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ΘΕΜΑ:
ΚΩΔΙΚΑΣ
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΟΔ/ΕΚΔΟΣΗ
ΔΕΛΤΙΟΥ
ΤΥΠΟΥ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΦΑΝΗ
ΠΕΤΡΑΛΙΑ
Το Δ.Σ.:
Α) Εγκρίνει ομόφωνα το τελικό κείμενο του Παγκόσμιου Χάρτη
Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, που πρόκειται να ψηφιστεί στο 30ο
Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, το
οποίο συνέρχεται από τις 10 έως τις 14 Ιουνίου, στην Τύνιδα
της Τυνησίας.
Β) Την έκδοση σχετικού Δελτίου Τύπου.
Επιπλέον, αποφασίζει ομόφωνα:
Α) Να ζητηθεί από τη Γραμματέα του Μορφωτικού Ιδρύματος κ. Φ.
Πετραλιά να εκπροσωπήσει την ΕΣΗΕΑ στο εν λόγω συνέδριο,
επειδή το διάστημα αυτό το Συμβούλιο έχει προκηρύξει
αρχαιρεσίες (12&13 Ιουνίου) για την εκλογή μελών Δ.Σ.
Β) Σε περίπτωση που η κ. Πετραλιά αποδεχτεί το αίτημα, θα
σταλεί σχετική επιστολή στον Γενικό Γραμματέα της ΔΟΔ, για να
ενημερώσει την Εκτελεστική Επιτροπή.

ΘΕΜΑ: ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ/ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΧΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την αποστολή επιστολής στην Αρχή
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου να ζητηθεί
γνωμοδότηση αν το Συμβούλιο νομιμοποιείται να παραδώσει στις
παρατάξεις που συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες της 12 ης και 13ης
Ιουνίου για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. στο Σωματείο, κατάσταση των
μελών της ΕΣΗΕΑ με τα στοιχεία τους (π.χ. τηλέφωνο, mail
κ.ο.κ), προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στον προεκλογικό τους
αγώνα.

ΘΕΜΑ: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΣΗΕΑ 2019- ΕΚΛΟΓΙΚΗ
ΤΑΜΕΙΑΚΩΣ ΕΝΤΑΞΕΙ ΜΕΛΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΜΗ

Το Δ.Σ., μετά τη συζήτηση σχετικά με τα θέματα και τις
προτάσεις, που κατέθεσε εκ μέρους της Εφορευτικής Επιτροπής η
πρόεδρός της κ. Μαρία Βλαχάκου (Α.Π.1100/28-5-19), για την
εκλογική διαδικασία ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου του
Σωματείου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, των Πειθαρχικών
Συμβουλίων, των εκπροσώπων στο Μεικτό Συμβούλιο στις 12&13
Ιουνίου 2019 και πιθανόν επαναληπτικών αρχαιρεσιών στις 19 &
20 Ιουνίου 2019, καθώς και τη συμμετοχή των μελών στη Γενική
Συνέλευση στις 4/6/19, αποφασίζει:
1. Ορίζονται πέντε εκλογικά τμήματα.
ης

ης

2. α. Για τις αρχαιρεσίες της 12
& 13
Ιουνίου: Τη
συμμετοχή πενήντα συνολικά ανέργων, (πέντε ανά εκλογικό
τμήμα, ανά ημέρα) για τις ανάγκες διεξαγωγής της
ψηφοφορίας και της καταμέτρησης (η οποία θα
πραγματοποιηθεί από το σύνολο των (50) ανέργων).
β. Για τις επαναληπτικές αρχαιρεσίες της 19ης & 20ης Ιουνίου: Τη
συμμετοχή τριάντα ανέργων.
γ. Για τον σκοπό αυτό, θα αναρτηθεί ανακοίνωση-πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της ΕΣΗΕΑ, η οποία θα
αποσταλεί και με ηλεκτρονικό μήνυμα στους άνεργους.

δ. Σε περίπτωση που οι συμμετοχές είναι περισσότερες από
ογδόντα (80), θα διενεργηθεί κλήρωση από την εφορευτική
επιτροπή, με ευθύνη της, και παρουσία της Νομικής Συμβούλου κ.
Χρ. Σαλαβράκου, του Διευθυντή κ. Χρ. Μπούση και της υπεύθυνης
του τμήματος ανέργων κ. Β. Ζερβακάκη.
3. Τα άνεργα μέλη καθώς και τα άνεργα μέλη της εφορευτικής
επιτροπής θα αμειφθούν με το ποσό των εβδομήντα πέντε
(75) ευρώ ημερησίως κατ’ άτομο.
4. Οι αρχαιρεσίες βάσει του Καταστατικού (βλ. άρθρο 29) θα
διεξαχθούν από την εφορευτική επιτροπή.
5. Την αποστολή αιτήματος προς τον ΔΣΑ, για τον ορισμό δέκα
(10) δικαστικών αντιπροσώπων, με αμοιβή, σύμφωνα με τα
όσα ο ΔΣΑ ορίζει.
6. Αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση της
ΕΣΗΕΑ (4/6/19) καθώς και στη ψηφοφορία της 12
ης

Ιουνίου και πιθανόν της 19

ης

& 20

ης

& 13

ης

Ιουνίου όσα μέλη:

α. Εμφανίζονται ότι δεν είναι ταμειακώς εντάξει, αφού πρώτα
διακανονίσουν το ποσό της οφειλής τους στο λογιστήριο.
β. Δηλώνουν άνεργοι, αλλά δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο
ανέργων, αφού πρώτα το δηλώσουν στο γραφείο ανέργων,
προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (καταγγελία
σύμβασης, λήξη σύμβασης, εκκαθαριστικό εφορίας κ.ο.κ.).
7. Τα άνεργα και τα εν επισχέσει μέλη της ΕΣΗΕΑ αποκτούν
δικαίωμα συμμετοχής στις αρχαιρεσίες με την καταβολή του
συμβολικού ποσού των πέντε (5) ευρώ, το οποίο θα
καταβληθεί για λογαριασμό των συναδέλφων από το Ταμείο
Αλληλοβοηθείας.
8. Την έγκριση εξόδων για την πληρωμή παρκινγκ και εστίασης
των μελών της εφορευτικής επιτροπής τις ημέρες
διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Το Δ.Σ., εν όψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών,
αποφασίζει ομόφωνα την έκδοση ανακοίνωσης στην οποία θα
επισημαίνεται ότι όλοι οι δημοσιογράφοι-μέλη της ΕΣΗΕΑ, που
πρόκειται να είναι υποψήφιοι στις επικείμενες εκλογές, θα
πρέπει να τηρούν τον εκλογικό νόμο ως προς τις εμφανίσεις τους
στα Μέσα που εργάζονται και τον Κώδικα Δεοντολογίας του
Σωματείου, ως προς τον τρόπο που τα χρησιμοποιούν για την
προβολή τους. Τέλος, θα καλούνται οι εργοδότες να μην
χρησιμοποιήσουν την ενδεχόμενη συμμετοχή συναδέλφων-μελών ως
υποψηφίων στις εκλογές, ως αφορμή περικοπής των αποδοχών τους
κατά την προεκλογική περίοδο.

