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Επιστολή προς τον πρωθυπουργό της χώρας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη
και τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων απέστειλε την
περασμένη Παρασκευή, 8 Μαΐου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΕΣΗΕΑ, στο πλαίσιο των ενεργειών του με στόχο τη στήριξη των
δημοσιογράφων που εργάζονται στα ΜΜΕ και ιδιαίτερα στον έντυπο
Τύπο.
Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:
«Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Αποτελεί πεποίθησή μας ότι τα Μέσα Ενημέρωσης δεν είναι ένας
απλός κλάδος της Οικονομίας. Αποτελούν πυλώνα της Δημοκρατίας,
εγγυώνται την σωστή ενημέρωση των πολιτών, στον αντίποδα της
μάστιγας των ψεύτικων και παραποιημένων ειδήσεων και υπηρετούν
το δημόσιο συμφέρον.
Η πανδημία του κορωνοϊού έχει πλήξει ακόμη περισσότερο τον από
χρόνια χειμαζόμενο κλάδο του Τύπου και έχει ανατρέψει πλήρως
τις εργασιακές σχέσεις στα ΜΜΕ, παρότι οι δημοσιογράφοι στην
πλειονότητά τους εξακολουθούν κάτω από δύσκολες συνθήκες να
υπηρετούν την ενημέρωση των πολιτών και μάλιστα αυξάνοντας τις
ώρες εργασίας τους.
Σχεδόν στο σύνολό τους οι εφημερίδες, πολιτικές και αθλητικές,

έχουν εφαρμόσει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τη
στήριξη των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία και
σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν φτάσει να θέσουν σε καθεστώς
αναστολής σύμβασης ακόμα και το 80-90% του προσωπικού τους.
Αντίστοιχη πρακτική έχουν ακολουθήσει κάποιοι ραδιοφωνικοί
σταθμοί και ενημερωτικές ιστοσελίδες. Τέλος, σε μικρότερη
κλίμακα, το μέτρο της αναστολής σύμβασης έχει εφαρμοστεί και
σε τηλεοπτικούς σταθμούς. (Παράρτημα 1: Ανακοίνωση ΕΣΗΕΑ).
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, λαμβάνοντας υπόψη όσα έχουν
νομοθετηθεί υπό το καθεστώς της έκτακτης ανάγκης της
πανδημίας, προτείνει τέσσερα βασικά μέτρα, τα οποία, αν
υιοθετηθούν, θα κρατήσουν ανοικτά τα κλυδωνιζόμενα Μέσα
Ενημέρωσης της χώρας, με επαρκείς διασφαλίσεις για τα
εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων μας δημοσιογράφων αλλά και
την αξιοπιστία του Τύπου.
1. Ζητάμε να καταργηθεί αμέσως το μέτρο της αναστολής
σύμβασης εργασίας, το οποίο, δυστυχώς, χρησιμοποιείται
καταχρηστικά από τη μεγάλη πλειονότητα των εργοδοτών και
στη θέση του να θεσμοθετηθεί η επιδότηση της εργασίας.
Εάν, μάλιστα, καταλήξει θετικά η συζήτηση, εντός των
ευρωπαϊκών θεσμών, για επιδότηση της εργασίας, θα
αντισταθμιστεί το αντίστοιχο δημοσιονομικό κόστος.
2. Καθίσταται περισσότερο επείγουσα από ποτέ η υλοποίηση
των νομοθετημένων μέτρων ενίσχυσης του εντύπου Τύπου, τα
οποία ελπίζουμε δεν θα παραπεμφθούν στις ελληνικές
καλένδες. Έχουν ήδη εξαγγελθεί πολλές φορές και από την
πλευρά μας έχουμε ορίσει την εκπρόσωπό μας
που θα
στελεχώσει την ειδική γνωμοδοτική Επιτροπή για την
ενίσχυση του Εντύπου Τύπου. (Παράρτημα 2: Επιστολή ΕΣΗΕΑ
προς Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Σ. Πέτσα).
Υπενθυμίζουμε ότι η ενίσχυση του εντύπου Τύπου εφαρμόζεται ήδη
σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 15ετίας. Το
τελευταίο διάστημα, ελήφθησαν ειδικότερα μέτρα για τη στήριξη
του τομέα του Τύπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο
Βασίλειο, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης του

Covid-19. Όπως θα δείτε στη σχετική έκθεση, την οποία σας
επισυνάπτουμε, χώρες αντίστοιχες σε μέγεθος και πληθυσμό με
την Ελλάδα προχώρησαν σε γενναίες έκτακτες οικονομικές
ενισχύσεις υπέρ του έντυπου Τύπου. Τα στοιχεία συνέλεξαν και
δημοσιοποίησαν η Οργάνωση Ευρωπαϊκών Περιοδικών ΜΜΕ / European
Magazine Media Association (EMMA) και η Οργάνωση Εκδοτών
Ευρωπαϊκών Εφημερίδων /European Newspapers Publishers’
Association (ENPA). (Παράρτημα 3).
3. Ζ η τ ά μ ε τ η ν ι σ ό τ ι μ η κ α ι δ ι α φ α ν ή κ α τ α ν ο μ ή τ η ς
διαφημιστικής δαπάνης για τις ανάγκες αντιμετώπισης της
πανδημίας, ώστε να στηριχθούν όλα τα Μέσα Ενημέρωσης και
να εξακολουθήσουν να λειτουργούν, προς όφελος της
ενημέρωσης, της πολυφωνίας και της διατήρησης των θέσεων
εργασίας στον κλάδο.
4. Θα πρέπει να ληφθούν αμέσως μέτρα για την ενίσχυση των
μακροχρόνια ανέργων, που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις
παράτασης καταβολής του επιδόματος ανεργίας και των
εργαζομένων-ομήρων σε αφερέγγυες επιχειρήσεις. Η
αποζημίωση ειδικού σκοπού, όπως, δυστυχώς, αποδείχθηκε
στην πράξη, δεν αφορά όλους, όμως, όλοι την έχουν
ανάγκη. Θα μπορούσε, στο πλαίσιο αυτό, να επεκταθεί η
επιδότηση και στους ανέργους εκείνους που δεν
επιδοτούνται, καθώς η πρόσβαση τους στην αγορά εργασίας
υπό τις παρούσες συνθήκες είναι ιδιαίτερα δυσχερής. Σας
επισυνάπτουμε εκ νέου την έκθεση που σας είχαμε
αποστείλει στις 14/10/2019, η οποία περιλαμβάνει
στατιστικά στοιχεία ανεργίας και αποτυπώνει τη συνολική
κατάσταση του Κλάδου. (Παράρτημα 4 Στατιστικά στοιχεία
ανεργίας).
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στη χώρα μας κλυδωνίζονται. Η
διαφημιστική δαπάνη έχει κατακρημνιστεί.
Ειδικότερα, όμως, για τον έντυπο Τύπο, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
είναι απογοητευτικά. Κατά το έτος 2019, σε σχέση με το έτος

2018, παρατηρείται μείωση στις συνολικές πωλήσεις των
εφημερίδων, κατά 13,7%, καθώς και σε όλες τις επιμέρους
κατηγορίες. Για του λόγου το αληθές, σας επισυνάπτουμε τη
σχετική έκθεση. (Παράρτημα 5).
Σας επισυνάπτουμε τέλος τα δελτία κυκλοφορίας των εντύπων
(εφημερίδων -αθλητικών και πολιτικών- καθώς και των
περιοδικών) πριν και μετά την εκδήλωση της πανδημίας. Όπως θα
δείτε η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. (Παράρτημα 6).
Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση, που έχει διαμορφωθεί στα
Μ.Μ.Ε., πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι παρεμβάσεις που
προτείνουμε είναι δόκιμες και αναγκαίες για την ανακούφιση του
κλάδου, διασφαλίζουν αξιοπρεπείς όρους εργασίας για τους
συναδέλφους μας δημοσιογράφους και θωρακίζουν ταυτόχρονα την
πολυφωνία και την αξιοπιστία της ενημέρωσης.
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