Μήνυμα στήριξης στον αγώνα
των Ελλήνων δημοσιογράφων από
την Πρόεδρο της ΔΟΔ
ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2022

Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Τ Υ Π Ο Υ

Μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης στον αγώνα των Ελλήνων
δημοσιογράφων για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
στον δημόσιο τομέα
απέστειλε η κυρία Ντομινίκ Πρανταλί,
Πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, με επιστολή
προς τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και στον Υφυπουργό
και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Γιάννη Οικονόμου.
Το πλήρες κείμενο της επιστολής της κυρίας Ντομινίκ Πρανταλί,
Προέδρου της ΔΟΔ που απέστειλε την 1η Ιουλίου, μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό και
στον Υφυπουργό και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, έχει ως εξής:
«Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Κυριάκο Μητσοτάκη,
Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων που εκπροσωπεί
περισσότερους από 600.000 δημοσιογράφους από 146 χώρες σε όλον
τον κόσμο, εκφράζοντας την αλληλεγγύη με τις ελληνικές Ενώσεις
μέλη της ΕΣΗΕΑ, ΕΣΠΗΤ και ΠΟΕΣΥ στηρίζει απόλυτα τα δίκαια
αιτήματα των Ελλήνων συναδέλφων στη διάρκεια των οκτάμηνων
διαβουλεύσεων
της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους
δημοσιογράφους
που εργάζονται στο Δημόσιο Τομέα.
Οι Έλληνες συνάδελφοί μας, οι οποίοι εργάζονται στον Δημόσιο

Τομέα, δεν έχουν λάβει καμία αύξηση μισθού από το 2011 και
λόγω της μακροχρόνιας οικονομικής κρίσης στη χώρα έχουν χάσει
το 40% του εισοδήματός τους. Μια Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
των δημοσιογράφων, που θα τους παρέχει δίκαιες αμοιβές
εργασίας είναι ζωτικής σημασίας καθώς εγγυάται μακροχρόνια
ποιότητα των ειδήσεων, ιδίως στη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση, όπου
η κοινή γνώμη βασίζεται για έγκαιρη και έγκυρη ειδησεογραφική
ενημέρωση.
Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Κυριάκο Μητσοτάκη,
Πιστεύουμε ότι αντιλαμβάνεστε καλύτερα τη λεπτή γραμμή που
διαβαίνουν οι συνάδελφοί μας οι οποίοι σε καθημερινή βάση
αγωνίζονται στη δημόσια Ραδιοτηλεόραση, το δημόσιο πρακτορείο
ΑΠΕ-ΜΠΕ και στα Δημοτικά Ραδιόφωνα, για να παρέχουν στην
ελληνική κοινωνία ποιοτική ειδησεογραφική ενημέρωση.
Στην πραγματικότητα, θα ήταν μεγάλη πρόοδος να επιτευχθεί η
αναβάθμιση του έργου των δημοσιογράφων στον ελληνικό Δημόσιο
Τομέα παρέχοντάς τους δίκαιες αμοιβές και θεσμικές
προϋποθέσεις που εγγυώνται την ποιοτική ειδησεογραφική
ενημέρωση από τα Δημόσια Ενημερωτικά Μέσα. Οι Έλληνες
συνάδελφοι αξίζουν την εργασιακή ασφάλεια και εργασιακές
συνθήκες εξέλιξης που απώλεσαν στη διάρκεια της μακροχρόνιας
οικονομικής κρίσης στη χώρα».
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