ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠOYΣ
ΣΤΗΝ ΠΟΕΣΥ: 13 - 14 ΙΟΥΝIΟΥ 2014
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΡΑ
Τέλος στις πολιτικές των μνημονίων
και των συντεχνιών
Ψηφίζουμε
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ &
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ
Οι εκλογές στην Ένωσή μας για την
ανάδειξη εκπροσώπων της ΕΣΠΗΤ στην
ΠΟΕΣΥ, Παρασκευή 13 και Σάββατο 14
Ιουνίου 2014, είναι ιδιαίτερα μεγάλης
σημασίας και χρειάζονται οπωσδήποτε
την συμμετοχή σου. Οι εκπρόσωποι που
θα εκλεγούν θα συμμετάσχουν στο Γενικό Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2014
όπου θα εκλέξουν το νέο ΔΣ, το οποίο
με τη σειρά του θα εκλέξει τη νέα διοίκηση. Η ΕΣΠΗΤ καταλαμβάνει δύο θέσεις στο 11μελές ΔΣ της ΠΟΕΣΥ. Είναι
αυτονόητο πως για την εκλογή του νέου
ΔΣ δημιουργούνται ευρύτερες συμμαχίες σε θέσεις, αρχές και λύσεις για τα
προβλήματα του κλάδου με τους εκπροσώπους των άλλων Ενώσεων. Θυμίζουμε ότι για κάθε 25 μέλη της ΕΣΠΗΤ που
ψηφίζουν αναλογεί ένας εκπρόσωπος.
Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των
μελών της ΕΣΠΗΤ που ψηφίζουν, τόσο
ισχυρότερη είναι η παρουσία της στην
εκλογή της καινούργιας διοίκησης.
Οι εκλογές αυτές έχουν πολύ μεγάλη σημασία για τα εργασιακά και
ασφαλιστικά μας θέματα. Το μέτωπο
που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε
δεν είναι μόνο η τρόικα, οι μνημονιακές
δυνάμεις και οι εργοδότες αλλά και οι

συντεχνιαστές του κλάδου. Κινούνται
σε πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Αναδιανομή του αγγελιοσήμου, αφαίρεση πόρων από το ΕΤΑΠ ΜΜΕ για να
παραταθούν όσο γίνεται τα προκλητικά
προνόμια και οι παροχές μερίδας ασφαλισμένων, ρεσάλτα στα αποθεματικά
μας, υπόγειοι διακανονισμοί πόρων
με αποκλεισμούς των ασφαλισμένων
του Περιοδικού Τύπου, προσφέροντάς μας αντιπαροχή στον κουβά των
ελλειμμάτων. Το κάνουν απροκάλυπτα
με την ανοχή της πλειοψηφία του ΔΣ της
ΕΣΠΗΤ, ελπίζοντας να επαναληφθεί το
σκηνικό που επιχείρησαν να στηθεί
το 2007. Τότε σας θυμίζουμε πως με
πρόεδρο της ΠΟΕΣΥ τον Δ. Τσαλαπάτη και ταμία τον σημερινό πρόεδρο της
ΕΣΠΗΤ Θ. Μπερεδήμα κατόρθωσαν, με
την τότε υπουργό Εργασίας Φ. Πάλλη –
Πετραλιά, για έξη μήνες να ισχύσει στο
Ταμείο μας ένα απαράδεκτο καθεστώς
παροχής υγείας για τον Περιοδικό Τύπο (συντάκτες, υπαλλήλους) και τους
τεχνικούς, προετοιμάζοντας ουσιαστικά το έδαφος για την υπαγωγή μας στη
συνέχεια στο ΙΚΑ. Αποτρέψαμε τότε τη
διάλυση του Ταμείου, δημιουργώντας
συμμαχίες αρχών στην κατεύθυνση ένα

ενιαίο Ταμείο για όλους, χωρίς αποκλεισμούς κι εξαιρέσεις, όπου η ασφάλιση
είναι δικαίωμα και όχι εξυπηρέτηση,
χωρίς αδικίες για να καλλιεργείται η
αντιπαλότητα μεταξύ μας, βήμα για την
ομοψυχία, τους κοινούς αγώνες και το
Συνδικάτο Τύπου.
Ανατρέψαμε την τότε διοίκηση της
ΠΟΕΣΥ Τσαλαπάτη – Μπερεδήμα.
Ενδεικτικό της επιτυχίας μας αλλά και
απόδειξη της «συνδικαλιστικής» τους
συνέργειας είναι ότι με τη νέα διοίκηση
της ΠΟΕΣΥ (Β. Μουλόπουλος) και τις
πιέσεις – καταγγελίες των συντεχνιακών προθέσεων στο επόμενο δίμηνο
ανακλήθηκε η απόφαση Πετραλιά, ενώ
στη συνέχεια οι ίδιες συμμαχίες, όπου
συμμετέχει η ΔΑΕΚΔ (ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ & ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ) απέτρεψαν τις
κατά καιρούς απόπειρες για προνόμια
κάποιων στις πλάτες των άλλων.
Αυτό τον αγώνα ζητάμε να συνεχίσουμε μαζί, με αρχές, ήθος και διαφάνεια. Απέναντι στις συντεχνίες και αυτούς που ελπίζουν ότι το ατομικό τους
συμφέρον μπορεί να διασωθεί δίνοντας
αντιπαροχή και ξεπουλώντας τον κλάδο
και τους συναδέλφους τους.

ΠΟΕΣΥ: Απολογισμός 2011 – 2014
Η τριετία που πέρασε είναι με σιγουριά η χειρότερη, στην περίοδο
της μεταπολίτευσης, για τα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα
του κλάδου μας.
Η ΠΟΕΣΥ αντιστάθηκε με αρκετή
επιτυχία στις πολύμορφες επιθέσεις που δεχθήκαμε από την τρόικα και την κυβέρνηση.
Συνταχθήκαμε με το αντιμνημονιακό μπλοκ, σχηματίσαμε πλειοψηφία και κατορθώσαμε – παρ’ ότι
σε πολλά θεσμικά ζητήματα είχαμε
απέναντι την σημερινή πλειοψηφία
της ΕΣΠΗΤ – να υπάρξουν ουσιαστικές παρεμβάσεις με θετικά αποτελέσματα.
Θυμίζουμε ότι μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο, σε έκτακτο
Γενικό Συμβούλιο, που ζητήθηκε
από εμάς, καταδικάστηκε η πρόταση του προέδρου του ΕΔΟΕΑΠ
για αρπαγή των πόρων του ΕΤΑΠ
και του πρώην ΤΑΙΣΥΤ, θέμα που η
σημερινή πλειοψηφία της ΕΣΠΗΤ,
παρ’ ότι ήδη από τον Οκτώβριο
του 2013 είχαμε επισημάνει την
κρισιμότητά του, απέφυγε να συγκρουστεί με το συντεχνιακό κατεστημένο.
Θυμίζω επίσης ότι η ΠΟΕΣΥ
ανέλαβε ηγετικό ρόλο σε πολλές
κατευθύνσεις και με πολλές μορφές απέναντι στο πραξικόπημα
κατάργησης της ΕΡΤ, στους τραυματισμούς από τα ΜΑΤ των συναδέλφων Ν. Κυπραίου, των φωτορεπόρτερ Μ. Λώλου, Γ. Νικολαΐδη
(υποβάλλοντας μάλιστα και μηνύσεις), στην εργασιακή λαίλαπα με
απεργίες, διαμαρτυρίες, διαβήματα
και επισκέψεις σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, απέναντι στις μεθοδεύσεις στη Γενική Γραμματεία
και το ΑΠΕ (αξίζει να συγκρίνουμε
τι κερδήθηκε από την παλιά διοίκηση της ΕΣΠΗΤ και τι χάθηκε από
την καινούρια στο ίδιο θέμα), απέναντι στην κατάργηση της δημοτικής ραδιοφωνίας. Η ίδια διοίκηση
έχει δεσμευτεί για την ασφαλιστική

ισονομία και μεταχείριση όλων των
εργαζομένων στα ΜΜΕ και αυτό
το θεωρώ πολύ σημαντικό για να
αποτραπούν τα ρεσάλτα αρπαγής
των πόρων μας από τους συντεχνιαστές και τους συνοδοιπόρους
τους, μπροστά στην πιθανή μείωση
του αγγελιοσήμου.
Σημαντική επίσης είναι η πρωτοβουλία αλλαγής του καταστατικού της ΠΟΕΣΥ που βρίσκεται σε
εξέλιξη.
Στα διεθνή φόρα η συμμετοχή
μας ήταν τόση, όσο χρειαζόταν, λόγω των οικονομικών περικοπών,
που εισηγήθηκα ως ταμίας. Μας
αντιπροσώπευσαν επάξια οι συνάδελφοι Κατσαμά, Μεϊντάνη και
Μοςς, θέτοντας εργασιακά, ασφαλιστικά και κοινωνικά ζητήματα του
κλάδου.
Η συμπαράσταση και ο αγώνας
της Ομοσπονδίας δεν σταμάτησε
ούτε λεπτό σε όλα αυτά τα τραγικά
δρώμενα στο χώρο, (κλείσιμο μεγάλων μαγαζιών, εφημερίδων και
περιοδικών, απλήρωτη εργασία,
αποζημιώσεις , που δεν δόθηκαν
ποτέ, δημοτικά ραδιόφωνα, ΑΠΕ
ΜΠΕ, ασφαλιστικά ταμεία...! )
Πρωτοστάτησε σε όλες τις απεργίες, στάσεις εργασίας, διαδηλώσεις, μαζί με άλλες Ομοσπονδίες
και Ενώσεις (ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ κλπ.).
Στα οικονομικά της ΠΟΕΣΥ έγιναν μεγάλα βήματα για το ακόμα
μεγαλύτερο «μάζεμα» των οικονομικών, που είχε ήδη ξεκινήσει
από την προηγούμενη, ίδιας όμως
συμμαχίας, σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η ΠΟΕΣΥ μείωσε κατά 25%, τις
συνδρομές των μελών ενώσεων
και κατήργησε τα ταξίδια, όπως το
καθιερωμένο κάθε χρόνο στην Κίνα, αλλά και ταξίδια συμμετοχής
σε συνεδριάσεις των ΔΟΔ και ΕΟΔ.
Η μείωση των εξόδων είναι αισθητή και φαίνεται καθαρά από
τους απολογισμούς των τριών τελευταίων ετών.

Αυτό επέτρεψε να σταθούμε οικονομικά κοντά στους μεγάλους
αγώνες των χαλυβουργών, της
ΠΟΣΠΕΡΤ, της ΕΡΤ με κορωνίδα
την τελευταία απόφαση συμπαράστασης των παιδιών που αγωνίζονται στην ERTOPEN, στη Θεσσαλονίκη με το άνοιγμα λογαριασμού
5000 ευρώ από την ΠΟΕΣΥ μαζί με
την οικονομική συμπαράσταση της
ΕΣΠΗΤ (800 ευρώ).
Βοηθήθηκαν οικονομικά για
επιβίωση οι απεργοί της ΕΡΤ, ενώ
στο πλαίσιο των αγώνων της ΕΡΤ
η ΠΟΕΣΥ πρωτοστάτησε στην έκδοση της εφημερίδας Αδέσμευτη
Γνώμη.
Στάθηκε με οικονομική ενίσχυση δίπλα σε συμμετοχές που
είχαν πάντα θέμα την Ελλάδα και
την βαθειά κρίση της, όπως η έκθεση της ομάδας Phasma2 news
photography «Greece in Crisis»,
(600 ευρώ) στο φεστιβάλ του Σαράγεβο, που απέσπασε και το πρώτο βραβείο.
Δόθηκε συμβολική οικονομική
ενίσχυση στο Μορφωτικό Ίδρυμα
της ΕΣΗΕΑ (1000 ευρώ) για την έκθεση έργων του Μποστ στο μουσείο Μπενάκη.
Εν γένει η οικονομική ενίσχυση
ήταν ένα θέμα που αντιμετωπίστηκε και είχε να κάνει καθαρά για
αγωνιστικούς, συναδελφικούς και
ανθρωπιστικούς σκοπούς.
Η θητεία της διοίκησης ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2014 και
παρατείνεται λόγω των εκλογών
για την αυτοδιοίκηση και την Ευρωβουλή μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη, με τη διεξαγωγή του 7ου
Τακτικού Συνεδρίου στις αρχές
Οκτωβρίου. Καλούμε τα μέλη της
ΕΣΠΗΤ να ψηφίσουν μαζικά τους
υποψήφιους της παράταξής μας
για συνέχεια και συνέπεια στην
ΠΟΕΣΥ.
Ελένη (Νέλλη) Σπηλιοπούλου
Ταμίας ΔΣ της ΠΟΕΣΥ –
Μέλος ΔΣ της ΕΣΠΗΤ

εργαζομένων στα ΜΜΕ οδηγεί σε ακό- είναι το βασικό ζητούμενο, από κάθε
ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ μη μεγαλύτερη χειραγώγηση της Ενη- εργαζόμενο, απλήρωτο και άνεργο συμέρωσης. Η ελεγχόμενη ενημέρωση και νάδελφο. Το χαμένο έδαφος πρέπει να
ΤΙΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ η «αυτολογοκρισία» γνωρίζουν μέρες ανακτηθεί και οι εργαζόμενοι να περάλαμπρές και θα γνωρίσουν ακόμη λα- σουν στην αντεπίθεση, διεκδικώντας τα
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
μπρότερες, αν δεν αντιδράσουμε απο- στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματά τους,
τελεσματικά.
που βίαια τους έχουν αφαιρεθεί.
Τι
έχουν
να
αντιτάξουν
τα
σωματεία
Ο κόσμος της εργασίας στα ΜΜΕ βρίΤαυτόχρονα, όμως, και τα Σωματεία
σκεται με την πλάτη στον τοίχο, καθώς μας απέναντι σε όλα αυτά; Ψηφίσματα - μας πρέπει να υπερβούν τις χρόνιες
έχει συντριβεί από τις μνημονιακές πο- ευχολόγια «διά πάσα νόσο και χρήση», «ασθένειές» τους, ώστε να μπορέσουν
σειρά δικαστικών αποφάσεων που όταν ν’ αντεπεξέλθουν στοιχειωδώς στις νέες
λιτικές.
Η ανεργία στον κλάδο ξεπερνά το είναι υπέρ των εργαζομένων απλώς συνθήκες. Το συντεχνιακό - παραγοντιδεν εφαρμόζονται, μια
40%.
Χιλιάδες συνάδελφοι δουλεύουν στοιχειώδη στήριξη των
απλήρωτοι και ανασφάλιστοι, με τα σω- πιο αδύναμων οικονομιΑγωνιζόμαστε και συστρατευόμαστε στην
ματεία μας να είναι αδύναμα να αντιδρά- κά μελών, απεργίες και
ΠΟΕΣΥ με τις δυνάμεις που επιδιώκουν και
σουν και να πετύχουν κάποιο στοιχειώ- στάσεις εργασίας που
αγωνίζονται:
σπανίως πια έχουν μαδες αποτέλεσμα.
• ΜΙΑ ENIAIA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Το λουκέτο στην ΕΡΤ, οι δόλιες «χρε- ζικότητα και ανακοινώ• ΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
οκοπίες» μεγάλων συγκροτημάτων, αλ- σεις που διατρανώνουν
• ΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
λά και σειράς μεσαίων και μικρών επι- «αταλάντευτη αγωνιστι• Ε ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ
χειρήσεων, με τους πρώην ιδιοκτήτες να κότητα» και «αγωνιστική
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΛΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
εξακολουθούν να κάνουν «πάρτι» στην βούληση», τύπου «δεν
ΣΤΑ ΜΜΕ, ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ
θα
επιτρέψουμε»,
«δεν
πλάτη των πρώην απλήρωτων εργαζο• ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΤΥΠΟΥ
μένων τους, χωρίς κανείς να μπορεί να θα περάσουν»…
Το μνημονιακό «νομοτους σταματήσει, είναι στην ημερήσια
θετικό έργο» της τετραεδιάταξη.
Η επίθεση ενάντια στα ασφαλιστικά τίας 2010 - 2014, με την κατάργηση των κό «μοντελάκι», που «φοριέται» εδώ και
Ταμεία μας με το «κούρεμα» των αποθε- Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, τον πολλά χρόνια, πρέπει να θαφτεί βαθιά,
ματικών τους και τη συνεχή υποβάθμιση περιορισμό των αρμοδιοτήτων της Διαι- μαζί με τις πολιτικές των μνημονίων, αν
των παροχών και ασφαλιστικών – συ- τησίας κ.ά. όχι μόνο περιόρισε δραματικά θέλουμε να ελπίζουμε σε αλλαγή σελίνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των ασφα- τα περιθώρια αντίδρασης των Ενώσεων δας στον χώρο των ΜΜΕ.
λισμένων συνεχίζεται και θα κλιμακωθεί, και των Σωματείων, αλλά ανέδειξε και
Η ανασυγκρότηση και η ενότητα του
καθώς η ισοπέδωσή τους αποτελεί μνη- όλες τις πραγματικές αδυναμίες του συν- κλάδου πρέπει να είναι η κυρίαρχη προμονιακή δέσμευση, με άμεση προτεραι- δικαλιστικού κινήματος στα ΜΜΕ. Πολυ- τεραιότητα στα νέα όργανα που θα εκλεότητα το «ξήλωμα» του αγγελιοσήμου διάσπαση, στενή συντεχνιακή αντίληψη, γούν στην ΠΟΕΣΥ.
με συνακόλουθη μείωση των παροχών «παραγοντισμός», «καρεκλοθηρία», αδιΗ «πολυτέλεια» των πέντε «επίσημας και τη διακοπή χρηματοδότησης των αφορία και αποστασιοποίηση των μελών. μων» δημοσιογραφικών Ενώσεων, των
Οι μνημονιακές πολιτικές πρέπει να περισσότερων από 25 – 30 «επίσημων»
Σωματείων και των Ενώσεων.
ανατραπούν.
Αυτό είναι και πρέπει να Σωματείων στο χώρο των ΜΜΕ, των άνω
Είναι ξεκάθαρο πως η διάλυση των
των 150 (!) μελών Διοικητικών Συμβουλίων δεν υπάρχει πλέον, και αγγίζει τα
ΤΙ ΜΜΕ ΘΕΛΟΥΜΕ;
όρια της φαιδρότητας. Απότοκα κι αυτά
Η πρωτοφανής οικονομική κρίση που έχει πλήξει τη χώρα και οι κυβερνητικές επιλογές
μιας στενόμυαλης παραγοντικής συγια την αντιμετώπισή της, αποκάλυψε σε όλο το μεγαλείο της τη βαθιά κρίση στον χώρο
ντεχνιακής αντίληψης, που στηριζόταν
των ΜΜΕ:
στις… 100 διαφορετικές ταχύτητες των
• Υπερσυγκέντρωση ΜΜΕ στα χέρια λίγων.
ασφαλιστικών δικαιωμάτων, των κατα• Ανορθόλογη ανάπτυξη, με γνώμονα τον ιδιωτικό πλουτισμό των ιδιοκτητών εις βάρος των
νομών του αγγελιοσήμου, των Συμβάεργαζομένων και των ίδιων των επιχειρήσεών τους, εν τέλει.
σεων Εργασίας και στις κομματικές ιδιο• Ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος, με «αντάλλαγμα» την πολιτική επιρροή για τις «άλλες»
τέλειες που τσάκισαν κάθε αντίληψη και
δουλειές, που κυριολεκτικά έχουν οδηγήσει τη χώρα σε πτώχευση.
προσπάθεια αυτονομίας των Σωματείων
• «Υπόγειες» συνδιαλλαγές των εκδοτών με την εκάστοτε κυβερνητική εξουσία με «ανταλμας, απέναντι στους πάσης φύσεως κομλάγματα» που καμιά σχέση δεν έχουν με το ρόλο που οφείλουν να έχουν τα ΜΜΕ σε μια
ματικούς «μπαμπάδες».
«κανονική» Δημοκρατία.
Η στήριξη και η αναβάθμιση του ρό• Θεσμικό πλαίσιο κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των «ισχυρών», με την απόλυτη απουσία
λου
της ΠΟΕΣΥ αποτελεί στρατηγική
ελέγχου εκ μέρους των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών φορέων τους.
επιλογή
μας. Για μας είναι ο κεντρικός
Η κρίση στα ΜΜΕ δεν ξεκίνησε με τις μνημονιακές πολιτικές. Με αυτές κορυφώθηκε,
πυρήνας
των εξελίξεων, για μία ενιαία
συντρίβοντας εντελώς τους εργαζόμενους και διασώζοντας τους οφσορούχους ιδιοκτήτες,
δημοσιογραφική ένωση, χωρίς πατρικίπου επιστρέφουν κρυπτόμενοι με «παρένθετα» πρόσωπα και νέα επιχειρηματικά σχήματα.
ους και πληβείους, χωρίς διακρίσεις.

ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ
ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΕΣ
ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ
Η «μαύρη» ανασφάλιστη εργασία,
οι ελαστικοποιημένες μορφές απασχόλησης, τα «μπλοκάκια», η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων,
η υπερεντατικοποίηση, η συστηματοποιημένη εισφοροδιαφυγή μέσω των
αλλεπάλληλων «ρυθμίσεων» που το
ίδιο το κράτος είχε κάνει «καθεστώς»,
χαρίζοντας εκατομμύρια εισφορών
στους εισφοροφυγάδες και ταυτόχρονα άτοκο κεφάλαιο κίνησης για τις επιχειρήσεις τους, κυριαρχούν στο χώρο
του Τύπου επί μία 20ετία και πλέον.
Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ «ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ»
από την κυβέρνηση των «μαύρων»
πρακτικών, που είχαν υιοθετήσει εδώ
και χρόνια οι ιδιοκτήτες των ΜΜΕ, δεν
αφήνει περιθώρια για «αποστασιοποίηση» και «αδιαφορία».
Επιχειρήσεις ΜΜΕ βρίσκονται στα
όρια της «κατάρρευσης» αφήνοντάς
τους ιδιοκτήτες του κατά πολύ πλουσιότερους και τους εργαζόμενους
άνεργους.
Η οικονομική κρίση έρχεται να
αποτελειώσει ό,τι είχε αφήσει όρθιο η
«καθεστωτική» ανομία των τελευταίων
χρόνων.
Επιβάλλεται όσο ποτέ άλλοτε η άμεση ενοποίηση των ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ, η άμεση δημιουργία
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, η ενιαία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Μπορούμε να το επιδιώξουμε:
• Ενισχύοντας στο μέγιστο βαθμό την
παρουσία αντιπροσώπων της ΕΣΠΗΤ
στο συνέδριο της ΠΟΕΣΥ, ψηφίζοντας
μαζικά στις εκλογές για την ανάδειξή
τους. Αν εμείς δεν δυναμώσουμε τη
φωνή μας, δεν πρόκειται να ακουστούν τα δίκαια αιτήματά μας.
• Αποκλείοντας με την ψήφο μας τις
δυνάμεις και τους συναδέλφους εκείνους που στήριξαν και συνεργάστηκαν
με όσους συνδιαλλάσσονται και στηρίζουν συντεχνιακές αντιλήψεις που
εκπορεύονται από την ΕΣΗΕΑ, με προσωπικά ανταλλάγματα, παραβαίνοντας
ακόμα και τις θέσεις της ΕΣΠΗΤ και
βλάπτοντας τα καλώς νοούμενα συμφέροντά μας.
• Ενισχύοντας εκείνες τις δυνάμεις

που έμπρακτα έχουν δείξει ότι με συνέπεια υποστήριξαν και υποστηρίζουν
τις κοινές μας θέσεις, τις επιδιώξεις
μας, τα συμφέροντά μας, χωρίς να
επηρεάζονται από ιδιοτέλειες και προσωπικές φιλοδοξίες.
AΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ - ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
• Επαναφορά των ΣΣΕ, πάγωμα των
απολύσεων, κατάργηση των αντεργατικών νόμων.
• Εργατικό έλεγχο στις εταιρείες
ΜΜΕ.

• Δέσμευση της προσωπικής περιουσίας των ιδιοκτητών ΜΜΕ de facto σε
κάθε προ-πτωχευτική ή πτωχευτική
διαδικασία, με νομοθετική ρύθμιση.
• Καταγραφή και έλεγχο από τον
ΣΔΟΕ όλων των of shores που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις ΜΜΕ και με
τη συνδρομή των Δημοσιογραφικών
Ενώσεων.
• Ριζική αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τα ΜΜΕ, στην κατεύθυνση ενίσχυσης του εργατικού ελέγχου, του
πλουραλισμού και της διαφάνειας.

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΔΙΑΣΠΑΣΜΕΝΕΣ
ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΜΜΕ;
ΟΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ
ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ
Οι συντεχνιακές λογικές δεν έχουν «ανθίσει» αδίκως στον χώρο των
ΜΜΕ. Η πολυδιάσπαση των δημοσιογραφικών ενώσεων έχει βάση τον
τρόπο κατανομής του αγγελιοσήμου. Οι εργαζόμενοι «διασπώνται» στη
βάση της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των εργοδοτών και προς όφελός τους!
Το αγγελιόσημο αποτελεί ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ εργοδοτικής εισφοράς / αναπλήρωσης της συμμετοχής του κράτους στην τριμερή χρηματοδότηση των
Ταμείων μισθωτών. Κι όμως! Αποτελεί το βασικό πυλώνα της διαίρεσης
των σωματείων!
Πολλές συμβάσεις, διαφορετικά επίπεδα -έστω κουτσουρεμένων- παροχών και «συντεχνιακός εμφύλιος» μέχρις εσχάτων για την κατανομή
του. Εκτός από τους εργοδότες και τις κυβερνητικές «μνημονιακές» επιλογές έχουμε απέναντί μας και «συναδέλφους» μας.
Η κατάσταση αυτή, σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης, με τα
έσοδα από αγγελιόσημο να συρρικνώνονται δραματικά, λόγω της ραγδαίας πτώσης της διαφημιστικής δαπάνης, επιδεινώνει ακόμη περισσότερο
τη θέση μας ως εργαζομένων.
Οφείλουμε όλοι, ως μέλη της ΕΣΠΗΤ, να έχουμε απόλυτη επίγνωση της
κατάστασης που έχει δημιουργηθεί και αποκλείει χιλιάδες συναδέλφους,
εργαζόμενους στα ΜΜΕ, από τα Ταμεία Τύπου.
Η επέκταση του αγγελιοσήμου στο internet για την κάλυψη των συναδέλφων μας που εργάζονται σε portals και sites πρέπει να προχωρήσει
άμεσα αλλά και ταυτόχρονα με την ουσιαστική ενοποίηση του ΕΤΑΠ ΜΜΕ
που λειτουργεί ως «ομοσπονδία» Ταμείων, διατηρώντας ως έχουν τις ανισότητες. Ωστόσο, θα μας βρει κατηγορηματικά αντίθετους οποιαδήποτε
μεθόδευση «συντεχνιακής κοπής», που θα διευρύνει τις ανισότητες των
ασφαλιστικών Ταμείων μας.
Γιατί λειτουργούμε με Ταμεία διαφορετικών ταχυτήτων;
• Το ΕΤΑΠ ΜΜΕ (κλάδος ΤΑΙΣΥΤ, αλλά και οι άλλοι ομοσπονδιοποιημένοι κλάδοι του Ταμείου) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου -οι
όποιες παροχές εξαρτώνται από την πολιτική βούληση του υπουργείου
Εργασίας. Τα όρια παρέμβασης της ΕΣΠΗΤ προσκρούουν στον απόλυτο
έλεγχο του Ταμείου από το κράτος. Γι’ αυτό και η σύγκριση με τον ΕΔΟΕΑΠ
– Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, όπου καλύπτονται σε ό,τι αφορά την
περίθαλψη και την επικούρηση οι δημοσιογράφοι - μέλη της ΕΣΗΕΑ, της
ΕΣΗΕΜΘ, αλλά και οι υπάλληλοι (ΕΠΗΕΑ κ.ά).- είναι συντριπτική εις βάρος
μας, σε ό,τι αφορά τις ελάχιστες παροχές που μας παρέχονται.

