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Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συνεργαζομένων Ενώσεων στο χώρο
του Τύπου και των ΜΜΕ εκφράζουν την πλήρη αντίθεσή τους στις
αντεργατικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για τους
τηλεοπτικούς σταθμούς. Η υποχώρηση της κυβέρνησης στον αγώνα
των δημοσιογράφων, διοικητικών και τεχνικών, εργαζομένων στα
ΜΜΕ δεν αναιρεί το επισφαλές εργασιακό τοπίο που διαμορφώνεται
στους τηλεοπτικούς σταθμούς την ίδια ώρα που οι ιδιοκτήτες
τους τυγχάνουν εύνοιας, προκλητικής για τη συγκυρία.
Τα Δ.Σ. των Συνεργαζομένων Ενώσεων δεν μπορούν να συναινέσουν
στην απώλεια 360 θέσεων εργασίας, προοπτική που δημιουργεί

επισφάλεια στο σύνολο των εργαζομένων στα κανάλια με ολέθριες
συνέπειες για την ποιότητα της ενημέρωσης και κατ’ επέκταση
για την ίδια τη δημοκρατία. Είναι αδιαπραγμάτευτη για εμάς η
διατήρηση των 400 θέσεων εργασίας σε κάθε τηλεοπτικό σταθμό
εθνικής εμβέλειας.
Στη βάση αυτή:
Ζητούμε να αποσυρθούν οι σχετικές διατάξεις.
Απορρίπτουμε κάθετα την παραγωγή ενημερωτικού
περιεχομένου από συνδεδεμένες ή ανεξάρτητες εταιρείες
παραγωγής και παραμένουμε προσηλωμένοι στην προστασία
των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των
εργαζομένων.
Την ίδια στιγμή, με το νομοσχέδιο οι καναλάρχες δεν καταβάλουν
τη δόση των 3,5 εκατομμύριων για τις τηλεοπτικές άδειες με την
αιτιολογία ότι έτσι δίνονται επενδυτικά κίνητρα στον κλάδο.
Το νομοσχέδιο δίνει ακόμη το δικαίωμα στους εργοδότες να
χρησιμοποιούν το πνευματικό τους έργο και σε συμβεβλημένους
σταθμούς, χωρίς καμία πρόβλεψη για τους εργαζόμενους. Τα Δ.Σ.
των Ενώσεων ζητούν με αφορμή τις συγκεκριμένες διατάξεις
ενσωμάτωσης κοινοτικής οδηγίας αλλά και της επικείμενης
ενσωμάτωσης της οδηγίας για το συγγενικό δικαίωμα των εκδοτών,
να ανοίξει επιτέλους η συζήτηση για τα πνευματικά δικαιώματα
των δημοσιογράφων στον οπτικοακουστικό και ψηφιακό χώρο.
Επίσης, η εκ νέου δημιουργία στην ΕΡΤ μιας μισθολογικής «ελίτ»
είναι τουλάχιστον αναντίστοιχη με την κοινωνική και οικονομική
συγκυρία. Η πάγια επίκληση της ανάγκης προσέλκυσης «στελεχών
από την αγορά» δεν επιτρέπεται να λάβει, όπως πολλές φορές στο
παρελθόν, ανεξέλεγκτες και επιζήμιες για το δημόσιο συμφέρον
αλλά και για την ίδια τη δημόσια τηλεόραση, διαστάσεις. Για
τον λόγο αυτό τα Δ.Σ. των Ενώσεων ζητούν να μπουν ποσοτικά και
ποιοτικά όρια καθώς και διαφανή και αξιοκρατικά κριτήρια για
τις επιπλέον αμοιβές και τα πρόσωπα που θα τις λάβουν.
Ζητούμε επίσης

να επανέλθει η αρχική ρύθμιση του προσχεδίου Πέτσα για
τη δίκαιη αναγνώριση προϋπηρεσίας σε εργαζόμενους της
ΕΡΤ οι οποίοι προσλήφθηκαν ακριβώς με βάση αυτή την
προϋπηρεσία αλλά η ΕΡΤ σήμερα αρνείται να τους εντάξει
στα αντίστοιχα μισθολογικά κλιμάκια.
να αποσυρθεί η διάταξη που μετατρέπει την ΕΡΤ σε
«εισπρακτικό μηχανισμό» του ανταποδοτικού τέλους από
τους ανεξόφλητους λογαριασμούς ρεύματος.
Οι αποσπασματικές κινήσεις οικονομικών ενέσεων δεν λύνουν το
οξύ πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον Τύπο. Τα
Δ.Σ. των Ενώσεων παραμένουν προσηλωμένα στο αναλυτικό σχέδιο
οικονομικών και θεσμικών μέτρων που έχουν υιοθετήσει και
στηρίζουν όλες οι ενώσεις του κλάδου και η υλοποίησή του έχει
καθυστερήσει αδικαιολόγητα. Είναι ο μόνος τρόπος για να
ενισχυθεί με διαφάνεια και ισονομία ο Τύπος, οι εργαζόμενοι
και τα ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΔΟΕΑΠ).
Όλα τα παραπάνω ζητήματα θα τεθούν υπόψη της Διαρκούς
Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
της Βουλής, στην οποία κλήθηκαν να παραστούν εκπρόσωποι των
Ενώσεων κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Δευτέρας 8/2/2021
Συνάδελφοι,
Ο αγώνας για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας συνεχίζεται με
διάλογο, προτάσεις και εγρήγορση για αγωνιστικές
κινητοποιήσεις. Διεκδικούμε με συνέπεια τη διασφάλιση του
δικαιώματός μας στην εργασία και την ποιοτική και αμεσολάβητη
ενημέρωση.
Τα Δ.Σ. των Ενώσεων

