Προνόμια Μελών
Γενικά:
Η ταυτότητα μέλους είναι αναγνωριστική της ιδιότητας του
μέλους της ΕΣΗΕΑ και παρέχει στον κάτοχό της την προστασία και
τα προνόμια που απορρέουν από την ιδιότητα αυτή.
Συγκεκριμένα, οι κάτοχοι των ταυτοτήτων δικαιούνται όλων των
διευκολύνσεων για την ελεύθερη άσκηση του λειτουργήματός τους.
Τα αστυνομικά όργανα υποχρεούνται να επιτρέπουν στους κατόχους
των ταυτοτήτων ελεύθερη και ανεμπόδιστη κυκλοφορία στις
δημόσιες συγκεντρώσεις και τελετές και να τους προσφέρουν κάθε
νόμιμη διευκόλυνση.
Επιπλέον:
Τα μέλη της ΕΣΗΕΑ, που έχουν δημοσιογραφική ταυτότητα σε ισχύ:
* Έχουν δυνατότητα να αιτηθούν την έκδοση της International
Press Card (IPC) της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, η
οποία αναγνωρίζεται σε όλο τον κόσμο και είναι το μόνο
δημοσιογραφικό πάσο, που έχει την έγκριση των Εθνικών
Δημοσιογραφικών Ενώσεων σε περισσότερες από 130 χώρες.
* Έχουν ελεύθερη είσοδο σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και
μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο
* Έχουν προνομιακή αντιμετώπιση όσον αφορά την είσοδό τους στα
θέατρα, τους κινηματογράφους και τα γήπεδα. Αν και πρόκειται
για μία εθιμική συμφωνία, η οποία παραμένει στη διακριτική
ευχέρεια των επιχειρήσεων θεαμάτων, έχει προσφέρει έως σήμερα
μεγάλη διευκόλυνση όσον αφορά την πρόσβαση των μελών στους
χώρους πολιτισμού και θεαμάτων.
*
Έχουν έκπτωση της τάξεως του 30% στις υπηρεσίες
συνδρομητικής τηλεόρασης της COSMOTE TV (στα δύο βασικά πακέτα
σύνδεσης, μέσω δορυφόρου ή μέσω Wifi)

* Έχουν τη δυνατότητα απόκτησης μίας εκπτωτικής κάρτας της
υπεραγοράς «ΓΑΛΑΞΙΑΣ», η οποία τους παρέχει επιπλέον έκπτωση
6% επί της καθαρής αξίας των αγορών τους.
* Κατά καιρούς, διάφορες επιχειρήσεις προβαίνουν σε παροχή
εκπτώσεων όσον αφορά τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που
διαθέτουν, προς συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους, μεταξύ
των οποίων και του δημοσιογραφικού κλάδου. Σε κάθε τέτοια
περίπτωση, τα μέλη ενημερώνονται μέσω του site της Ενώσεως ή
μέσω της αποστολής ομαδικού email.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση για τον
εμπλουτισμό των παροχών που απολαμβάνουν τα μέλη της Ενώσεως
και προβαίνει σε τακτικές ενημερώσεις.

