Ημερομηνία Ανάρτησης: 03/04/2018

Συνεδρίαση
Διοικητικού
Συμβουλίου 47/3-4-18
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 47
3 Απριλίου 2018

ΘΕΜΑ: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΟΔ ΣΤΗ
ΛΙΣΑΒΟΝΑ
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την εκπροσώπηση της ΕΣΗΕΑ στην
Ετήσια Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων
(ΕΟΔ) (αρ. πρ. 341/13-2-18), την Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2016, στην
πρωτεύουσα της Πορτογαλίας τη Λισαβόνα, από την Πρόεδρο κ. Μ.
Αντωνιάδου ή την Β’ Αντιπρόεδρο κ. Α. Αγάτσα σε περίπτωση που
δεν καταστεί δυνατό από την Πρόεδρο να ταξιδέψει.

ΘΕΜΑ: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΟΔ ΣΤΗΝ
ΤΑΪΠΕΙ
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την εκπροσώπηση της ΕΣΗΕΑ στην
Ετήσια Συνέλευση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (ΔΟΔ)
(αρ. πρ. 2777/27-12-17), το Σάββατο, 12 και την Κυριακή, 13
Μαΐου 2018, την Ταϊπέι από την Πρόεδρο κ. Μ. Αντωνιάδου ή την
Β’ Αντιπρόεδρο κ. Α. Αγάτσα σε περίπτωση που δεν καταστεί

δυνατό από την Πρόεδρο να ταξιδέψει.

ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.
Το Δ.Σ., σε συνέχεια της συνεδρίασης υπ’αρ. 46/27-3-18,
αποφασίζει ομόφωνα να σταλεί απαντητική επιστολή στον Γενικό
Γραμματέα Αθλητισμού κ. Ι. Συναδινό για τη συμμετοχή του
αθλητικού συντάκτη-μέλους της ΕΣΗΕΑ κ. Στυλιανού Κοπανίδη, ο
οποίος έχει προϋπηρεσία άνω των τριάντα ετών και είναι πατέρας
τριών παιδιών – (δύο ανηλίκων), ως εκπρόσωπος της ΕΣΗΕΑ για
την εποπτεία των κληρώσεων των παιχνιδιών του ΟΠΑΠ Α.Ε. Η
επιλογή του κ. Στ. Κοπανίδη έγινε, αφού προηγήθηκε κλήρωση
μεταξύ των ανέργων αθλητικών συντακτών.

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΗΕΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018
Το Δ.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον Προϋπολογισμό της ΕΣΗΕΑ
χρήσεως 2018 με διόρθωση του ποσού που αφορά στην υπερωριακή
απασχόληση του προσωπικού η οποία προϋπολογίζεται πλέον σε
15.000 ευρώ από 2.000 ευρώ που αναφέρονταν.

ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΣΧΑ 2018
Το Δ.Σ. σε συνέχεια της συνεδρίασης υπ’ αρ. 40/20-2-18,
αποφασίζει ομόφωνα:
Τη χορήγηση οικονομικού βοηθήματος Πάσχα:
Α) Σε τέκνα, ηλικίας έως 18 ετών, γονέων-μελών της Ενώσεως που
αποβίωσαν την τελευταία πενταετία (μετά την 1 η/1ου/2013). Το
βοήθημα θα το εισπράττει κάθε τέκνο μέσω τραπεζικού

λογαριασμού (απόφαση υπ’ αρ.:46/27-3-18) με συνδικαιούχο τον
επιζώντα γονέα ή τον κηδεμόνα ή τον έχοντα την επιμέλεια
(απόφαση υπ’αρ.:40/20-2-18).

Συγκεκριμένα, το βοήθημα θα δοθεί ως ακολούθως:

Α) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ:
Ο αποθανών γονέας να ήταν μέλος της ΕΣΗΕΑ κατά την
ημερομηνία θανάτου του.
Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από
ληξιαρχική πράξη θανάτου, εκκαθαριστικό σημείωμα
φορολογικού έτους 2016 (για τα εισοδήματα 2016), έντυπο
Ε1 και την τελευταία εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ.
Στη περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του ενός ανήλικα
τέκνα στην οικογένεια του αποβιώσαντος, τότε το βοήθημα
θα δίδεται σε κάθε ανήλικο τέκνο του αποβιώσαντος, αλλά,
δεν θα υπερβαίνει το ποσόν των 1.000,00 ευρώ (συνολικά
για κάθε οικογένεια).
Το βοήθημα αυτό θα

δίδεται

και

στο

θετό

και

αναγνωρισμένο τέκνο του αποβιώσαντος γονέα υπό τις ίδιες
ως άνω προϋποθέσεις.

Β) ΥΨΟΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ:
Το ύψος του βοηθήματος κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα θα
είναι ισόποσο του βοηθήματος που χορηγείται στα άνεργα
και εν επισχέσει μέλη.
Το ύψος του βοηθήματος ορίζεται στα 250,00 ευρώ για κάθε
ανήλικο παιδί και θα χορηγείται στα τέκνα συναδέλφων που
αποβίωσαν την τελευταία 5ετία (δηλαδή από 1ης/1ου/2013 και
μετά).

Γ) ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ:
Τέκνα επιζώντων που έχουν στην πλήρη κυριότητά τους ακίνητα
συνολικής αντικειμενικής αξίας που υπερβαίνει τις 150.000,00
ευρώ.

ΘΕΜΑ: ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ
Το Δ.Σ εγκρίνει κατά πλειοψηφία την καταβολή ποσού, ύψους 200
ευρώ, ως κατ’ εξαίρεση οικονομική ενίσχυση σε δεκατέσσερα μέλη
της Ενώσεως τα οποία αντιμετωπίζουν οξυμένα οικονομικά
προβλήματα.

ΘΕΜΑ: ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ
Το Δ.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την καταβολή έκτακτου
οικονομικού βοηθήματος ύψους, 500 ευρώ, σε μέλος της Ενώσεως.

ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΣΧΑ ΣΤΑ ΕΝ ΕΠΙΣΧΕΣΕΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΦ.
ΚΕΡΔΟΣ
Το Δ.Σ. κατόπιν αιτήματος της εκπροσώπου της εφ. ΚΕΡΔΟΣ κ. Φ.
Κορίδη (αρ.πρ.714/2-4-18) εγκρίνει ομόφωνα τη χορήγηση του
βοηθήματος Πάσχα στα εν επισχέσει μέλη της εφ. «ΚΕΡΔΟΣ». Το
βοήθημα θα το λάβουν όσοι συνάδελφοι είχαν ως μόνο έσοδο το
επίδομα αφερεγγυότητας που έλαβαν από τον ΟΑΕΔ το 2016 όπως
αυτό προκύπτει από το εκκαθαριστικό τους σημείωμα του
φορολογικού έτους 2016.

