Συνεδρίαση
Διοικητικού
Συμβουλίου 93/7-12-21
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 93
7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 92/9-11-21,
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ
8/11/21 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 29/11/21
Το Δ.Σ., επικυρώνει κατά πλειοψηφία τις αποφάσεις των
συνεδριάσεων υπ’ αρ.92/9-11-21, καθώς των και δια περιφοράς
αποφάσεων που έχουν ληφθεί από τις 8/1/21 έως και τις
29/11/21.

ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΑΝΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΝ
ΕΠΙΣΧΕΣΕΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΝ & ΣΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΩΝ
ΓΟΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο, έπειτα από εισήγηση του Ταμία κ. Μ.
Διόγου, αποφασίζει κατά πλειοψηφία να δοθούν και φέτος
οικονομικά βοηθήματα στα άνεργα, στα εν επισχέσει μέλη της
Ενώσεως και στα ανήλικα τέκνα των αποβιωσάντων μελών, ενόψει
των εορτών των Χριστουγέννων 2021.
Τα βοηθήματα θα δοθούν ως ακολούθως:
Α) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ
Βοήθημα 250,00 ευρώ, πλέον 80,00 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί,
θα λάβουν:

Συνάδελφοι, οι οποίοι είναι άνεργοι ή σε επίσχεση, με ετήσιο
ατομικό εισόδημα έως 4.000,00 ευρώ ΚΑΙ ετήσιο οικογενειακό
εισόδημα (για τις περιπτώσεις που υπάρχει εισόδημα συζύγου),
έως 8.000,00 ευρώ, πλέον 1.000,00 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη οικονομικής βοήθειας είναι η
ενεργή σύνδεση του αιτούντος με το σωματείο, δηλαδή να έχει
ανανεώσει την ταυτότητα μέλους.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από εκκαθαριστικό
σημείωμα του φορολογικού έτους 2020 (για τα εισοδήματα του
2020 κι εφόσον δεν έχει ήδη κατατεθεί) και την τελευταία
εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ (εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας
εκκαθάρισης για το έτος 2021).
Β) ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ:
Όσοι άνεργοι λαμβάνουν από τον ασφαλιστικό τους φορέα
επίδομα ανεργίας ή επίσχεσης.
Άνεργοι που απολύθηκαν πρόσφατα και δικαιούνται να
λάβουν δώρο Χριστουγέννων από τον εργοδότη τους.
Άνεργοι που απολύθηκαν και έλαβαν ή λαμβάνουν αποζημίωση
απόλυσης.
Όσοι συνάδελφοι έχουν στην κυριότητά τους ακίνητη
περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των
150.000,00 ευρώ.
Όσοι συνάδελφοι έχουν λάβει συνολικά άνω των 5.000,00
ευρώ, υπό μορφή τακτικών βοηθημάτων ή έκτακτης
οικονομικής ενίσχυσης.
Όσοι συνάδελφοι δεν έχουν επιστρέψει ποσά που έχουν
λάβει στο παρελθόν ως προσωρινή διευκόλυνση ή έχουν
λάβει βοηθήματα έχοντας υποβάλει ανακριβείς υπεύθυνες
δηλώσεις για τα εισοδήματά τους.
Όσοι συνάδελφοι βρίσκονται σε μακροχρόνια επίσχεση
εργασίας και εργάζονται σε άλλον εργοδότη ή
αυτοαπασχολούνται.
Όσοι συνάδελφοι δεν έχουν πληρώσει τις συνδρομές την
τελευταία δεκαετία.

Τα μέλη που λαμβάνουν σύνταξη άγαμης θυγατέρας.
Τα μέλη που είναι μόνιμοι κάτοικοι του εξωτερικού.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ:
Να ήταν μέλος της ΕΣΗΕΑ ο αποβιώσας γονιός.
Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του εν ζωή γονιού και
των δικαιούχων να μην υπερβαίνει τις 20.000,00 ευρώ,
πλέον 1.000,00 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί.
Το βοήθημα για τον πρώτο χρόνο μετά τον θάνατο του
μέλους, θα δίνεται ανεξάρτητα αν το συνολικό
οικογενειακό εισόδημα του αποβιώσαντος ξεπερνά το όριο
των 20.000 ευρώ.
Να κατατίθενται από τον επιζώντα σύζυγο όλα τα
δικαιολογητικά (αίτηση, εκκαθαριστικό σημείωμα, αριθμός
τραπεζικού λογαριασμού και ΙΒΑΝ τέκνου).
Το βοήθημα αυτό θα δίδεται και στο θετό και αναγνωρισμένο
τέκνο του αποβιώσαντος γονέα υπό τις ίδιες ως άνω
προϋποθέσεις.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ:
Όλοι οι άνεργοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο
Υποστήριξης Ανέργων, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υλοποίησης
Προγραμμάτων, στο anergia@esiea.gr.
Όλα τα εν επισχέσει μέλη θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στις
Οικονομικές Υπηρεσίες, στο logistirio@esiea.gr.
Για λόγους προστασίας από την πανδημία, οι αιτήσεις θα

γίνονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.
Η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων (με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά), λήγει την Παρασκευή, 7 Ιανουαρίου 2021.
ΘΕΜΑ: ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑΣ
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΣΕ ΑΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΛΟΓΩ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Το Δ.Σ., ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, αποφασίζει κατά
πλειοψηφία την πραγματοποίηση μιας επιπλέον έκτακτης αποστολής
διατακτικών επιταγών της υπεραγοράς «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ», αξίας 70,00
ευρώ, στους ήδη δικαιούχους της συγκεκριμένης δράσης.

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ
Το Δ.Σ., αποφασίζει κατά πλειοψηφία να πληρώσει το ασφάλιστρο
υγείας των ανέργων μελών της ΕΣΗΕΑ προς τον ΕΔΟΕΑΠ, για δύο
μήνες και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Α1) Ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 4.000,00 ευρώ.
2) Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 8.000,00 ευρώ, πλέον
1.000,00 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί .
3) Εξαιρούνται οι άνεργοι, οι οποίοι έχουν λάβει συνολικά άνω
των 5.000,00 ευρώ, με τη μορφή τακτικών βοηθημάτων ή έκτακτης
οικονομικής ενίσχυσης.
B) Αν το Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ αποφασίσει να καλύψει το ασφάλιστρο
των ανέργων για το πρώτο εξάμηνο του 2022, το δίμηνο κάλυψης
ασφαλίστρου από την ΕΣΗΕΑ θα αφορά τους μήνες Νοέμβριο και
Δεκέμβριο 2021.
ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ-ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

Το Δ.Σ., εγκρίνει το ποσό ύψους 1.000,00 ευρώ για τις ανάγκες
διεξαγωγής του διαγωνισμού ζωγραφικής ΧριστουγεννιάτικηςΠρωτοχρονιάτικης κάρτας, που διοργανώνει το Μορφωτικό Ίδρυμα,
για τα παιδιά των μελών της ΕΣΗΕΑ.

ΘΕΜΑ: ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(26/11/2021 & 29/11/21)
Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη το ενημερωτικό σημείωμα της Νομικής
Συμβούλου κας Χρύσας Σαλαβράκου καθώς και τις προτάσεις που
κατέθεσε εκ μέρους της Εφορευτικής Επιτροπής η απερχόμενη
Πρόεδρος της κ. Μαρία Βλαχάκου, για την εκλογική διαδικασία
ανάδειξης μελών νέας Εφορευτικής Επιτροπής, αποφασίζει ομόφωνα
να χορηγήσει ως ημερήσια αποζημίωση τα παρακάτω ποσά σε όσους
απασχολήθηκαν κατά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας
Εφορευτικής Επιτροπής:
1. Το ποσό των 150,00 € στους 4 δικαστικούς αντιπροσώπους,
ο ένας εκ των οποίων εργάστηκε και τις δύο ημέρες
(5χ150=750€)
2. Το ποσό των 75,00 € σε 14 άνεργα μέλη, οι οποίοι
συνέδραμαν σε συνολικά 22 βάρδιες (75€χ22=1.650,00ευρώ)
3. Το ποσό των 75,00 ευρώ στα εκλεγμένα άνεργα μέλη της
Εφορευτικής Επιτροπής
4. Το ποσό των 100,00 ευρώ σε Νομική Σύμβουλο της ΕΣΗΕΑ, η
οποία εργάστηκε πέραν του ωραρίου της

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «Η ΑΥΓΗ
Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ
Το Δ.Σ., ενόψει της εξαγγελίας του προγράμματος εθελούσιας
εξόδου στην εφημερίδα «ΑΥΓΗ», αποφασίζει ομόφωνα να ζητήσει
επείγουσα συνάντηση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της εφημερίδας κ.
Γιάννη Δρόσο. Στη συνάντηση θα κληθεί να μετέχει και ο

εκπρόσωπος στο Μεικτό Συμβούλιο κ. Νίκος Μορφονιός. Ακολούθως,
θα πραγματοποιηθεί συνέλευση των εργαζομένων.
Η επιστολή θα κοινοποιηθεί προς τον Γενικό Διευθυντή της
«ΑΥΓΗΣ» κύριο Λευτέρη Αρβανίτη, καθώς και προς τον Γ.Γ. του
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλου.

ΘΕΜΑ: ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟ ΜΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟ ΧΡΗΣΤΟΥ
Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα του Μετώπου Ταξική
Ανατροπή, με το οποίο ζητούν συνάντηση με την Πρόεδρο της
ΕΣΗΕΑ για τη στήριξη του συναδέλφου κ. Γιώργη Χρήστου τον
οποίο μήνυσε υπό εκκαθάριση ασφαλιστική εταιρεία, για άρθρο
που δημοσίευσε στις 23/3/17 στο ErgasiaNET, αποφασίζει ομόφωνα
την έκδοση ανακοίνωσης στην οποία θα εκφράζεται η συμπαράσταση
του Συμβουλίου υπέρ του συναδέλφου, ο οποίος κατηγορείται για
συκοφαντική δυσφήμιση. Το περιεχόμενο της ανακοίνωσης θα
αποφασιστεί δια περιφοράς.

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
«EURONEWS»
Το Δ.Σ., σε συνέχεια των συνεδριάσεων υπ’ αρ. 86/28-9-21 και
90/19-10-2, αποφασίζει ομόφωνα να πραγματοποιηθεί εκ νέου
συνάντηση με τον κ. Βασίλη Μπίτση Διευθυντή της ελληνικής
υπηρεσίας του Euronews, ώστε να ενημερώσει το Συμβούλιο για
τις νεότερες εξελίξεις. Στη συνάντηση θα ζητηθεί να συμμετέχει
και ο εκπρόσωπος του Μεικτού κ. Γιάννης Γιαγκίνης.
ΘΕΜΑ:

ΕΚΔΟΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΓΙΑ

ΑΓΩΓΗ

ΟΝΕΞ

ΜΕ

ΑΦΟΡΜΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ/ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΥΠΟΥ

Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή του εκπροσώπου στο
Μεικτό κ. Γιάννη -Ανδρουλιδάκη, αποφασίζει ομόφωνα:
Να εκδώσει ανακοίνωση με την οποία θα εκφράζεται η
συμπαράσταση στους συναδέλφους μέλη της ΕΣΗΕΑ κ.κ. Γ.
Παπαζαχαρίου, Διονύση Ελευθεράτο και Μπούλικα
Μιχαλοπούλου, οι οποίοι πήραν συνέντευξη από δύο μέλη
του Παρατηρητηρίου Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου στους
οποίους ασκήθηκε αγωγή συνολικού ύψους τριών
εκατομμυρίων ευρώ από την εταιρεία ΟΝΕΧ (ONΕΞ). Στην
ανακοίνωση θα εκφράζεται επίσης κατηγορηματικά η
αντίθεση της ΕΣΗΕΑ στο φαινόμενο παρεμπόδισης του
δημοσιογραφικού έργου μέσω εκφοβισμών και απειλών
οικονομικής εξόντωσης με τη δικαστική οδό.
Να παραχωρηθεί δωρεάν η αίθουσα του πρώτου ορόφου για
την πραγματοποίηση συνέντευξης Τύπου την Πέμπτη, 9
Δεκεμβρίου, προκειμένου οι συνάδελφοι να εκθέσουν το
ζήτημα. Το κόστος της απολύμανσης, της επιμέλειας και
των λειτουργικών εξόδων θα καλυφθεί από την ΕΣΗΕΑ.

