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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγ. Παρασκευή 11/6/2018

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΔΟΕΑΠ: ΕΜΕΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΜΕ ΛΥΚΟΣΥΜΜΑΧΙΕΣ

Η ΠΟΣΠΕΡΤ αρνούμενη να απεμπολήσει τις θεμελιώδεις αξίες, που ορίζουν τους
συνδικαλιστικούς της αγώνες, αυτές δηλαδή τις αξίες που περιέχουν την έννοια της
διεκδίκησης, της ισονομίας, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της Δημοκρατίας, δεν
υποχώρησε στις πιέσεις εκείνων που μας ήθελαν νεροκουβαλητές στην κατασκευή ενός
βολικού για το «σύστημα» Δ.Σ στον ΕΔΟΕΑΠ. Ενός Δ.Σ κομμένου και ραμμένου στα μέτρα
των συμφερόντων αφενός μιας ανίερης και πολιτικά ετερόκλητης συνδικαλιστικής
λυκοσυμμαχίας, αφετέρου των ιδιοκτητών ΜΜΕ ή «νταβατζήδων» κατά την
Καραμανλική «ρήση».

Διεκδικήσαμε, όπως και άλλοι, από τη διορισμένη εφορευτική επιτροπή να δεχτεί τους
κλαδικούς υποψηφίους μας ως ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, αίτημα που δεν δέχτηκε (το
«παλιό» καταστατικό περιείχε σχετικά μεγαλύτερη «αναλογικότητα» αφού δεχόταν την
επί μέρους εκπροσώπηση των σωματείων).
Ζητήσαμε επίσης να ισχύσει το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής, όπως
προβλέπεται στον θεμελιώδη συνδικαλιστικό νόμο 1264, το οποίο θα εξασφάλιζε τη
γνήσια και ανόθευτη εκπροσώπηση όλων των κλάδων και ειδικά των νεοεισερχομένων
στο νέο Δ.Σ.

Σε πρόσφατη ανακοίνωση ενώ ομολογούν, ότι το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής
είναι το δικαιότερο, δηλώνουν πως δεν θα το «ρισκάρουν» θέτοντας σε «κινδύνους»(;;;)
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τις μεθαυριανές εκλογές…

Ποιοι όμως εκτός από «σαλταδόρους» και τύπους «Γκρούεζα» κινδυνεύουν από την απλή
αναλογική;

Ποιό «ρίσκο» φοβούνται να πάρουν οι κατά τα άλλα «δημοκράτες» του συγκυριακού
συνοικεσίου «αριστερών» – δεξιών, οι οποίοι με τα μέχρι στιγμής «τερτίπια» τους το
μόνο που έχουν καταφέρει είναι να υπονομεύσουν το παρόν και το μέλλον χιλιάδων
ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ;

Η απάντηση είναι προφανής.

Στο νέο Δ.Σ που θα προκύψει, δεν πρέπει να υπάρχουν «ανεπιθύμητοι» ή «ενοχλητικοί»,
παρά μόνο εκείνοι που προεκλογικά και εν κρυπτώ έκλεισαν …συμφωνίες, ώστε οι
κρίσιμες αποφάσεις που θα πρέπει να πάρουν στο άμεσο μέλλον, να μην θέσουν σε
κίνδυνο τα συμφέροντα καμιάς «εξουσίας».

Οι ερωτήσεις που η ΠΟΣΠΕΡΤ και άλλοι είχαμε απευθύνει με εξώδικα και επιστολές δεν
απαντήθηκαν ποτέ, γεγονός που οδήγησε την ομοσπονδία μας να καταθέσει ασφαλιστικά
μέτρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών με αίτημα την αποδοχή ξεχωριστού ψηφοδελτίου, και την
εφαρμογή της απλής αναλογικής .Το πρωτοδικείο απέρριψε το αίτημά μας χωρίς
αιτιολογία, αποδεχόμενο την αναφορά της εφ. επιτροπής στο άρθρο 26 του νέου
καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ (άσχετα αν σε άλλο άρθρο υπάρχει αναφορά πολλών
ψηφοδελτίων).Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι ποτέ δεν ζητήθηκε η γνώμη μας σχετικά με
την υποχρεωτική ένταξή μας στον ΕΔΟΕΑΠ, ούτε ενημερωθήκαμε εκ των προτέρων για
το περιεχόμενο του νέου καταστατικού, το οποίο ψηφίστηκε «ερήμην ημών» λες και δεν
μας αφορούσε.

Είναι αυτονόητο ότι θα στηρίξουμε τα μέλη μας που ενδεχομένως θα κάνουν ενστάσεις
ή θα προσφύγουν νομικά για θέματα που αφορούν στις εκλογές και τον ίδιο τον ΕΔΟΕΑΠ.

Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε το «νόμιμο», επιμένοντας όμως ταυτόχρονα και στο
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«ηθικό», ειδικά σε εκείνο το κομμάτι, που αφορά θεμελιώδη δημοκρατικά δικαιώματα
γύρω από το εκλέγειν και το εκλέγεσθαι , όπως είναι αυτό της γνήσιας και ανόθευτης
εκφρασμένης κλαδικής εκπροσώπησης όλων των ασφαλισμένων στο ταμείο, είτε
ανήκουν στους «παλιούς» είτε στους νεοεισαχθέντες.

Η αριστεροδέξια «συστράτευση των κοινών (βλ. εργοδοτικών) αντιλήψεων» παρ΄όλο που
«γλύτωσε» προς ώρας την καταστροφή, δεν πρόκειται να κάνει «περίπατο» στις
εκλογές του ΕΔΟΕΑΠ, όσα τερτίπια και να κάνει , όση παραπληροφόρηση και αν
προσφέρει , όση κινδυνολογία κι αν διασπείρει .

Οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ και ειδικά όσοι εκπροσωπούνται από την ΠΟΣΠΕΡΤ, έχουν
ήδη αντιληφθεί τι είδους παιχνίδια παίζουν με το ασφαλιστικό τους παρόν και μέλλον οι
προβατόσχημοι λύκοι αυτής της περίεργης «οικουμενικής» συνεργασίας, που μαζί με
μέλη του απερχόμενου προεδρείου εκτός των άλλων φρόντισαν να γίνει θεσμός ο
εκπρόσωπος των ιδιοκτητών ΜΜΕ στο Δ.Σ του ΕΔΟΕΑΠ με εξουσία μάλιστα
αρνησικυρίας (βέτο).

«Αριστοτεχνικά» η διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ, με τις μεθοδεύσεις της απέκλεισαν τη
δυνατότητα επιστολικής ψήφου στους συναδέλφους μας της περιφέρειας, οι οποίοι
μπορούν να ψηφίσουν ΜΟΝΟ με φυσική παρουσία στα εκλογικά κέντρα Αθήνας και
Θεσσαλονίκης.

Θα κρατήσουμε το ασφαλιστικό μας παρόν και μέλλον στα χέρια μας και δεν θα γίνουμε
όπως θέλουν έρμαια της βούλησης μιας ανίερης «εμπριμέ» συγκυριακής συμμαχίας.

Στις 13,14 και 15 Ιουνίου ενωμένοι ψηφίζουμε για να υπερασπιστούμε και τα ασφαλιστικά
μας δικαιώματα.

Για το Δ.Σ
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