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Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Εκ μέρους του Δ.Σ. εύχομαι σε όλους και στις οικογένειές σας
χρόνια πολλά, δημιουργικά, με υγεία.
Εύχομαι η ενότητα που έχει επιδείξει μέχρι σήμερα ο κλάδος να
δυναμώνει, να γίνεται πιο αποτελεσματική. Γιατί μόνο με
ενότητα, αγωνιστικότητα, αποφασιστικότητα και ετοιμότητα
μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας.
Η σημερινή συνεδρίασή μας είναι η πρώτη στο νέο χρόνο.
Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε έναν μικρό απολογισμό για το τι
έγινε το 2004 αλλά και μια καταγραφή για το τι πρέπει να
γίνει.
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Θα αρχίσω με τους συνταξιούχους. Το Δ.Σ. μπορεί να κοιτάζει
στα μάτια τους συναδέλφους συνταξιούχους για τις ενέργειες που
έχει κάνει, παρ’ όλο ότι τα αποτελέσματα δεν είναι ακόμα
εκείνα που επιδιώκουμε.
Για τη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων των συνταξιούχων το
πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι δεν έχουμε απέναντί μας
έναν εργοδότη για να τον πείσουμε. Έχουμε να κάνουμε με το
κράτος. Ένα κράτος που δύσκολα αντιμετωπίζεται και εποφθαλμιά
τα ασφαλιστικά μας Ταμεία.
Όταν συναντηθήκαμε με τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών
κ. Αλογοσκούφη του εκθέσαμε τα αιτήματα των συνταξιούχων και
του υποβάλαμε υπόμνημα. Στη συνέχεια, σε άλλες συζητήσεις που

είχαμε μαζί του ο υπουργός υποσχέθηκε ότι θα υπάρξει εφ’ άπαξ
ενίσχυση των συνταξιούχων. Τώρα που απαλλάχθηκε από το φόρτο
του προϋπολογισμού αναμένουμε να μας ορίσει νέα συνάντηση.
Για το θέμα αυτό όπως και για όλα τα άλλα που απασχολούν τον
κλάδο θα συζητήσουμε με τον Υπουργό Επικρατείας κ. Θεόδωρο
Ρουσόπουλο την ερχόμενη Παρασκευή.
Επαναλαμβάνω και πάλι ότι τα προβλήματα των συνταξιούχων
παραμένουν στην άμεση προτεραιότητα του Δ.Σ.. Γιατί οι
συνταξιούχοι δεν είναι απόμαχοι. Είναι ενεργά και ισότιμα
μέλη, που βρίσκονται πάντοτε στην πρώτη γραμμή και πρέπει να
έχουν την ίδια ακριβώς αντιμετώπιση όπως οι εργαζόμενοι.
Εργαζόμενοι και συνταξιούχοι αποτελούν τη δυνατή και αδιαίρετη
ΕΣΗΕΑ.
Το Δ.Σ. μπροστά στον κίνδυνο συνταξιούχοι να μην προλάβουν να
υποβάλουν αίτηση μέσα στο 2004 για την επιστροφή κρατήσεων
υπέρ του ΛΑΦΚΑ και να χάσουν έτσι ενός χρόνου κρατήσεις έδωσε
εντολή στο Νομικό Σύμβουλο κ. Μπελίτση να καταθέσει αίτηση για
λογαριασμό όλων υπογράφοντας ως πληρεξούσιος δικηγόρος.
Με επιστολή μας ενημερώσαμε τους ενδιαφερόμενους για την
ενέργειά μας αυτή. Διευκρινίζω ότι η αίτηση έγινε προς το
συμφέρον των συνταξιούχων και μόνο. Δεν δεσμεύει ούτε
δημιουργεί υποχρεώσεις σε κανένα. Όποιος επιθυμεί μπορεί να
ζητήσει να διαγραφεί το όνομά του από την αίτηση.
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Όταν ανέλαβε το τωρινό Δ.Σ. βρήκε μπροστά του ανοικτές τρεις
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για το 2003. Αφορούσαν την ΕΡΤ,
την ιδιωτική τηλεόραση και την ιδιωτική ραδιοφωνία. Μόλις
υπογράψαμε τις συμβάσεις αμέσως τις καταγγείλαμε αρχίζοντας
νέο κύκλο διαπραγματεύσεων για τις ΣΣΕ του 2004.
Παρόλα τα γεγονότα που μεσολάβησαν και ήταν ανασταλτικά για
την πρόοδο των διαπραγματεύσεων (βουλευτικές εκλογές,
ευρωεκλογές, Ολυμπιακοί Αγώνες, αλλαγή Κυβέρνησης) υπογράψαμε
τη ΣΣΕ με την ΕΙΗΕΑ.
Στη συνέχεια διαπραγματευτήκαμε και υπογράψαμε τις ΣΣΕ με την

ΕΡΤ, την ιδιωτική τηλεόραση και το ιδιωτικό ραδιόφωνο. Όλες οι
ΣΣΕ υπεγράφησαν μέσα στο χρόνο για τον οποίο ίσχυαν. Πέντε
μήνες πριν λήξει η θητεία του Δ.Σ. εκκρεμότητες δεν υπάρχουν,
αφού όλες οι ΣΣΕ έχουν υπογραφεί.
Παρότι για πρώτη φορά στις ΣΣΕ και τις ιδιωτικές συμφωνίες
αναφέρεται ρητά ότι αυτές ισχύουν και μάλιστα αναδρομικά και
για τα μη μέλη, με υπουργική απόφαση, σε ελάχιστο χρόνο,
πετύχαμε να κηρυχθούν υποχρεωτικά εκτελεστές.
Δεν θα σας απασχολήσω με το περιεχόμενο των ΣΣΕ. Έχετε
ενημερωθεί κατά τις προηγούμενες συνεδριάσεις του Μικτού, με
λεπτομερείς ανακοινώσεις και καταχωρήσεις στο site της Ένωσης.
Το Δ.Σ. δεν εφησυχάζει. Θα παρακολουθήσει την εφαρμογή των ΣΣΕ
και θα επέμβει σε κάθε περίπτωση παραβίασής τους.
ΕΡΤ
Για την ΕΡΤ, τη μόνη από τις ΣΣΕ που είναι μονοετούς
διάρκειας, δόθηκε εντολή στη Νομική Υπηρεσία της Ένωσης να την
καταγγείλει και να ετοιμάσει το σχέδιο για τη σύναψη της νέας
που θα προτείνουμε.
Το μεγάλο όμως θέμα στην ΕΡΤ είναι εκείνο των συμβασιούχων.
Πετύχαμε την ανανέωση των ετήσιων συμβάσεων και τη σύναψη
επτάμηνων συμβάσεων για τους τριμηνίτες, τετραμηνίτες.
Δυστυχώς, από το νομικό καθεστώς που διέπει την ΕΡΤ και το
Προεδρικό Διάταγμα για τις μονιμοποιήσεις δεν έχουμε τη
δυνατότητα να εκπροσωπηθούμε, ούτε καν ως παρατηρητές, στη
διαδικασία επιλογής. Όσα λέγονται περί του αντιθέτου ότι το
Δ.Σ. ολιγώρησε ή δεν ενδιαφέρθηκε είναι πέρα για πέρα αναληθή.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Η επίθεση εναντίον των ασφαλιστικών μας Ταμείων συνεχίζεται.
Σε χρόνο ρεκόρ για τα δικαστηριακά δεδομένα, προσδιορίστηκε
αγωγή με την οποία μη ασφαλισμένος στον ΕΔΟΕΑΠ ζητούσε να
θεωρηθεί ο Οργανισμός ως Δημοσίου Δικαίου και να διορίζει ο
Υπουργός το Δ.Σ.
Το Διοικητικό Εφετείο, επίσης σε χρόνο ρεκόρ, επικαλούμενο
λόγους δικονομικούς, παρέπεμψε την υπόθεση στο Συμβούλιο της

Επικρατείας αντί να την απορρίψει ή όπως υποστηρίζουν οι
νομικοί μας “να τη ρίξει στον κάδο των αχρήστων” χωρίς καν να
ασχοληθεί με αυτή.
Η αγωγή και η απόφαση αποτελούν μόνο μια πτυχή της επίθεσης
που έχει ξεσπάσει εδώ και τρία χρόνια, για την άλωση των
Ταμείων μας και ιδίως του ΕΔΟΕΑΠ τη στιγμή μάλιστα που
αναλογιστική μελέτη που εκπονήθηκε δείχνει ότι σε αντίθεση με
ότι συμβαίνει στα άλλα Ταμεία η είσοδος ανεξέλεγκτου αριθμού
μελών αντί να ενισχύσει τον ΕΔΟΕΑΠ θα συντελέσει στη γρήγορη
χρεωκοπία του.
Αυτό μαζί με την αναβάθμιση της θέσης των συνταξιούχων (αύξηση
συντάξεων, επαναφορά του προηγούμενου νομικού καθεστώτος για
την απασχόληση των συνταξιούχων) είναι τα μεγάλα θέματα που
αντιμετωπίζουμε και για τα οποία καθημερινά προσπαθούμε.
Μια άλλη μορφή επίθεσης στα Ταμεία μας είναι εκείνη που
επιδιώχθηκε με την απόπειρα προσθήκης σε σχέδιο νόμου διάταξης
σύμφωνα με την οποία οι ισολογισμοί μπορούσαν να αναρτώνται
στις ιστοσελίδες των εφημερίδων. Αντιλαμβάνεσθε το ύψος της
απώλειας εσόδων για το ΤΣΠΕΑΘ από τη διαφυγή αγγελιοσήμου. Το
Δ.Σ. αντέδρασε άμεσα και πέτυχε όχι μόνο να αποσυρθεί η
συγκεκριμένη διάταξη αλλά και να προβεί σε ρητή δήλωση στα
πρακτικά της Βουλής ο τότε Υπουργός Ανάπτυξης ότι δεν θίγεται
ο τρόπος δημοσίευσης ισολογισμών.
ΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι εκείνο που αφορά το υποχρεωτικό
κατώτατο όριο των 10.000.000 δραχμών που ορίζεται από το νόμο
για αστική αποζημίωση. Είναι η γνωστή τυποκτόνος διάταξη με
την οποία ξεκίνησε βιομηχανία προσχηματικών αγωγών από δήθεν
θιγόμενους εναντίον συναδέλφων που κινδύνεψαν ακόμα να δουν να
βγαίνει σε πλειστηριασμό και το σπίτι τους.
Σε συνάντηση που είχαμε με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ.
Παπαληγούρα εκθέσαμε τις απόψεις μας και υποβάλαμε σχέδιο
τροποποιητικής διάταξης. Ο κ. Παπαληγούρας αντιμετώπισε θετικά
το πρόβλημα. Υπήρξε, μάλιστα, συνεργασία του υπουργείου με τον
Νομικό Σύμβουλο της Ένωσης κ. Μπελίτση ο οποίος κατέθεσε πλήρη

αιτιολογία της προτεινόμενης τροποποίησης. Αισιοδοξούμε ότι
βρισκόμαστε σε καλό δρόμο.
PLANET
Ο “PLANET” εξακολουθεί να παραμένει ανοιχτή πληγή. Η Ένωση
προχώρησε σε κάθε δυνατή και επιτρεπτή ενέργεια για να
εξαναγκασθεί ο κ. Παύλοβιτς να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις
του.
Προκαλέσαμε επέμβαση του ΕΣΡ και απευθυνθήκαμε στον υπουργό
Επικρατείας κ. Ρουσόπουλο και στον υφυπουργό Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας κ. Γιακουμάτο. Επιδοτήσαμε τους
ανέργους. Πραγματοποιήσαμε ανοικτή συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
Το πρόβλημα στον “PLANET” δεν είναι απλό. Εκείνο που
επιδιώκουμε είναι την επαναλειτουργία του σταθμού και την
καταβολή των οφειλομένων.
Οι δυσκολίες όμως είναι μεγάλες γιατί αντιμετωπίζουμε μια
εταιρεία η οποία δεν έχει ακίνητη περιουσία ενώ η άδεια
λειτουργίας του σταθμού είναι μετέωρη μετά την απόφαση του
Συμβουλίου της Επικρατείας
αδειοδότηση του “PLANET”.

που

έκρινε

μη

νόμιμη

την

Η περίπτωση του “PLANET” επαναφέρει το ζήτημα που είχε θέσει
πρώτη η ΕΣΗΕΑ για τον ορισμό ουσιαστικών προϋποθέσεων,
διασφαλίσεων και εγγυήσεων για τη χορήγηση της αδείας
λειτουργίας. Πιστεύουμε ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν να
αποφευχθούν στο μέλλον ανάλογες καταστάσεις. Μόνο δηλαδή αν
για τη χορήγηση της αδείας προβλέπεται υποχρεωτική η
διασφάλιση των απαιτήσεων των εργαζόμενων και η διατήρηση ενός
ελαχίστου αριθμού θέσεων εργασίας.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
Για τα προβλήματα της καθημερινότητας στους χώρους δουλειάς η
αντίδραση του Δ.Σ. υπήρξε άμεση και δραστική. Δεν θα αναφερθώ
αναλυτικά στις περιπτώσεις που το Δ.Σ. αντέδρασε δυναμικά και
καίρια. Σας είναι γνωστές από ανακοινώσεις και την ενημέρωσή
σας κατά τις τακτικές συνεδριάσεις του Μικτού Συμβουλίου κάθε

μήνα, όπως ορίζει το Καταστατικό, αλλά και από τις έκτακτες.
Στην περίπτωση καταβολής των αποδοχών και του δώρου στον Ρ/Σ
“FLASH” το Δ.Σ. με τη στάση του συνέβαλε αποφασιστικά στην
εξόφληση στις συγκεκριμένες ημερομηνίες.
Το Δ.Σ. δεν έκρυψε ποτέ τίποτα. Αντίθετα, μάλιστα, φρόντισε να
γνωστοποιεί τις ενέργειές του, τους προβληματισμούς και τις
θέσεις του. Γιατί αυτό το Δ.Σ. επιζητά την εποικοδομητική
κριτική, τη γόνιμη αντιπαράθεση ιδεών και θέσεων μέσα από έναν
καλόπιστο διάλογο.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Σοβαρό πρόβλημα για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση
αντιμετωπίζουν οι διαπιστευμένοι συνάδελφοι μας στο Υπουργείο
Εθνικής ’μυνας.
Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. επισκέφθηκε τον Υπουργό Εθνικής ’μυνας
και ζήτησε τη διασφάλιση της ελεύθερης κίνησης των
διαπιστευμένων δημοσιογράφων στις πηγές πληροφόρησης, την
τακτική ενημέρωσή τους από τον ίδιο.
Στον Υπουργό θέσαμε και το θέμα ασφάλισης των συναδέλφων μας
που επιβαίνουν σε στρατιωτικά μέσα μεταφοράς για να καλύψουν
δημοσιογραφικές αποστολές. Συγκαλέσαμε σύσκεψη των
διαπιστευμένων στο υπουργείο Εθνικής ’μυνας συναδέλφων μας και
συζητήσαμε μαζί τους τα προβλήματα.
Για το Δ.Σ. η απρόσκοπτη ενημέρωση των δημοσιογράφων είναι
σημαντικό θέμα, αφού ανάλογες δυσκολίες παρατηρούνται και σε
άλλα υπουργεία και χώρους ρεπορτάζ. Το πρόβλημα πρέπει να
αντιμετωπιστεί στο σύνολό του. Οι δημοσιογράφοι πρέπει να
έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις πηγές των ειδήσεων. Απορρίπτουμε
κάθε απόπειρα κατευθυνόμενης ενημέρωσης, που συχνά
επιχειρείται μέσα από ανακοινώσεις και δελτία τύπου υπουργείων
και οργανισμών.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Παραμονές εορτών η Ένωση έδειξε το κοινωνικό πρόσωπό της.
Επισκεφθήκαμε το κατεχόμενο Ριζοκάρπασο στην Κύπρο και

μοιράσαμε χριστουγεννιάτικα δώρα στους εγκλωβισμένους μαθητές
του Δημοτικού και Γυμνασίου. Στα δύο αυτά Ελληνοκυπριακά
σχολεία, τα μόνα που λειτουργούν με απόφαση του ΟΗΕ στα
κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, προσφέραμε
τεχνολογική στήριξη και αναλάβαμε την ανακατασκευή των γηπέδων
μπάσκετ και ποδοσφαίρου.
Από την πρώτη στιγμή το Δ.Σ. ευαισθητοποιήθηκε για τη συμφορά
που έπληξε τη νοτιοανατολική Ασία. Η ΕΣΗΕΑ, ως πρώτο δείγμα
συμπαράστασης, πρόσφερε 6.000 ευρώ στη Διεθνή Ομοσπονδία
Δημοσιογράφων που έχει αναλάβει τη συγκέντρωση χρημάτων.
ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Είναι γνωστό ότι το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να τιμήσει το Νίκο
Καραντηνό απονέμοντάς του την ανώτατη διάκριση της ΕΣΗΕΑ. Η
εκδήλωση θα γίνει στην Ένωση στις 28 Ιανουαρίου και τον
Φεβρουάριο στη Λευκωσία σε συνεργασία με την Ένωση Συντακτών
Κύπρου.
Θεωρούμε επίσης σημαντικό ότι τα ΕΛΤΑ, ύστερα από αίτημά μας,
αποφάσισαν να τμήσουν την ενενηντάχρονη ιστορία και προσφορά
της Ένωσής μας στο Έθνος, στον πολιτισμό, την κοινωνία με
σειρά αναμνηστικών γραμματοσήμων, στα οποία θα αποτυπώνονται
οι μορφές του πρώτου Προέδρου της ΕΣΗΕΑ Ιωάννη Κονδυλάκη και
άλλων διαπρεπών λογοτεχνών μελών της.
Υπενθυμίζω ακόμα το 25ο Παγκόσμιο Δημοσιογραφικό Συνέδριο που
έγινε το Μάιο στην Αθήνα με εξαιρετική επιτυχία και επαινέθηκε
από τη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων και από δεκάδες
Δημοσιογραφικές Ενώσεις από ολόκληρο τον κόσμο αντιπροσωπείες
των οποίων μετείχαν σ’ αυτό.
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
Οι εγγραφές νέων μελών για το 2004 βρίσκονται στο τελευταίο
στάδιο. Αναμένουμε την ολοκλήρωση των εξετάσεων από τους
γιατρούς του ΕΔΟΕΑΠ για να τις οριστικοποιήσουμε. Μόλις
εκπνεύσει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το 2005 θα αρχίσει
αμέσως η διαδικασία για τις νέες εγγραφές.

Θα μπορούσα να αναφερθώ και σε άλλα πολλά. Ας τα αφήσουμε όμως
για τη Γενική Συνέλευση όπου εκεί θα ειπωθούν όλα.
Αφού ακούσουμε την κριτική, τις παρατηρήσεις και προτάσεις σας
θα παρακαλούσα να κόψουμε την πρωτοχρονιάτικη πίτα για τα μέλη
του Μικτού Συμβουλίου.

