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ΘΕΜΑ: ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Το Δ.Σ., αποφασίζει κατά πλειοψηφία, να τροποποιήσει την
απόφαση υπ’ αρ. 30/31-3-20 αφαιρώντας το εισοδηματικό κριτήριο
των 25.000 ευρώ ως οικογενειακό εισόδημα και να καλύψει το
ασφάλιστρο υγείας είτε μειωμένο, είτε πλήρες των ανέργων μελών
της Ενώσεως, που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του
ΕΔΟΕΑΠ για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2020,
με βάση τα κριτήρια που έχει θεσπίσει ο Οργανισμός. Η παραπάνω
ενέργεια γίνεται εξαιτίας της γενικευμένης κρίσης, λόγω
κορωνοϊού.
Η υπεύθυνη του Γραφείου Υποστήριξης Ανέργων, Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Υλοποίησης Προγραμμάτων των ανέργων κα Βέρα
Ζερβακάκη:
Θα ζητήσει τον κατάλογο των ανέργων από τον ΕΔΟΕΑΠ,
προκειμένου να γίνει η επικαιροποίηση και η αντιπαραβολή
των στοιχείων που τηρούν τα αντίστοιχα τμήματα ΕΣΗΕΑΕΔΟΕΑΠ.
Εν συνεχεία, θα αποστείλει e-mail στους δικαιούχους,
προκειμένου να ενημερωθούν ότι: “Tο Διοικητικό Συμβούλιο
της ΕΣΗΕΑ σε συνεννόηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του
ΕΔΟΕΑΠ, αποφάσισε να καλύψει το ασφάλιστρο ανεργίας για
τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2020”.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ «EUROBANK» ΤΗΣ

ΕΣΗΕΑ
Το Δ.Σ., έπειτα από την εισήγηση του Ταμία κ. Μ. Διόγου,
αποφασίζει κατά πλειοψηφία την ανάληψη και μεταφορά στο
λογαριασμό όψεως της ΕΣΗΕΑ στην «EUROBANK», ποσού τριακοσίων
χιλιάδων ευρώ (300.000,00€) από την προθεσμιακή κατάθεση
(αρχικού ποσού 1.500.00,00 λήξης 7-8-2020) που τηρεί η ΕΣΗΕΑ
στην τράπεζα «EUROBANK» και το υπόλοιπο να συνεχίσει να
τοκίζεται στην κατάθεση προθεσμίας έως την ημερομηνία λήξης
της, προκειμένου να καλυφθούν οι πάγιες δαπάνες της ΕΣΗΕΑ έως
και τον Οκτώβριο μήνα (π.χ. πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών,
μισθοδοσίες, εισφορές αλληλεγγύης, έξοδα κίνησης, λογαριασμοί
ρεύμα, νερό, τηλέφωνο κ.λπ.).
ΘΕΜΑ: ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κ. ΚΩΣΤΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ
Το Δ.Σ., αποδέχεται κατά πλειοψηφία το αίτημα του κ. Κώστα
Αρβανίτη, μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ευρωβουλευτή
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. για την πραγματοποίηση συνάντησης, προκειμένου εκτός
από την ανταλλαγή απόψεων, να διερευνηθούν και δυνατότητες
θεσμικών παρεμβάσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην κατεύθυνση
θωράκισης του δημοσιογραφικού επαγγέλματος και της ελεύθερης
ενημέρωσης.
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΗΣ
ΕΦ. «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΝΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΛΓΑΣ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει κατά πλειοψηφία να εκδοθεί
ανακοίνωση
βελτιώνοντας
το
σχέδιο
ανακοίνωσης
υπ’αρ.πρωτ:.1419/21-7-20 των κ.κ. Βότσκαρη και Καρούτζου. Στην
ανακοίνωση, μεταξύ άλλων θα επισημαίνεται ότι η ΕΣΗΕΑ στέκεται
απέναντι σε κάθε μήνυση πολλώ δε μάλλον σε κάθε αγωγή κατά
συναδέλφων για ρεπορτάζ, στηρίζει τους συναδέλφους που
προβαίνουν σε αποκαλύψεις, έχοντας καλά επιβεβαιωμένες τις
πληροφορίες τους κ.ο.κ.
Το περιεχόμενο της ανακοίνωσης θα αποφασιστεί δια περιφοράς.

ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ

ΤΩΝ
ΤΟΝ

Το Δ.Σ. σε συνέχεια των συνεδριάσεων υπ’ αρ.35/15-5-20,
36/26-5-20, 37/2-6-20, 40/25-6-20 και λαμβάνοντας υπόψη την
επιστολή του Προέδρου του ΤΕΕ κ. Γιώργου Στασινού
(αρ.πρ:1421/21-7-20), αποδέχεται κατά πλειοψηφία την πρόταση
του κ. Στασινού, ως ακολούθως:
Α) Να απαρτίζουν τη συμβουλευτική επιτροπή αξιολόγησης των
προσφορών, που έχουν υποβληθεί στην ΕΣΗΕΑ για την αντιμετώπιση
του προβλήματος που υφίσταται με τον κλιματισμό οι κ.κ.:
Χρυσόστομος (Χάρης) Δούκας, Μηχανολόγος Μηχανικός.
Αποστόλης Γρίβας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.
Γιώργος Στραβόδημος, Μηχανικός Περιβάλλοντος.
Β) Ως επικεφαλής της ομάδας ορίζεται ο κ. Χάρης Δούκας μέλος
της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ και αν. καθηγητής του ΕΜΠ.

