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Εισήγηση Μανώλη Μαθιουδάκη Προέδρου ΕΣΗΕΑ
στο Μικτό Συμβούλιο της 6ης Νοεμβρίου 2003
Το Μικτό Συμβούλιο συνέρχεται και σήμερα σε τακτική ανά μήνα
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Συνεδριάζουμε σήμερα ύστερα από την επιτυχημένη χθεσινή
συνέλευση των εργαζομένων και συνταξιούχων συναδέλφων μας,
στα πλαίσια της γενικής κινητοποίησης του κλάδου για να
υπερασπιστούμε τα Ταμεία μας, την περίθαλψη μας, τις
συντάξεις μας. Για να πάρει πίσω η Κυβέρνηση το καταστροφικό
για τον κλάδο μας νομοσχέδιο, που προωθεί στη Βουλή προς
ψήφιση.
Είμαστε έτοιμοι για απεργιακές κινητοποιήσεις. Για να βγούμε
στους δρόμους όπου θα συναντήσουμε πολυπληθείς τάξεις
εργαζομένων και συνταξιούχων να αγωνίζονται για να μη
περάσουν τα καταστροφικά και γι’ αυτούς μέτρα που προβλέπει
το ασφαλιστικό νομοσχέδιο.
Είναι η ώρα των ευρύτερων συμμαχιών. Να ενώσουμε τις δυνάμεις
μας με τους άλλους εργαζόμενους σ’ ένα πλατύτερο μέτωπο
αλληλεγγύης.
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Ο μήνας που πέρασε ήταν ιδιαίτερα κρίσιμος για την πορεία των
διαπραγματεύσεων για τις ΣΣΕ.
ΕΡΤ
Οι διαπραγματεύσεις με την ΕΡΤ βρίσκονται σε στασιμότητα
περιμένοντας τις νέες προτάσεις της ΕΡΤ. Στην τελευταία

συνάντηση είχαμε ξεκαθαρίσει για μία ακόμα φορά πως για μας
το θέμα των συμβασιούχων είναι ιεραρχικά στην κορυφή των
αιτημάτων που πρέπει να ικανοποιηθούν. Η ΕΡΤ όμως
κωλυσιεργεί, προβάλει νομικίστικους ισχυρισμούς και γενικά η
στάση της δεν συμβάλει για μια συνολική αντιμετώπιση και λύση
του προβλήματος.
Με την ευκαιρία θα πρέπει να τονίσω ότι η Ένωση υπερασπίζεται
τον διάλογο και δεν κλείνει τη πόρτα στις διαπραγματεύσεις,
δεν πρόκειται όμως να δεχτεί λύσεις που δεν θα οδηγούν προς
την ικανοποίηση των δύο βασικών αιτημάτων της, της
αποκατάστασης των συμβασιούχων και τις εξομοίωσης των
αποδοχών.
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Η παραπάνω θέση μας, για το διάλογο, ισχύει και για τις
διαπραγματεύσεις με την ιδιωτική ραδιοφωνία και τηλεόραση.
Επιδείξαμε ιώβειο υπομονή αλλά και επιμονή στην διεκδίκηση
των αιτημάτων μας. Όμως οι εκπρόσωποι των εργοδοτών επιμένουν
σε μία αντιπαράθεση στείρων ισχυρισμών, ασύστολης
κινδυνολογίας αλλά και επιχειρούν να επέμβουν και να
“διορθώσουν” το Καταστατικό της Ένωσης. Ζητήσαμε να
υποβάλλουν νέες συγκεκριμένες αντιπροτάσεις που θα μπορούν να
αποτελέσουν την αφετηρία μιας ουσιαστικής διαπραγμάτευσης. Η
τηλεόραση μέχρι σήμερα δεν απάντησε. Το ραδιόφωνο μας έστειλε
μιας επιστολή με γενικολογίες και μας καλεί σήμερα σε
συνάντηση χωρίς όμως να προτείνει τίποτα το καινούργιο.
Μπροστά στην κατάσταση που δημιουργείται το Δ.Σ. πήρε την
απόφαση για απεργιακές κινητοποιήσεις. Αν δεν υπάρξει
ουσιαστική αλλαγή στη στάση των εργοδοτών θα ορίσουμε και τον
χρόνο έναρξης των απεργιακών κινητοποιήσεων.
ΕΙΗΕΑ
Με την ΕΙΗΕΑ, υπήρξε μια διακοπή, είκοσι ημερών, των
διαπραγματεύσεων για λόγους που δεν σχετίζονται με τους
παραπάνω που ανέφερα. Την άλλη εβδομάδα οι διαπραγματεύσεις
ξαναρχίζουν και ελπίζουμε να έχουν ικανοποιητική κατάληξη.

ΔΙΑΦΟΡΑ
Το Δ.Σ. συνέχισε τις επαφές με τα πολιτικά πρόσωπα που είχε
αρχίσει, τον περασμένο μήνα,, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Α. Κακλαμάνη, την
Υπερνομάρχη κυρία Φώφη Γεννηματά και τον Πρόεδρο του
Συνασπισμού κ. Νίκο Κωνσταντόπουλο. Όλοι εξεδήλωσαν την
αμέριστη συμπαράστασή τους και αναγνώρισαν το δίκαιο των
αιτημάτων μας. Επίσης συναντήθηκε με τον Υπουργό Τύπου και
ΜΜΕ στον οποίο εξέθεσε τα προβλήματα που απασχολούν τον
κλάδο.
Παράλληλα το Δ.Σ. συνέχισε τις συνελεύσεις στους χώρους
εργασίας με καθολική συμμετοχή των συναδέλφων και
πραγματοποίησε σειρά παρεμβάσεων για εργασιακά θέματα.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Στον μήνα που πέρασε είχαμε την εκδήλωση μιας καινούργιας
επίθεσης στα Ταμεία μας και στα ασφαλιστικά μας θέματα.
Ζητήσαμε αμέσως συνάντηση με την Υφυπουργό Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, στον οποίο διαμαρτυρηθήκαμε για τη μη ενημέρωσή
μας και ζητήσαμε την απόσυρση και αντικατάσταση των επίμαχων
διατάξεων. Για το ίδιο θέμα συγκαλέσαμε τη χθεσινή Συνέλευση
στην οποία έγινε λεπτομερής ενημέρωση για το νομοσχέδιο.
Η ενότητα είναι απαραίτητη περισσότερο από κάθε άλλη φορά.
Αλλά και η αγωνιστικότητα όλων μας. Τα δύσκολα τώρα αρχίζουν!

