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ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΟΔ
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ΣΤΗΝ
ΤΩΝ

Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (ΔΟΔ) εξέδωσε το ακόλουθο
Δελτίο Τύπου σε ένδειξη συμπαράστασης στην απεργία των Ελλήνων
δημοσιογράφων:
«Στις 17 Οκτωβρίου στην Ελλάδα απεργούν οι εργαζόμενοι στα
Μ.Μ.Ε. για 24 ώρες σε όλη τη χώρα, διαμαρτυρόμενοι για την
κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, την
καταστρατήγηση των εργατικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων
και τις άνευ προηγουμένου απολύσεις.
Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.) από
κοινού με τις συνεργαζόμενες Ενώσεις των εργαζομένων στον
Τύπο, φωτορεπόρτερ, τεχνικών ραδιοτηλεοπτικών μέσων και των
εργαζομένων στα πρακτορεία διανομής, απεργούν σε όλα τα Μ.Μ.Ε.
μια μέρα πριν στις 17 Οκτωβρίου και πραγματοποιούν 4ωρη στάση
εργασίας στις 18 Οκτωβρίου, την ημέρα της γενικής απεργίας.
Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης
(Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.) από κοινού με τις άλλες Ενώσεις των
εργαζομένων στα Μ.Μ.Ε. υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.), καλούν τους
συναδέλφους στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, να στηρίξουν τον

αγώνα που δίνουν για:
Να διασφαλίσουν τις θέσεις εργασίας στα Μ.Μ.Ε..
Να προασπίσουν το δημόσιο αγαθό της ενημέρωσης.
Την άμεση υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
Να τερματισθούν οι περικοπές των μισθών των
δημοσιογράφων σε ιδιωτικά και δημόσια Μ.Μ.Ε..
Να διευθετηθούν τα εργασιακά και συνταξιοδοτικά
δικαιώματα των δημοσιογράφων, που εργάζονται στα
διαδικτυακά Μ.Μ.Ε..
Ο κύριος λόγος είναι οι δημοσιογράφοι να συμβάλουν με την
κάλυψη των διαδηλώσεων διαμαρτυρίας στις 18 Οκτωβρίου και να
διαδηλώσουν την αντίθεση των Ελλήνων δημοσιογράφων στα μέτρα,
τα οποία επέβαλε η τρόικα, και οδήγησαν στην κατάρρευση των
εργασιακών συνθηκών επηρεάζοντας την πλειοψηφία του εργατικού
δυναμικού της χώρας.
Το τέλος των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στα Μ.Μ.Ε. και
αλλού. Την κατάρρευση των κρατικών κοινωνικών παροχών και των
δημοσιογραφικών Ταμείων συντάξεων και υγείας με το υποχρεωτικό
«κούρεμα» του PSI από το οποίο κινδυνεύουν οι συντάξεις και η
υγειονομική κάλυψη εκατοντάδων δημοσιογράφων και των
οικογενειών τους.
Να αποσυρθεί ο νόμος, που επιτρέπει τη χρηματοδότηση εταιριών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το ανταποδοτικό τέλος της
δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Να δοθεί τέλος στις απολύσεις στα
Μ.Μ.Ε. και στην πρακτική εξαναγκασμού των δημοσιογράφων σε
ατομικές συμβάσεις με αμοιβές πείνας και δραστικές περικοπές
μισθών και εργασιακών επιδομάτων».
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