F.A.Q.
Πώς μπορώ να γίνω μέλος
Οποιοσδήποτε έχει τις προϋποθέσεις μπορεί να καταθέσει αίτηση
εγγραφής, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσα στην
οριζόμενη από το Καταστατικό προθεσμία.

Πότε μπορώ να καταθέσω αίτηση εγγραφής
Αιτήσεις εγγραφής γίνονται δεκτές μόνο τον Ιανουάριο κάθε
χρονιάς (2-31 Ιανουαρίου). Οι υποψήφιοι που έχουν τις
προϋποθέσεις εγγραφής, καταθέτουν εντός του χρονικού αυτού
διαστήματος στη Γραμματεία της ΕΣΗΕΑ πλήρη φάκελο με όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Πότε εξετάζονται οι αιτήσεις
Οι αιτήσεις εγγραφής εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο
εντός εξαμήνου.

Πότε παίρνω την ταυτότητα μέλους
Μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Δ.Σ. για την εγγραφή των
νέων μελών, δίνεται προθεσμία 15 ημερών για την υποβολή τυχόν
ενστάσεων από τα τακτικά μέλη της ΕΣΗΕΑ κατά της απόφασης
αυτής. Μετά την παρέλευση και αυτής της ημερομηνίας, η εγγραφή
οριστικοποιείται και τα νέα μέλη καλούνται από τη Γραμματεία
της ΕΣΗΕΑ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την έκδοση
ταυτότητας μέλους.

Πώς μπορώ να αποκτήσω την Ταυτότητα της
Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων
Ταυτότητα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων εκδίδει κάθε
μέλος που είναι οικονομικά τακτοποιημένο καταβάλλοντας το ποσό
των 65€ (αγορά ταυτότητας από ΔΟΔ και έξοδα εκτύπωσης).

Τι γίνεται εάν
εγγραφής μου

απορριφθεί

η

αίτηση

Εάν απορριφθεί η αίτηση εγγραφής, ο υποψήφιος μπορεί εντός
προθεσμίας ενός μηνός από την απόρριψή της να προσφύγει στο
Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εναντίον της αποφάσεως του
Διοικητικού Συμβουλίου για τη μη εγγραφή του. Οι προσφεύγοντες
καταθέτουν στη Γραμματεία το κείμενο της προσφυγής τους και το
Μεικτό Συμβούλιο συγκαλείται, το αργότερο σε τέσσερις μήνες
από τη λήξη της προθεσμίας, για την εξέτασή τους.

Τι γίνεται σε περίπτωση απώλειας της
ταυτότητας
Σε περίπτωση απώλεια, το μέλος επικοινωνεί με τη Γραμματεία
της Ενώσεως για την επανέκδοσή της. Το μέλος καταβάλλει εκ
νέου τα εκτυπωτικά έξοδα (5 ευρώ) και παραλαμβάνει τη νέα
ταυτότητα η οποία θα έχει την ίδια ημερομηνία λήξης με την
απωλεσθείσα.

Πόσο κοστίζει η εγγραφή στην Ένωση και
πόσο είναι η ετήσια συνδρομή;
Η εγγραφή του μέλους της Ένωσης ανέρχεται στο ποσό των 30€.
Η ετήσια συνδρομή του μέλους ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί των

καθαρών ετήσιων αποδοχών του (μετά την αφαίρεση αναλογούντων
εισφορών και φόρων)

Πότε είμαι οικονομικά τακτοποιημένος;
Οικονομικά τακτοποιημένο είναι το μέλος που είτε παρακρατείται
η συνδρομή του από τον εργοδότη, είτε τακτοποιεί μόνο του τη
συνδρομή του στο αρμόδιο τμήμα της Ένωσης.
Τα μέλη για τη συμμετοχή τους στις Γενικές Συνελεύσεις και
αρχαιρεσίες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους
υποχρεώσεις του προηγούμενου έτους από τη διενέργεια των
συγκεκριμένων διαδικασιών.

Πώς μπορώ να αιτηθώ τη χορήγηση έκτακτου
οικονομικού βοηθήματος;
Η διαδικασία για τη χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος
περιγράφεται αναλυτικά στις διατάξεις των άρθρων του
Κανονισμού Λειτουργίας Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας της ΕΣΗΕΑ.
Σε κάθε περίπτωση, το μέλος θα πρέπει να στείλει το αίτημά του
μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο info@esiea.gr εάν
πρόκειται για εργαζόμενο ή συνταξιούχο ή στο anergia@esiea.gr
εάν πρόκειται για άνεργο, εγγεγραμμένο στο μητρώο ανέργων της
ΕΣΗΕΑ.

Η ΕΣΗΕΑ χορηγεί υποτροφίες;
Στην ΕΣΗΕΑ λειτουργούν Κληροδοτήματα, τα οποία σκοπό έχουν και
τη χορήγηση υποτροφιών. Στην ιστοσελίδα της Ενώσεως αναρτώνται
κάθε χρόνο που προϋποθέσεις για τη χορήγηση των αντίστοιχων
υποτροφιών.

