Με το Ασφαλιστικό θέλουν να
τελειώσουν
και
τους
δημοσιογράφους
Σχέδιο κατάργησης της δημοσιογραφικής λειτουργίας υπηρετούν
διατάξεις του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εργασίας.
Προβλέπει κατάργηση του θεσμού των Συλλογικών Συμβάσεων και
της μισθωτής εργασίας, βάναυση προσβολή ατομικών δικαιωμάτων
και την μετατροπή του συντάκτη σε έμπορο ή πλασιέ ειδήσεων.
Ανυπολόγιστες θα είναι οι επιπτώσεις και στην αγορά των MEDIA,
μόνο που και αυτές θα τις πληρώσουν κυρίως οι εργαζόμενοι.
Οι επιπτώσεις αυτής της απόλυτης μονομερούς βλαπτικής
μεταβολής σε βάρος της επαγγελματικής ιδιότητας και των
απαράγραπτων δικαιωμάτων του εργαζόμενου, που επιφέρει το
νομοσχέδιο, είναι άμεσες και καταιγιστικές, αφού οι
δημοσιογράφοι:
Α) Χάνουν δύο μισθούς το χρόνο (Δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα και
άδεια) που μένουν στο συρτάρι του εκδότη.
Β) Χάνουν το δικαίωμα της αποζημίωσης λόγω απόλυσης.
Γ) Χάνουν την προστασία από τις ομαδικές απολύσεις.
Δ) Χάνουν το όποιο δικαίωμα επιδόματος ανεργίας ή επίσχεσης.
Ε) Χάνουν το δικαίωμα για επίδομα αφερεγγυότητας, που
χορηγείται λόγω πτώχευσης ή άλλης έκτακτης κατάστασης του
εργοδότη.
Στ) Χάνουν το δικαίωμα να ασκήσουν επίσχεση σε περίπτωση μη
καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών.
Ζ) Χάνουν το δικαίωμα απαίτησης σε περίπτωση υπαγωγής της
επιχείρησης στο άρθρο 99 ή αίτηση πτώχευσης

Με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, οι δημοσιογράφοι που είναι
ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και τον ΕΔΟΕΑΠ ως μισθωτοί,
εντάσσονται στο νέο φορέα ως αυτοαπασχολούμενοι!!!
Αυτό σημαίνει ότι:
1. Ο ι δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο ι μ ε α υ τ ό τ ο ν τ ρ ό π ο χ ά ν ο υ ν τ η
δημοσιογραφική τους ιδιότητα, διότι καταργείται η σχέση
που προβλέπει η ΣΣΕ με τον εργοδότη με κατοχυρωμένο,
όμως, τον κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας, που
διασφαλίζει την ανεξαρτησία του συντάκτη.
2. Κ α τ α ρ γ ε ί τ ο σ υ ν δ ι κ α λ ι σ τ ι κ ό δ ι κ α ί ω μ α κ α ι τ ι ς
δημοσιογραφικές Ενώσεις.
3. Οδηγεί σε πλήρη χειραγώγηση της ενημέρωσης, καθώς ο
αυτοαπασχολούμενος, με το νομοσχέδιο, υποχρεώνεται σε
εμπορική σχέση και συναλλαγή με τους εκδότες και τους
καναλάρχες και με τον τρόπο αυτό η είδηση γίνεται
εμπόρευμα, που μόνο την ελευθερία της έκφρασης δεν
υπηρετεί.
Κατά μείζονα λόγο καταργείται και το αναφαίρετο δικαίωμα της
κοινής γνώμης για ελεύθερη και υπεύθυνη ενημέρωση.
Η πάγια θέση της ΕΣΗΕΑ και όλων των δημοσιογραφικών Ενώσεων
είναι πλήρη εργασιακά και κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα για
όλους τους δημοσιογράφους χωρίς την παραμικρή παρέμβαση στον
πυρήνα της ιδιότητας και της αυτονομίας.
Αυτό, άλλωστε, εξυπηρετεί και η λειτουργία του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, που
πρέπει να επανέλθει στις γραμμές του 2012, πριν τη βίαιη
αποκοπή ορισμένων κλάδων ασφαλισμένων.
Η αποδέσμευση των Δ.Π.Υ. από τον ΦΠΑ, που ήδη εφαρμόζεται,
λόγω της μορφής απασχόλησης, είναι το βασικό βήμα ανατροπής
της «γαλέρας», που έχουν δημιουργήσει οι εκδότες, καθώς και η
γραμμή άμυνας από τις επιδιώξεις αναδρομικών επιβαρύνσεων από
το ΤΕΒΕ.
Στο ερώτημα που ορισμένοι προβάλλουν για την ένταξη ή μη των

ΔΠΥ στα δημοσιογραφικά Ταμεία η απάντηση είναι ΝΑΙ, αλλά
πλήρεις ασφαλιστικές καλύψεις όπως των μισθωτών. Όχι
εργαζόμενους και ασφαλισμένους δύο ταχυτήτων. Να γίνουν
«μπλοκάκια» μισθωτοί και όχι οι μισθωτοί εργαζόμενοι
«μπλοκάκια».

με
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με

Ένα πρόσθετο δώρο στα αφεντικά, με το νομοσχέδιο, είναι η
κατάργηση του ειδικού λογαριασμού ανεργίας του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρώην
ΤΣΠΕΑΘ) και η καταβολή 2% επί των αποδοχών ασφαλισμένων από
τους εργοδότες.
Στην ερώτηση τι θα γίνει με τους άνεργους δημοσιογράφους
δυστυχώς η ωμή απάντηση του υπουργού ήταν: ό,τι γίνεται με
όλους!!!…
Στις συντάξεις οι μειώσεις αφορούν όλους (νέους και παλιούς).
Από τις μειώσεις των συντάξεων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ με το νομοσχέδιο
δεν γλιτώνει κανείς και συγκεκριμένα:
1. Ο επανυπολογισμός με χαμηλότερο συντελεστή αναπλήρωσης
(του μισθού από την σύνταξη) και ο συνυπολογισμός όλου
του εργασιακού βίου, γκρεμίζει ακόμη περισσότερο τον
συντάξιμο μισθό στον οποίο στηρίζεται η διαμόρφωση της
τελικής σύνταξης.
2. Οι παλιοί συνταξιούχοι δέχονται επίσης βαρύ πλήγμα από
τον τριπλό τεμαχισμό στον υπολογισμό (εθνική σύνταξη 384
ευρώ + αναλογική + προσωπική διαφορά).
Η ΕΣΗΕΑ επισημαίνει προς κάθε κατεύθυνση ότι προϋπόθεση της
ανεξάρτητης δημοσιογραφικής λειτουργίας είναι η αυτονομία και
η αυτοτέλεια των ασφαλιστικών Ταμείων των εργαζομένων στα ΜΜΕ
και των πόρων τους.
Τα δημοσιογραφικά Ταμεία είναι αυτοχρηματοδοτούμενα και δεν
επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό. Αντίθετα, παρά τα εκατομμύρια
που τους οφείλει το Δημόσιο από το ΙΚΑ, τα δομημένα ομόλογα,
τη διαδοχική ασφάλιση και την ΕΡΤ, συνεισφέρουν και στα
δημόσια έσοδα.

Το αγγελιόσημο αποτελεί κατάκτηση και δεν είναι προνόμιο, όπως
επιδιώκουν να το εμφανίσουν κάποιοι για να προκαλέσουν
κοινωνικά αντανακλαστικά εναντίον των εργαζομένων στα ΜΜΕ.
Αποτελεί οιονεί εργοδοτική εισφορά και υποκαθιστά στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
τη συμμετοχή του κράτους στην τριμερή χρηματοδότηση της
κοινωνικής ασφάλισης.
Εξάλλου, με τη γνωμοδότηση του υφυπουργού Εργασίας Τάσου
Πετρόπουλου, υπό την προηγούμενη ιδιότητά του ως νομικού
συμβούλου της ΠΟΕΣΥ, προβλέπεται άμεση καθιέρωση του
Αγγελιοσήμου και στο διαδίκτυο. Έχει έτσι τη δυνατότητα η
κυβέρνηση, υιοθετώντας και τις θέσεις της ΕΣΗΕΑ, να
αντιμετωπίσει άμεσα την εκκρεμότητα με τα ειδησεογραφικά
sites, και με την επέκταση των ΣΣΕ, να λύσει άμεσα το
εργασιακό καθεστώς των συναδέλφων μας στο διαδίκτυο.
Τα δημοσιογραφικά Ταμεία και οι δημοσιογραφικές Ενώσεις είναι
αδιαπραγμάτευτη ζώνη ανεξαρτησίας και διασφάλισης για την
ελευθερία της έκφρασης, τις ΣΣΕ και το δικαίωμα της κοινής
γνώμης για υπεύθυνη ενημέρωση.
Οι δημοσιογράφοι δε ζητούν εξαιρέσεις, απορρίπτουν, όπως και
όλη η κοινωνία, το νομοσχέδιο με τις ισοπεδωτικές διατάξεις.
Η ΕΣΗΕΑ θα υπερασπιστεί με κάθε μέσον τα συμφέροντα των
δημοσιογράφων, που πλήττονται βάναυσα
νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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