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ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΥΠ’ ΑΡ. 59/12-1-21,
60/26-1-21,
61/2-2-21,
62/5-2-21-ΕΚΤΑΚΤΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ,
63/9-2-21, 64/18-2-21, 65/2-3-21, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟ 13/1/21 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 5/3/21
Το Δ.Σ., επικυρώνει κατά πλειοψηφία τις αποφάσεις των
συνεδριάσεων υπ’ αρ.59/12-1-21, 60/26-1-21, 61/2-2-21,
62/5-2-21-έκτακτη
συνεδρίαση,
63/9-2-21,
64/18-2-21,
65/2-3-21, καθώς και τις δια περιφοράς αποφάσεις που έχουν
ληφθεί από 13/1/21 έως και τις 5/3/21.

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ
ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΓΙΩΡΓΟ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή του κ. Γιώργου
Σφακιανάκη υπ’ αρ. 40/12-01-21, επικυρώνει τη δια περιφοράς
απόφαση που ελήφθη στις 13/1 κατά πλειοψηφία και αφορά στην
έκδοση
ανακοίνωσης
με
το
ακόλουθο
περιεχόμενο
https://www.esiea.gr/katadikazoyme-ton-emprismo-toy-aytok/:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως καταδικάζει τον εμπρησμό
του αυτοκινήτου του δημοσιογράφου Γιώργου Σφακιανάκη που
εργάζεται στον τηλεοπτικό σταθμό «EPSILON». Καλούμε τις
αστυνομικές και δικαστικές Αρχές να διαλευκάνουν, το
συντομότερο, την υπόθεση και να αποδοθεί δικαιοσύνη».

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το Δ.Σ. επικυρώνει τη δια περιφοράς απόφαση που ελήφθη κατά
πλειοψηφία τη Δευτέρα, 18/1, και αφορά στην απάντηση προς τη
διοίκηση της ΕΡΤ, η οποία υπέβαλε τροποποίηση του
οργανογράμματος για παρατηρήσεις, με το ακόλουθο περιεχόμενο:
«Κύριοι,
Στις αλλεπάλληλες επιστολές που σας έχουμε απευθύνει –
δυστυχώς χωρίς να λάβουμε απάντηση – έχουμε κάνει σαφή την
πάγια θέση της ΕΣΗΕΑ ότι οι δημοσιογράφοι που εργάζονται σε
οργανισμούς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται και στο Ραδιόφωνο
και στην Τηλεόραση και στο Διαδίκτυο, όπως η ΕΡΤ, πρέπει να
κατανέμονται ανά μέσο, στο οποίο είναι καταρχήν «χρεωμένοι»
οργανικά, και όχι σε ενιαία δεξαμενή,
ανεξαρτήτως των
ομοχειριών που επιβάλλονται συχνά από τις ανάγκες κάλυψης της
επικαιρότητας. Αυτό επιβάλλουν η ορθολογική οργάνωση, οι
διακριτές απαιτήσεις του κάθε μέσου και η ορθή εργασιακή
πρακτική. Αυτό ισχύει και στον ιδιωτικό τομέα.
Διαπιστώνουμε ότι, παρά τις προφορικές διαβεβαιώσεις, το
προηγούμενο διάστημα και ενώ προχωράτε σε τροποποίηση του
Οργανογράμματος της ΕΡΤ, δεν λαμβάνετε υπόψη τις θέσεις μας.
Αντίθετα, στο σχέδιο τροποποίησης, που μας έχετε υποβάλει,
διατηρείται το καθεστώς δύο ταχυτήτων για τους δημοσιογράφους.
Προκύπτει διαχωρισμός των δημοσιογράφων, ισοπεδωτική και
απαξιωτική μεταχείριση για τους σκληρά εργαζόμενους
συναδέλφους μας στα τμήματα Ρεπορτάζ, τα οποία, παρά την πλήρη
και εκπεφρασμένη αντίθεσή μας, διατηρούνται ως ενιαίες
οργανικές μονάδες και για τα τρία μέσα. Σε πλήρη, μάλιστα,
αναντιστοιχία με το καθεστώς σαφούς οργανικής τοποθέτησης των
υπόλοιπων δημοσιογράφων αλλά και των εργαζόμενων κάθε άλλης
ειδικότητας ανά μέσο.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ σας καλεί, για άλλη μια φορά, να σεβαστείτε
τους κανόνες του δημοσιογραφικού επαγγέλματος και την διακριτή

φυσιογνωμία του κάθε μέσου. Η εμπειρία, η εξειδίκευση, η
επαγγελματική συνέπεια των δημοσιογράφων, όταν γίνεται
σεβαστή, είναι όπλο και προστιθέμενη αξία για κάθε οργανισμό
ΜΜΕ.
Η ΕΣΗΕΑ εξαντλεί πάντα τα περιθώρια διαλόγου και συμβάλλει με
προτάσεις. Υπερασπίζεται, ωστόσο, αποφασιστικά και με κάθε
μέσο τα δικαιώματα και την επαγγελματική αξιοπρέπεια των
δημοσιογράφων, όταν η διάθεση διαλόγου αγνοείται ή επικρατούν
μονομερείς επιλογές.
Με την ευκαιρία αυτής της επικοινωνίας, επισημαίνουμε την
εκκρεμότητα αναγνώρισης της δημοσιογραφικής προϋπηρεσίας σε
συναδέλφους, μέλη της ΕΣΗΕΑ, οι οποίοι από το 2016 έχουν την
ειδικότητα του δημοσιογράφου και τα προηγούμενα χρόνια
απασχολούνταν σε άλλες ειδικότητες αν και παρείχαν στην ΕΡΤ
δημοσιογραφικό έργο. Πρόκειται για πολύ μικρό αριθμό
συναδέλφων, των οποίων η δημοσιογραφική προϋπηρεσία
τεκμηριώνεται αδιαμφισβήτητα και εύκολα, τόσο με έγγραφα που
μπορούν να προσκομίσουν οι ίδιοι, όσο και με εσωτερική
υπηρεσιακή διασταύρωση.
Καλούμε το Δ.Σ. της ΕΡΤ, όπως έπραξε πρόσφατα και για άλλες
ειδικότητες εργαζομένων της ΕΡΤ, να αποκαταστήσει την αδικία
που υφίστανται οι συνάδελφοι εκείνοι, που έχουν αποδεδειγμένα
δημοσιογραφική προϋπηρεσία, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν στο
αντίστοιχο κλιμάκιο της ΚΥΑ, που ορίζει τις αμοιβές των
δημοσιογράφων στα δημόσια ΜΜΕ».

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΣΟΥ ΚΑΚΟΥ
Το Δ.Σ., επικυρώνει τη δια περιφοράς απόφαση που ελήφθη κατά
πλειοψηφία την Τρίτη 19/1 και αφορά στην έκδοση ανακοίνωσης με
το
ακόλουθο
περιεχόμενο
https://www.esiea.gr/apodokimazoyme-tis-diloseis-toy-k-kak/:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εκφράζει την αποδοκιμασία
του για τις δηλώσεις του πρώην διαιτητή και νυν τηλεκριτικού
κ. Τάσου Κάκου, που για μια ακόμη φορά στοχοποιεί τους
αθλητικούς συντάκτες.
Ο κ. Κάκος κατά την εμφάνισή του σε τηλεοπτική αθλητική
εκπομπή έκανε λόγο, μεταξύ άλλων, και για «δημοσιογράφους που
έχουν καταστρέψει το ποδόσφαιρο» και «ότι δεν έχουν οι
δημοσιογράφοι δικαίωμα να κάνουν κριτική»!
Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι στον πυρήνα του δημοσιογραφικού
λειτουργήματος βρίσκεται και η άσκηση κριτικής πάνω σε θέματα
επικαιρότητας, σε πρόσωπα και πράξεις, προκειμένου να
ενημερώνεται το κοινό. Συνεπώς, τέτοιες συστάσεις περί αποχής
από την κριτική, καθώς και οι τυχόν χαρακτηρισμοί συναδέλφων
δεν είναι μόνο άκαιροι και ατυχείς, αλλά είναι κυρίως
απαράδεκτοι και υποβολιμαίοι.
Το Δ.Σ. καλεί τον κ. Κάκο να ανακαλέσει τις δηλώσεις αυτές και
να απέχει στο εξής από προσβλητικούς χαρακτηρισμούς κατά
δημοσιογράφων».
ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το Δ.Σ., επικυρώνει τη δια περιφοράς απόφαση που ελήφθη κατά
πλειοψηφία την Τετάρτη, 20/1 και αφορά στην έκδοση ανακοίνωσης
με
το
ακόλουθο
περιεχόμενο
https://www.esiea.gr/enonoyme-ti-foni-mas-me-toys-synadelfo/ :
«Η καταγγελία της Σοφίας Μπεκατώρου έχει προκαλέσει κύμα
δημόσιων καταγγελιών από θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης και
ανάμεσά τους βρίσκονται και συνάδελφοί μας δημοσιογράφοι.
Η σεξουαλική παρενόχληση από ανθρώπους που κατέχουν εξουσία
στα Μέσα Ενημέρωσης ή στην πολιτική ζωή του τόπου δεν είναι
κάτι πρωτάκουστο.

Η στήριξη στις συναδέλφους στους εργασιακούς χώρους, στο
παρελθόν, ήταν σιωπηλή, στα όρια του στρουθοκαμηλισμού, καθώς
για τους περισσότερους, το θέμα ήταν «ακανθώδες» και
«περίπλοκο». Τα θύματα, εξάλλου, διστάζουν και αποθαρρύνονται
να καταγγείλουν την κακοποίηση, λόγω της θλιβερής αντίδρασης
που έχει συχνά η κοινωνία και της οποίας γινόμαστε μάρτυρες
και σήμερα. Τα ΜΜΕ έχουν κομβικό ρόλο στον τρόπο και το ύφος
της δημοσιοποίησης τέτοιων περιστατικών.
Αυτή την κατάσταση οφείλουμε να την αλλάξουμε. Οφείλουμε να
ενώσουμε τις φωνές μας με τις φωνές των συναδέλφων που
καταγγέλλουν όσα έχουν υποστεί, ώστε να σπάσει η σιωπή. Δεν
επιτρέπεται να προσποιούμαστε ότι δεν υφίστανται τέτοια
ζητήματα και, βεβαίως, δεν επιτρέπεται κανείς να είναι
απροστάτευτος, στο έλεος οποιουδήποτε έχει εξουσία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καταδικάζει απερίφραστα
αυτές τις συμπεριφορές και θα σταθεί στο πλευρό των μελών που
βρίσκουν το θάρρος να καταγγείλουν σεξουαλική παρενόχληση. Η
Ένωση δεσμεύεται να αντιμετωπίσει τέτοια περιστατικά με τη
δέουσα αυστηρότητα και ευαισθησία ώστε να φτάσει η ώρα που
κάθε δημοσιογράφος, κάθε κορίτσι, κάθε αγόρι να χαίρει της
ασφάλειας και της αξιοπρέπειας που δικαιούται».
ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΘΝΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΝ
Το Δ.Σ., επικυρώνει τη δια περιφοράς απόφαση που ελήφθη κατά
πλειοψηφία την Πέμπτη, 21/1 και αφορά στην αποστολή κοινής
επιστολής με την ΕΦΕ στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη με το
ακόλουθο
περιεχόμενο
https://www.esiea.gr/epistoli-pros-ton-ypoyrgo-prostasias/ :
«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εκφράζει την αντίθεση και
τον προβληματισμό του για το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης
Δημοσίων Υπαίθριων Συναθροίσεων που παρουσιάσατε όσον αφορά

στο ρόλο και την παρουσία των δημοσιογράφων κατά την διάρκεια
των δημόσιων συναθροίσεων.
Με την “οριοθέτηση” των δημοσιογράφων, όπως αποτυπώνεται στο
ως άνω σχέδιο, βαρύ πλήγμα δέχεται άμεσα η ενημέρωση των
πολιτών, η οποία αποτελεί έναν εκ των πυλώνων της δημοκρατίας.
Προκειμένου να διευκρινίσουμε όλα τα καίρια ζητήματα στο
Σχέδιο επιθυμούμε να έχουμε μία συνάντηση μαζί σας, το
συντομότερο δυνατόν.
Ευχαριστούμε πολύ

εκ των προτέρων».

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΚΩΣΤΙΔΗ
Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή του κ. Μανώλη Κωστίδη,
επικυρώνει τη δια περιφοράς απόφαση που ελήφθη κατά πλειοψηφία
και αφορά στην αποστολή επιστολής στον Πρόεδρο της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΛΥΣΗΣ» κ. Κυριάκο Βελόπουλο με το ακόλουθο περιεχόμενο
https://www.esiea.gr/epistoli-diamartyrias-pros-ton-proed/:
«Κύριε Πρόεδρε,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ διαμαρτύρεται για την
τοποθέτησή σας κατά του συναδέλφου Μανώλη Κωστίδη, ο οποίος
επί χρόνια εργάζεται στην Τουρκία, ως ανταποκριτής του «ΣΚΑΙ»
και της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ», πολλές φορές και σε εξαιρετικά αντίξοες
συνθήκες, και ιδιαίτερα για την προτροπή σας προς τον
Πρωθυπουργό να παρέμβει στους εργοδότες του «ώστε να τον
ανακαλέσουν στην τάξη».
Όπως γνωρίζετε και ο ίδιος, με την ιδιότητά σας του
δημοσιογράφου, πρώτιστο καθήκον όλων όσοι υπηρετούμε την
ενημέρωση είναι η μεταφορά των ειδήσεων και των πληροφοριών
απρόσκοπτα, υπακούοντας σε όλους τους κανόνες δεοντολογίας της
ΕΣΗΕΑ. Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι επί χρόνια ο συνάδελφος

υπηρετεί αυτές τις αξίες με σεβασμό και επαγγελματισμό».
ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ
ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ
Το Δ.Σ., επικυρώνει τη δια περιφοράς απόφαση που ελήφθη κατά
πλειοψηφία την Τρίτη 26 Ιανουαρίου και αφορά στην έκδοση
ανακοίνωσης
με
το
ακόλουθο
περιεχόμενο
https://www.esiea.gr/symparastekomaste-stis-synadelfoys/:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, με αφορμή τις καταγγελίες
συναδέλφων για σεξουαλική παρενόχληση, οι οποίες έχουν έρθει
στο φως της δημοσιότητας, δηλώνει ότι είναι τουλάχιστον
απαράδεκτο οι συναδέλφισσες, που έχουν υπάρξει θύματα,
επιπλέον να λοιδορούνται ή να εκφράζονται απορίες και υπόνοιες
για τον χρόνο των αποκαλύψεών τους.
Οφείλουμε όλοι μας να σταθούμε δίπλα τους, να
ενθαρρύνουμε κι άλλες να αποκαλύψουν τυχόν άλλα περιστατικά
πιέσεων και ενεργειών εναντίον τους, ώστε να μάθουμε επιτέλους
ότι η σιωπή είναι η μεγαλύτερη προστασία των θυτών κι αυτή η
χρόνια κακοποίηση, ψυχολογική και σωματική των γυναικών,
πρέπει οριστικά να λάβει τέλος».
ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ
Το Δ.Σ., επικυρώνει τη δια περιφοράς απόφασης που ελήφθη κατά
πλειοψηφία την Τρίτη 26 Ιανουαρίου και αφορά στην έκδοση
ανακοίνωσης
με
το
ακόλουθο
περιεχόμενο
https://www.esiea.gr/entoni-diamartyria-gia-tis-agoges-pol/:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, με αφορμή τις αγωγές του
πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα κατά των δημοσιογράφων Ιωάννη
Κουρτάκη και Γιώργου Παπαχρήστου, εκφράζει για μια ακόμη φορά
την έντονη αντίθεσή του για τις ενέργειες πολιτικών προσώπων,
που καταφεύγουν σε αγωγές κατά δημοσιογράφων, ιδιαίτερα όταν

πρόκειται για προβεβλημένα πολιτικά πρόσωπα και επαναλαμβάνει
τη πάγια θέση του για την κατάργηση του τυποκτόνου νόμου
1178/81, ώστε να παύσει, επιτέλους, η βιομηχανία αγωγών, που
μοναδικό σκοπό έχουν να πλήξουν την ελευθερία του Τύπου.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ τονίζει ότι τα θέματα που προκύπτουν από την
δημόσια κριτική, η οποία πρέπει πάντα να στηρίζεται στις αρχές
του Κώδικα Δεοντολογίας του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, όπως
ψηφίστηκε από τη Γ.Σ. της ΕΣΗΕΑ, το 1998 και του Παγκόσμιου
Χάρτη Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας της ΔΟΔ, δεν πρέπει να
επιλύονται στις αίθουσες των Δικαστηρίων».

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ
ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΑΠΟΠΕΙΡΑ
ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΤ
Το Δ.Σ., επικυρώνει τη δια περιφοράς απόφαση που ελήφθη κατά
πλειοψηφία, την Τετάρτη,
ανακοίνωσης
με
το

10/2 και αφορά στην έκδοση
ακόλουθο
περιεχόμενο

https://www.esiea.gr/kataggelloyme-kathe-apopeira-xeirago/:
«Με αφορμή πληροφορίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας και
αφορούν οδηγίες σε σχέση με τα ρεπορτάζ στην Ικαρία και την
παραίτηση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καταγγέλλει το γεγονός και κάθε
απόπειρα χειραγώγησης της ενημέρωσης. Τέτοιου είδους ενέργειες
πλήττουν την εικόνα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Η διοίκηση
της ΕΡΤ οφείλει ξεκάθαρες απαντήσεις και η ΕΣΗΕΑ είναι σε
επαγρύπνηση για τυχόν μετακύληση ευθυνών σε απλούς
εργαζομένους».

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ
Το Δ.Σ., επικυρώνει τη δια περιφοράς απόφαση που ελήφθη κατά

πλειοψηφία την Τρίτη, 10/2 και αφορά στην έκδοση ανακοίνωσης
με
το
ακόλουθο
περιεχόμενο
https://www.esiea.gr/katadikazoyme-ti-xthesini-eisvoli-sto/:
«Καταδικάζουμε
τη χθεσινή εισβολή στον χώρο εργασίας των
συναδέλφων δημοσιογράφων και εργαζόμενων του ΑΠΕ-ΜΠΕ οι
οποίοι, παλεύουν να ανταπεξέλθουν στις ιδιαίτερα αντίξοες
συνθήκες εργασίας της παρούσας συγκυρίας, προκειμένου να
υπηρετήσουν το λειτούργημά τους.
Η εισβολή σε χώρους εργασίας συναδέλφων δεν μπορεί να γίνει σε
καμία
περίπτωση
ανεκτή.
Πόσο
μάλλον
όταν
οι
εισβολείς, κρατώντας αναμμένο
καπνογόνο, ανεβαίνουν στον
πρώτο όροφο του κτηρίου όπου στεγάζονται γραφεία του ΑΠΕ-ΜΠΕ
και φωνάζουν συνθήματα σε χώρους εργασίας δημοσιογράφων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ στέκεται δίπλα και στηρίζει
τους συναδέλφους εργαζόμενους στο ΑΠΕ-ΜΠΕ».
ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ
ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ Τ/Σ «MEGA»
Το Δ.Σ., επικυρώνει τη δια περιφοράς απόφαση που ελήφθη κατά
πλειοψηφία την Τρίτη, 10/2 και αφορά στην έκδοση ανακοίνωσης
με
το
ακόλουθο
περιεχόμενο
https://www.esiea.gr/stekomaste-dipla-stoys-apolymenoys-s/:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καταγγέλλει την εργοδοσία
του Τ/Σ “MEGA”, η οποία προχώρησε την περασμένη εβδομάδα σε
σειρά απολύσεων. Είναι η δεύτερη φορά το τελευταίο τετράμηνο
που ο Τ/Σ “MEGA” προχωρεί σε καταχρηστικές απολύσεις
συναδέλφων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, με αφορμή τη στάση της εργοδοσίας,
καλεί τον Υφυπουργό κ. Θεόδωρο Λιβάνιο να αντιληφθεί το
μέγεθος του προβλήματος. Σε μια εποχή, μάλιστα, που συζητείται
το νομοσχέδιο για την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων
και οι ιδιοκτήτες των Τ/Σ επιδιώκουν τον περιορισμό των θέσεων
εργασίας ενώ το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης είναι

υποστελεχωμένο είναι δυνατός ο έλεγχος των προϋποθέσεων
προσωπικού των αδειοδοτημένων παρόχων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ δηλώνει ότι θα σταθεί στο
πλευρό των απολυμένων συναδέλφων με κάθε τρόπο».
ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΤΟ
ΚΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» «ΕΣΤΙΑ» ΚΑΙ
«ESPRESSO»
Το Δ.Σ. επικυρώνει τη δια περιφοράς απόφαση που ελήφθη κατά
πλειοψηφία την Τρίτη 10/2 και αφορά στην έκδοση ανακοίνωσης με
το
ακόλουθο
περιεχόμενο
https://www.esiea.gr/oi-opadoi-tis-tyflis-vias-den-thapetyxo/:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καταδικάζει με τον πιο
κατηγορηματικό τρόπο την επίθεση, σήμερα τα ξημερώματα, με
εμπρηστικό μηχανισμό στο κτήριο που στεγάζονται οι εφημερίδες
«Δημοκρατία», «Εστία», και «Espresso».
Οι επιθέσεις κατά εφημερίδων και οι απόπειρες εκφοβισμού των
δημοσιογράφων είναι πράξεις αντιδημοκρατικές και έχουν ως
στόχο τον πλουραλισμό και τη Δημοκρατία. Οι οπαδοί της τυφλής
βίας, όμως, δεν θα πετύχουν τον στόχο τους.
Καλούμε την οργανωμένη πολιτεία να πράξει τα αναγκαία
προκειμένου οι δράστες να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη».
ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
Το Δ.Σ. επικυρώνει τη δια περιφοράς απόφαση που ελήφθη κατά
πλειοψηφία την Παρασκεύη, 12/2 και αφορά στην έκδοση
ανακοίνωσης
με
το
ακόλουθο
περιεχόμενο
https://www.esiea.gr/i-esiea-stirizei-toys-nosokomeiakoys/ :
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εκφράζει την αμέριστη
συμπαράστασή του στους νοσοκομειακούς γιατρούς, που συνεχίζουν

να δίνουν τη μάχη στην πανδημική υγειονομική κρίση, χωρίς
ουσιαστική στήριξη και ικανά όπλα. Οι διώξεις που ασκούνται το
τελευταίο διάστημα σε συνδικαλιστές γιατρούς της ΟΕΝΓΕ, ΠΟΕΔΗΝ
και ΕΝΙΘ, είτε με εισαγγελικές κλήσεις για απολογία είτε με
πειθαρχικές διώξεις, επειδή άσκησαν το καθήκον τους να
απαιτήσουν την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας ως
ανάχωμα στην αντιμετώπιση του COVID 19, αποτελούν πρόκληση για
όλη την κοινωνία.
Οι υγειονομικοί δίνουν τη σκληρή μάχη στην προάσπιση της ζωής,
με τεράστιες ελλείψεις τις οποίες αναγνωρίζουν όλοι,
θυσιάζοντας ακόμη και τη ζωή τους.
Εν όψει του τρίτου κύματος της πανδημίας το δημόσιο σύστημα
υγείας χρειάζεται επιπλέον οχύρωση και όχι φίμωση αγωνιστών
γιατρών. Καλούμε να ακουστούν και να υλοποιηθούν τα δίκαια
αιτήματα τους που αφορούν την υγεία και τη ζωή όλων».

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΜΟΛΟΤΟΦ ΚΑΤΑ ΤΟΥ Τ/Σ
«ACTION 24»
Το Δ.Σ. επικυρώνει τη δια περιφοράς απόφαση που ελήφθη κατά
πλειοψηφία την Τρίτη, 23/2 και αφορά στην έκδοση ανακοίνωσης
με
το
ακόλουθο
περιεχόμενο
https://www.esiea.gr/katadikazoyme-tin-epithesi-kata-toy-t-s/
:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καταδικάζει τη χθεσινή
επίθεση, αργά χθες το βράδυ, με μολότοφ και μπογιές κατά του
τηλεοπτικού σταθμού «ACTION 24».
Η επίθεση εναντίον του σταθμού από κουκουλοφόρους είναι
επίθεση κατά της ελευθερίας της έκφρασης, της πολυφωνίας και
της Δημοκρατίας. Οι επιθέσεις αυτές δεν τρομοκρατούν κανέναν
συνάδελφο».

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ
Το Δ.Σ., επικυρώνει τη δια περιφοράς απόφαση που ελήφθη κατά
πλειοψηφία το Σάββατο 27/2 και αφορά στην έκδοση ανακοίνωσης
με
το
ακόλουθο
περιεχόμενο
https://www.esiea.gr/paratasi-stin-ypovoli-diloseon-toy-%c2%a8
p/ :
«Ψηφίστηκε από τη Βουλή η τροπολογία που εισήχθη στο ν/σ
«Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο
Απόδημου Ελληνισμού και ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής
συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας» περί παράτασης των
Δηλώσεων Πόθεν έσχες.
Ειδικότερα, παρατάθηκε μέχρι και τις 31.3.2021, λόγω των
έκτακτων συνθηκών που διαμορφώθηκαν από την πανδημία, η
καταληκτική προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής
κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικών (με απόκτηση
ιδιότητας υπόχρεου από 1.1.2020 έως και 30.11.2020) και
ετήσιων για το έτος 2020 (χρήση 2019).
Επίσης, εφιστάται η προσοχή στο εξής: Με την δημοσίευση του
νόμου 4760/11-12-2020 προβλέπεται ότι: «Οι υπόχρεοι που είχαν
υποβάλει έως τη δημοσίευση του ν. 4571/2018 (Α΄ 186), ήτοι τις
30.10.2018, δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών
συμφερόντων κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018 και δεν έχουν
επιβεβαιώσει αυτές, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν.
4571/2018, έχουν τη δυνατότητα να τις επιβεβαιώσουν, έως τρεις
(3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, κατά παρέκκλιση της
παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309)».
Κατά συνέπεια, μέχρι και την 10-3-2021, οι υπόχρεοι υποβολής
των Δηλώσεων Πόθεν Έσχες έχουν την δυνατότητα να
επανυποβάλουν, χωρίς την καταβολή παραβόλου, τις Δηλώσεις
Περιουσιακής Κατάστασης ετών 2016 και 2017 και αρχικές έτους

2018 που είχαν υποβληθεί μέχρι 30.10.2018 και δεν υποβλήθηκαν
εκ νέου.
Μετά την έκδοση του ν. 4571/2018 (Α΄ 186), η ηλεκτρονική
πλατφόρμα υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης
αναπροσαρμόστηκε στις διατάξεις αυτού και ξεκίνησε να
λειτουργεί εκ νέου εντός του 2019. Οι δηλώσεις (αρχικές και
ετήσιες) των ετών 2016, 2017 και 2018, οι οποίες είχαν
υποβληθεί έως και την 30.10.2018, ημεροχρονολογία δημοσίευσης
του ν. 4571/2018 (Α΄ 186), μεταφορτώθηκαν στο νέο σύστημα, ενώ
οι υπόχρεοι όφειλαν να τις υποβάλλουν εκ νέου, επιβεβαιώνοντας
ή και τροποποιώντας τα σχετικά στοιχεία. Μεγάλος αριθμός
υπόχρεων, είτε λόγω αρχικών τεχνικών δυσκολιών του συστήματος
κατά τη διαδικασία μεταφόρτωσης των στοιχείων, είτε λόγω
ελλιπούς ενημέρωσης και μη εξοικείωσης με το περιβάλλον της
νέας πλατφόρμας, δεν οριστικοποίησε εκ νέου τις δηλώσεις που
είχε ήδη υποβάλλει, ως όφειλε, τα προαναφερόμενα έτη, εντός
της ταχθείσας προθεσμίας.
Με τον τρόπο αυτό και δεδομένου του μεγάλου αριθμού των
ενδιαφερομένων, παρέχεται διευκόλυνση στους υπόχρεους, οι
οποίοι, καίτοι εκπλήρωσαν επί της αρχής την υποχρέωσή τους,
που συνίσταται σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης,
κατά το χρονικό διάστημα που όριζε το προηγούμενο νομοθετικό
καθεστώς, καλούνται να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες υποβολής
εκπρόθεσμης δήλωσης, λόγω της μη εκ νέου επιβεβαίωσης αυτής
εντός περιορισμένου χρονικού διαστήματος.
Προκειμένου να υποβάλουν τις Δηλώσεις αυτές, θα
ακολουθήσουν τη συνήθη διαδικασία υποβολής, αφού συνδεθούν
στην εφαρμογή υποβολής στο www.pothen.gr.
Η υποβολή γίνεται,

είτε:

α. επιλέγοντας την δήλωση του αντίστοιχου έτους από την
επιλογή «Προβολή Δηλώσεων» και μετά Επεξεργασία,
β. σε περίπτωση που έχετε προβεί σε διαγραφή αυτής, θα
προχωρήσετε σε δημιουργία νέας δήλωσης του έτους αυτού και θα

συμπληρώσετε και οριστικοποιήσετε τη δήλωση αυτή. Σε κάθε
περίπτωση συμβουλευτείτε για την ενημέρωσή σας τις
«Ειδοποιήσεις» πάνω δεξιά μέρος της οθόνης που εμφανίζεται
μετά την είσοδό σας στο σύστημα».

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ
ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Το Δ.Σ., επικυρώνει τη δια περιφοράς απόφαση που ελήφθη κατά
πλειοψηφία την Παρασκευή 5/3 και αφορά στην έκδοση ανακοίνωσης
με
το
ακόλουθο
περιεχόμενο
https://www.esiea.gr/to-d-s-tis-esiea-tima-kai-symmetexei-st/
:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ τιμά και συμμετέχει στις
εκδηλώσεις για την Παγκόσμια
εορτάζεται στις 8 Μαρτίου.

Ημέρα

της

Γυναίκας,

που

Από το 1909, που θεσμοθετήθηκε η «Ημέρα της Γυναίκας», πολλά
έχουν αλλάξει, αλλά και πολλά πρέπει να γίνουν ακόμη. Σε
πολλούς χώρους εργασίας, οι γυναίκες αμείβονται λιγότερο από
τους άνδρες για ομοειδείς εργασίες, πλήττονται σε μεγαλύτερα
ποσοστά από την ανεργία, την μαύρη και ανασφάλιστη εργασία, με
συνέπεια να πέφτουν συχνά θύματα εκβιασμού και σεξουαλικής
παρενόχλησης.
Επιπλέον, κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει το γεγονός ότι ο
επαγγελματικός ρόλος της γυναίκας ουδόλως την απαλλάσσει από
το θεμελιώδη ρόλο της στο πλαίσιο της οικογενειακής ζωής και
πως το άθροισμα των δύο αυτών ρόλων απορροφά κάθε λεπτό του
χρήσιμου χρόνου της ημέρας της. Πρόσφατες έρευνες αποκαλύπτουν
πόσο δυσανάλογα έχουν πληγεί οι γυναίκες από την οικονομική
και κοινωνική κρίση, που προκαλεί η επιδημιολογική κρίση, στις
μέρες μας. Ακόμη, όμως, και στο οικογενειακό περιβάλλον, οι
γυναίκες είναι τα συνήθη θύματα βίας και κακοποίησης,
φαινόμενο που, σύμφωνα με τα στοιχεία, έχει οξυνθεί κατά την
περίοδο του εγκλεισμού λόγω της πανδημίας.

Παράλληλα, στη χώρα μας, οι πρόσφατες καταγγελίες για
σεξουαλική βία, που, ως χιονοστιβάδα, βλέπουν το φως της
δημοσιότητας, έχουν δημιουργήσει ένα τεράστιο κύμα αντίδρασης,
το οποίο ενώνεται με το διεθνές κίνημα κατά της αποσιώπησης
και της μηδενικής ανοχής στα εγκλήματα σεξουαλικής
παρενόχλησης, κακοποίησης και βίας στους χώρους εργασίας, λόγω
φύλου, το οποίο εξελίσσεται, στην Ελλάδα, σε ένα πρωτόγνωρο
κοινωνικό κίνημα του 21ου αιώνα.
Για να επιτευχθούν, όμως, ουσιαστικές αλλαγές και για να
εκριζωθούν τα κοινωνικά στερεότυπα προς την κατεύθυνση της
πραγματικής ισότητας, απαιτείται συντονισμένη και πολυεπίπεδη
προσπάθεια, με τομές στον τομέα της Εκπαίδευσης, στο
Οικογενειακό, το Εργατικό και το Διεθνές Δίκαιο.
Η ΕΣΗΕΑ στηρίζει το αίτημα για την επικύρωση της Διεθνούς
Σύμβασης Εργασίας (ΔΣΕ) 190 σχετικά με την εξάλειψη της βίας
και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας καθώς και της Σύστασης
206 που ψηφίστηκαν από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ). Η
επικύρωσή της από τα Κράτη-Μέλη της ΔΟΕ δεν αποτελεί απλώς
συμμόρφωση προς ένα διεθνές consensus, που επιτεύχθηκε με
εντυπωσιακή πλειοψηφία, αλλά μία ευκαιρία για πραγμάτωση του
διεθνούς κεκτημένου για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας στην
εργασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Στρατηγική για την ισότητα
των φύλων 2020-2025 παροτρύνει τα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. προς
τούτο. Η επικύρωση της ΔΣΕ 190 έχει καταστεί ακόμη πιο
επίκαιρη και σημαντική για την αντιμετώπιση της πανδημίας
COVID-19 και την ανάκαμψη από την κρίση.
Τέλος καλούμε τα μέλη μας να είναι σε διαρκή επαγρύπνηση και
δράση. Το αίτημα για μηδενική ανοχή σε κάθε είδους βία είναι
πάγιο και αδιαπραγμάτευτο. Παλεύουμε για τη διαφύλαξη των
δικαιωμάτων μας και την ουσιαστική εφαρμογή της ισότητας των
φύλων».

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ
e-ΕΦΚΑ
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής
Ασφάλισης
και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
(αρ.πρωτ:288/2-3-2021) και κατόπιν εισηγήσεως της Προέδρου κ.
Μ. Αντωνιάδου, αποφασίζει κατά πλειοψηφία να προτείνει ως μέλη
της Συμβουλευτικής Επιτροπής Δημοσιογράφων εργαζομένων στα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης του e-ΕΦΚΑ τους δημοσιογράφους κ.
Νικόλαο Ρογκάκο, Αικατερίνη Γράβου και Γεώργιο Νικολόπουλο.
Επίσης εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο, να ενημερώσει για την απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου τον Πρόεδρο των Ανταποκριτών Ξένου
Τύπου, ο οποίος εξέφρασε την πρόθεση να υποστηρίξει του
εκπροσώπους που θα προτείνει η ΕΣΗΕΑ.
ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ
Το

Δ.Σ.,

κατόπιν

αιτήματος

του

μέλους

κ.

….

(αρ.πρωτ:290/3-3-21), αποφασίζει κατά πλειοψηφία να χορηγήσει
στο μέλος …. οικονομικό βοήθημα ισόποσο του βοηθήματος
Χριστουγέννων (200 € συν 50 € για κάθε ανήλικο τέκνο).

