ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΕΣΗΕΑ
ΜΑΝΩΛΗ
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΣΤΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΣΗΕΠΗΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
4/10/2003
Συμμετείχαν τα προεδρεία: ΠΟΕΣΥ, ΕΣΗΕΑ, ΕΣΗΕΠΗΝ, ΕΣΗΕΜ-Θ,
ΕΣΗΕΘΣΕΕ και ΕΣΠ-ΗΤ
Θέματα: Ασφαλιστικό, Περιφερειακός Τύπος, Συλλογικές
Συμβάσεις
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΣΗΕΑ ΜΑΝΩΛΗ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΕΣΗΕΠΗΝ για την φιλοξενία και να
χαιρετήσω την πρωτοβουλία της για την συνάντηση αυτή.
Οφείλω επίσης να υπογραμμίσω το συντονιστικό ρόλο της ΠΟΕΣΥ
αλλά και τη θετική συμβολή όλων των αδελφών Ενώσεων στην
κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
Συναντήσεις όπως η σημερινή στην Πάτρα και άλλες που ασφαλώς
θα ακολουθήσουν και με δική μας πρωτοβουλία, σφυρηλατούν
πανελληνίως την ενότητα του κλάδου.
Ενότητα την οποία πρέπει να διατηρούμε, να ενισχύουμε και να
διευρύνουμε.
Γιατί τα προβλήματα αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα μόνο
με αγώνες και κοινές συντονισμένες προσπάθειες όλων των
Ενώσεων.
Τα θέματα που αναφέρονται στην πρόσκλησή σας είναι εξαιρετικά
επίκαιρα και απαιτούν την άμεση αντιμετώπιση τους. Δεν θα

επεκταθώ σε λεπτομερείς αναφορές. Συνάδελφοι θα εισηγηθούν
ειδικά το κάθε θέμα. Θα ήθελα να αναφερθώ κατά τρόπο γενικό
και στη συνέχεια αφού αναπτυχθούν τα θέματα να πάρουμε θέση
επάνω σε αυτά.
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Αυτή τη στιγμή η ΕΣΗΕΑ διαπραγματεύεται, ταυτόχρονα, τέσσερις
συμβάσεις. Με την ΕΡΤ, την Ιδιωτική Ραδιοφωνία, την Ιδιωτική
Τηλεόραση και την ΕΙΗΕΑ για ορισμένα θέματα που υπάρχει ρητή
πρόβλεψη στην ισχύουσα ΣΣΕ. Τα θέματα αυτά είναι τα
πνευματικά δικαιώματα, η αμοιβή των ενθέτων, η αντικατάσταση
των οθονών των Η/Υ με οθόνες TFT.
Ειδικά για την ΕΡΤ η προτεραιότητα έχει δοθεί στο θέμα των
“συμβασιούχων” και της προοπτικής εξομοίωσης των αποδοχών με
εκείνων των ΣΣΕ των εφημερίδων. Οι διαπραγματεύσεις
βρίσκονται σε εξέλιξη και είναι σκληρές. Θα πρέπει να είμαστε
σε εγρήγορση και ετοιμότητα και για αγωνιστικές
κινητοποιήσεις αν οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν σε αδιέξοδο
από τους εργοδότες.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
Κύρια μέριμνά μας θα πρέπει να είναι η διασφάλιση της
αυτοτέλειας και βιωσιμότητας των Ταμείων μας, η αναβάθμιση
των προσφερομένων υπηρεσιών και συντάξεων και η προστασία του
Αγγελιοσήμου. Ακούγονται πολλά και διάφορα για το ασφαλιστικό
νομοσχέδιο που προτίθεται να φέρει το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη Βουλή. Ο Υπουργός υποσχέθηκε να μας
το στείλει πριν από την κατάθεση στη Βουλή.
Μερικά από τα αιτήματα που η Ένωσή μας κατ’ επανάληψη έχει
ζητήσει από τον Υπουργό είναι α) να αναγνωριστεί και στον
ΕΔΟΕΑΠ ο χρόνος που αναγνωρίζεται στο ΤΣΠΕΑΘ, β) να
συνεχίζεται η ασφάλιση στο ΤΣΠΕΑΘ σε περίπτωση μεταβολής της
περιοδικότητας της έκδοσης, γ) να επανέλθει το καθεστώς του
ΤΣΠΕΑΘ για τους εργαζόμενους συνταξιούχους, δ) να
τροποποιηθεί η διάταξη του άρθρου 32 ν. 1264/82 (υπόθεση
Κουρή – ΝΣΚ), ε) να καταργηθεί η ασφάλιση στον κλάδο υγείας
του ΤΕΒΕ για τους εργαζόμενους συνταξιούχους. Κατά τη

συζήτηση που θα κάνουμε θα γίνει λεπτομερής αναφορά στα
ασφαλιστικά θέματα.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
Η ΠΟΕΣΥ μας γνωστοποίησε το σχέδιο για τον Περιφερειακό Τύπο.
Θα υπάρξει αναλυτική τοποθέτησή μας αφού μελετηθεί. Πάντως οι
όποιες παρατηρήσεις μας θα βασίζονται στο τρίπτυχο α)
διασφάλιση των θέσεων εργασίας, β) διασφάλιση των δικαιωμάτων
των εργαζομένων και γ) βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.
Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο γιατί ο χρόνος είναι
πολύτιμος. Πιστεύω ότι θα δοθεί ευκαιρία να καταθέσουμε τις
απόψεις μας κατά τη συζήτηση των επιμέρους θεμάτων.
Τελειώνοντας, εύχομαι η σημερινή συνάντηση να αποτελέσει τη
βάση ενός γόνιμου μεταξύ μας διαλόγου σε πνεύμα
αλληλοσεβασμού και δημιουργικής δράσης.

