Αθήνα, 28 Σεπτεµβρίου 2012
Προς
τα µέλη της ΕΣΠΗΤ
ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΜΕΙΚΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΣΠΗΤ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Μετά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων µελών του ∆.Σ. και των άλλων
οργάνων της Ένωσης και σύµφωνα µε το Καταστατικό της ΕΣΠΗΤ (άρθρο 22, παρ. 1),
σας ενηµερώνουµε, ύστερα και από σχετική απόφαση του ∆.Σ. για την έναρξη της
προβλεπόµενης διαδικασίας για την ανανέωση (εκλογή) των µελών του Μεικτού
Συµβουλίου της Ένωσης.
Στο ανωτέρω πλαίσιο, όσοι συνάδελφοι επιθυµούν να θέσουν υποψηφιότητα για
αντιπρόσωποι του χώρου εργασίας τους στο Μεικτό Συµβούλιο της ΕΣΠΗΤ,
παρακαλούνται το αργότερο µέχρι την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012 να καταθέσουν
την αίτησή τους στην Γραµµατεία της Ένωσης (φαξ. 2103638627, email:espit@otenet.gr).
Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου
(ονοµατεπώνυµο, χώρος εργασίας, τηλ.& e-mail επικοινωνίας).
Υποψηφιότητα µπορούν να υποβάλλουν και οι συνάδελφοι που απασχολούνται
αποκλειστικά µε freelance εργασία, για αντιπρόσωποι των εργαζοµένων µελών µας
αµειβοµένων µε ∆ΠΥ καθώς και οι συνταξιούχοι συνάδελφοι για αντιπρόσωποι των
συνταξιούχων µελών της Ένωσης.
Σας θυµίζουµε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ. 1 εδ. γ’ και παρ. 3 του Καταστατικού
της ΕΣΠΗΤ οι αντιπρόσωποι εκλέγονται ως εξής:
“Από ένας αντιπρόσωπος τακτικό µέλος της Ένωσης για κάθε χώρο εργασίας – περιοδικό ή µη
ηµερήσια εφηµερίδα (όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος), όπου εργάζονται τρία (3)
τουλάχιστον δόκιµα ή τακτικά µέλη της Ένωσης. Από ένας επιπλέον αντιπρόσωπος ανά 25 τακτικά
ή δόκιµα µέλη από κάθε έντυπο ή µέσο ενηµέρωσης. Σε περίπτωση κατά την οποία σε ένα χώρο
εργασίας δεν εργάζεται κανένα τακτικό µέλος παρά µόνο δόκιµα, τότε κατ’ εξαίρεση µπορούν τα
δόκιµα µέλη να εκλέξουν µεταξύ τους τον αντιπρόσωπό τους.
Οι πιο πάνω αντιπρόσωποι εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία και µε ισάριθµους
αναπληρωµατικούς από τους συντάκτες της κατηγορίας τους. Eκδότες και διευθυντές δεν µπορούν
να εκλέγονται αντιπρόσωποι. Η άνω απαγόρευση δεν ισχύει για τους διευθυντές σύνταξης και
αρχισυντάκτες των περιοδικών εντύπων”.

Οι εκλεγµένοι αντιπρόσωποι µετέχουν στις συνεδριάσεις του Μεικτού Συµβουλίου της
ΕΣΠΗΤ.
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