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ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ &
ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2020

ΚΑΙ ΤΩΝ
ΤΑΜΕΙΟΥ

Ο Ταμίας κ. Μ. Διόγος, καταθέτει στο Δ.Σ. για έγκριση τον
Ισολογισμό και Απολογισμό της ΕΣΗΕΑ χρήσεως 2020 και των
ειδικών λογαριασμών Απεργιακού Ταμείου και Ταμείου
Αλληλοβοηθείας χρήσεως 2020.
Η Πρόεδρος κ. Μ. Αντωνιάδου θέτει σε ψηφοφορία την έγκριση του
Ισολογισμού- Απολογισμού της ΕΣΗΕΑ χρήσεως 2020 καθώς και των
ειδικών Λογαριασμών Απεργιακού Ταμείου και Ταμείου
Αλληλοβοηθείας χρήσεως 2020 (επισυνάπτονται στα πρακτικά οι
εισηγητικές εκθέσεις του Λογιστηρίου).
Βάσει της ψηφοφορίας η απόφαση λαμβάνεται κατά πλειοψηφία.

ΘΕΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ 7Ο ΟΡΟΦΟ
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη την επισυναπτόμενη εισήγηση της Β’
Αντιπροέδρου κ. Αγγ. Γυπάκη για την ολοκλήρωση των εργασιών
αναμόρφωσης του 7ου ορόφου και ονοματοδοσίας των αιθουσών και
τις συμπληρωματικές προτάσεις της Προέδρου και του Γενικού
Γραμματέα, εγκρίνει κατά πλειοψηφία:
Την εισήγηση της Β’ Αντιπροέδρου κας Αγγελικής Γυπάκη
όσον αφορά τα ονόματα των αιθουσών.

Να δοθεί στην αίθουσα που φιλοξενεί το αρχείο εφημερίδων
το όνομα του αείμνηστου και εμβληματικού πρώην Διευθυντή
της Βιβλιοθήκης Παναγιώτη Πατρίκιου και να αναρτηθεί το
πορτραίτο του στην αίθουσα, καθώς και ενημερωτικό
σημείωμα για τη συμβολή του στη βιβλιοθήκη της ΕΣΗΕΑ.
Η εισήγηση της κας Αγγελικής Γυπάκη έχει ως εξής:
«Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των εργασιών αναμόρφωσης του 7ου
ορόφου και προκειμένου να τιμήσουμε σπουδαίους συναδέλφους,
που δώρισαν τις περιουσίες τους και δημιούργησαν κληροδοτήματα
στην ΕΣΗΕΑ, προτείνω να δώσουμε στις αίθουσες του 7 ου ορόφου
τιμητικά τα ονόματα των μεγάλων δωρητών ως εξής:
Η αριστερή μεγάλη αίθουσα σεμιναρίων
Αίθουσα Γεράσιμου Λύχνου
Η πρώτη δεξιά, μικρότερη αίθουσα σεμιναρίων – συσκέψεων
Αίθουσα Ηρακλή Πετιμεζά
Η δεξιά γωνιακή αίθουσα
Αίθουσα Κώστα Βιδάλη
Η αίθουσα που φιλοξενεί το ιστορικό αρχείο της ΕΣΗΕΑ
Ιστορικό αρχείο της ΕΣΗΕΑ
Η

αριστερή γωνιακή αίθουσα που φιλοξενεί το αρχείο εφημερίδων
Αρχείο εφημερίδων (*έχει αναδιαμορφωθεί)

Με την ευκαιρία σας ενημερώνω ότι στην παρούσα
βρισκόμαστε στο εξής στάδιο των εργασιών:

φάση

1. Ολοκληρώθηκαν οι χρωματικές εργασίες, μετά την τελική
τοποθέτηση των επιτοίχιων βιβλιοστασίων.
2. Ολοκληρώθηκαν οι πρόσθετες ηλεκτρολογικές εργασίες
(τοποθέτηση επιπλέον πριζών, σύνδεση καλωδίων internet

κ.λπ.)
3. Έχουν παραδοθεί τα καθίσματα, εργασίας και βοηθητικά
σεμιναρίων, με ανακλινόμενους πίνακες και μη.
4. Διαμορφώνεται το εικαστικό υλικό που θα τοποθετηθεί
επιτοίχια στην αίθουσα και στο Αρχείο και εντός της
εβδομάδας αναμένεται να αρχίσει η παράδοσή τους.
Σε επόμενη φάση, μετά την απόφασή μας, θα τοποθετηθούν οι
ενημερωτικές πινακίδες που θα χαρακτηρίζουν τον όροφο «Ιωάννη
Κονδυλάκη» και τις αίθουσες με τις παραπάνω ονομασίες».

ΘΕΜΑ: ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Το Δ.Σ., συζήτησε εκτενώς τα φαινόμενα παραβίασης της
δεοντολογίας και προώθησης σεξιστικού και ομοφοβικού λόγου
στην κάλυψη γεγονότων με αποκορύφωμα τις πρόσφατες
γυναικοκτονίες της Καρολάιν στα Γλυκά Νερά και της Γαρυφαλλιάς
στη Φολέγανδρο. Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την ανάληψη σειράς
πρωτοβουλιών και την υλοποίηση δράσεων για την κατά το δυνατόν
αντιμετώπιση του φαινομένου. Ενδεικτικά:
Να καθιερωθεί, αρχής γενομένης από τις εγγραφές του
2021, ως βασική προϋπόθεση εισαγωγής νέων μελών στην
ΕΣΗΕΑ, η παρακολούθηση σεμιναρίου με σκοπό την ενημέρωση
και την κατανόηση των Αρχών Δημοσιογραφικής
Δεοντολογίας.
Εκ μέρους του Δ.Σ. οι κ.κ. Γ. Βότσκαρης, Αγγ. Γυπάκη και
Μ. Νικολάρα αναλαμβάνουν να έρθουν σε επικοινωνία,
προκειμένου να υπάρξει συνεργασία, με πανεπιστημιακά
τμήματα Μέσων Ενημέρωσης, με φορείς της πολιτείας όπως η
Γενική Γραμματεία Ισότητας, καθώς και με οργανώσεις που
δραστηριοποιούνται υπέρ των δικαιωμάτων προστατευόμενων
ομάδων με σκοπό τη διοργάνωση Ημερίδας το φθινόπωρο και
την υλοποίηση καμπάνιας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης.
Να πραγματοποιηθούν, το συντομότερο δυνατόν, συναντήσεις

με τους Διευθυντές Ενημέρωσης εφημερίδων, sites,
τηλεοπτικών σταθμών και ραδιοφώνων, ώστε να συζητηθούν
θέματα που αφορούν στην ποιότητα της ενημέρωσης.
Να σταλεί απαντητική επιστολή στην υπ’ αρ.
πρωτ:886/19-07-21 επιστολή του Οργανισμού «WOMEN ON TOP
και της Action Aid Hellas», στην οποία θα αναφέρονται οι
πρωτοβουλίες που αποφάσισε να αναλάβει η ΕΣΗΕΑ.
Με τη συνδρομή συναδέλφων με εξειδίκευση στο αντικείμενο
και πανεπιστημιακών τμημάτων ΜΜΕ, να ξεκινήσει η
κατάρτιση ενός «χάρτη» με οδηγίες, συστάσεις και πιθανώς
ενδεδειγμένες ορολογίες προς τα μέλη της ΕΣΗΕΑ. Η
κωδικοποίηση αυτή σκοπό έχει να συνδράμει στην
ευαισθητοποίηση, στην καλύτερη κατανόηση και
αποτελεσματικότερη εφαρμογή των Αρχών Δεοντολογίας του
Δημοσιογραφικού Επαγγέλματος στην κάλυψη και το
σχολιασμό γεγονότων με σοβαρές κοινωνικές προεκτάσεις.

ΘΕΜΑ: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΗΝ 28Η ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 22-26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο, έπειτα από πρόσκληση της
Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) προς την
Πρόεδρο κ. Μ. Αντωνιάδου, εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη
συμμετοχή της στην 28 η Γενική Συνέλευση της Δ.Σ.Ο, που θα
πραγματοποιηθεί στην Κρήτη, στις 22 -26 Ιουλίου.

