Η ΕΣΗΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

ΤΩΝ

Σοκ, δέος, δικαιολογημένη αγανάκτηση και έντονη ανησυχία,
προκαλούν οι δραματικές εξελίξεις, που αφορούν τον ΕΔΟΕΑΠ και
τους χειρισμούς της διοίκησής του, τη στάση της διοίκησης της
Τραπέζης της Ελλάδος για τα οικονομικά του αυτόνομου και
αυτοδιοίκητου Ταμείου των δημοσιογράφων, και κυρίως οι ευθύνες
για την προκλητική διαχείριση των αποθεματικών του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, κατά τη σημερινή συνεδρίασή
του αποφάσισε για μια ακόμη φορά να καταγγείλει ομόφωνα, με
τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο:
1. Τις πολιτικές που οδήγησαν στην καταλήστευση των
κεφαλαίων, των αποθεματικών και των αποταμιεύσεων των
ασφαλιστικών Ταμείων, στην πλήρη ανατροπή των
κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων με
απώτερο σκοπό την παράδοση του κόσμου της εργασίας και
του κοινωνικού τους κεφαλαίου στην επέλαση των αγορών
και του κυβερνητισμού των τελευταίων ετών και της
εργοδοτικής αυθαιρεσίας.
2. Την πλήρη υποταγή του κόσμου της ενημέρωσης, στις
επιδιώξεις της πλουτοκρατίας και της διαπλοκής,
μετατρέποντας σε «σκουπίδια», κεφάλαια και αποθεματικά
των ασφαλιστικών Ταμείων του δημοσιογραφικού κλάδου.
3. Τις παλινωδίες της διοίκησης του ΕΔΟΕΑΠ, που παραμονές
της Γενικής Συνέλευσης, την οποία, επίτηδες επέλεξε να
πραγματοποιήσει Σάββατο και μάλιστα εν μέσω καύσωνα,
επιδίδεται προκλητικά σε επικοινωνιακά παιχνίδια.
Επιχειρεί έτσι να συμψηφίσει την «αποψίλωση» των
αποθεματικών με τις αυθαίρετες περικοπές στις παροχές,
στις συντάξεις και στην περίθαλψη, καθώς και τις
προγραφές ανέργων με πρόσχημα οικονομική στενότητα. Η
ίδια η διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ, όμως, που με υπερηφάνεια
δηλώνει ότι οι αποφάσεις της είναι ομόφωνες, έχει

προκαλέσει, παράλληλα με τις πολιτικές του μνημονίου,
και βάναυσες περικοπές κατάφωρα άδικες σε βάρος όλων των
ασφαλισμένων.
Η σημερινή επιστολή της διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδος με
αποκαλυπτικές και σοκαριστικές λεπτομέρειες, προφανώς σε
απάντηση της ανακοίνωσης του Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ, προκαλεί
τεράστια ερωτήματα, τα οποία αναδεικνύουν ευθύνες αλλά και το
παιχνίδι που παίζεται στις πλάτες εργαζομένων και
ασφαλισμένων.
Προκαλείται, όμως, και άλλο μείζον θέμαμε την εμπιστευτική
ενημέρωση που επεδίωξε η Πρόεδρος του ΕΔΟΕΑΠ σε ομολόγους της
των Ενώσεων, διανέμοντας ταυτόχρονα επιλεκτικά έγγραφα, που
τα

στοιχεία τους, όμως, προκαλούν περισσότερα ερωτήματα.

Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ επαναβεβαιώνοντας απολύτως τη θέση του, όπως
διαμορφώθηκε κατά τη συνεδρίαση της 25 ης Απριλίου 2012,
οφείλει να επισημάνει προς πάσα κατεύθυνση και στη διοίκηση
του ΕΔΟΕΑΠ ότι οι δημοσιογράφοι απαιτούν πλήρη διαφάνεια με
διοικητικό, οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο.
Ζητούν επίσης, την πραγματοποίηση ιδιαίτερης αναλογιστικής
μελέτης, από ανεξάρτητο φορέα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, με
συγκεκριμένα ερωτήματα, που αφορούν τον Κλάδο και τον ΕΔΟΕΑΠ.
Εξυπακούεται ότι τα συμπεράσματα της μελέτης κρίνονται
αναγκαία για την υπεύθυνη αντιμετώπιση του ζητήματος που έχει
προκληθεί, όπως και τη διασφάλιση της επόμενης μέρας στην
κοινωνική ασφάλιση του Κλάδου, που αποτελεί δική μας υπόθεση
και σε καμία περίπτωση δεν αφορά τοποτηρητές.
Ταυτόχρονα, υπογραμμίζει για μια ακόμη φορά, ότι απορρίπτει
κατηγορηματικά τα χαράτσια, που με μορφή πρόσθετων κρατήσεων
(3% για τους συνταξιούχους, 6% από 3% για τους εργαζόμενους)
και ζητεί να ανακληθούν αμέσως, όπως και όλες οι άλλες
αυθαίρετες, άδικες και αντικαταστατικές αποφάσεις του ΕΔΟΕΑΠ:
για τη μείωση των επικουρικών συντάξεων, την κατάργηση της
περίθαλψης των ανέργων, που αδυνατούν να καταβάλουν ακόμη και

τις ελάχιστες μηνιαίες εισφορές (την
ΕΔΟΕΑΠ προσπαθεί να μεταφέρει στα
κατάργηση βρεφονηπιακών επιδομάτων, την
σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και των
κ.ά.

ευθύνη των οποίων ο
Σωματεία),την πλήρη
αύξηση της συμμετοχής
επιδομάτων πρόνοιας,

Καλούμε την κυβέρνηση να επιστρέψει τα κλεμμένα αποθεματικά
των Ταμείων μας και οι όποιες ανάγκες για τη λειτουργία του
ΕΔΟΕΑΠ να καλυφθούν από την ίδια και τους εργοδότες.
Η πανστρατιά του Κλάδου είναι κατηγορηματικά αντίθετη με αυτές
τις πρωτοφανείς πρακτικές και ανάλγητες πολιτικές του
κυβερνητισμού, της Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά και τις
απαράδεκτες πρακτικές της διοίκησης του ΕΔΟΕΑΠ, επειδή δεν
μπορεί να φανταστεί κανείς ότι οι χιλιάδες μέτοχοι του
Οργανισμού όπως και οι Ενώσεις Συντακτών και Προσωπικού, που
εκπροσωπούν τους ασφαλισμένους, είναι διατεθειμένοι να
δεχθούν, έστω και την παραμικρή αμφισβήτηση των οικονομικών,
κοινωνικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων τους.
Η ενημέρωση, οι δημοσιογράφοι, τα Ταμεία μας και τα δικαιώματά
μας είναι αδιαπραγμάτευτα.
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