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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΑ ΑΝΕΡΓΑ ΚΙ ΕΝ ΕΠΙΣΧΕΣΕΙ ΜΕΛΗ
Το Δ.Σ. αποφασίζει:

Α) ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΕΝΩΣΗ
ΣΤΑ ΑΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΣΧΑ

Β) ΥΨΟΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ/ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Ύψος βοηθήματος: Χριστούγεννα και Πάσχα 500 ευρώ+100 ευρώ για
κάθε παιδί.
Το βοήθημα θα δοθεί σε:
–

Συναδέλφους που είναι άνεργοι από 1/1/2010 (5ετία) και

το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους δεν ξεπερνάει τις 12.000
ευρώ και τις 2.000 ευρώ για κάθε παιδί.
–
Συναδέλφους που λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας από το
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, θα λάβουν τη διαφορά ανάμεσα στο βοήθημα της ΕΣΗΕΑ
(500 ευρώ+100 ευρώ για κάθε παιδί) και του επιδόματος ανεργίας
για τα Χριστούγεννα-Πάσχα.
–
Οι αιτήσεις θα
εκκαθαριστικό σημείωμα του
εισοδήματα του 2013, εφόσον
Υποστήριξης των Ανέργων) και
εφόσον υπάρχουν τροποποιήσεις

πρέπει να συνοδεύονται από
οικονομικού έτους 2014 (για τα
δεν έχουν κατατεθεί στο Γραφείο
Ε9 (εφόσον δεν έχει κατατεθεί ή
να κατατεθεί εκ νέου).

–
Συναδέλφους που έμειναν άνεργοι μέσα από 1/7/13 έως
σήμερα και βεβαιώνουν με Υπ. Δήλωση ότι το οικογενειακό
εισόδημά τους για το τρέχον έτος δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ
και τις 2.000 ευρώ για κάθε παιδί. Επίσης, θα δεσμεύονται να
φέρουν το εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2015
για τον έλεγχο από τις υπηρεσίες.

Δεν δικαιούνται του βοηθήματος:
–
Όσοι συνάδελφοι έμειναν άνεργοι το τελευταίο χρονικό
διάστημα και έλαβαν τις αποζημιώσεις τους και το επίδομα
Χριστουγέννων και Πάσχα.
–
Όσοι συνάδελφοι έχουν πάνω από 5 έτη άνεργοι (έως και
31/12/2009).
–
Όσοι συνάδελφοι έχουν λάβει από το Ταμείο
Αλληλοβοηθείας της ΕΣΗΕΑ περισσότερο από 12.000 ευρώ.

Βοήθημα – Υλοποίηση:
–

Υποβολή αιτήσεων από τις 24 Νοεμβρίου έως και τις 12

Δεκεμβρίου 2014.
–

Έναρξη καταβολής βοηθήματος η 15η Δεκεμβρίου 2014 και

ολοκλήρωση καταβολής η 15η Ιανουαρίου 2014.
–
Ανακοίνωση των ημερομηνιών και των προϋποθέσεων
καταβολής των επιδομάτων στο site.

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ
Το Δ.Σ. αποφασίζει:

Τον ορισμό συνάντησης με την κ. Αικατερίνη Σαββαΐδου,
Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών προκειμένου να συζητηθεί το θέμα της
θεώρησης των ταυτοτήτων από την υπηρεσία Δημοσίων
Θεαμάτων,
την αποστολή

συμφωνίας-πλαισίου

συνεργασίας

σε

κινηματογράφους και κινηματογραφικές επιχειρήσεις, σε
θέατρα, σε επιχειρήσεις θεαμάτων για τη δωρεάν πρόσβαση
των μελών της ΕΣΗΕΑ σε θεατρικές παραστάσεις, σε
βιβλιοπωλεία ώστε να εξασφαλιστεί ποσοστό έκπτωσης στην
αγορά βιβλίων και στην παρακολούθηση εκδηλώσεων που
οργανώνονται με την επίδειξη της δημοσιογραφικής τους
ταυτότητας, ως ακολούθως: «ASSOSODEON», «BRAINCO»,
«STERCINEMAS», «ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ», «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΠΕΙΡΑΙΑ», «ΙΝΤΕΑΛ», «ΙΑΝΟ», «ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ»,
«ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ» «ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗ» και «ΠΑΝΘΕΟΝ».

ΘΕΜΑ: ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ
Το Δ.Σ. αποφασίζει:
Την εκ νέου υπογραφή Συμφώνου Συναντίληψης & Συνεργασίας

με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, την ΜΚΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της
Εκκλησίας της Ελλάδας και τις Ενώσεις ΕΠΗΕΑ-ΕΣΠΗΤΕΤΗΠΤΑ-ΠΟΕΣΥ για την «Αποστολή στο σπίτι» πεντακοσίων
πακέτων τροφίμων αντί τριακοσίων, το μήνα στα άνεργα
μέλη-δικαιούχους των Ενώσεων (αποφασίζεται τα άνεργα
ζευγάρια να προηγηθούν στη διανομή των τροφίμων).
Την ανανέωση της σύμβασης ανταποδοτικής συνεργασίας με
τα ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., κατόπιν συνεννόησης του Μορφωτικό
Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ με τα ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., για τη δωρεάν
αποστολή 500 πακέτων (14 κιλά έκαστο), μία φορά κάθε
μήνα.
Τη διανομή στους δικαιούχους δωρεάν καρτών για αγορές
νωπών προϊόντων, αξίας σαράντα ευρώ το μήνα από τα
σούπερ μάρκετ «BAZAAR».
Την επιδίωξη συμφωνίας με τον Υπ. Μεταφορών, ώστε τα
άνεργα μέλη της ΕΣΗΕΑ να λάβουν δωρεάν κάρτες
απεριορίστων διαδρομών στα ΜΜΜ κι εάν αυτό δεν καταστεί
δυνατό να διερευνηθεί από το Λογιστήριο της Ενώσεως,
βάσει των οικονομικών, για το εάν υπάρχει η δυνατότητα
προμήθειας της
Αλληλοβοηθείας.

μηνιαίας

κάρτας,

από

το

Ταμείο

Την αποστολή ευχαριστήριας επιστολής κοινής ΕΣΗΕΑ-ΕΠΗΕΑΕΣΠΗΤ-ΕΤΗΠΤΑ στον κ. Μ. Τζαχάρη, ως ακολούθως:
«Προς
τον αξιότιμο
κύριο Μιχάλη Τζαχάρη

Αγαπητέ κ. Τζαχάρη,
Τα Διοικητικά Συμβούλια της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων
Εφημερίδων Αθηνών, της Ένωσης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων
Αθηνών, της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού – Ηλεκτρονικού Τύπου
και της Ένωσης Τεχνικών Ημερησίου Περιοδικού Τύπου Αθηνών, εκ
μέρους όλων των εργαζομένων στον Τύπο και τα ΜΜΕ, σας

απευθύνουν τις πιο θερμές ευχαριστίες τους για τη γενναιόδωρη
προσφορά σας.
Ο κλάδος των ΜΜΕ έχει πληγεί με πρωτοφανή τρόπο από την
οικονομική κρίση, αποτέλεσμα της οποίας ήταν να σταματήσουν να
κυκλοφορούν παραδοσιακές εφημερίδες αλλά και να «κλείσουν»
τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί. Η ανεργία έπληξε τους
συναδέλφους, καθώς χάθηκαν χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Οικογένειες που είχαν την ατυχία να μη δουλεύουν και οι δύο
γονείς, έφτασαν σε απόγνωση. Στο σημείο αυτό, η προσφορά σας
ήλθε ως «μάννα εξ ουρανού». Τα λόγια είναι φτωχά για να
περιγράψουν το μεγαλείο της προσφοράς σας.
Για άλλη μια φορά σας ευχαριστούμε, γιατί, αν και βρισκόσαστε
τόσο μακριά, είσαστε μέσα στην καρδιά μας».

Την πραγματοποίηση επικοινωνίας με τους αρμόδιους της
εταιρείας Βιομηχανικής Μεταλλευτικής (ΒΙΟ.ΜΕ), ώστε να
ζητηθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκπτωση σε
απορρυπαντικά και χαρτικά τα οποία θα συμπεριληφθούν στα
πακέτα τροφίμων και θα αποστέλλονται στους δικαιούχους
κάθε τρεις μήνες. Το κόστος αυτών των υλικών θα καλυφθεί
από το Ταμείο Αλληλοβοηθείας της ΕΣΗΕΑ.

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 7ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ
Το Δ.Σ. αποφασίζει:
Την έγκριση της Διακήρυξης Δημοπράτησης Έργου για την
Αναδιαρρύθμιση Γραφειακών Χώρων του 7 ου ορόφου κτηρίου
ΕΣΗΕΑ, επί της οδού Ακαδημίας 20 στην Αθήνα, με
προϋπολογισμό μελέτης 145.269,22 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 23%
33.411,92 ευρώ, με τελικό σύνολο 178.681,14 ευρώ). Η
επίβλεψη των εργασιών θα γίνει από τους κ.κ. Γεράσιμο
Λαχανά, Αρχιτέκτονα Μηχανικό και Μάρκο Λυρά, ηλεκτρολόγο

Μηχανικό και,
σε συνέχεια της απόφασης υπ’ αρίθμ.58/17-6-14 (σχετικά
με τη σύσταση επιτροπής για το άνοιγμα προσφορών
συντήρησης του κτηρίου), αποφασίζει και τη συμμετοχή
στην επιτροπή του κ. Μ. Λαχανά Αρχιτέκτονα Μηχανικού,
για το άνοιγμα φακέλων τεχνικής και οικονομικής
προσφοράς του 7 ου ορόφου. Εν κατακλείδι, η επιτροπή θα
αποτελείται, ως ακολούθως:
1. Β’ Αντιπρόεδρος Μ. Διόγος (καθ’ ύλην αρμόδιος εκ του
Καταστατικού),
2. Ταμίας Δ. Κοτταρίδης,
3. Δ/ντης ΕΣΗΕΑ Χρ. Μπούσης,
4. Νομικός Σύμβουλος Χρ. Σαλαβράκου,
5. Προϊσταμένη του Λογιστηρίου Ρ. Πέτρου και,
6. Αρχιτέκτων Μηχανικός κ. Μ. Λαχανάς.

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦ. «ΕΛ. ΤΥΠΟΣ»
Το Δ.Σ. αποφασίζει την αποστολή επιστολής για συνάντηση με τον
εκδότη της εφ. «ΕΛ. ΤΥΠΟΣ» κ. Αλ. Σκαναβή και τον νομικό
σύμβουλο του κ. Σκαναβή κ. Δ. Βερβεσό, ώστε να δεσμευτεί για
το χρονοδιάγραμμα εξόφλησης των οφειλομένων αποδοχών των
εργαζομένων.

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Το Δ.Σ. αποφασίζει να διαβιβάσει στα Πειθαρχικά Συμβούλια της
ΕΣΗΕΑ, το έγγραφο της «ΠΑΕ ΠΑΝΑΝΘΗΝΑΪΚΟΣ» σχετικά με μέλος της
ΕΣΗΕΑ.

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Το Δ.Σ. αποφασίζει η ομάδα επιτροπής Διαδικτύου να συμπληρωθεί
από τα ακόλουθα μέλη:
1. κ. Μ. Διόγο Β’ Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., από πλευράς της
παράταξης «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»,
2. κ. Γ. Φιλιππάκη μέλος Δ.Σ., από πλευράς της παράταξης
«ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»,
3. κ. Δ. Τσαλαπάτη μέλος Δ.Σ., από πλευράς της παράταξης
«ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ (ΚΕΔ)».
Εν κατακλείδι, η επιτροπή διαμορφώνεται, ως ακολούθως:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Μ. Διόγος Β’ Αντιπρόεδρος,
Μαριλένα Κατσίμη Γεν. Γραμματέας,
Αγγελική Γυπάκη μέλος Δ.Σ.,
Νανά Νταουντάκη μέλος του Δ.Σ.
Δ. Τσαλαπάτης μέλος του Δ.Σ.
Γ. Φιλιππάκης μέλος Δ.Σ. και,
Σ. Τριανταφύλλου Πρόεδρος ΠΣΑΤ.

ΘΕΜΑ: ΕΡΤ
Το Δ.Σ. αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει την Πρόεδρο κ. Μ.
Αντωνιάδου και τη Γενική Γραμματέα κ. Μ. Κατσίμη, ώστε να
επιδιώξουν τον ορισμό τριμερούς συνάντησης με τους κ.κ.
Αφροδίτη Γουγά εκκαθαρίστρια της ΕΡΤ και τον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα, για την καταρχάς συζήτηση
και ουσιαστικότερη λύση του θέματος της μη καταβολής των
οφειλομένων δεδουλευμένων αποδοχών των εργαζομένων της ΕΡΤ
(δύο οφειλόμενοι μήνες για τους διορισμένους με το Προεδρικό
Διάταγμα Παυλόπουλου, δεδουλευμένα Σαββατοκύριακα, υπερωρίες,
νυχτερινά και υπολοίπου αποζημιώσεων).

ΘΕΜΑ: ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΩΣΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ/ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Το Δ.Σ. αποφασίζει την έγκριση ποσού ύψους 2.000 ευρώ, πλέον
Φ.Π.Α. 23%, που θα δοθεί στην πραγματογνώμονα κ. Μαρία-Μάγδα
Καμπούρη, η οποία ορκίστηκε με απόφαση του Ειρηνοδικείου
Χαλανδρίου την Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014, ώστε να προβεί σε
γραφολογική εξέταση της διαθήκης του Κώστα Τριανταφυλόπουλου.

