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Τα δύο χρόνια ευθύνης του απερχόμενου συμβουλίου ήταν δύσκολα,
με παγίδες, υπονομεύσεις αλλά και φαινόμενα δυσλειτουργίας.
Δεν υποστηρίζω ότι αντιμετωπίσθηκαν όλα τα προβλήματα. Λύθηκαν
όμως πολλά και σημαντικά, όπως εκείνο της μονιμοποίησης
συμβασιούχων που χρόνια ταλαιπωρούσε τους εργαζόμενους στην
ΕΡΤ.
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9ης Ιουνίου 2004 είχα πει
ότι οφείλουμε να δεχθούμε όλοι ως απαραίτητη προϋπόθεση για να
το αντιμετωπίσουμε, ότι στο πέρασμα των χρόνων η Ένωση έχασε
πολύ από την αποτελεσματικότητά της. Ευθύνες υπάρχουν για
όλους. Ιδιαίτερα για όσους αδράνησαν, αδιαφόρησαν, δεν
συμμετείχαν, απουσίαζαν από τους αγώνες του σωματείου μας.
Τα προβλήματα που αντιμετώπισε το απερχόμενο Δ.Σ. ήταν πολλά
και δύσκολα. Είναι γνωστά και έχουν εκτεθεί λεπτομερώς τόσο
στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση όσο και στις τακτικές κατά
μήνα συνεδριάσεις του Μικτού Συμβουλίου, η λειτουργία του
οποίου, τα προηγούμενα χρόνια στην ουσία είχε ακυρωθεί.
Όπως είναι γνωστές οι αιτίες που οδήγησαν στην κρίση του
προηγούμενου Δ.Σ., αλλά και οι προσπάθειες του απερχόμενου
Δ.Σ. για ενότητα όλων των εργαζόμενων στον Τύπο και τα ΜΜΕ.

Το αντιπροσωπευτικό Προεδρείο, που προέκυψε με συναίνεση όλων
των παρατάξεων, έστω και μέσα από δυσκολίες, συνέβαλε στο να
γίνουν θετικά βήματα.
Αυτό όμως που για πρώτη φορά συνέβη στην Ένωση με τη
συγκρότηση αντιπροσωπευτικού Προεδρείου δεν αποτέλεσε τη
μεγάλη ευκαιρία για ριζικότερες αλλαγές.
Το απερχόμενο Δ.Σ. ενδιαφέρθηκε και έδωσε λύσεις σε προβλήματα
που χρόνιζαν, δραστηριοποιήθηκε προς πολλές κατευθύνσεις.
Ασφαλώς μπορούσαν να γίνουν περισσότερα.
Όπως βαθύτερες τομές για τον εκσυγχρονισμό της Ένωσης,
ουσιαστικότερη αντιμετώπιση της εξαιρετικά δύσκολης υπόθεσης
τροποποίησης του Καταστατικού.
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Υπογράψαμε ΣΣΕ με την ΕΙΗΕΑ, την ΕΡΤ, την ΕΙΤΗΣΕΕ και την
ΕΙΙΡΑ καλύτερες από προηγούμενες, με την κατάκτηση σοβαρών
θεσμικών ρυθμίσεων, με την υποχρέωση των εργοδοτών
εφαρμόζονται οι ΣΣΕ αμέσως και για τα μη μέλη.

να

Πριν δυο χρόνια, όταν με την ψήφο σας μας ανατέθηκε η ευθύνη
της διοίκησης της Ένωσης, βρήκαμε σε εκκρεμότητα και
αδιαπραγμάτευτες όλες τις ΣΣΕ με την ΕΙΗΕΑ, την ΕΡΤ, την
ΕΙΤΗΣΕΕ και την ΕΙΙΡΑ. Έπρεπε λοιπόν να διαπραγματευτούμε ΣΣΕ
με όρους που άλλοι έθεσαν.
Έξι μήνες πριν από τις εκλογές υπεγράφησαν όλες οι ΣΣΕ και δεν
αφήνουμε εκκρεμότητες στο νέο Δ.Σ., εκτός από τη ΣΣΕ με την
ΕΡΤ που αφορά το 2005.
Οι αυξήσεις των αποδοχών που προβλέπονται με τις ΣΣΕ με ΕΙΗΕΑ,
ΕΡΤ, ΕΙΙΡΑ και ΕΙΤΗΣΕΕ ανέρχονται μεσοσταθμικά από 5,32% έως
5,6% για το 2004 και για το 2005.
Έτσι και φέτος με τη διετή ΣΣΕ οι εργαζόμενοι παίρνουν 5,32%
έως 5,6% αντί ποσοστού μικρότερου του 3% όπως ορίζεται από την
εισοδηματική πολιτική.
Για όλους τους εργαζομένους και τις εργαζόμενες με τις ΣΣΕ
προβλέπεται:
” Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης ή αποχώρησης λόγω
συνταξιοδότησης να καταβάλλεται το 70% της οφειλόμενης

αποζημίωσης του νόμου 2112/20.
” Επέκταση των ευεργετημάτων των γονέων και στους θετούς και
άγαμους γονείς.
” Έναρξη αδείας θηλασμού από της λήξεως της άδειας λοχείας.
Για όλους τους δημοσιογράφους, πλην των εργαζομένων στην ΕΡΤ,
εξασφαλίσθηκε:
” Αποζημίωση των οικείων των δημοσιογράφων σε περίπτωση
θανάτου σε ποσοστό 60% της αποζημίωσης απολύσεως που ορίζεται
από το νόμο 2112/20.
Για όσες και όσους εργάζονται στην ιδιωτική ραδιοφωνία και
τηλεόραση πετύχαμε:
” Επίδομα συνεχούς παραμονής στον ίδιο εργοδότη ανερχόμενο σε
ποσοστό 3% με τη συμπλήρωση τριών ετών υπηρεσίας, 6% με τη
συμπλήρωση έξι ετών υπηρεσίας, 10% με τη συμπλήρωση εννέα ετών
υπηρεσίας, 12,5% με τη συμπλήρωση δώδεκα ετών υπηρεσίας και
15% με τη συμπλήρωση δεκαπέντε ετών υπηρεσίας.
” Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε πάσης φύσεως περιοδικές εκδόσεις.
” Επιμορφωτικά – Εκπαιδευτικά σεμινάρια.
” Εκπαιδευτική άδεια έως 15 ημερών.
” Υποχρέωση των σταθμών να προσλαμβάνουν Διευθυντή Ειδήσεων
μέλος της ΕΣΗΕΑ.
” Συνυπολογισμό του χρόνου κύησης και λοχείας στον χρόνο
προϋπηρεσίας.
Επιπλέον για τους εργαζόμενους στις εφημερίδες:
1. Να αναγνωρίζεται και να προσμετράται και η προϋπηρεσία
δημοσιογράφων σε Ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, στα Γραφεία
Τύπου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ του ευρύτερου δημόσιου τομέα και ΟΤΑ εφ’
όσον υπάρχει για τον χρόνο αυτό ασφάλιση στο ΤΣΠΕΑΘ, ΤΑΙΣΥΤ ή
ΙΚΑ.
2. Εάν η σύμβαση του συντάκτη καταγγελθεί εντός της τελευταίας
3ετίας πριν από την συμπλήρωση των προς συνταξιοδότηση ετών,
εκτός από την καταβολή της αποζημίωσης του νόμου 2112/20, ο
εργοδότης αναλαμβάνει τη υποχρέωση της αυτασφάλισης του
εργαζομένου στο ΤΣΠΕΑΘ και τον ΕΔΟΕΑΠ.
3. Κατάργηση του πλαφόν της αύξησης στα τρία τελευταία
κλιμάκια.

4. Μετάθεση αργιών αν συμπίπτουν με Σάββατο ή Κυριακή στην
προηγούμενη ή επόμενη εργάσιμη ημέρα.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Στηρίξαμε αποφασιστικά τα ασφαλιστικά μας Ταμεία και
σεβαστήκαμε το αυτοδιοίκητό τους.
Με πρωτοβουλίες του Δ.Σ. ψηφίστηκε ο Ν. 3232/04 με τον οποίο
ασφαλίζονται στο ΤΣΠΕΑΘ:
” Οι δημοσιογράφοι που εργάζονται σε ημερήσιες εφημερίδες που
εκδίδονται στην περιφέρεια της ΕΣΗΕΜΘ, ΕΣΗΕΘΣΕ και ΕΣΗΕΠΗΝ
ανεξάρτητα εάν είναι μέλη ή μη των οικείων Ενώσεων.
” Οι δημοσιογράφοι μέλη των Ενώσεων ΕΣΗΕΑ, ΕΣΗΕΜΘ, ΕΣΗΕΘΣΕ και
ΕΣΗΕΠΗΝ που εργάζονται στο ίδρυμα προαγωγής δημοσιογραφίας
“ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΤΣΗ” .
” Οι συντάκτες και οι υπάλληλοι Διοίκησης και Διαχείρισης οι
οποίοι εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε εφημερίδες
οι οποίες εκδίδονται μία τουλάχιστον φορά την εβδομάδα στους
νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης εφόσον για την προηγούμενη
απασχόλησή τους υπάγονταν στην ασφάλιση του ΤΣΠΕΑΘ και είχαν
πραγματοποιήσει τουλάχιστον τρία χρόνια ασφάλισης.
Ο χρόνος ασφάλισης των συντακτών αυτών που διανύθηκε μέχρι
σήμερα στο ΤΑΙΣΥΤ θεωρείται ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης
στο ΤΣΠΕΑΘ. Οι εισφορές υπολογίζονται επί του συνόλου των
αποδοχών που ορίζονται από τις ΣΣΕ ΕΣΗΕΑ με ΕΙΗΕΑ και ΕΠΗΕΑ με
ΕΙΗΕΑ.
” Εξασφαλίσαμε νέα εξάμηνη προθεσμία για αναγνώριση στο ΤΣΠΕΑΘ
χρόνου προϋπηρεσίας στα ΜΜΕ.
” Επαναφέραμε τη διάταξη του Καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ για την
προκαταβολή του εφάπαξ.
” Οι συνταξιούχοι του ΤΣΠΕΑΘ που είναι ασφαλισμένοι στον κλάδο
υγείας του ΕΔΟΕΑΠ, εφόσον ασκούν δραστηριότητα που υπάγεται
στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ – ΤΕΒΕ δεν υποχρεούνται και στην
ασφάλιση στον κλάδο υγείας αυτού.
” Δυνατότητα αναγνώρισης στον ΕΔΟΕΑΠ του χρόνου ασφάλισης που
έχει αναγνωριστεί στο ΤΣΠΕΑΘ ή στο ΤΑΙΣΥΤ.
” Αποτρέψαμε από νομοσχέδιο για την εφαρμογή των Διεθνών

Λογιστικών Προτύπων τη ψήφιση διάταξης με την οποία
επιχειρούνταν η ανατροπή του καθεστώτος της υποχρεωτικής
δημοσίευσης των ισολογισμών και λοιπών οικονομικών στοιχείων
στις εφημερίδες και αν’ αυτού επιτρέπονταν η ανάρτηση μόνο στο
INTERNET.
Εάν ψηφιζόταν η διάταξη αυτή:
” Θα επέφερε βαρύ πλήγμα στην ενημέρωση αλλά και στη διαφάνεια
και το θεσμικό έλεγχο των οικονομικών στοιχείων όλων των
εταιρειών (Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).
” Θα μείωνε τα έσοδα των ασφαλιστικών Ταμείων των εργαζομένων
στο χώρο του Τύπου.
” Θα δυναμίτιζε την εύθραυστη ισορροπία στην αγορά εργασίας
στον χώρο των ΜΜΕ συντείνοντας στην κατάργηση θέσεων εργασίας.
” Θα ευνοούσε, σκανδαλωδώς, μεγάλες επιχειρήσεις.
” Θα καταστρατηγούσε στην πράξη την ισότιμη ενημέρωση των
πολιτών.
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Είναι γνωστό ότι μετά την αποσύνδεση του ποσοστού αύξησης που
χορηγείται στις συντάξεις από εκείνο των αποδοχών των εν
ενεργεία συντακτών βάσει της ΣΣΕ μεταξύ ΕΣΗΕΑ και ΕΙΗΕΑ και με
την ακολουθούμενη εισοδηματική πολιτική υπήρξε μείωση του
εισοδήματος των συνταξιούχων άνω του 32%.
Είχαμε συναντήσεις με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και
Οικονομικών κ. Αλογοσκούφη ο οποίος συμφώνησε με την καταβολή
ενός διορθωτικού ποσού έως 5,5% της καταβαλλόμενης σύνταξης
για τα έτη 2005 και 2006, ανάλογα με το χρόνο απονομής της
σύνταξης.
Σε συνεννόηση με το ΤΣΠΕΑΘ παραγγείλαμε τη σύνταξη
αναλογιστικής μελέτης. Αναμένουμε τη σχετική απόφαση του
ΤΣΠΕΑΘ για να εκδοθεί μια αντίστοιχη υπουργική απόφαση, όπως
υποσχέθηκε ο κ. Αλογοσκούφης.
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ
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συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον του κλάδου: Των συμβασιούχων και
της Διαφάνειας.
Γνωρίζετε από πόσο παλιά εκκρεμούσε η περίπτωση των συναδέλφων
που εργάζονταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου εργασίας ή έργου,
στην ΕΡΤ. Υπενθυμίζω ότι μόλις το 1999 έγινε δυνατή η ασφάλιση
στο ΤΣΠΕΑΘ αυτών που είχαν συμβάσεις έργου στην ΕΡΤ.
Οι προσπάθειες των Δ.Σ. για την αποκατάσταση των συμβασιούχων
ήταν συνεχείς αλλά χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, χωρίς δηλαδή
την ολοκληρωτική αντιμετώπιση και επίλυση του προβλήματος.
Μόλις το 2002 με την ΣΣΕ συμφωνήθηκε να συγκροτηθεί Επιτροπή
από μέλη της ΕΡΤ και της ΕΣΗΕΑ για να μελετήσει το θέμα. Η
διάταξη αυτή όμως παρέμενε γράμμα νεκρό.
Το 2003 ενεργοποιήσαμε τη διάταξη που προανέφερα και ύστερα
από διαπραγματεύσεις στη ΣΣΕ που υπογράφηκε στις 15/4/2004
διατυπώθηκε η πρώτη θετική αναφορά για την αύξηση των
οργανικών θέσεων των δημοσιογράφων στην ΕΡΤ. Παρ’ όλα αυτά το
πρόβλημα δεν λύθηκε. Έγινε όμως ένα σημαντικό βήμα.
Η ΕΡΤ αναγνώριζε, έστω και έμμεσα, ότι οι λεγόμενες συμβάσεις
έργου είναι συμβάσεις εργασίας. Ακολούθησε το Προεδρικό
Διάταγμα 164/2004.
Από την πρώτη στιγμή θέσαμε ως όρο όπως οι συμβασιούχοι
κριθούν με βάση την πραγματική εργασία που προσέφεραν και όχι
με αυτή που αναφερόταν στη σύμβαση.
Πολύς θόρυβος έγινε αλλά και παραπληροφόρηση ότι, δήθεν, η
Ένωση δεν επέμεινε να συμμετέχει στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.
Συμμετοχή μας στα Υπηρεσιακά Συμβούλια χωρίς νομοθετική
ρύθμιση, ακόμα και ως παρατηρητών, δεν ήταν δυνατή εξαιτίας
του υφιστάμενου νομικού καθεστώτος στην ΕΡΤ. Επομένως, μη
νόμιμη παρουσία μας στα Υπηρεσιακά Συμβούλια ως παρατηρητών θα
οδηγούσε σε ακύρωση όλων των αποφάσεων για την μετατροπή των
συμβάσεων.
Επιμείναμε, τόσο προς τη διοίκηση της ΕΡΤ όσο και προς τους
αρμοδίους Υπουργούς Επικρατείας και Εσωτερικών, για την ανάγκη
νομοθετικής ρύθμισης ώστε να γίνει δυνατή η συμμετοχή και των
δημοσιογράφων στα όργανα διοίκησης της ΕΡΤ.
Το Δ.Σ. είχε διακηρύξει την απόφασή του να μην επιτρέψει τη

“σαλαμοποίηση” των συμβασιούχων και ότι θα ήταν ανυποχώρητο
και έτοιμο να διεκδικήσει αγωνιστικά την ικανοποίηση του
αιτήματος.
Την πρόθεσή του αυτή το Δ.Σ. την απέδειξε έμπρακτα
προαναγγέλλοντας, σε συμφωνία με όλες τις Δημοσιογραφικές
Ενώσεις, 48ωρη προειδοποιητική απεργία με την στήριξη του
“Διασωματειακού”.
Το τελικό αποτέλεσμα είναι γνωστό σε όλους. Οι δημοσιογράφοι
που εργάζονται στον ειδησεογραφικό και ενημερωτικό τομέα στην
ΕΡΤ Α.Ε. μονιμοποιούνται. Είναι μια νίκη όχι μόνο της Ένωσης
αλλά όλων των δημοσιογράφων, ιδιαίτερα των εργαζόμενων στην
ΕΡΤ και των εκπροσώπων τους στο Μικτό Συμβούλιο.
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Η Επιτροπή για Διαφάνεια που συγκροτήθηκε από το Δ.Σ. για να
μελετήσει και να προτείνει κανόνες και τροποποιήσεις του
Κώδικα Δεοντολογίας ολοκλήρωσε το έργο της και παρέδωσε το
πόρισμά της στο Δ.Σ. Το πόρισμα αναρτήθηκε στο site της Ένωσης
και απεστάλη σ’ όλα τα μέλη της Ένωσης.
Έρχομαι τώρα στη δημοσιοποίηση των

καταλόγων.
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Ιανουαρίου ο Υπουργός Επικρατείας απέστειλε στην Ένωση
κατάλογο με θέσεις εργασίας στο Δημόσιο και τον ευρύτερο
δημόσιο τομέα. Ο κατάλογος ήταν ελλιπέστατος όσον αφορά τους
φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τον αριθμό των
εργαζόμενων.
Τον κατάλογο δεν τον κρύψαμε ούτε τον εξαφανίσαμε. Τον
πρωτοκολλήσαμε και τον παραδώσαμε στη Γραμματεία της Ένωσης.
Κατά πλειοψηφία το Δ.Σ. αποφάσισε την ανάρτηση του καταλόγου
στο site της Ένωσης θεωρώντας ότι είχε υποχρέωση να το πράξει
γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα εμφανιζόταν ότι ήθελε κάτι να
κρύψει, η συκοφαντία θα παρέμενε και ο κλάδος θα στιγματιζόταν
για μια ακόμα φορά.
Στο διαβιβαστικό έγγραφο του Υπουργού Επικρατείας υπήρχε μια
επισήμανση που δαιμονοποιούσε τους καταλόγους εργασίας:
“Θεωρώ, ανέφερε ο κ. Ρουσόπουλος, τη δημοσιοποίηση των
ονομάτων ως αντιβαίνουσα στα περί προστασίας προσωπικών

δεδομένων και γι΄ αυτό παρακαλώ να τηρηθεί ο Νόμος”!
Με την επισήμανσή του αυτή ο Υπουργός Επικρατείας προέτρεπε
την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα να καλέσει
σε απολογία την ΕΣΗΕΑ, όπως και έγινε.
Με μια απόφαση που δημιουργεί πολλά νομικά και πολιτικά
ερωτήματα η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
απάλλαξε το υπουργείο Επικρατείας παρ’ όλο που αποκλειστικά
και μόνο αυτό είχε την ευθύνη της σύνταξης των καταλόγων και
επέβαλε χρηματική ποινή 5.000 ευρώ στην ΕΣΗΕΑ.
Κατά πλειοψηφία το Δ.Σ. αποφάσισε να προσφύγει στο Συμβούλιο
Επικρατείας αφού η απόφαση αυτή δεν αφορούσε πρόσωπα αλλά την
ίδια την Ένωση. Την απόφαση του Δ.Σ. στήριξαν με ανακοίνωσή
τους δέκα σωματεία που μετέχουν στο “Διασωματειακό”.
Ο Υπουργός Επικρατείας αποφεύγει μέχρι σήμερα να ανταποκριθεί
στο αίτημά μας, να δώσει στοιχεία για όλους τους
απασχολούμενους σε Οργανισμούς, στον “ΑΘΗΝΑ 2004”, σε ΔΕΚΟ,
για συμβούλους Υπουργών, μετόχους εταιρειών.
ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Κηρύξαμε 46 απεργιακές κινητοποιήσεις. ’λλες πραγματοποιήθηκαν
με καθολική συμμετοχή και άλλες ανεστάλησαν γιατί οι εργοδότες
ικανοποίησαν τα αιτήματά μας.
” Θα αναφερθώ στην 48ωρη απεργία στο συγκρότημα Κουρή, που
σημείωσε απόλυτη επιτυχία γιατί έγινε σε έναν ιδιαίτερα
“δύσκολο εργοδότη” και γιατί, για πρώτη φορά, συμμετείχε σ’
αυτήν ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας της ΔΟΔ, κάτι που δεν είχε
συμβεί ποτέ σε καμία απεργία, σε καμία χώρα.
Η απεργία στο συγκρότημα Κουρή πέτυχε το βασικό στόχο της
δεδομένου ότι ο εργοδότης άρχισε να εφαρμόζει τις ΣΣΕ. Το
πρόβλημα δεν λύθηκε στο σύνολό του. Πραγματοποιήθηκε όμως ένα
σημαντικό βήμα.
” Σε συνεργασία με την ΕΣΠΗΤ, αποτράπηκε η απόλυση 21
εργαζόμενων από τον ΔΟΛ με τη διακοπή της έκδοσης του
“Οικονομικού Ταχυδρόμου”.
” Συμπαρασταθήκαμε αποφασιστικά στους εργαζόμενους στον
“PLANET” και στηρίζουμε τον αγώνα τους για την ικανοποίηση των

δίκαιων αιτημάτων τους και την εργασιακή αποκατάστασή τους.
Οι απεργιακές κινητοποιήσεις πέτυχαν γιατί στηρίχθηκαν από το
“Διασωματειακό”. Θεωρώ ότι η συγκρότηση και ενεργοποίηση του
“Διασωματειακού”, αποτελεί σπουδαία κατάκτηση των εργαζόμενων
στον Τύπο και τα ΜΜΕ, γιατί μέσα από αυτό αναδείχθηκε η
ευρύτερη ενότητα των εργαζόμενων στον Τύπο και τα ΜΜΕ.
Στις 11/2/2004 η ΕΣΗΕΑ, η Ένωση Συντακτών Περιοδικού και
Ηλεκτρονικού Τύπου, η Ένωση Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων
Αθηνών, η Ένωση Τεχνικών Ημερήσιου Περιοδικού Τύπου Αθηνών, η
Ένωση Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλονίκης, η
Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων, η Ένωση Εφημεριδοπωλών Αθηνών, η
Ένωση Εφημεριδοπωλών Πειραιά, η Ένωση Προσωπικού Πρακτορείων
Εφημερίδων Αθηνών και η Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης
Αθηνών υπέγραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας και δέσμευσης για
κοινή συντονισμένη δράση.
Το “Διασωματειακό” πραγματοποίησε τριάντα συνεδριάσεις και
όσες φορές χρειάσθηκε μπήκε μπροστά και συνέβαλε στην
αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων.
Τον Ιούνιο του 2004 το “Διασωματειακό” οργάνωσε τρεις 24ωρες
απεργιακές κινητοποιήσεις στον Τύπο και τα ΜΜΕ. Οι
κινητοποιήσεις αυτές πέτυχαν απόλυτα γιατί η ΕΙΗΕΑ υποχρεώθηκε
να υπογράψει ΣΣΕ με την ΕΣΗΕΑ, την ΕΠΗΕΑ και την ΕΤΗΠΤΑ.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
Η ΕΣΗΕΑ προχωρεί σταθερά και στο δρόμο της νέας τεχνολογίας
για την εξυπηρέτηση των μελών της και τη διευκόλυνση των
λειτουργιών του σωματείου.
Χαρακτηριστική ηλεκτρονική διεύθυνση με το διακριτικό
“esiea.gr” θα έχουν πλέον, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, όλα τα
μέλη της Ένωσής μας.
Παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των μελών διαθέτει ήδη
ηλεκτρονική διεύθυνση, το Δ.Σ. αποφάσισε να παραχωρηθεί στα
μέλη της Ένωσης κοινή ηλεκτρονική διεύθυνση, που θα
χαρακτηρίζει ακριβώς την ιδιότητα του μέλους της ΕΣΗΕΑ.
Η υπηρεσία αυτή (για την οποία έχουν γίνει επαφές με την
εταιρεία ΟΤΕΝΕΤ από το έτος 2002) παρέχει τη δυνατότητα στα

μέλη που το επιθυμούν να έχουν λογαριασμό ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου της μορφής όνομα@esiea.gr. Όσοι ενδιαφέρονται,
μπορούν να στείλουν αίτηση, ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση
mails@esiea.gr.
Η συγκεκριμένη υπηρεσία σε συνδυασμό με την υπηρεσία
ενημερώσεως (newsletter), μαζί με την άμεση ατομική ενημέρωση
των μελών, που λειτουργεί ήδη εδώ και δύο χρόνια, ολοκληρώνει
την ηλεκτρονική ενημέρωση των μελών από την ΕΣΗΕΑ για τα
δρώμενα στο συνδικαλιστικό χώρο.
Υπενθυμίζεται ότι όλα τα μέλη που επιθυμούν να έχουν ατομική
ενημέρωση, πρέπει να εγγραφούν στη συγκεκριμένη υπηρεσία μέσω
της Ιστοσελίδας της Ένωσης.
ΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Μετά από συναντήσεις με τους Υπουργούς Εσωτερικών κ.
Παυλόπουλο, Δικαιοσύνης κ. Παπαληγούρα και Επικρατείας κ.
Ρουσόπουλο καταθέσαμε σχέδιο τροποποιητικής διάταξης για την
λεγόμενη αστική αποζημίωση του νόμου 1178/81.
Το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργείται από τον τυποκτόνο αυτό
νόμο το θέσαμε και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κάρολο
Παπούλια, ο οποίος επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
” Με παρέμβασή μας στο ΕΣΡ απαιτήσαμε την εφαρμογή των
σχετικών με την πολυφωνία συνταγματικών διατάξεων κατά την
περίοδο των εκλογών και την ισότιμη παρουσίαση των κομμάτων.
” Οργανώσαμε το 25ο Παγκόσμιο Δημοσιογραφικό Συνέδριο, στο
οποίο πήραν μέρος 300 περίπου δημοσιογράφοι από 110 χώρες. Η
μεγάλη αυτή διοργάνωση επαινέθηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία
Δημοσιογράφων και τις Δημοσιογραφικές Ενώσεις που μετέχουν στο
Συνέδριο.
Πετύχαμε να εκλεγούν στην Εκτελεστική Επιτροπή της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων ο Γενικός Γραμματέας Νίκος Μεγγρέλης
και στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων ο Μάκης Βοϊτσίδης,
μέλος του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΜΘ.
” Ενισχύσαμε το Μορφωτικό Ίδρυμα για τη στέγαση του οποίου

εξασφαλίσαμε την παραχώρηση από το υπουργείο Πολιτισμού
νεοκλασικού κτιρίου στον Κεραμεικό.
Με τις φροντίδες του Γραμματέα του Μορφωτικού Βαγγέλη Ψυρράκη
και τη συμβολή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του
οργανώθηκαν σημαντικές πνευματικές εκδηλώσεις.
” Σε ειδική εκδήλωση στην Αθήνα η ΕΣΗΕΑ τίμησε το Νίκο
Καραντηνό. Αντίστοιχα, η Ένωση Συντακτών Κύπρου τον τίμησε στη
Λευκωσία.
” Εγγράψαμε επίτιμα μέλη της Ένωσης τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια και τον Πρόεδρο της Ένωσης
Συντακτών Κύπρου Ανδρέα Καννάουρο.
” Η Ένωση πρόσφερε βοήθεια στους εγκλωβισμένους Ελληνοκύπριους
μαθητές του Ριζοκάρπασου καθώς και οικονομική βοήθεια στο
Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο της κατεχόμενης από τους
Τούρκους κυπριακής πόλης.
” Σε εκδήλωση που οργάνωσε η Ένωση, τα ΕΛΤΑ τίμησαν τα 90
χρόνια της ιστορίας της με την έκδοση αναμνηστικού
γραμματοσήμου με την προσωπογραφία του πρώτου Προέδρου της
Ιωάννη Κονδυλάκη.
Δ.Σ. – ΜΙΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το Δ.Σ. πραγματοποίησε 151 συνεδριάσεις.
Το Μικτό Συμβούλιο συνεδρίαζε τακτικά, κάθε μήνα, όπως
προβλέπεται από το Καταστατικό.
Πραγματοποιήθηκαν 29 συνεδριάσεις του Μικτού σε σχέση με οκτώ
τακτικές και 13 έκτακτες που συνεδρίασε ως απεργιακή επιτροπή
κατά τη θητεία του προηγούμενου Δ.Σ.
ΝΕΑ ΜΕΛΗ
Πραγματοποιήσαμε εγγραφές 540 νέων μελών κάνοντας πράξη τη
θέση μας για μια Ένωση που θα αγκαλιάζει όλους τους
δημοσιογράφους στον Τύπο και τα ΜΜΕ.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Η εποχή όπου αρκούσε μόνο ή σχεδόν μόνο η δραστηριοποίηση του
Δ.Σ. για την επίλυση των προβλημάτων έχει περάσει

ανεπιστρεπτί.
Οι σημερινές ανάγκες της ΕΣΗΕΑ με τα 4.092 μέλη, τις περίπου
50 εφημερίδες και τους 30 ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, με την
ταυτόχρονη όξυνση των προβλημάτων, επιβάλλουν αναδιοργάνωση
της Ένωσης, συμμετοχή όλων μας στα δρώμενα του σωματείου.
Όλοι μαζί οφείλουμε:
” Να συνεχίσουμε τις προσπάθειες ώστε να ξαναγίνει το
επάγγελμά μας λειτούργημα, να επανακτηθεί η πλήρης εμπιστοσύνη
των πολιτών, να ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο το σωματείο
μας.
” Να υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα του πολίτη σε ολόπλευρη και
ποιοτική ενημέρωση.
” Να περιφρουρούμε και να διευρύνουμε τις ελευθερίες του
Τύπου.
” Να καταγγέλλουμε όσους εμπορεύονται τον ανθρώπινο πόνο.
” Να αντιστεκόμαστε σε προσπάθειες της εργοδοσίας για ακύρωση
του ρόλου του δημοσιογράφου και περιθωριοποίησής του.
” Να υπερασπιζόμαστε από την εργοδοτική αυθαιρεσία τους σκληρά
εργαζόμενους.
” Να κατοχυρώνουμε και να διευρύνουμε τις θέσεις εργασίας.
Η ΕΣΗΕΑ, ως το μεγαλύτερο πνευματικό και επαγγελματικό
σωματείο, πρέπει να είναι παρούσα, με ουσιαστικές παρεμβάσεις
και προτάσεις, στα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, στους αγώνες
όλων των εργαζόμενων.

