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Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να συγκαλέσει τη σημερινή
Γενική Συνέλευση γιατί θεώρησε αναγκαίο να σας ενημερώσει για
τις εξελίξεις που αφορούν την ασφάλισή μας και τα Ταμεία μας,
αλλά και να ακούσει τις δικές σας απόψεις και προτάσεις.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Η ενότητα του κλάδου είναι αναγκαία περισσότερο από κάθε άλλη
φορά.
Η μαζικότητα στην αγωνιστική μας δράση είναι βέβαιο ότι θα
φέρει αποτελέσματα.
Όλοι οφείλουμε να αντιληφθούμε ότι η ΕΣΗΕΑ δεν είναι μόνο τα
11 μέλη του Δ.Σ.. Είσαστε όλοι εσείς, είμαστε όλοι μας.
Τα προβλήματα μας δεν έχουν παραταξιακά χρώματα. Αφορούν
όλους. Γι’ αυτό όλοι μαζί, χωρίς τον πειρασμό της
συνδικαλιστικής μικροπολιτικής, οφείλουμε να δώσουμε τη μάχη

με πίστη ότι ο αγώνας μας θα δικαιωθεί.
Είναι καιρός να σηκώσουμε το μπόι μας στη Κυβέρνηση, στους
εργοδότες. Μπορούμε να το κάνουμε.
Η ΕΣΗΕΑ έχει και δύναμη και φωνή. Εσείς είσθε η δύναμη της
και η φωνή της!
Ο δημοσιογραφικός κόσμος δέχεται μια ολομέτωπη επίθεση. Οι
ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί και η ιδιωτική τηλεόραση
προβάλλοντας αστήριχτα επιχειρήματα και απαράδεκτες προτάσεις
ουσιαστικά αρνούνται την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων
εργασίας. Παράλληλα αμφισβητούν με προσφυγή τους στο
Συμβούλιο Επικρατείας την υποχρεωτική και για τα μη μέλη
εφαρμογή των ΣΣΕ, ενώ ορισμένοι από αυτούς δεν τις εφαρμόζουν
καν και για τα μέλη ακόμα.
Στην κρατική ραδιοτηλεόραση εξακολουθεί να ισχύει το
απαράδεκτο καθεστώς των συμβασιούχων και παρά τη συμβατική
υποχρέωσή της να συσταθεί επιτροπή η οποία θα μελετήσει και
θα υποβάλλει συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση και
επίλυση του προβλήματος η επιτροπή μεν συνεστήθη στα χαρτιά
αλλά παραμένει ανενεργής εξαιτίας του ότι η ΕΡΤ δεν φαίνεται
να έχει καμία πρόθεση για την επίλυσή του.
Το παραπάνω σκηνικό έρχεται να συμπληρωθεί με μία σειρά
διατάξεων που ψηφίστηκαν ή πρόκειται να εισαχθούν προς ψήφιση
και φορούν την ασφάλιση και τα Ταμεία μας.
Σε όλους σας είναι γνωστή η ερμηνεία “της πλειοψηφίας της
μίας ψήφου” της Ολομελείας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
για το άρθρο 31 του νόμου 1264/82 που δίνει το δικαίωμα
ασφάλισης στον ΕΔΟΕΑΠ και των μη μελών των Ενώσεων πράγμα που
αποτελεί απειλή για την οικονομική αυτοδυναμία του. Είναι δε
χαρακτηριστικό ότι ήδη ο Κουρής με αγωγές στα Διοικητικά
Δικαστήρια ζητάει εκατομμύρια από το ΙΚΑ και τον ΕΔΟΕΑΠ.
Με άλλη διάταξη ασφαλίζονται οι δημοσιογράφοι των ιδιωτικών
πρακτορείων ειδήσεων τα οποία δεν έχουν ακόμα συσταθεί
(δηλαδή νομιμοποιείται έμμεσα η ίδρυσή τους), ενώ αντίθετα
μας αρνούνται την ασφάλιση των συναδέλφων που εργάζονται στα
portals.
Στις συναντήσεις με τους αρμόδιους Υπουργούς και κατ’

επανάληψη με σειρά υπομνημάτων είχαμε ζητήσει:
Την επαναφορά των διατάξεων του ΤΣΠΕΑΘ για την ασφάλιση
των απασχολουμένων συνταξιούχων συναδέλφων μας.
Την μη υπαγωγή των εργαζομένων συνταξιούχων στον κλάδο
υγείας του ΤΕΒΕ.
Κατάργηση διάταξης για ασφάλιση μελών ΕΣΑΤ στο ΤΣΠΕΑΘ.
Τη συνέχιση της ασφάλισης στο ΤΣΠΕΑΘ στην περίπτωση
αλλαγής της περιοδικότητας της έκδοσης της εφημερίδας
(περίπτωση ATHENS NEWS).
Την αναγνώριση της ασφάλισης στο ΕΔΟΕΑΠ της προϋπηρεσίας
που αναγνωρίστηκε στο ΤΣΠΕΑΘ.
Την αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας στο ΤΣΠΕΑΘ.
Την αναπροσαρμογή των παλαιών συντάξεων.
Τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας που εξαγοράζεται με βάση
τις αποδοχές κατά τον χρόνο που παρεσχέθη η εργασία και
όχι κατά το χρόνο της εξαγοράς.
Την τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 12264/82 με το
οποίο και χάρη στη γνωστή γνωμοδότηση του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους που πάρθηκε με πλειοψηφία μιας
ψήφου ανοίγεται ο δρόμος ασφάλισης στον ΕΔΟΕΑΠ και των
μη μελών των Ενώσεων και την έγερση αγωγών από τον
Κουρή.
Την τροποποίηση του Καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ για τη
δυνατότητα προκαταβολής του εφάπαξ όπως γινόταν πριν
καταργηθεί. Όπως γνωρίζετε από τον ΕΔΟΕΑΠ μπορούσαμε να
πάρουμε ως στεγαστικό δάνειο προκαταβολή του ΕΦΑΠΑΞ.
Αυτό καταργήθηκε και ζητάμε την επαναφορά του.
Την εξομοίωση της προσαύξησης του επιδόματος συζύγου,
στους άντρες και στις γυναίκες. Υπενθυμίζω ότι ήδη έχουν
βγει δικαστικές αποφάσεις από μέλη μας και γίνονται
αγωγές κάθε χρόνο γιατί το Υπουργείο δεν τροποποιεί τη
σχετική διάταξη του Καταστατικού που επιβάλλει
διαφορετική μεταχείριση στις γυναίκες.
Την ασφαλιστική τακτοποίηση των συναδέλφων που
εργάστηκαν στον “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ”.

Την κατάργηση του πλαφόν στην αποζημίωση των συναδέλφων
που εργάζονται στο Δημόσιο και σε Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου.
Την ασφάλιση των συναδέλφων που εργάζονται στα portals.
Κανένα από τα αιτήμάτά μας αυτά δεν περιλαμβάνεται στο σχέδιο
νόμου που πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή. Αντίθετα
περιλαμβάνονται διατάξεις την ύπαρξη των οποίων
πληροφορηθήκαμε από τις εφημερίδες. Ζητήσαμε αμέσως συνάντηση
με τον Υπουργό, διαμαρτυρηθήκαμε γιατί δεν μας είχε στείλει
το σχέδιο και ζητήσαμε ξανά την ικανοποίηση των αιτημάτων μας
που προανέφερα.
’λλοι συνάδελφοι θα αναπτύξουν τις επιμέρους διατάξεις του
σχεδίου νόμου.
Εγώ επιγραμματικά θέλω να τονίσω ότι το νομοσχέδιο αυτό
μπορεί να αποτελέσει την αρχή της διάσπασης του ΕΔΟΕΑΠ και
την κατάργηση της αυτοτέλειας και αυτοδυναμίας του με απώτερο
ενδεχόμενο κίνδυνο την διασπορά ή και την μη διατήρηση του
αγγελιοσήμου, τουλάχιστον υπό το νομικό καθεστώς που ισχύει
σήμερα.
Οι καιροί είναι εξαιρετικά δύσκολοι τα σύννεφα πυκνώνουν και
οι κίνδυνοι για το δημοσιογραφικό κλάδο διαγράφονται όλο και
πιο απειλητικοί. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αντίσταση.
Η ενότητα του κλάδου, η αγωνιστικότητα, οι ευρύτερες
συμμαχίες με άλλους εργαζόμενους είναι τα όπλα μας.
Αν ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν αφαιρέσει από το
νομοσχέδιο όλα όσα εμείς θεωρούμε βλαπτικά για τον κλάδο και
δεν ενσωματώσει στο νομοσχέδιο όλες τις τροπολογίες που
προτείνουμε, είμαστε αναγκασμένοι με όλες τις μορφές να
αντιδράσουμε. Με καταγγελίες, συγκεντρώσεις και βεβαίως με
απεργίες.

