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ΘΕΜΑ: ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ
Το Δ.Σ., αποφασίζει:
Α) Τους αποβιώσαντες δημοσιογράφους, οι οποίοι θα
απεικονιστούν στη συλλεκτική σειρά γραμματοσήμων από τα ΕΛΤΑ
(τιμής ένεκεν), με αφορμή τη συμπλήρωση των «100 χρόνων από
την ίδρυση της ΕΣΗΕΑ». Στη συλλεκτική σειρά θα συμπεριληφθούν
οι ακόλουθοι, ως εξής:

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΑΓΕΡ & ΒΛΑΣΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ:
ΜΑΡΙΑ ΡΕΖΑΝ & ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΝΤΗΝΟΣ
ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΟΓΡΑΦΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ :
ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ & ΜΑΡΙΟΣ ΠΛΩΡΙΤΗΣ
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ:
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΑΘΑΣ
ΠΟΙΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ
Β) Στη σειρά των δημοσιογράφων, εξεχουσών προσωπικοτήτων του
Τύπου, που θα απεικονιστούν σε γραμματόσημα, το κόστος το
οποίων θα καλυφθεί από την ΕΣΗΕΑ, θα είναι οι εξής:
ΦΩΚΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΒΙΔΑΛΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΙΜΕΖΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΛΤΕΨΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΥΧΝΟΣ
ΑΛΕΚΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΧΟΥ
ΕΛΛΗ ΠΑΠΠΑ
Γ) Τέλος, τη δημιουργία εκατό (100) ανατύπων αναμνηστικού
νομίσματος από ειδικό κράμα μετάλλου, τιμής ένεκεν των ΕΛΤΑ
στην ΕΣΗΕΑ, επ’ ευκαιρία του εορτασμού των 100 χρόνων της
ΕΣΗΕΑ. Το νόμισμα από τη μια πλευρά θα φέρει ανάτυπο του
ευσήμου της Ενώσεως «ΞΕΝΟΦΩΝ», μια δημιουργία του γλύπτη Β.
Φαληρέα, από την άλλη πλευρά το σήμα της Ενώσεως – 100 χρόνια
και το οποίο θα διατίθεται σε φάκελο ειδικής πολυτελούς
κατασκευής, που θα επιτρέπει την προβολή και των δύο πλευρών
του αναμνηστικού νομίσματος.

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΥΨΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΕΞΟΔΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

Το Δ.Σ., εγκρίνει προϋπολογισμό δαπάνης, ύψους, 1.748,00 €,

για την κάλυψη των εξόδων φιλοξενίας (συνάντηση στα γραφεία
της ΕΣΗΕΑ και δείπνο) της επίσκεψης της αντιπροσωπείας των
κινέζων δημοσιογράφων, μελών της Πανκινεζικής Ένωσης
Δημοσιογράφων, στην Αθήνα, την Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014.

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΟΥ
Το Δ.Σ., εγκρίνει δαπάνη ύψους, 1.157,50 ευρώ, που αφορά
επισκευές υδραυλικού και ηλεκτρολόγου, αλλαγή αντλίας λυμάτων,
φλοτέρ της δεύτερης αντλίας και εγκατάσταση συστήματος
συναγερμού.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 7ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ
Το Δ.Σ., αποφασίζει:
την ανάθεση σύνταξης μελέτης τεχνικής περιγραφής στον
τεχνικό σύμβουλο της ΕΣΗΕΑ κ. Μ. Λαχανά, όσον αφορά την
ου

ανακαίνιση του 7 ορόφου της ΕΣΗΕΑ και,
μετά την κατάθεση οριστικής μελέτης, τη διενέργεια
μειοδοτικού διαγωνισμού με στόχο την ολοκλήρωση της
διαδικασίας το συντομότερο δυνατό.

ΘΕΜΑ: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ ΕΛΕΝΗΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΙΑ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο δίδει την εντολή και πληρεξουσιότητα
στη Νομική Σύμβουλο κ. Χ. Γ. Σαλαβράκου, να παρασταθεί για
λογαριασμό της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών,
στην εκδίκαση της αίτησης προσωρινής διαταγής της Ελένης
Σπανοπούλου κατά ΕΣΗΕΑ (αρ. πρωτ.:2216/8-9-14), για αναστολή
της εκτέλεσης της υπ.αρίθμ.:4/2014 απόφασης του Δευτεροβάθμιου
Πειθαρχικού Συμβουλίου και της ενσωματωμένης σε αυτήν

υπ’αρίθμ.25/2013, απόφασης του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού
Συμβουλίου, περί προσωρινής διαγραφής της από τα μητρώα της
Ενώσεως.

ΘΕΜΑ: ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟ
Το Δ.Σ., μετά την ενημέρωση από τον προϊστάμενο Δ/νσης
Αριθμοπαιχνιδιών κ. Δ. Γεωργακόπουλου (αρ. πρωτ:2100/7-8-14)
και την εισήγηση της Προέδρου κ. Μ. Αντωνιάδου, αποφασίζει την
κάλυψη τριών (3) κενών θέσεων, ως ακολούθως:
Α) Της Ειδικής Επιτροπής Σύνθεσης Δελτίου ΠΡΟΠΟ ένα (1) μέλος
σε αντικατάσταση
Δουκάκου και,

του

παραιτηθέντος

μέλους

κ.

Ευάγγελου

Β) της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αγώνων ΠΡΟΠΟ δύο (2)
μέλη.
Για τον λόγο αυτόν, θα διενεργηθεί κλήρωση των ανέργων
αθλητικών συντακτών μελών της ΕΣΗΕΑ, από την Εφορευτική
Επιτροπή παρουσία του Β’ Αντιπροέδρου κ. Μ. Διόγου, του
Προέδρου του ΠΣΑΤ κ. Σ. Τριανταφύλλου καθώς και των εκπροσώπων
των ανέργων κ. Θεόδωρου Κοτσώνη (τακτικό) και της κ. Ε.
Ηλιοπούλου (αναπληρωματικό).

