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ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Το Δ.Σ. αποφασίζει:
Να πραγματοποιήσει εκδήλωση τιμής στη μνήμη του Παύλου
Μπακογιάννη 29 χρόνια μετά τη δολοφονία του.
Να προτείνει στο Μορφωτικό Ίδρυμα να διοργανώσει τη
σχετική εκδήλωση. Σε περίπτωση κωλύματος εκ μέρους του
Μορφωτικού Ιδρύματος, η ΕΣΗΕΑ θα αναλάβει εξ ολοκλήρου
τη διοργάνωση.
Να προσφερθεί, στους οικείους του τιμώμενου προσώπου,
συμβολική πλακέτα αντίγραφο της δημοσιογραφικής
ταυτότητας.
Να χρηματοδοτήσει την εκδήλωση και να εγκρίνει
οποιοδήποτε ποσό, αφού πρώτα ο Ταμίας κ. Χρ. Μαζανίτης
υποβάλει προς έγκριση στο συμβούλιο σχετικό
προϋπολογισμό.
Το κείμενο της απόφασης να σταλεί στο Μορφωτικό Ίδρυμα.
Να εκδώσει ανακοίνωση επί του θέματος.

ΘΕΜΑ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ/ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Το Δ.Σ., σε συνέχεια της απόφασης υπ’ αρ. 68/18-9-18,
αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

1. Τον ορισμό της επιτροπής που θα μελετήσει το θέμα των
πνευματικών δικαιωμάτων.
2. Η επιτροπή θα απαρτίζεται από τους κ.κ.:
Άρια Αγάτσα Β’ Αντιπρόεδρο,
Αγγελική Γυπάκη Ειδική Γραμματέα,
Άλκη Ψάρρα δικηγόρο,
Απόστολο Τσαλαπάτη Νομικό Σύμβουλο της ΕΣΗΕΑ,
Γιώργο Παπαθανασίου φωτορεπόρτερ,
Κωνσταντίνο Κυριακόπουλο μέλος της ΕΣΗΕΑ,
Χριστόφορο Κάσδαγλη μέλος της ΕΣΗΕΑ.

Οι κ.κ. Παπαθανασίου, Κυριακόπουλους και Κάσδαγλης θα
ενημερωθούν ότι αποτελούν μέλη της επιτροπής.
1. Η Β’ Αντιπρόεδρος κ. Α. Αγάτσα εξουσιοδοτείται να
προεδρεύει της επιτροπής σε συνεργασία και με την Ειδική
Γραμματέα κ. Αγγελική Γυπάκη.
2. Στην επιτροπή θα μετέχουν επιπλέον μέλη που θα προτείνει
ο Ταμίας κ. Χρ. Μαζανίτης.
3. Τα μέλη της επιτροπής θα υποβάλουν στο συμβούλιο
εισηγητική έκθεση επί τους θέματος με συγκεκριμένη
πρόταση έως τα τέλη Νοεμβρίου.
Το συμβούλιο θα αναζητήσει Πανεπιστημιακό από Σχολή
Δημοσιογραφίας της Αθήνας, που θα γνωρίζει το θέμα των
πνευματικών δικαιωμάτων, θα ερωτηθεί για το ύψος της
αμοιβής του και στη συνέχεια το θέμα θα έρθει στο
συμβούλιο προς έγκριση και εφόσον το συμβούλιο
συμφωνήσει τότε θα μετέχει στην επιτροπή.
Έκδοση ανακοίνωσης στην οποία μεταξύ άλλων θα
επισημαίνεται ότι το Δ.Σ. έχει αποφασίσει τη σύνθεση της

επιτροπής, η οποία αναλαμβάνει το θέμα της απόδοσης
πνευματικών δικαιωμάτων στους δημοσιογράφους.

