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Ανακοίνωση της Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Δημοσιογράφων (ΔΟΔ/ΕΟΔ) για τη χθεσινή απεργιακή κινητοποίηση
των Ελλήνων δημοσιογράφων:
«Οι Έλληνες δημοσιογράφοι απεργούν για την προάσπιση των
εργασιακών συλλογικών δικαιωμάτων
Σήμερα 19 Φεβρουαρίου οι δημοσιογράφοι στην Αθήνα όπως και σε
όλη τη χώρα απεργούν, μια μέρα πριν τη γενική απεργία την
οποία έχει κηρύξει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας και
πρόκειται να πραγματοποιηθεί αύριο. Οι δημοσιογράφοι απεργούν
την προηγούμενη μέρα προκειμένου να καλύψουν τις
κινητοποιήσεις των εργαζομένων, όμως η απεργία των ΜΜΕ
συνέπεσε με την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου Φ. Ολάντ στην
Αθήνα.
Στη σημερινή απεργιακή κινητοποίηση την οποία έχουν κηρύξει η

Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Δημοσιογραφικών Ενώσεων, που είναι μέλη της
Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, συμμετέχει
και η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας 
Θράκης. Η κινητοποίηση που ξεκίνησε πριν δύο εβδομάδες και
συνεχίζεται με τη συμμετοχή των συνεργαζόμενων Ενώσεων των
εργαζομένων στα ΜΜΕ, εξαπλώνεται και στα ιδιωτικά ΜΜΕ.
Τα κύρια αιτήματα της κινητοποίησης έχουν ως εξής:
α. Τη διαπραγμάτευση συλλογικών συμβάσεων εργασίας, που επί
του παρόντος έχουν αντικατασταθεί από μια «Κοινή Υπουργική
Απόφαση». Η κυβέρνηση επιμένει στην επιβολή κοινού μισθολογίου
για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους με αποτέλεσμα σημαντικές
μειώσεις στους μισθούς των δημοσιογράφων, την απώλεια θέσεων
εργασίας και τη μείωση των πόρων των δημοσιογραφικών
ασφαλιστικών ταμείων, που έχουν συνέπειες στο σύνολο της
λειτουργίας των ΜΜΕ και της ενημέρωσης της κοινής γνώμης.
β. Η κυβέρνηση να λάβει μέτρα ανακούφισης των ανέργων
δημοσιογράφων και εργαζομένων στα ΜΜΕ από την πληρωμή φόρων
και του ειδικού τέλους στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.
γ. Να ληφθούν μέτρα για να αποκατασταθούν οι απώλειες των
αποθεματικών των δημοσιογραφικών Ταμείων, που υποχρεώθηκαν να
λάβουν μέρος στη διαδικασία ανταλλαγής ομόλογων  PSI  και
διατρέχουν τον κίνδυνο αδυναμίας καταβολής συντάξεων και
παροχής υγειονομικής κάλυψης
οικογένειες τους.

στους δημοσιογράφους και τις

δ. Να καταργηθεί η νομοθετική ρύθμιση που επιτρέπει τη διάθεση
των αποθεματικών του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα ΕΡΤ σε
εταιρίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
ε. Να επεκταθεί η ασφαλιστική κάλυψη και διασφάλιση των
εργασιακών συνθηκών στους δημοσιογράφους
των διαδικτυακών
μέσων με νομοθετική ρύθμιση.
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επανειλημμένα πήγε στο δικαστήριο για να κηρυχθεί παράνομη η
κινητοποίηση. Τέσσερεις φορές το δικαστήριο αποφάσισε ότι οι
δημοσιογράφοι πρέπει να επιστρέψουν στη δουλειά τους αλλά δεν
κρίθηκαν καταχρηστικά τα αιτήματα της απεργίας, ως εκ τούτου
η απεργιακή κινητοποίηση εξακολουθεί να συνεχίζεται».
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