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Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Σήμερα που ο κλάδος μας βρίσκεται σε απεργιακή κινητοποίηση,
άνοιξαν οι ουρανοί! Καταρρακτώδεις βροχές πέφτουν από χτες
στην Αττική και συνεχίζονται κι αυτή την ώρα της συγκέντρωσής
μας.
Όμως αυτό που με χαροποιεί ιδιαίτερα και μας γεμίζει
ικανοποίηση είναι το γεγονός ότι ούτε οι βροχές ούτε τα
συγκοινωνιακά προβλήματα ούτε άλλες δυνάμεις μας εμπόδισαν στο
να συγκεντρωθούμε εδώ και να διαδηλώσουμε για τα δίκαια του
κλάδου και της κοινωνίας μας.
Γυναίκες και άντρες συνάδελφοι είμαστε όλοι εδώ. Απεργούμε
σήμερα όλες οι Ενώσεις του κλάδου σε όλη την Ελλάδα.
Ειδικότερα:
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ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
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ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ & ΜΜΕ
Όλα αυτά αποτελούν ένα πρόκριμα για τη δημιουργία του
Συνδικάτου Τύπου και ΜΜΕ.
Ήμουνα νεαρός δημοσιογράφος και άκουγα για το Συνδικάτο αλλά
μέχρι τώρα δεν καταφέραμε να το κάνουμε πραγματικότητα.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι οι διοικήσεις των Ενώσεων μέχρι να
λήξει η θητεία τους θα έχουμε προχωρήσει τις διαδικασίες και
το όνειρο θα το κάνουμε πραγματικότητα, πάντοτε φυσικά με τη
δική σας στήριξη. Θα το φτιάξουμε το Συνδικάτο Τύπου και ΜΜΕ.
Συνάδελφοι,
Σήμερα απεργούμε όλοι: Δημοσιογράφοι, τεχνικοί, τυπογράφοι,
διοικητικοί και οικονομικοί υπάλληλοι των εφημερίδων και της
τηλεόρασης, λιθογράφοι, εργαζόμενοι στον τομέα διανομής του
Τύπου ενωμένοι σαν μια γροθιά διεκδικούμε:
” Το δικαίωμα στην εργασία
” Τη διαφάνεια στις επιχειρήσεις των ΜΜΕ
” Ισχυρά ασφαλιστικά ταμεία
” Την εφαρμογή των ΣΣΕ
Και λέμε ένα βροντερό ΟΧΙ στις απολύσεις, στις ευέλικτες
μορφές εργασίας, στην απορύθμιση των εργασιακών σχέσεων
Διακηρύσσοντας ότι η ενημέρωση των πολιτών είναι πάνω από τα
κέρδη των εργοδοτών.
Σήμερα όλοι οι εργαζόμενοι στο χώρο των ΜΜΕ απεργούμε:
” Για τη διασφάλιση των θεσμικών κατακτήσεων
Την άμεση καταβολή δεδουλευμένων που οφείλονται στους
εργαζόμενους και την άμεση εξόφληση των χρεών των εργοδοτών
προς τα ασφαλιστικά Ταμεία.
” Την εφαρμογή και πιστή τήρηση των ΣΣΕ και την από κοινού
διεκδίκηση νέων, με στόχο:
α) την αύξηση του εισοδήματος ώστε να ανταποκρίνεται στις
σημερινές πραγματικές ανάγκες.
β) τη διασφάλιση των θεσμικών κατακτήσεων και τη διεκδίκηση
όσων ακόμα απαιτούνται για τη λειτουργία και την ποιότητα της
ενημέρωσης:
’ Την κατάργηση της “φασόν” εργασίας (χωρίς ασφάλιση, με

χαμηλές αμοιβές και αναξιόπιστες συνθήκες εργασίας) και την
καταπολέμηση της “freelance” εργασίας (το διευρυνόμενο,
δηλαδή, φαινόμενο των εργαζομένων με ΔΠΥ) που σημαίνει
εργασία-δουλεία χωρίς ασφαλιστικά και συντακτικά δικαιώματα.
’ Την άμεση επίλυση του θέματος των συμβασιούχων ορισμένου
χρόνου, ειδικά στην ΕΡΤ, τη διεκδίκηση συμβάσεων αορίστου
χρόνου για όλους και την ενίσχυση της σταθερής και πλήρους
απασχόλησης.
’ Την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην εργασία, στην
ασφάλιση και στο ύψος των συντάξεων.
Σήμερα όλοι οι εργαζόμενοι στο χώρο των ΜΜΕ απεργούμε:
” Για τη διεκδίκηση σταθερής και πλήρους απασχόλησης με
συμβάσεις αορίστου χρόνου για όλους.
” Για την αύξηση των αποδοχών ώστε να ανταποκρίνονται στις
σημερινές πρακτικές ανάγκες
” Για την αναπροσαρμογή των συντάξεων και την σύνδεσή του
ποσοστού αύξησης με εκείνο των εν ενεργεία συναδέλφων τους.
” Την ανάληψη επιτέλους από την κυβέρνηση των ευθυνών της και
την άμεση ενεργοποίηση των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών και
του ΕΣΡ, στην κατεύθυνση εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας
και του ελέγχου της ασυδοσίας των εργοδοτών.
” Τη θέσπιση εγγυήσεων λειτουργίας των ΜΜΕ ως προς τις
υποχρεώσεις τους έναντι των εργαζομένων και των ασφαλιστικών
τους Ταμείων. Συγκεκριμένα για τα ραδιοτηλεοπτικά ΜΜΕ, η
αδειοδότησή τους από το ΕΣΡ και η λειτουργία τους να εξαρτάται
απόλυτα από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους έναντι των
εργαζομένων και των Ταμείων τους.
Συνάδελφοι,
Έχουμε ένα χρέος και ευθύνη απέναντι στην ελληνική κοινωνία.
Πρέπει να πούμε την αλήθεια για την κατάσταση της ενημέρωσης
και των συνθηκών της δουλειάς μας.
Το τοπίο μέσα στο οποίο λειτουργούν τα ΜΜΕ εξακολουθεί να
παραμένει θολό. Εφημερίδες και περιοδικά ραδιόφωνα και
τηλεοράσεις ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια με αδιαφανείς τις πηγές
χρηματοδότησής τους, αδιευκρίνιστο το μετοχικό καθεστώς τους
και χωρίς καμία εγγύηση βιωσιμότητας τους ή διασφάλισης των

εργασιακών απαιτήσεων μας.
Προτείνουμε μια συνολική ρύθμιση στα θέματα των ΜΜΕ και του
καθεστώτος ιδιοκτησίας τους.
Να μπουν κανόνες στον ανταγωνισμό στη βιωσιμότητα, στη
διαφήμιση, στη βιομηχανία των αγωγών αστικής αποζημίωσης κλπ.
Έχουμε κάθε λόγο να απαιτούμε τις ρυθμίσεις αυτές γιατί
βρίσκονται σε άμεση σχέση με την εργασία μας.
Όλοι γνωρίζουμε ότι εργαζόμαστε σε συνθήκες απαράδεκτες
ιδιαίτερα σκληρές με αμοιβές που δε αντιστοιχούν ούτε στο μισό
των ευρωπαίων συναδέλφων μας, απροστάτευτοι μπροστά στον
κίνδυνο της απόλυσης.
Όλοι γνωρίζουμε ότι η εφαρμογή των λεγομένων μέτρων ευέλικτης
εργασίας και διευθέτησης του χρόνου εργασίας οδηγεί στην
απορύθμιση των εργασιακών σχέσεων και την μετάλλαξη τους
εργαζομένου από φορέα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σε απλό
ιμάντα των κερδοσκοπικών επιδιώξεων της εργοδοσίας.
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συνδικαλιστικές Ενώσεις των εργαζομένων στα ΜΜΕ ξεκινάμε έναν
αγώνα γι’ αυτή την ίδια την αξιοπρέπειά μας και την ποιότητα
της ενημέρωσης.
Ξεκινάμε έναν αγώνα:
” Για τη διασφάλιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων.
” Για τη σύναψη νέων σύγχρονων συμβάσεων
” Για τη σύγκληση των μισθών με αυτών των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
” Για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων.
” Για το καθεστώς των συντάξεων και των συνταξιούχων.
” Για να σταματήσουν οι απολύσεις.
” Για αν σωθούν τα ασφαλιστικά μας ταμεία.
Συνάδελφοι,
Γνωρίζουμε ότι ο αγώνας μας δεν θα είναι εύκολος. Έχουμε όμως
ένα ακαταμάχητο όπλο.
Την ενότητά μας.
Και να είστε βέβαιοι: Η νίκη θα είναι δική μας.

