Συνεχίζουν τον αγώνα για
ασφαλιστικό και εργασιακά
Ενώσεις και Ταμεία στον χώρο
της Ενημέρωσης
Τις προϋποθέσεις και τις αναγκαίες ενέργειες που θα
διασφαλίζουν βιώσιμη λύση για το Ασφαλιστικό και την κάλυψη
των αναγκών όλων των εργαζομένων στην Ενημέρωση συζήτησαν στη
Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 10/9/2016, οι πρόεδροι και μέλη των
Διοικητικών Συμβουλίων
της ΠΟΕΣΥ, των Ενώσεων Συντακτών, των Ενώσεων Προσωπικού και
Τεχνικών Τύπου καθώς και εκπρόσωποι των τριών δημοσιογραφικών
ασφαλιστικών Ταμείων περίθαλψης, πρόνοιας και επικούρησης,
ΕΔΟΕΑΠ,
ΤΕΑΣ και ΕΤΑΣ.
Η συνάντηση διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Ένωσης Συντακτών
Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης και έδωσε συνέχεια στον
διάλογο που είχε αναπτυχθεί σε ανάλογες συναντήσεις στην Πάτρα
και τον Βόλο (πρωτοβουλία ΕΣΗΕΠΗΝ και ΕΣΗΕΘΣΤΕΕ αντιστοίχως),
για να οδηγηθεί στην τελική ευθεία η κοινή πρόταση του κλάδου
ώστε να αποτραπεί η κατάρρευση του Ασφαλιστικού που
επαπειλείται, εφόσον εφαρμοστεί το σχέδιο της κυβέρνησης.
Στο πλαίσιο αυτό επαναβεβαιώθηκαν όσα έχουν συμφωνηθεί στις
συναντήσεις της Πάτρας και του Βόλου.
1.
Η κοινή αγωνιστική στάση για τη διατήρηση του
Αγγελιοσήμου και η επέκτασή του στο διαδίκτυο.
2.

Η πάγια θέση ότι το Αγγελιόσημο, το έσοδο δηλαδή

για τη λειτουργία των Ταμείων του Κλάδου, αποτελεί «οιονεί»
εργοδοτική (ασφαλιστική) εισφορά με ανταποδοτικό χαρακτήρα,
που υποκαθιστά εργοδοτικές εισφορές, όπως αναφέρεται και στο

σχετικό έγγραφο-θέση του Υπουργείου Εργασίας.
3.
Η σταθερή διεκδίκηση της αυτονομίας του ΕΤΑΠΜΜΕ, ως προϋπόθεση για την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της
δημοσιογραφικής λειτουργίας και τη διασφάλιση του αγαθού της
Ενημέρωσης.
Επίσης επιβεβαιώθηκε ότι η αυτονομία του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, η διατήρηση
του ΕΔΟΕΑΠ και των ΤΕΑΣ και ΕΤΑΣ ως αυτοδιοικούμενων φορέων
υποχρεωτικής ασφάλισης, χωρίς αλλοίωση του χαρακτήρα και του
περιεχομένου τους, είναι και θα παραμείνουν σταθερά σημεία
διεκδίκησης του Κλάδου στην εν εξελίξει διαπραγμάτευση. Ο
δημοσιογραφικός κόσμος πρέπει να προστατεύσει τα Ταμεία και
τις διοικήσεις τους από επιθέσεις που εκδηλώνονται αυτή την
περίοδο εναντίον τους.
Η ένταξη στα Ταμεία αυτά όλων των εργαζομένων στην Ενημέρωση,
σε οποιοδήποτε Μέσο κι αν εργάζονται με μισθωτή εργασία
πλήρους απασχόλησης και ΣΣΕ, και βεβαίως με όρους
συγκεκριμένες προβλέψεις.

και

Επιβεβαιώθηκε, επίσης, ότι η συνολική και πραγματική
αντιμετώπιση του Ασφαλιστικού προϋποθέτει επίσης αποκατάσταση
των εργασιακών δικαιωμάτων, τήρηση των Συλλογικών Συμβάσεων
Εργασίας, ρύθμιση των σχέσεων εργασίας. Τα παραπάνω είναι
βασικοί όροι για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος
και διατηρούνται ως αιτήματα στην κορυφή των διεκδικήσεων του
κλάδου.
Υπογραμμίστηκε, επίσης, ότι είναι δεδομένη η συμπαράσταση του
Κλάδου στους συναδέλφους εργαζομένους στην ιδιωτική τηλεόραση,
που βρίσκονται στο κατώφλι της ανεργίας που εντείνεται μετά τη
δημοπρασία για την αδειοδότηση των καναλιών. Επισημάνθηκε
τέλος, ότι η αποδόμηση του Κλάδου με τις πολιτικές αυτές και
τις εργοδοτικές πρακτικές θα έχει, μεταξύ άλλων, συντριπτικές
επιπτώσεις και στα ασφαλιστικά Ταμεία.

Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση
ΠΟΕΣΥ, ΠΟΕΠΤΥΜ, ΕΣΗΕΑ, ΕΣΗΕΜ-Θ, ΕΣΗΕΠΗΝ, ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε, ΕΣΠΗΤ,
ΕΠΗΕΑ, ΕΠΗΕΘ, ΕΤΗΠΤΑ, ΕΤΗΠΤ-Θ, ΕΤΙΤΒΕ, ΕΔΟΕΑΠ, ΤΕΑΣ, ΕΤΑΣ

