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ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ – ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ
Επιτρέψτε μου να σας αποκαλώ συναδέλφους γιατί θεωρώ
ιδιαίτερη τιμή για μένα να έχω και να αποκαλώ συναδέλφους
εσάς τα διακεκριμένα μέλη του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης σας παρακάλεσε να
συναντηθούμε σήμερα στην ΕΣΗΕΑ για να σας ενημερώσει για
εργασιακά και ασφαλιστικά προβλήματα του κλάδου και να
ζητήσει την πολύτιμη συνδρομή σας για την αντιμετώπισή τους.
Το ασφαλιστικό μας σύστημα και ιδίως ο ΕΔΟΕΑΠ δέχεται
ολομέτωπη επίθεση.
Η γνωμοδότηση της πλειοψηφίας της μιας ψήφου του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, παρότι δεν έχει γίνει αποδεκτή από
τον Υπουργό, και το νομοσχέδιο, που πρόκειται να κατατεθεί
από τον Υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Σπυρόπουλο στη
Βουλή, περιέχει διατάξεις που εγκυμονούν κινδύνους για την
αυτοτέλεια του ΕΔΟΕΑΠ, ενώ πληθαίνουν οι φήμες για την προς
το χειρότερο τροποποίηση των διατάξεων για τη διαδοχική
ασφάλιση.
Στον εργασιακό χώρο επιχειρείται η απορρύθμιση των
θεσμοθετημένων εργασιακών σχέσεων με τη σύναψη συμβάσεων
έργου, συμβάσεων δανεισμού δημοσιογραφικής εργασίας και
συμβάσεων μειωμένης απασχόλησης ενώ οι συλλογικές συμβάσεις
εργασίας δεν εφαρμόζονται στην πλειονότητά τους, πληθαίνουν
δε οι απολύσεις.
Ας σημειωθεί ότι, ιδίως στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, η
διακρίβωση της ταυτότητας του πραγματικού εργοδότη απαιτεί

ενίοτε ιδιότητες ντετέκτιβ και μέντιουμ.
Μπροστά σε αυτή την κατάσταση η Ένωση έχει προγραμματίσει μια
σειρά ενημερωτικών και αγωνιστικών εκδηλώσεων. Για το σκοπό
αυτό έχει συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον
Πρόεδρο της Βουλής, τον Υπουργό Τύπου & ΜΜΕ, τους αρχηγούς
των κομμάτων ενώ παράλληλα πραγματοποιεί μία σειρά
συνελεύσεων στους χώρους εργασίας.
Στο πλαίσιο αυτής της ενημέρωσης γίνεται και η σημερινή
συνάντηση.
Πιστεύουμε ότι θα έχουμε μια χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων και θα
μας ενδιέφερε ιδιαίτερα να είχαμε και την δική σας άποψη στα
θέματα που ειδικότερα θα αναπτύξουν μέλη του ΔΣ.
Κλείνοντας τη μικρή αυτή εισήγησή επιθυμώ να σας διαβεβαιώσω
ότι από το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια
για την ανύψωση του κύρους της Ένωσης και την ουσιαστική
αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου.
ΕΣΗΕΑ είμαστε όλοι. Το Δ.Σ., τα μέλη της, εσείς που
εκπροσωπείτε τον ελληνικό λαό στο Κοινοβούλιο.
Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε όλοι μαζί για να πετύχουμε
τους στόχους μας.
Το σημερινό Δ.Σ. με την αντιπροσωπευτικότητα του και τον
ενωτικό χαρακτήρα του θα εργαστεί προς την κατεύθυνση αυτή.
Γιατί η διοίκηση της Ένωσης έχει φωνή και δύναμη και είναι
αποφασισμένη να προχωρήσει μπροστά.

