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Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, Κανονισμό
για την διαχείριση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας της Ένωσης ο
οποίος, όπως προβλέπει το Καταστατικό, θα τεθεί σε ψηφοφορία
στην προσεχή Γενική Συνέλευση. Θεσπίζει διαδικασίες, όρους και
προϋποθέσεις με τις οποίες όλα τα μελη της ΕΣΗΕΑ, εργαζόμενοι
και συνταξιούχοι, μπορούν να ωφεληθούν από το Ταμείο με
διαφάνεια και δικαιοσύνη.
Στη διαμόρφωση του Κανονισμού λήφθηκαν υπόψη:
-Τα προβλεπόμενα σε παλαιότερες προσπάθειες συγκρότησης
κανονισμού κυρίως από τους συναδέλφους Νανά Νταουντάκη και
Δημήτρη Κοτταρίδη,
-Ο επιμέρους κανονισμός που ισχύει για τα βοηθήματα
Χριστουγέννων και Πάσχα με πρόταση της τότε Γεν. Γραμματέως
Μαρίας Αντωνιάδου,
-Η μέχρι σήμερα εμπειρία τόσο για τις ανάγκες των μελών μας
στις οποίες έχει ως αποστολή το ταμείο να συμβάλει, όσο και
οι στρεβλώσεις που έχουν προκύψει από την χωρίς κανόνες
διαχείριση του Ταμείου έως τώρα,
– Η εισήγηση της Ειδικής Γραμματέως Μάχης Νικολάρα η οποία, σε
συνεργασία με υπηρεσιακούς παράγοντες και τη νομική υπηρεσία
επεξεργάστηκε το σχέδιο Κανονισμού,
-Παρατηρήσεις και προτάσεις των μελών του Δ.Σ. κατά τη
διεξοδική συζήτηση που εξελίχθηκε σε τουλάχιστον τρείς
συνεδριάσεις

Το ταμείο Αλληλοβοήθειας των μελών της ΕΣΗΕΑ και η υποχρέωση
να λειτουργεί με συγκεκριμένο Κανονισμό προβλέπεται ήδη από
το ιδρυτικό Καταστατικό της Ένωσης το 1914 αλλά και τις
αναθεωρήσεις του το 1951, 1955, το 1956, το 1969 και το 1973.
Το ισχύον Καταστατικό, που ψηφίστηκε το 1978, προβλέπει επίσης
ότι χρηματοδοτείται από τις συνδρομές των μελών. Ο κανονισμός
που εγκρίθηκε από το Δ.Σ. ανεβάζει αυτό το ποσοστό στο 15%.
Δυστυχώς, οι έως τώρα διοικήσεις δεν κατάφεραν ποτέ μέχρι
σήμερα να συμφωνήσουν σε Κανονισμό ώστε να τον υποβάλλουν
στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Το παρόν Δ.Σ. εκφράζει
την βαθιά του ικανοποίηση που αυτή η καταστατική υποχρέωση
γίνεται πράξη στην θητεία του και όλα τα μέλη συνέβαλαν
θετικά.
Η αλληλοβοήθεια μεταξύ των μελών είναι θεμελιώδης αρχή της
ΕΣΗΕΑ και αποκτά τεράστια σπουδαιότητα στην παρούσα δυσχερή
συγκυρία

για τον Κλάδο.

Το ταμείο Αλληλοβοήθειας αποτέλεσε πολύτιμο στήριγμα για
εκατοντάδες δεκάδες συναδέλφους που βρέθηκαν σε δυσκολία όλα
αυτά τα χρόνια, ειδικά την τελευταία δεκαετία που ο κλάδος του
Τύπου έχει πληγεί τόσο βάναυσα. Είναι όμως αναγκαίο και
επιτακτικό η διαχείρισή του να γίνεται με κανόνες δίκαιους και
διαφανείς και διαδικασίες που να διασφαλίζουν τη χρηστή
αξιοποίηση των συνδρομών των μελών της ΕΣΗΕΑ.
Το πλήρες κείμενο του Κανονισμού για την διαχείριση του
Ταμείου Αλληλοβοήθειας με τους όρους και τις προϋποθέσεις
προσφυγής σε αυτό βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της
ΕΣΗΕΑ.
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