακτών της Βόρειας Μακεδονίας
να οργανωθεί διμερής συνάντηση εργασίας δημοσιογράφων
στην Οχρίδα, στις 27-29 Σεπτεμβρίου 2019», η οποία
«υποστηρίζεται οικονομικά από το Ίδρυμα Konrad Adenauer»
(Α.Π.1649/6-8-19),
Σε συνέχεια της συνεδρίασης υπ’ αρίθμ. 8/3-9-19 (κατά
την οποία το θέμα συζητήθηκε χωρίς τη λήψη απόφασης,
καθώς καμία πρόταση δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη εκ
του καταστατικού πλειοψηφία)
Έπειτα από συζήτηση επί του θέματος (κατά την οποία τα
μέλη διατύπωσαν αναλυτικά τις απόψεις τους και
περιλαμβάνονται στα πλήρη πρακτικά) και τη διατύπωση
προβληματισμού για την επωνυμία “Association of
Journalists of Macedonia», την οποία διατηρεί η
δημοσιογραφική ένωση της γειτονικής χώρας
Έπειτα από τις προτάσεις της Προέδρου κ. Μ. Αντωνιάδου
και της Ειδικής Γραμματέως κ. Μ. Νικολάρα
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την αποστολή επιστολής προς την
ΠΟΕΣΥ, με την οποία θα ζητείται η αναβολή της διμερούς
συνάντησης καθώς δεν έχουν ωριμάσει οι συνθήκες που θα
επιτρέψουν ο διάλογος να είναι ειλικρινής και να παράγει απτά
αποτελέσματα. Το θέμα θα επανέλθει στο συμβούλιο μετά την
απάντηση της Ομοσπονδίας.

