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ΘΕΜΑ: ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΠΟΤ ΣΥΡΙΖΑ
Το Δ.Σ.,
Αφού έλαβε υπόψη το διαφημιστικό σποτ του ΣΥΡΙΖΑ για την
καμπάνια ενημέρωσης σχετικά για την πανδημία.
Την επιστολή της ΕΣΗΕΑ προς τον Γραμματέα της Κεντρικής
Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Πάνο Σκουρλέτη για τον διασυρμό
του δημοσιογραφικού κόσμου μέσω του προκλητικού video
που δημοσιεύτηκε.
Την απαντητική επιστολή του ΣΥΡΙΖΑ.
Τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην ΕΣΗΕΑ, με
αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ μετά από αίτημα του κυρίου
Πάνου Σκουρλέτη.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
Την πραγματοποίηση ημερίδας και διαδικτυακά, εάν υπάρχει
η δυνατότητα, με τίτλο «Δημοσιογράφοι και Μέσα
Ενημέρωσης». Η ημερίδα θα αφορά την αξιοπιστία των ΜΜΕ,
τη δημοκρατία και τον ρόλο των ΜΜΕ και θα κληθούν να
μετέχουν όλα τα κόμματα καθώς και οι πανεπιστημιακές
σχολές. Οι δυο Αντιπρόεδροι θα αναλάβουν τον συντονισμό
σε συνεργασία με τα Πειθαρχικά Συμβούλια.
Να ζητήσει εκ νέου συνάντηση με τον Υφυπουργό στον
Πρωθυπουργό και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κύριο Στέλιο
Πέτσα.
Να κληθούν οι Διευθυντές όλων των ΜΜΕ, αρχής γενομένης
από τις εφημερίδες, ανά πέντε κάθε φορά, δεδομένων των
συνθηκών, λόγω του κορωνοϊού.

Στη συνάντηση θα συζητηθεί το πρόβλημα αξιοπιστίας που υπάρχει
στα ΜΜΕ. Θα ζητηθεί η μεταξύ τους συνεργασία για τα τρέχοντα
προβλήματα του Κλάδου και θα επισημανθεί το πρόβλημα των
εφημερίδων στα μέτρα του έντυπου τύπου.
Να καλέσει, μέσω ανακοίνωσης, τους ιδιοκτήτες των
εφημερίδων/ραδιοφωνικών σταθμών να καταθέσουν τις
ταυτότητές τους σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Καταστατικό.
Σε αντίθετη περίπτωση, το Συμβούλιο θα αποστείλει
επιστολή στους εν λόγω και εάν δεν ανταποκριθούν θα
προχωρήσει στη διαγραφή τους. Πρωτίστως η νομική
υπηρεσία θα γνωμοδοτήσει για το θέμα, εντός
δεκαπενθημέρου, πριν από οποιαδήποτε ενέργεια του
Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΣΑΤ 2020/ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ
Το Δ.Σ., μετά από αίτημα του ΠΣΑΤ, εγκρίνει κατά πλειοψηφία
την καταβολή χορηγίας στον ΠΣΑΤ, ύψους 5.000 ευρώ, για την
πραγματοποίηση των δημοσιογραφικών βραβείων του Συνδέσμου. Το
ποσό αυτό θα εκταμιευτεί από τον Προθεσμιακό Λογαριασμό της
«Eurobank» του Αργύρη Αργυριάδη, σύμφωνα με τους όρους του
διαθέτη. Το δημοσιογραφικό βραβείο θα δοθεί στη μνήμη της Λίας
Αργυριάδη, καλύπτοντας το ρόλο της δωρεάς του Αργύρη
Αργυριάδη.

ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1941-1944 (Π.Σ.Δ.Α.Ε.Α.)
Το Δ.Σ., σε συνέχεια της συνεδρίασης υπ’ αρ. 25/4-2-2020 και
την ενημέρωση του Ταμία κ. Μ. Διόγου ότι ο Π.Σ.Δ.Α.Ε.Α.
διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό ύψους 24.280,00 ευρώ, εγκρίνει
κατά πλειοψηφία να καλύψει:
Τα επιπλέον έξοδα που θα προκύψουν από την έκδοση του
εντύπου με την Ιστορία του Πανελλήνιου Συνδέσμου

Δημοσιογράφων-Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης 1941-1944
(Π.Σ.Δ.Α.Ε.Α.)
Τη μισθοδοσία, ενός έτους, της βιβλιοθηκονόμου (β.λπ.
απόφαση υπ’ αρ. 24/4-2-20).
Των εξόδων από την τέλεση μνημόσυνου (ύψους ~2.000
ευρώ), στις 16/7/20, για τον αείμνηστο δημοσιογράφο και
κορυφαίο αντιστασιακό, ιδρυτικό μέλος του ΕΔΕΣ Ηρακλή
Πετιμεζά.

ΘΕΜΑ: ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ 1ΟΥ ΚΑΙ 3ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ
Το Δ.Σ., σε συνέχεια της συνεδρίασης υπ’ αρ. 29/10-3-20,
αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
Στο εξής να διατίθενται εκ νέου προς ενοικίαση οι
αίθουσες του 1 ο υ και 3 ο υ ορόφου της ΕΣΗΕΑ, για την
πραγματοποίηση εκδηλώσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες του
ΕΟΔΥ.
Τα μισθώματα θα διατηρηθούν ως έχουν, σύμφωνα με τις
αποφάσεις υπ’ αρ. 61/8-7-14 και 32/21-12-17 και
προστίθεται το κόστος της απολύμανσης το οποίο θα
καλύπτεται από τον εκάστοτε μισθωτή.
Το κόστος της απολύμανσης, τα λειτουργικά έξοδα και η
επιμέλεια θα βαρύνουν τους χρήστες τις αίθουσας ακόμη
και στις περιπτώσεις που η αίθουσα θα διατίθεται δωρεάν.
Να εφαρμόζεται ελαστική πολιτική στη διάθεση των
αιθουσών σε φορείς με κοινωνικό πρόσημο.

ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Το Δ.Σ.:
Σε

συνέχεια

των

συνεδριάσεων

υπ’

αρ.

35/15-5-20,

36/26-5-20, 37/2-6-20 & 38/12-6-20.
Λαμβάνοντας υπόψη και την επιστολή προς τον Πρόεδρο του
ΤΕΕ κ. Γιώργο Στασινό (αρ. πρ:1224/18-6-20).
Α) Εγκρίνει ποσό, ύψους, 2.000 ευρώ, προκειμένου να διατεθεί,
εφόσον χρειαστεί, για την κάλυψη των εξόδων των τριών
εκπροσώπων του ΤΕΕ που θα μετάσχουν στην επιτροπή αξιολόγησης
των προσφορών
Κλιματισμού.

για

αντιμετώπιση

του

προβλήματος

του

Β) Η επιτροπή Αξιολόγησης που θα αποσφραγίσει τις δύο
προσφορές που έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία της Ενώσεως, θα
απαρτίζεται από τους κ.κ.:
Χρήστο Μπούση, Διευθυντή.
Χρύσα Σαλαβράκου, Νομική Σύμβουλο.
Ρωξάνη Πέτρου, Προϊσταμένη του Λογιστηρίου.

ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ …
Το Δ.Σ., κατόπιν αιτήματος του εργαζόμενου στην Ένωση… και
λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση υπ’ αρίθμ. 143/22-4-05, εγκρίνει
ομόφωνα τη χορήγηση σε αυτόν προκαταβολής τριών μισθών, λόγω
έκτακτης οικονομικής ανάγκης. Το ποσό θα εξοφληθεί σε 24
ισόποσες μηνιαίες δόσεις, που θα παρακρατούνται από τις
αποδοχές του εργαζόμενου. Επιπλέον, εγκρίνει, κατά πλειοψηφία,
την καταβολή ποσού, ύψους τριακοσίων ευρώ (300) ευρώ, ως δώρο
για την βάφτιση του παιδιού του.

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΗ ΠΑΤΡΙΝΟΥ
Το Δ.Σ., αφού πληροφορήθηκε για τον θάνατο του Γιώργη
Πατρινού, πρώην Νομικού Συμβούλου της ΕΣΗΕΑ, αποφασίζει
ομόφωνα την αποστολή συλλυπητήριας επιστολής στην οικογένεια
του εκλιπόντος και την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης, την οποία

θα επιμεληθεί η Νομική Υπηρεσία σε συνεργασία με τον κύριο
Δημήτρη Τσαλαπάτη.
ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΕΦ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΚΑΙ
«ESPRESSO»
Το Δ.Σ., αποφασίζει ομόφωνα:
Να σταλεί επιστολή στους εκπροσώπους των εφημερίδων
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και «ESPRESSO», με την οποία θα καλούνται
να υποβάλουν αναλυτική έκθεση για την εργασιακή
κατάσταση στα Μέσα, για τις οφειλές των δεδουλευμένων,
το καθεστώς εργασίας κάθε Μέσου κ.ο.κ.
Την έκδοση ανακοίνωσης με την οποία θα γνωστοποιείται
ότι τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί συνέλευση
των εργαζομένων του Ομίλου στην ΕΣΗΕΑ, στην αίθουσα του
1ου ορόφου.

