Η ΕΟΔ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων εκδόθηκε η ακόλουθη
ανακοίνωση σχετικά με τα οξυμένα προβλήματα στο χώρο του Τύπου
και των ΜΜΕ στην Ελλάδα:
«Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, η οποία αποτελεί την
περιφερειακή οργάνωση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων
καταγγέλλει την εργοδοσία στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για
περικοπές θέσεων εργασίας και διοικητικές πρακτικές οι οποίες
κατακερματίζουν τον ποιοτικό ιστό της δημοσιογραφίας.
Η ΕΟΔ διαπιστώνει την πρωτοφανή κρίση που διέρχονται τα
ελληνικά ΜΜΕ από τη μη καταβολή των δεδουλευμένων σε ορισμένες
εφημερίδες για πολλούς μήνες, τις περικοπές θέσεων εργασίας σε
δημόσιες υπηρεσίες ενημέρωσης αλλά και τη μη ανανέωση των
συμβάσεων εργασίας σε ορισμένα δημόσια ΜΜΕ που αποτελούν
μαρτυρίες για την απειλή που δέχονται τα συνταξιοδοτικά
δικαιώματα και η κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων σε όλο το
χώρο του ελληνικού Τύπου.
Η ΕΟΔ πληροφορήθηκε για την απόφαση της Συντονιστικής
Επιτροπής των συνεργαζομένων Ενώσεων στο χώρο του Τύπου, στην
οποία συμμετέχουν 10 συνδικαλιστικές Ενώσεις από όλο τον Τύπο,
τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα και τα πρακτορεία ενημέρωσης,
προκειμένου να αντιμετωπίσουν από κοινού τις απειλές που
δέχονται τα δικαιώματα των εργαζομένων στα ΜΜΕ.
Οι Ενώσεις επισημαίνουν ότι η εργοδοσία των ΜΜΕ οφείλει να
αντιμετωπίσει τις ευθύνες που έχει και να δώσει ένα τέλος σε
αυτές τις ενέργειες οι οποίες υπονομεύουν τη λειτουργία των
ελληνικών ΜΜΕ. Επίσης, αναφέρουν συγκεκριμένα προβλήματα τα
οποία έχουν προσφάτως ανακύψει, όπως:
 Ορισμένες εφημερίδες και τηλεοπτικοί σταθμοί δεν καταβάλλουν
έγκαιρα δεδουλευμένες αμοιβές και συχνά καθυστερούν την
καταβολή τους για εβδομάδες ή ακόμη και μήνες.
 Περικόπτονται δημοσιογραφικές θέσεις εργασίας ή μετατίθενται
δημοσιογράφοι από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης.
 Δεν ανανεώνονται οι συμβάσεις ανταποκριτών στη δημόσια
ραδιοτηλεόραση ΕΡΤ καθώς και στα ενημερωτικά πρακτορεία ΑΠΕ
και ΜΠΕ.
 Επιβάλλονται οι λεγόμενες ευέλικτες μορφές εργασίας με τις

οποίες καταστρατηγούνται οι ΣΣΕ και απειλούνται τα κοινωνικά
δικαιώματα των συντάξεων και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
εργαζομένων.
Μαρτυρία της κρίσης που μαστίζει τα ελληνικά ΜΜΕ σε εθνικό
επίπεδο, αποτελεί η είδησης ότι θα κλείσει το γραφείο στην
Αθήνα της εφημερίδας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» η οποία εκδίδεται στη
Θεσσαλονίκη και θα χαθούν 20 θέσεις εργασίας.
Ο ’ϊνταν Γουάιτ επισημαίνει ότι το κλείσιμο του γραφείου της
εφημερίδας στην Αθήνα και οι περικοπές των θέσεων εργασίας που
συνεπάγεται, μαρτυρούν την κακοδιαχείριση που έχει θύματα τους
δημοσιογράφους και τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ. Επισημαίνει ότι
οι δημοσιογράφοι σε όλη την Ευρώπη στηρίζουν τα αιτήματα των
Ελλήνων συναδέλφων τους, οι οποίοι αγωνίζονται για την
προάσπιση των εργασιακών συνθηκών και δικαιωμάτων, όλων των
εργαζομένων στο χώρο του Τύπου».

