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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ο δημοσιογραφικός κόσμος και όλοι οι εργαζόμενοι στον Τύπο και
τα ΜΜΕ καταγγέλλουν την ανατροπή του κοινωνικοασφαλιστικού
συστήματος των εργαζομένων, προφανώς σε εναρμόνιση με την
κατάργηση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων μας
στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, ως προϊόν της συνολικής
πολιτικής της κυβέρνησης υπέρ των «δυνάμεων της αγοράς».
Η παρέμβαση με στόχο τον περιορισμό αν όχι την κατάργηση των
πόρων των Ταμείων του κλάδου μας κλιμακώνεται επικίνδυνα και
απροκάλυπτα τον τελευταίο καιρό, με νομοθετικές πρωτοβουλίες
αλλά και με δικαστικές προσφυγές, που συμπληρώνουν τις
εκατοντάδες εξαιρέσεις επιχειρήσεων από το σύστημα επιβολής
εισφορών:
 Με διάταξη στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο του κ. Αλογοσκούφη
(«Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη
φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις …»), χαρίζονται
εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε κάθε είδους επιχειρήσεις, σε
διαφημιστικές εταιρείες και στην ιδιοκτησία των τηλεοπτικών
σταθμών, αφού καταργείται σταδιακά ο σχετικός φόρος στην
τηλεοπτική διαφήμιση, σε μια εποχή κατά την οποία τα βάρη του
Προϋπολογισμού καλούνται -για μια ακόμη φορά- να επωμιστούν οι
μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι αγρότες, όλα τα λαϊκά στρώματα.
 Παράλληλα και συμπληρωματικά επιχειρήσεις του δημοσίου ή του
ιδιωτικού τομέα, εμφανώς ενθαρρυνόμενες από την κυβέρνηση και
το νεοφιλελεύθερο νομικό «ευρωπαϊκό κεκτημένο», προσφεύγουν η
μία μετά την άλλη στα ελληνικά δικαστήρια και στο Συμβούλιο
της Επικρατείας. Επιχειρούν έτσι να απαλλαγούν πλήρως από την

έως τώρα θεσμοθετημένη υποχρέωσή τους να καταβάλλουν την
οιονεί εργοδοτική εισφορά προς τα Ταμεία των εργαζομένων στον
Τύπο και τα ΜΜΕ, προκαλώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού
από τις οποίες επιδιώκουν να επωφεληθούν.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Είναι φανερό ότι όλα τα παραπάνω οδηγούν στο σταδιακό ξήλωμα
του ασφαλιστικού μας συστήματος, με την αφαίρεση όλο και
μεγαλύτερου μέρους των πόρων του και τη διάλυση των
εισπρακτικών μηχανισμών του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, στηριζόμενο και στις
ομόφωνες αποφάσεις των συνεδρίων της Ομοσπονδίας μας (ΠΟΕΣΥ)
για το ασφαλιστικό ζήτημα, θα συνεχίσει αταλάντευτα τον αγώνα
του για την προάσπιση και τη διεύρυνση των ασφαλιστικών
δικαιωμάτων του κλάδου, διεκδικώντας επιπλέον τούτη την
περίοδο νέες συλλογικές συμβάσεις για όλους τους
δημοσιογράφους.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους σε αγωνιστική ετοιμότητα.
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΑΣ.
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