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Συνάδελφοι,
Σήμερα εξελίσσεται μια συνολική επίθεση από την κυβέρνηση και
τους εργοδότες κατά των εργασιακών και ασφαλιστικών
κατακτήσεων. Απαξιώνεται ο χαρακτήρας της ενημέρωσης και της
ψυχαγωγίας, κλείνουν επιχειρήσεις, πολλαπλασιάζονται οι
άνεργοι, ακυρώνονται εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα,
καταπατούνται σε όλο και μεγαλύτερη έκταση οι Συλλογικές
Συμβάσεις Εργασίας – η ύπαρξη των οποίων αμφισβητείται πλέον
ανοιχτά- με προφανή δυσμενή αποτελέσματα, όχι μόνο για τη ζωή
και το μέλλον των εργαζομένων, αλλά και για την ίδια την
Ενημέρωση των πολιτών.
Υπεύθυνη είναι η πολιτική που εφαρμόζεται στη χώρα μας, η ίδια
σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ενισχύει
τα κέρδη των επιχειρηματιών σε βάρος των εργαζόμενων και του
λαού, οδηγεί με την απαξίωση της ενημέρωσης σε κοινωνική
απάθεια, βαθαίνοντας έτσι τις ανισότητες, πλήττοντας εν τέλει
την ίδια την ουσία της Δημοκρατίας.
Η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί, καθώς και

το ΕΣΡ δεν μπορούν να εμφανίζονται ως Πόντιοι Πιλάτοι.
Αποδεικνύονται καθημερινά σύμμαχοι της εργοδοτικής ασυδοσίας
όπου και όπως αυτή εκδηλώνεται: Πρώτα στον PLANET και την
ΑΠΟΦΑΣΗ, ύστερα στην ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, στην ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ, στο
Συγκρότημα Τράγκα, στον «ΣΚΑΙ», στον FLASH. Αύριο
οπωσδήποτε κάπου αλλού. Κάποιων άλλων συναδέλφων μας θα έρθει
η σειρά.
Το σαθρό σύστημα που οικοδομήθηκε τα προηγούμενα χρόνια στην
Ενημέρωση (αυτό που όλοι ονομάζουμε διαπλοκή της οικονομικής
με την πολιτική εξουσία) σήμερα οδηγείται σε αδιέξοδα,
αναδιατάσσεται επώδυνα για τον κλάδο και προετοιμάζει τις
θέσεις για τα νέα τζάκια, δηλαδή την επόμενη εποχή μιας νέας
διαπλοκής.
Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Η πολιτική αυτή πρέπει να
ανατραπεί. Δεν υπάρχουν περιθώρια για καμιά ανοχή, για καμιά
υποχώρηση. Δύναμή μας η ενότητα, η αλληλεγγύη και η κοινή
δράση όλων των εργαζομένων στο χώρο των ΜΜΕ.
Έτσι, μετά την απόλυτα πετυχημένη προειδοποιητική στάση
εργασίας της 12ης Οκτωβρίου 2005 και τη μαζική παρουσία των
συναδέλφων στη διαδήλωση και την πορεία αποφασίστηκε, μπροστά
στην κυβερνητική και εργοδοτική αδιαφορία, η κλιμάκωση των
κινητοποιήσεων με την πραγματοποίηση 24ωρης πανελλαδικής
απεργίας (σε συνεργασία με τις Ομοσπονδίες ΠΟΕΣΥ  ΠΟΣΠΕΡΤ 
ΠΟΕΠΤΥΜ  ΧΑΡΤΟΥ), στις 24 Νοεμβρίου 2005, σε όλες τις
επιχειρήσεις Ενημέρωσης και την ίδια μέρα συγκέντρωση –
διαδήλωση στην Αθήνα.
Με την απεργία μας σε αυτή τη χρονική στιγμή συντονιζόμαστε με
τις ευρύτερες απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων σε όλη
την χώρα, που κλιμακώνονται και ενόψει της κατάθεσης του
προϋπολογισμού.
Διεκδικούμε αποφασιστικά:
1. Τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ανεργίας και τη
διασφάλιση των θέσεων εργασίας.
2. Την άμεση καταβολή δεδουλευμένων που οφείλονται στους
εργαζόμενους και την άμεση εξόφληση των χρεών των εργοδοτών

προς τα ασφαλιστικά Ταμεία.
3. Την εφαρμογή και πιστή τήρηση των ΣΣΕ και την από κοινού
διεκδίκηση νέων, με στόχο:
α) την αύξηση του εισοδήματος ώστε να ανταποκρίνεται στις
σημερινές πραγματικές ανάγκες.
β) τη διασφάλιση των θεσμικών κατακτήσεων και τη διεκδίκηση
όσων ακόμα απαιτούνται για τη λειτουργία και την ποιότητα της
ενημέρωσης:
? Την κατάργηση της «φασόν» εργασίας (χωρίς ασφάλιση, με
χαμηλές αμοιβές και αναξιόπιστες συνθήκες εργασίας) και την
καταπολέμηση της «freelance» εργασίας (το διευρυνόμενο,
δηλαδή, φαινόμενο των εργαζομένων με ΔΠΥ) που σημαίνει
εργασία-δουλεία χωρίς ασφαλιστικά και συντακτικά δικαιώματα.
? Την άμεση επίλυση του θέματος των συμβασιούχων ορισμένου
χρόνου, ειδικά στην ΕΡΤ, τη διεκδίκηση συμβάσεων αορίστου
χρόνου για όλους και την ενίσχυση της σταθερής και πλήρους
απασχόλησης.
? Την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην εργασία, στην
ασφάλιση και στο ύψος των συντάξεων.
4. Την ανάληψη επί τέλους από την κυβέρνηση των ευθυνών της
και την άμεση ενεργοποίηση των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών
και του ΕΣΡ, στην κατεύθυνση εφαρμογής της εργατικής
νομοθεσίας και του ελέγχου της ασυδοσίας των εργοδοτών.
α. Τη θέσπιση μέτρων απόλυτης διαφάνειας στο ιδιοκτησιακό
καθεστώς των ΜΜΕ. Ειδικότερα, την επεξεργασία και καθιέρωση
νέου θεσμικού πλαισίου για όλα τα ΜΜΕ που θα διασφαλίζει την
διαφάνεια της ιδιοκτησίας, την δημοκρατική ενημέρωση, την
ποιότητα της ψυχαγωγίας, τις θέσεις εργασίας, την καταβολή των
δεδουλευμένων και των εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία των
εργαζομένων.
β. Τη νομοθετική κατοχύρωση των θέσεων εργασίας και των
ειδικοτήτων όλων των εργαζομένων σε όλα τα ΜΜΕ.
γ. Τη θέσπιση εγγυήσεων λειτουργίας των ΜΜΕ ως προς τις
υποχρεώσεις τους έναντι των εργαζομένων και των ασφαλιστικών
τους Ταμείων. Συγκεκριμένα για τα ραδιοτηλεοπτικά ΜΜΕ, η

αδειοδότησή τους από το ΕΣΡ και η λειτουργία τους να εξαρτάται
απόλυτα από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους έναντι των
εργαζομένων και των Ταμείων τους.
δ. Την υποχρέωση των ΜΜΕ να προσκομίζουν φορολογική και
ασφαλιστική ενημερότητα, απόδειξη καταβολής Αγγελιοσήμου και
βεβαίωση των σωματείων Τύπου ή του ΣΕΠΕ όσον αφορά την
εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων προς τους
εργαζόμενους, προκειμένου να μετέχουν στην κρατική διαφήμιση
και στις υποχρεωτικές δημοσιεύσεις (διακηρύξεις 
πλειστηριασμοί -ανακοινώσεις και ισολογισμοί).
5. Την υπεράσπιση και διεύρυνση των ασφαλιστικών μας
δικαιωμάτων και τη διασφάλιση των πόρων των ασφαλιστικών μας
Ταμείων, προς την κατεύθυνση της ίσης μεταχείρισης στην
Κοινωνική Ασφάλιση όλων των εργαζομένων στα ΜΜΕ.
α. Τη θεσμοθέτηση της σύνδεσης των αυξήσεων στις συντάξεις με
εκείνη των μισθών, την άμεση αναπροσαρμογή του ύψους των
συντάξεων και τον καθορισμό της κατώτατης σύνταξης στο 80% του
βασικού μισθού εργασίας.
β. Την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας στο χρόνο
θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
6. Την κατάργηση των νόμων που οδηγούν στη φίμωση και
τρομοκράτηση
ενημέρωσης.
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7. Την κατάργηση των νομοθετικών διατάξεων που ενισχύουν την
ευελιξία των εργασιακών σχέσεων.
8. Την απόσυρση του νόμου για την κατάργηση του 8ώρου (μέσω
της διαβόητης «συνολικής διευθέτησης») και για τη μείωση της
αμοιβής των υπερωριών.
9. Την πλήρη διασφάλιση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων μας:
α. Την άμεση παύση της ποινικής δίωξης των μελών του Δ.Σ. του
ΕΔΟΕΑΠ και κάθε άλλης μορφής ποινικοποίησης της
συνδικαλιστικής δράσης.
β. Την ελεύθερη πρόσβαση των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων
των Ενώσεών μας στους χώρους εργασίας και τον έλεγχο της
τήρησης των ΣΣΕ και της εργατικής νομοθεσίας.

Τα Συνεργαζόμενα Σωματεία στο χώρο του Τύπου και ΜΜΕ θα
συνεχίσουν με ενωτικό πνεύμα την αγωνιστική τους πορεία για τη
διεκδίκηση των ΣΣΕ του 2006 με στόχο την ικανοποίηση των
δίκαιων αιτημάτων του κλάδου, ώστε να ανατραπεί η παραπάνω
περιγραφόμενη ζοφερή κατάσταση στα ΜΜΕ.
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