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ΘΕΜΑ: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΟΡΘΟΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα τη διεξαγωγή σεμιναρίων ορθοφωνίας
και γλώσσας, στην ΕΣΗΕΑ, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη
εισήγηση της Ειδικής Γραμματέως και εγκρίνει ποσό ύψους
διακοσίων ευρώ για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης /
στάθμευσης των εισηγητών.

ΘΕΜΑ: ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΗΕΑ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΧΟΥ «PROTERGIA»
Ο Ταμίας, σε συνέχεια της απόφασης υπ’ αρίθμ. 28/28-11-17,
ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι η προσφορά της
εταιρείας Protergia παραμένει η πλέον συμφέρουσα, καθώς η ΔΕΗ
δεν υπέβαλε νέα προσφορά. Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό
Συμβούλιο επαναβεβαιώνει την απόφαση και εγκρίνει ομόφωνα οι
ανάγκες της ΕΣΗΕΑ να εξυπηρετούνται πλέον από την εταιρεία
Protergia.

ΘΕΜΑ: ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΣΗΕΑ
Ο Ταμίας ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για την τιμολόγηση
των αιθουσών εκδηλώσεων της ΕΣΗΕΑ, σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο υπηρεσιακό σημείωμα των οικονομικών υπηρεσιών
της Ενώσεως.

Μετά τη συζήτηση που ακολούθησε, το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα,
σχετικά με τις περιπτώσεις, που οι αίθουσες έως τώρα
παραχωρούνταν με την ελάχιστη επιβάρυνση της επιμέλειας, ως
εξής:
Αίθουσα 1 ο υ ορόφου: λειτουργικά έξοδα 30 ευρώ και
επιμέλεια 30 ευρώ, σύνολο 60 ευρώ.
Αίθουσα 3 ο υ ορόφου: λειτουργικά έξοδα 20 ευρώ και
επιμέλεια 30 ευρώ, σύνολο 50 ευρώ.
Οι αίθουσες θα διατίθενται πλέον δωρεάν μόνο στις
δημοσιογραφικές
και
αδελφές
Ενώσεις,
στις
δημοσιογραφικές παρατάξεις της ΕΣΗΕΑ, στις συνελεύσεις
εργαζομένων ΜΜΕ και στον Ερυθρό Σταυρό.

ΘΕΜΑ: ΔΩΡΕΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΑΣΟΥ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, έπειτα από την επιστολή του μέλους
της Ενώσεως κ. Τ. Κοντογιαννίδη (Α.Π.2683/19-12-17), με την
οποία ενημερώνει ότι: «Ενόψει των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς, από το υστέρημά μου προσφέρω για τους άνεργους
οικογενειάρχες με παιδιά συναδέλφους μου…το ποσό των 1.000
(χιλίων) ευρώ, σε είκοσι κουπόνια των 50 ευρώ, των
καταστημάτων Σκλαβενίτη…», εγκρίνει ομόφωνα τη διάθεση των
επιταγών σύμφωνα με τη βούληση του κ. Κοντογιαννίδη σε
οικογένειες ανέργων μελών με τα πλέον οξυμένα οικονομικά
προβλήματα, σύμφωνα και με το επισυναπτόμενο υπηρεσιακό
σημείωμα του γραφείου υποστήριξης ανέργων της Ενώσεως.

ΘΕΜΑ: ΠΟΡΤΡΕΤΟ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΘΑΝΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΒΑΣΙΛΗ
ΚΟΡΑΧΑΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει κατά πλειοψηφία χορηγία προς
το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ, ύψους έξι χιλιάδων (6.000,00)
ευρώ, για την φιλοτέχνηση πορτρέτου και την πραγματοποίηση

εκδήλωσης προς τιμή του αειμνήστου Προέδρου της ΕΣΗΕΑ Βασίλη
Κοραχάη.

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει κατά πλειοψηφία την καταβολή
ποσού, ύψους 20.000,00 ευρώ, έναντι της οφειλής της ΕΣΗΕΑ, για
την καταβολή δώρου Χριστουγέννων των υπαλλήλων του ελεγκτικού
μηχανισμού αγγελιοσήμου.

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, έπειτα από συζήτηση σχετικά με τις
οφειλές προσωπικών δανείων πενήντα πέντε μελών της Ενώσεως
(επισυνάπτεται κατάλογος), αποφασίζει:
Να αφαιρεθούν από τον κατάλογο οι αποθανόντες.
Να αποσταλεί επιστολή προς τους οφειλέτες, με την οποία
θα προτείνεται η εξόφληση να γίνει με προκαταβολή 20%
και καταβολή του υπολοίπου σε είκοσι άτοκες δόσεις.
Στη συνέχεια, να αξιολογηθεί η κάθε περίπτωση, ανάλογα
και με την απάντηση που θα δώσει το κάθε μέλος, και να
συμφωνηθεί από κοινού ο τελικός διακανονισμός.

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΣΡ
Το Διοικητικό
επιστολής για
προκειμένου να
την αδειοδότηση

ΘΕΜΑ:

Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την αποστολή
τον ορισμό συνάντησης με το Δ.Σ. του ΕΣΡ,
συζητηθεί η αγωνιστική διαδικασία, όσον αφορά
των τηλεοπτικών σταθμών.
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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΡΤ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα η νομική υπηρεσία
της Ενώσεως να επικοινωνήσει με τους εκπροσώπους της ΕΡΤ
προκειμένου η νομική υπηρεσία της ΕΣΗΕΑ να συνδράμει τους
δημοσιογράφους της ΕΡΤ, οι οποίοι πρόκειται να καταθέσουν
προσφυγή για τη διεκδίκηση των οφειλόμενων αποδοχών των ετών
2012-2013.

ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΤ-ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ
ΤΗΣ ΕΡΤ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την αποστολή
επιστολής προς τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΡΤ, κ. Β.
Κωστόπουλο, με την οποία θα εκφράζει τη διαμαρτυρία του διότι
η ΕΣΗΕΑ δεν εκλήθη στην εκπόνηση του οργανογράμματος των
υπηρεσιών της ΕΡΤ και θα ζητεί την ενεργή συμμετοχή της
Ενώσεως στη σχετική επιτροπή.

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΑ ΜΕΣΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να πράξει τα νόμιμα
για όσα ΜΜΕ δεν καταβληθεί το δώρο Χριστουγέννων έως και τις
22/12/2017 (εφ. ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, μέσα Ομίλου ΠΗΓΑΣΟΣ κ.ά.).

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΛΥΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την έκδοση
ανακοίνωσης καταγγελίας για την παράνομη και καταχρηστική
απόλυση του μέλους της ΕΣΗΕΑ κ. Αλ. Αρβανιτά από την εφ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, καθώς και την προσφυγή στο ΣΕΠΕ.

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ Τ/Σ ΑΝΤΕΝΝΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να επικοινωνήσει με
τον εκπρόσωπο του σταθμού κ. Τάτση και τον Γενικό διευθυντή
Ειδήσεων και Ενημέρωσης κ. Γ. Μιχελάκη σχετικά με τις
απολύσεις που έγιναν στο σταθμό.

ΘΕΜΑ: ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων,
εγκρίνει ομόφωνα την καταβολή ποσού, ύψους 200 ευρώ συν 100
ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί, ως κατ’ εξαίρεση οικονομική
ενίσχυση σε πέντε μέλη της Ενώσεως, που αντιμετωπίζουν οξυμένα
οικονομικά προβλήματα.

