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Δυναμική συγκέντρωση χθες στον «Πανελλήνιο»

Aπεργούμε,δεν συναινούμε
Οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ στέλνουν ηχηρό μήνυμα σε εργοδότες - κυβέρνηση

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΤΑ ΜΜΕ

Μας οδηγούν σε 
εργασιακό Μεσαίωνα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Oλομέτωπη επίθεση
στα Tαμεία

ΕΚΡΗΞΗ 

Στο κόκκινο
η ανεργία

Το μήνυμα εστάλη. Στην χθεσινή απερ-
γιακή συγκέντρωση των εργαζομένων
στα ΜΜΕ που έγινε στον Πανελλήνιο,
συμφωνήθηκε ότι η κλιμάκωση του αγώ-
να για την υπογραφή συλλογικών συμ-
βάσεων εργασίας (ΣΣΕ) είναι μονόδρομος.
Όλοι οι ομιλητές -δημοσιογράφοι, τεχνι-
κοί Τύπου, τεχνικοί της ραδιοτηλεόρα-
σης, φωτογράφοι και οι εργαζόμενοι στις
διοικητικές υπηρεσίες- υπογράμμισαν σε

όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να
αποδεχθούν επιχειρησιακές ή ατομικές
συμβάσεις.

Στην συγκέντρωση που εξελίχθηκε σε
μία άτυπη γενική συνέλευση, έγινε φα-
νερό ότι οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ δεν
ανέχονται πλέον την υποβάθμιση των
εργασιακών και ασφαλιστικών τους δι-
καιωμάτων και θα αντισταθούν με κάθε
μέσο στις απολύσεις και την επιχειρού-

μενη ελαστικοποίηση της εργασίας τους.
Οι ομιλητές από όλα τα ΜΜΕ καταδί-

κασαν επίσης τις αποφάσεις της κυβέρ-
νησης που άνοιξε τον δρόμο για την κα-
ταστρατήγηση των ΣΣΕ και την δημιουρ-
γία περιβάλλοντος ασυδοσίας από τους
εργοδότες. 

Από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας
με πρώτο βήμα την συνεδρίαση της Δια-
σωματειακής Επιτροπής και την κοινή

συνάντηση των μεικτών συμβουλίων των
εργαζομένων σε όλους τους τομείς, ξεκι-
νάει η διαδικασία για την οργάνωση των
απεργιακών κινητοποιήσεων. Σε αυτό το
πλαίσιο θα προγραμματιστούν και συνε-
λεύσεις στους χώρους εργασίας.

Η ενότητα και η αλληλεγγύη των εργα-
ζομένων στα ΜΜΕ θα αποτελέσει την εγ-
γύηση για την επιτυχία του απεργιακού
αγώνα. 
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Την Πέμπτη 17/3 όλοι οι εργαζόμενοι στην ενημέρωση απεργούμε. Στην απόφαση αυτή
έχουν ενωθεί όλα τα σωματεία των δημοσιογράφων, των τεχνικών, των διοικητικών υπαλ-
λήλων.

Γιατί απεργούμε;
Γιατί οι Ενώσεις των εργοδοτών κωλυσιεργούν και αρνούνται την υπογραφή ΣΣΕ, ελπί-

ζοντας ότι -σε συνεργασία με την κυβέρνηση- η «αγορά» θα συνεχίσει το απορρυθμιστικό
έργο της, φορτώνοντας όλα τα βάρη της κρίσης στις πλάτες των εργαζομένων.

Γιατί, στο μεταξύ, οι εργοδότες στις επιχειρήσεις τους έχουν «βγάλει τα μαχαίρια» και επι-
τίθενται συστηματικά σε όλες τις κατακτήσεις μας:

Μειώνουν τους μισθούς, όπως στην ΕΡΤ και στο ΑΠΕ όπου μέσα σε ένα  χρόνο το εισό-
δημα των συναδέλφων μειώθηκε κατά 30%...

Καταπατούν τα «θεσμικά» δικαιώματά μας, όπως το
ωράριο, οι υπερωρίες ή τα κυριακάτικα, με αξιώ-
σεις σαν αυτές στα αθλητικά τμήματα του «Πή-
γασου»… Απολύουν μαζικά συναδέλφους.
Μετά το κύμα των απολύσεων, που προ-
ηγήθηκε, είναι σαφές ότι προετοιμάζεται
νέα επίθεση στην απασχόληση. Γι’ αυ-
τό, οι εργοδότες αρνούνται να αναλά-
βουν οποιαδήποτε δέσμευση για τις
θέσεις εργασίας, ενώ συστηματικά
υποβαθμίζουν τις υποχρεώσεις τους
φτάνοντας να ζητούν ακόμα μεγαλύτε-
ρη μείωση των αποζημιώσεων και μεγα-
λύτερη «χαλαρότητα» στην προστασία που
προβλέπει για τους εργαζόμενους η νομοθε-
σία… Προωθούν τις πιο έξαλλες μορφές «ελαστι-
κοποίησης»των εργασιακών σχέσεων, φτάνοντας να
εισάγουν στον τομέα της ενημέρωσης ακόμα και τη διαβόητη
«εκ περιτροπής» εργασία.

Παρανομούν με τον πιο ασύστολο τρόπο, παρακρατώντας δεδουλευμένα για πολλούς μή-
νες και φτάνοντας ακόμα και να καρπώνονται τις εισφορές προς τα Ταμεία.

Μειώνουν ετσιθελικά 25% από τις αμοιβές - συμφωνίες με τους φωτορεπόρτερς.
Απέναντί μας, εκτός από τους εργοδότες, βρίσκεται και η Κυβέρνηση, με την πολιτική του

μνημονίου, της Ε.Ε. και του Δ.Ν.Τ., που ανοίγει το δρόμο για τη μείωση του εισοδήματος
των συναδέλφων στα δημόσια ΜΜΕ εξαπολύοντας ταυτόχρονα, επίθεση και κατά των συν-
ταξιούχων μας από τους οποίους έχει μειώσει δραματικά τις συντάξεις τους.

Ετσι, με τη γενικότερη πολιτική της, ανοίγει το δρόμο στην απληστία των εργοδοτών προς
την πλήρη απορρύθμιση και ασυδοσία σε ό,τι αφορά τα εργατικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Αυτή η πολιτική μπορεί και πρέπει να ανατραπεί.
Η απεργία της 17ης Μαρτίου είναι το πρώτο βήμα. Όλοι οι στα ΜΜΕ απαιτούν από τις ερ-

γοδοτικές οργανώσεις να υπογράψουν άμεσα ικανοποιητικές ΣΣΕ. Καλούν, επίσης, την Κυ-
βέρνηση να σταματήσει την τακτική του Πόντιου Πιλάτου…

Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ θα κλιμακώσουμε τον αγώνα μας με
απεργιακή δράση που θα έχει τα χαρακτηριστικά της κλιμάκωσης και της διάρκειας.

ANAKOINΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε.

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Η  Ένωση Συντακτών διατηρεί, τιμής ένεκεν, δίπλα

στον τίτλο της το όνομα του ιστορικού πρώτου

Διευθυντή της «Αδέσμευτης Γνώμης» Κώστα Νίτσου.

Η Αδέσμευτη Γνώμη κυκλοφόρησε στις 13 Μαΐου

του 1975 και εσήμανε την τελική νίκη του πιο

μακροχρόνιου απεργιακού αγώνα των 47 ημερών της

ΕΣΗΕΑ.

Με την έκδοσή της, το εκδοτικό κατεστημένο

ηττήθη κατά κράτος, έκανε αυθημερόν δεκτά όλα τα

αιτήματα της ΕΣΗΕΑ και υπεγράφη η πρώτη

Συλλογική Σύμβαση.

Το όνομα του Κώστα Νίτσου συμβολίζει τον

αγωνιστή δημοσιογράφο, που από τις ημέρες τις

Εθνικής Αντίστασης, καθ’ όλη τη σταδιοδρομία του,

και μέχρι σήμερα αποτελεί το πρότυπο του μάχιμου

αγωνιστή για την πρόοδο, τα δικαιώματα και τα

δίκαια του Ελληνικού Τύπου.

Για προσωπικούς λόγους, δυστυχώς, δεν μετέχει

στη σημερινή έκδοση. 

Γιατί απεργούμε
Α Δ Ε Σ Μ Ε Υ Τ Η  Γ Ν Ω Μ Η

Η «Aδέσμευτη Γνώμη» 
σηματοδοτεί τη νίκη

13 Μαΐου 1975
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Σύμφωνο συνεχούς μεταρρύθμισης
του ασφαλιστικού υπέγραψε η ελληνική
κυβέρνηση αποδεχόμενη τους όρους
επιμήκυνσης αποπληρωμής του δανεί-
ου από την Τρόικα (Διεθνές Νομισματι-
κό Ταμείο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευ-
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα). Παράλλη-
λα, τόσο το πολλαπλά αναθεωρημένο
Μνημόνιο όσο και ο τελευταίος ασφαλι-
στικός νόμος, προβλέπουν επιπλέον
δραματικές παρεμβάσεις τόσο στην επι-
κουρική ασφάλιση όσο και στους τομείς
της υγείας – πρόνοιας, καταργώντας δι-
καιώματα σχεδόν για το σύνολο των
ασφαλισμένων.

Μέσα στους επόμενους μήνες αναμέ-
νεται ολομέτωπη επίθεση στις παροχές
των επικουρικών ταμείων, ακόμη και
για τους ήδη συνταξιούχους. Οι αλλαγές
που σχεδιάζονται δεν αφορούν μόνο στο
ύψος των καταβαλλόμενων παροχών, οι
οποίες θα περιοριστούν δραστικά, αλλά
και στον τρόπο λειτουργίας των ταμεί-
ων, αφού το υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης έχει δεσμευτεί
για παρεμβάσεις στη δομή του συστήμα-
τος επικουρικής ασφάλισης. Το μοντέλο
που αναμένεται να ακολουθηθεί είναι το
μοντέλο ΙΚΑ, με τις επικουρικές συντά-
ξεις στην καλύτερη περίπτωση να πε-
ριορίζονται στο 20% του συντάξιμου μι-
σθού. Περικοπές αναμένονται και στο
ύψος των εφάπαξ παροχών. 

Με στόχο την εφαρμογή ενός νέου
μοντέλου επικουρικής ασφάλισης από
τις αρχές του 2012 και μετά, το αργό-
τερο μέχρι το Φθινόπωρο, αναμένον-
ται περικοπές στο ύψος των επικουρι-
κών συντάξεων αλλά και των εφάπαξ
παροχών, στις περιπτώσεις των ταμεί-
ων που θα παρουσιάσουν αναλογιστι-
κά ελλείμματα, αλλά και σε αυτό καθ’
αυτό το σύστημα των επικουρικών
συνταξιοδοτικών συστημάτων. Το
Μνημόνιο προβλέπει πως από τον Ια-
νουάριο του 2012, η κυβέρνηση θα
παγώσει τις ονομαστικές επικουρικές
συντάξεις και θα μειώσει τα ποσοστά
αναπλήρωσης για τα ήδη αποκτημένα
δικαιώματα, με βάση την αναλογιστική
μελέτη που θα εκπονηθεί από την
Εθνική Αναλογιστική Αρχή. Παράλλη-
λα η κυβέρνηση δεσμεύτηκε πως θα
έχει υλοποιήσει τη μεταρρύθμιση των
«δευτερευουσών - επικουρικών συντα-
ξιοδοτικών συστημάτων, αρχίζοντας
τον υπολογισμό των παροχών με βάση
το νέο σύστημα πλασματικών καθορι-
σμένων εισφορών».

Ασφαλιστικά δικαιώματα ακόμη και
εργαζόμενων που βρίσκονται κοντά στη
θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότη-
σης αναμένεται να περιοριστούν από τις
αλλαγές που ήδη σχεδιάζονται στη Λί-
στα με τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγ-
γέλματα. 

Στο στόχαστρο των συναρμόδιων
υπουργείων Υγείας και Εργασίας έχουν
τεθεί και οι παροχές υγείας. Ο νέος ενι-
αίος φορέας πρωτοβάθμιας υγείας, που
βάσει σχεδιασμού θα τεθεί σε λειτουργία
εντός του Καλοκαιριού, αναμένεται να
οδηγήσει σε περιορισμούς των παροχών
για χιλιάδες ασφαλισμένους και τις οι-
κογένειές τους, αλλά και σε αύξηση της
συμμετοχής των ασφαλισμένων, με ση-
μαντική επιβάρυνση των οικογενειακών
προϋπολογισμών. Μέσα από την απο-
γραφή όλων των παροχών και των επι-
δομάτων πρόνοιας περνά τέλος, η κυ-
βερνητική πρόθεση για περιορισμό των
δαπανών πρόνοιας, που συνεπάγεται
ψαλίδι σε παροχές που μέχρι σήμερα
στήριζαν τις ομάδες της κοινωνίας με
τις μεγαλύτερες ανάγκες (π.χ. άνεργοι,
πολύτεκνοι κ.α). 

Οι όποιες παρεμβάσεις σε εγχώριο
επίπεδο δεν μπορούν παρά να έχουν ως
μπούσουλα το αναμενόμενο Ευρωπαϊκό
Σύμφωνο Ανταγωνιστικότητος, το οποίο,
ίσως και να ξεπέρασε το σκόπελο της
άμεσης πρόβλεψης για αύξηση των
ορίων ηλικίας στα 67 έτη ηλικίας, όμως
θα προβλέπει ρητά τη διασύνδεση των
ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης με τις
αλλαγές στο προσδόκιμο ζωής. Αντίστοι-
χη πρόβλεψη υπάρχει και στον δικό μας
ασφαλιστικό νόμο (Νόμος 3863/2010),
αρχής γενομένης από το 2020.

Διαρκής και ανελέητη η μεταρρύθμιση
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΑΪΤΖΗ

Έρχεται 
δεύτερο κύμα

παρεμβάσεων
σε επικουρικές
συντάξεις, 
Βαριά Ανθυγιεινά
Επαγγέλματα,
πρόνοια 
και υγεία 

Μέσα 
στους επόμενους

μήνες 
αναμένεται
ολομέτωπη
επίθεση στις
παροχές των
επικουρικών
ταμείων, 
ακόμη και 
για τους ήδη
συνταξιούχους
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Ένας από τους κλάδους που χτυπή-
θηκαν βάναυσα από το Μνημόνιο – και
μάλιστα… αναδρομικά, όπως στην περί-
πτωση της ΕΡΤ – είναι ασφαλώς αυτός
των εργαζομένων στα ΜΜΕ. Οι μει-
ώσεις μισθών και συντάξεων, η κατακό-
ρυφη αύξηση της ανεργίας με απολύ-
σεις και κλείσιμο Μέσων, οι δυσμενείς
μεταβολές των συνθηκών εργασίας με
κατάφωρες παραβιάσεις των Συλλογι-
κών Συμβάσεων, ακόμη και με τη μη
καταβολή δεδουλευμένων, δεν είναι
παρά η κορυφή του παγόβουνου. Τα
χειρότερα έρχονται κι αν δεν τα αντιμε-
τωπίσουμε είναι βέβαιον ότι μας οδη-
γούν σε εργασιακό μεσαίωνα.

Οι εργοδότες, με τις ευλογίες της κυ-
βέρνησης – που λειτουργεί κατ’ εντολή
της Τρόικας – όχι μόνο αρνούνται να
συνάψουν καινούργιες Συμβάσεις, ευελ-
πιστώντας στις επιχειρησιακές, αλλά
κατά τη διάρκεια των κατ’ επίφαση
«διαπραγματεύσεων» με τις Ενώσεις
των εργαζομένων καταπατούν και τις
ισχύουσες. Με «κούρεμα» μισθών και
κεκτημένων, προσπάθεια επιβολής εκ
περιτροπής εργασίας και υποχρεωτικών
ρεπό που θα ελαχιστοποιούν την αμοιβή
της κυριακάτικης εργασίας και με τη
συγχώνευση τμημάτων διαφορετικών
επιχειρήσεων σε ενιαία Newsrooms, με
πρόσχημα την κρίση επιδιώκουν να κα-
τεδαφίσουν τα πάντα, ή μάλλον ό,τι έχει
απομείνει ακόμη όρθιο.

Και δεν έχουν μείνει πολλά. Ήδη στην
ΕΡΤ οι εργαζόμενοι βλέπουν για τρίτη
φορά τους μισθούς τους να μειώνονται
και μάλιστα αναδρομικά από τον Ια-
νουάριο. Η νέα μείωση στις αποδοχές εί-
ναι κατά 10% ως αποτέλεσμα της περι-
κοπής των επιδομάτων, ενώ ήδη οι ερ-
γαζόμενοι από τις αρχές του 2010 έχουν
υποστεί μια πρώτη απώλεια της τάξεως
του 10% στις αποδοχές τους και βέβαια
είδαν τον αποδεκατισμό του 13ου και
του 14ου μισθού.

Και οι απώλειες είναι σαφώς μεγαλύ-
τερες – φθάνουν στο 35% -, αφού οι πε-
ρικοπές έγιναν στις αποδοχές του 2008,
χρονιά κατά την οποία έληξε – και δεν
ανανεώθηκε για το 2009 – η ΣΣΕ με-
ταξύ ΕΡΤ και ΕΣΗΕΑ. Οι συνάδελφοι
όχι μόνο δεν πήραν αυξήσεις, όπως οι
άλλοι εργαζόμενοι, αλλά υφίστανται και
μειώσεις λόγω – αναδρομικής εφαρμο-
γής, όπως προαναφέρεται - του Μνη-
μονίου, το οποίο όμως δεν υπήρχε το
2009.

Ανάλογα προβλήματα αμφιβόλου νο-
μιμότητας περικοπών αποδοχών, αντι-
μετωπίζουν και οι εργαζόμενοι στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ, που ξαφνικά το χαρακτη-
ρίζουν ΔΕΚΟ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Τα πράγματα ωστόσο δεν είναι καλύ-
τερα και στα ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά
ΜΜΕ. Η ΕΙΤΗΣΕΕ για να υπογράψει
τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ζητάει
από την ΕΣΗΕΑ μείωση 20% στις απο-
δοχές όλων των εργαζομένων και να
μην πληρώνονται με τους ίδιους όρους
τα μη μέλη της Ένωσης!

Το πρώτο βήμα στην ιδιωτική ραδιο-
τηλεόραση έγινε στον ΣΚΑΪ με την ορι-
ζόντια μείωση κατά 10% στις αποδοχές
όλων των εργαζομένων. Στη συνέχεια
τη διαδικασία αυτή ενεργοποίησε ο
ΑΝΤ1, ο οποίος είχε κάνει και πριν από
δύο χρόνια εθελούσια έξοδο. Στο Mega.
για ορισμένους οι περικοπές έφτασαν
έως και το 30% των αποδοχών τους. Για
αμοιβές άνω των 3.500 ευρώ η μείωση
ανέρχεται στο 20%, ενώ όσοι έπαιρναν
στο παρελθόν πάνω από 5.000 ευρώ εί-
χαν ήδη υποστεί άλλη μια μείωση έως
10%. Για τους χαμηλόμισθους του κα-
ναλιού, τα πράγματα αναμένεται να δυ-
σκολέψουν περισσότερο, καθώς η ΕΙ-
ΤΗΣΕΕ ζητάει μείωση των μισθών στην
τηλεόραση κατά 20%. Στο Star γίνεται
λόγος για μείωση κατά 25%. 

Στο Alter τα προβλήματα είναι άλλης
φύσεως, με τους εργαζομένους να αγω-
νιούν για το μέλλον τους, περιμένοντας
την πληρωμή τους έως τις 25 Μαρτίου.

Ειδικότερα για την ΕΡΤ, με βάση στο
άρθρο. 1 §5 του ν. 3833/2010 (που προ-
έκυψε από το Μνημόνιο και αφορούσε
«χωρίς εξαίρεση, σε Νομικά Πρόσωπα
Ιδιωτικού Δικαίου, που ανήκουν στο
κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από
τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή είναι δη-
μόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια των
παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1
του ν. 3429/2005»),οι αποδοχές μει-
ώθηκαν κατά 7%. Και στη συνέχεια, με
το άρθρο 3- §4 του ν. 3945/2010, το
προκύπτον από τη μείωση κατά 7% του
ανωτέρω ποσού μειώθηκε ακόμη 3%.
Επίσης μειώθηκαν κατά 30% τα επιδό-
ματα των Χριστουγέννων, Πάσχα και
αδείας. 

Το παράνομο των περικοπών αυτών,
καταδεικνύεται σε υπόμνημα της
ΕΣΗΕΑ στο οποίο επισημαίνεται ότι «με
την ΥΑ 10078/18.4.2006 (ΦΕΚ 492 Β΄)
και την ΥΑ 10080/18.4.2006 (ΦΕΚ 492
Β΄) εξαιρέθηκαν του χαρακτηρισμού

Δημόσια Επιχείρηση, όπως αυτή ορίζε-
ται στο άρθρο 1 παρ. 1,2,3 του ν.
3425/2005, η “ΕΡΤ Α.Ε.” και η θυγα-
τρική αυτής “ΝΕΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”.

Ως εκ τούτου οι εργαζόμενοι στην
“ΕΡΤ Α.Ε.” και τη “ΝΕΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ-
ΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”
δεν υποχρεούνταν στις άνω περικοπές
των αποδοχών τους. Τούτο αποδεικνύε-
ται και εκ του ότι με μεταγενέστερη διά-
ταξη, αυτή του άρ. 1 παρ.1 του ν.
3899/2010 καταργήθηκε κάθε εξαίρεση
που είχε επιβληθεί με προηγούμενη διά-
ταξη από την έννοια της δημοσίας επι-
χειρήσεως (ΔΕΚΟ) όσον αφορά στην
εφαρμογή και επ’ αυτών, δηλαδή επί
των εργαζομένων των περικοπών-μει-
ώσεων των αποδοχών τους κατά το άρ-
θρο 1 παρ. 5 του ν. 3833/2010.

Οι μειώσεις όμως των μισθών στους
υπαλλήλους της “ΕΡΤ Α.Ε.” έγιναν από
την θέση σε ισχύ του πρώτου νόμου, δη-
λονότι του ν. 3833/2010 και όχι του ν.
3899/2010, με τον οποίο καταργήθη-

καν οι εξαιρέσεις. Συνεπώς, σε όλους
τους υπαλλήλους της “ΕΡΤ Α.Ε.”, συμ-
περιλαμβανομένων των εκεί εργαζομέ-
νων δημοσιογράφων, οφείλεται το πα-
ρανόμως παρακρατηθέν κατά 10% μέ-
ρος του μισθού τους για το χρονικό διά-
στημα μεταξύ της ισχύος των δύο νό-
μων, δηλαδή του ν. 3833/2010 και του
ν. 3899/2010, ήτοι από 1.1.2010 έως
31.12.2010. 

Πλέον όμως τούτου, η συμπερίληψη
της ΕΡΤ Α.Ε. στο καθεστώς των ΔΕΚΟ
και η εξομοίωση αυτής με οποιαδήποτε
άλλη Δημόσια Επιχείρηση, η οποία λει-
τουργεί αποκλειστικά και μόνο με τους
κανόνες του κοινού Εμπορικού Δικαίου
είναι από κάθε πλευρά απαράδεκτη,
διότι η ενημέρωση δεν είναι επιχείρηση
αλλά υλοποίηση συνταγματικής επιτα-
γής, που αφορά το δικαίωμα του πολίτη
σ’ αυτήν (την ενημέρωση). Ως εκ τούτου,
είναι αναγκαία και επιβεβλημένη η
ρητή εξαίρεση της “ΕΡΤ Α.Ε.” ως και του
ΑΠΕ-ΜΠΕ από το καθεστώς των ΔΕΚΟ»

Στις εφημερίδες τα φαινόμενα είναι
διαφορετικά, αλλά εξ ίσου επικίνδυνα
και όπως είπαμε δεν είναι παρά η κο-
ρυφή του παγόβουνου, το οποίο αποκα-
λύπτεται όλο και πιο επικίνδυνο με όσα

Μνημόνιο στα ΜΜΕ: Μας οδηγούν
ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ 12,5%

1ο κλιμάκιο (1ο-2ο έτος) 1.131,00 989,63
5ο κλιμάκιο (9ο-10ο έτος) 1.665,00 1.456,88
10ο κλιμάκιο (19ο-20ο έτος) 2.246,00 1.965,25
15ο κλιμάκιο (29ο-30ο έτος) 2.950,00 2.581,25
21ο κλιμάκιο (41ο και άνω) 3.737,00 3.269,88

ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

1ο κλιμάκιο (1ο-2ο έτος) 1.131,00 45,24 ημερομίσθιο 
4 ημερομίσθια το μήνα 180,96 84% μείωση 
8 ημερομίσθια το μήνα 361,92 68% μείωση 
16 ημερομίσθια το μήνα 723,84 36% μείωση 

5ο κλιμάκιο (9ο-10ο έτος) 1.665,00 66,60 ημερομίσθιο 
4 ημερομίσθια το μήνα 266,40 84% μείωση 
8 ημερομίσθια το μήνα 532,80 68% μείωση 
16 ημερομίσθια το μήνα 1.065,60 36% μείωση 

10ο κλιμάκιο (19ο-20ο έτος) 2.246,00 89,84 ημερομίσθιο 
4 ημερομίσθια το μήνα 359,36 84% μείωση 
8 ημερομίσθια το μήνα 718,72 68% μείωση 
16 ημερομίσθια το μήνα 1.437,44 36% μείωση 

15ο κλιμάκιο (29ο-30ο έτος) 2.950,00 118,00 ημερομίσθιο
4 ημερομίσθια το μήνα 472,00 84% μείωση 
8 ημερομίσθια το μήνα 944,00 68% μείωση 
16 ημερομίσθια το μήνα 1.888,00 36% μείωση 

21ο κλιμάκιο (41ο και άνω) 3.737,00 149,48 ημερομίσθιο 
4 ημερομίσθια το μήνα 597,92 84% μείωση 
8 ημερομίσθια το μήνα 1.195,84 68% μείωση 
16 ημερομίσθια το μήνα 2.391,68 36% μείωση 

Οι μειώσεις μισθών 
και συντάξεων, η

κατακόρυφη αύξηση της
ανεργίας με απολύσεις
και κλείσιμο Μέσων, οι
δυσμενείς μεταβολές των
συνθηκών εργασίας με
κατάφωρες παραβιάσεις
των Συλλογικών
Συμβάσεων, ακόμη και
με τη μη καταβολή
δεδουλευμένων, δεν είναι
παρά η κορυφή του
παγόβουνου
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συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη, όπου συ-
νάπτονται συμφωνίες και για μειώσεις
αποδοχών και για εκ περιτροπής εργα-
σία, που σε ορισμένες περιπτώσεις – ιδι-
αίτερα όταν πρόκειται για αθλητικούς
συντάκτες – μπορεί να σημαίνει εργα-
σία… μια φορά την εβδομάδα! Με μεί-
ωση μηνιαίων αποδοχών έως και 84%.

Στους πίνακες αριστερά, που εκπό-
νησε η οικονομική υπηρεσία της
ΕΣΗΕΑ, είναι εμφανείς οι μειώσεις απο-
δοχών με το εργασιακό καθεστώς που
επιβάλλεται στη Θεσσαλονίκη. Με την
εκ περιτροπής εργασία κυμαίνονται από
36% μέχρι 84%!

Η εκ περιτροπής εργασία όμως, έχει
επιπτώσεις όχι μόνο στις αποδοχές αλλά
και στην ασφάλιση των εργαζομένων. Σε
ανάρτηση του typologies.gr αποκαλύ-
πτεται ότι «σύμφωνα με το έγγραφο που
εστάλη στο ΕΤΑΠ - ΜΜΕ και στην επι-
χείρηση Μακεδονική Εκτυπωτική, ο
αναπληρωτής υπουργός Εργασίας
Γιώργος Κουτρουμάνης δηλώνει ότι οι
δημοσιογράφοι που μετέχουν σε εκ πε-
ριτροπής εργασία δικαιούνται την ίδια
ασφαλιστική κάλυψη με όσους εργά-
ζονται με πλήρη απασχόληση. Για να
καταλήξει σε αυτήν τη γνωμοδότηση,
παραπέμπει στους νόμους και στις δια-
τάξεις της εργατικής νομοθεσίας και όχι
στις διατάξεις για τα ΜΜΕ. Το ΕΤΑΠ -
ΜΜΕ, από τη δική του πλευρά, είχε εκ-
φράσει επιφυλάξεις για το κατά πόσο οι
δημοσιογράφοι (για τους οποίους οι ερ-
γοδότες δεν πληρώνουν ασφαλιστικές
εισφορές) που εντάσσονται στην εκ πε-
ριτροπής εργασία δικαιούνται ίση ασφά-
λιση στο ΤΣΠΕΑΘ. Κι αυτό γιατί οι ει-
σφορές των εργαζομένων προς το Τα-
μείο, το 8% των μηναίων αποδοχών
τους, θα είναι πλέον μικρότερες, αφού
θα εργάζονται λιγότερες ημέρες τον
μήνα. Το διαφορετικό αυτό καθεστώς
για τους δημοσιογράφους στον Τύπο
δεν το λαμβάνει υπόψη του ο Γ. Κου-
τρουμάνης, που δίνει το “πράσινο φως”
για την εκ περιτροπής εργασία στις εφη-
μερίδες».

Ανάλογες απώλειες εισοδήματος υφί-
στανται βεβαίως και οι συνταξιούχοι, με
την περικοπή δώρων και επιδομάτων
και τις μη αυξήσεις. Όσο για την ανερ-
γία, καλπάζει αυξανόμενη με γεωμε-
τρική πρόοδο. Οι απολύσεις στην ημε-
ρήσια διάταξη, ενώ η λέξη «πρόσληψη»
έχει διαγραφεί από το λεξιλόγιό μας.

Σύμφωνα με τωρινά στοιχεία του
ΕΔΟΕΑΠ, στο μητρώο του είναι εγγε-
γραμμένοι συνολικά 584 άνεργοι έναντι
241 το καλοκαίρι του 2009. Εξ αυτών οι
345 είναι μέλη της ΕΣΗΕΑ (126 το
2009), οι 134 της ΕΠΗΕΑ (65 το 2009),
οι 44 της ΕΣΗΕΜΘ (32 το 2009) και
οι19 της ΕΠΗΕΘ (16 το 2009). Φυσικά ο
αριθμός των ανέργων είναι πολύ μεγα-
λύτερος, αφού οι αριθμοί αυτοί αφορούν
μόνο μέλη των Ενώσεων. Δεν περιλαμ-
βάνονται τα άνεργα μη μέλη, όσοι δού-
λευαν με μπλοκάκια και οι εργαζόμενοι
στην «Απογευματινή» που έχασαν τη

δουλειά τους, αλλά τυπικά δεν έχουν
απολυθεί και δεν προσμετρώνται στους
ανέργους. 

Αντιδρώντας στο Μνημόνιο, η ΕΣΗΕΑ
μαζί με το Δικηγορικό Σύλλογο και άλ-
λους φορείς προσέφυγε πέρυσι το κα-
λοκαίρι στο Συμβούλιο Επικρατείας,
υπογραμμίζοντας ότι «το δημόσιο συμ-
φέρον θα πρέπει κάθε φορά να αιτιολο-
γείται επαρκώς όταν λαμβάνονται μέ-
τρα, που θίγουν δικαιώματα, που προ-
στατεύονται από το Σύνταγμα και τις
Διεθνείς Συμβάσεις». Και υποστήριζε ότι
«η κατάργηση των συλλογικών δια-
πραγματεύσεων και των συλλογικών
συμβάσεων εργασίας συνιστά ανεπίτρε-
πτη παρέμβαση στην ιδιωτική πρωτο-
βουλία αλλά και στη συνδικαλιστική
ελευθερία, τη στιγμή, μάλιστα, που με τη
νέα συνθήκη της Λισσαβόνας ενισχύε-
ται σε ευρωπαϊκό επίπεδο η συλλογική

δράση στα εργασιακά θέματα. Αναγνω-
ρίζοντας, ότι η πλειοψηφία των Ελλή-
νων πολιτών έχει απωλέσει την εμπι-
στοσύνη της στην λειτουργία του δημο-
κρατικού πολιτεύματος, καθώς νομοθε-
τική και εκτελεστική εξουσία έχουν εκ-
χωρήσει άνευ όρων όλες τους τις αρμο-
διότητες στον Υπουργό Οικονομικών
και στην Τρόικα, απευθυνόμαστε στην
μόνη εξουσία, που φαίνεται να αντιστέ-
κεται, τη δικαστική, επιδιώκοντας την
αποτελεσματική παρέμβασή της για την
προάσπιση των δικαιωμάτων μας που
θίγονται», κατέληγε η προσφυγή.

Το αποτέλεσμα 
της προσφυγής αναμένεται…

Γράφοντας όλα αυτά, δεν παραγνωρί-
ζουμε βέβαια το πρόβλημα της Οικονο-
μίας και την κρίση, που πάντως κάποιοι
χρησιμοποιούν σαν πρόσχημα. Ασφα-

λώς αποτελούν πρόβλημα το έλλειμμα
και το χρέος που σωρεύσαμε, εν μέρει
με δική μας ευθύνη (επειδή χρεωθή-
καμε δανειζόμενοι, γελασμένοι από τις
σειρήνες των φθηνών επιτοκίων, και
φάγαμε τα δανεικά σε κατανάλωση, δη-
μόσια και ιδιωτική), εν μέρει ως συνέ-
πεια των συνθηκών άνισου και άδικου
ανταγωνισμού μέσα στην ευρωζώνη,
όπου δέκα χρόνια τώρα τα ελλείμματα
του Νότου γίνονται πλεονάσματα του
Βορρά. Και το πρόβλημα γίνεται εντονό-
τερο όταν η Ευρώπη, με γερμανική κυ-
ρίως επιμονή, έχει αιχμαλωτιστεί σε μια
πολιτική λιτότητας, που δίνει προτεραι-
ότητα στη μείωση των ελλειμμάτων,
αδιαφορώντας για τις συνέπειες σε
ύφεση, ανεργία και κοινωνική δυστυχία.
Σωρεύει βέβαιο κοινωνικό πόνο με αβέ-
βαια οικονομικά αποτελέσματα και
εκτοξεύει την ανεργία. 

Και ενώ η κυβέρνηση έκανε με ευκο-
λία τα «εύκολα», επέβαλε τις ισοπεδωτι-
κές και άδικες οριζόντιες περικοπές μι-
σθών και συντάξεων και τις αυξήσεις
φόρων, τώρα, μπροστά στα δύσκολα,
μπροστά στην υποχρέωσή της να θίξει
τις αληθινές γενεσιουργές αιτίες του ελ-
λείμματος, τη δομή και τη λειτουργία
του κομματικού-πελατειακού κράτους,
η διστάζει, ταλαντεύεται, αναβάλλει και
εφευρίσκει πολιτικά διλήμματα- ίσως
επειδή η αντιμετώπιση αυτών των προ-
βλημάτων θα έφερνε το κυβερνών
κόμμα αντιμέτωπο με τον εαυτό του, με
τα ισχυρότερά του ερείσματα.

Η κρίση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό
στο πολιτικό μας σύστημα που δεν αντι-
λήφθηκε τις αλλαγές, παραμένοντας εγ-
κλωβισμένο στον τύπο ανάπτυξης και
νοοτροπίας του ́ 60, προτείνοντας τη δι-
εύρυνση του κράτους- επιχειρηματία ως
κύριου εργαλείου. Έτσι τώρα είμαστε
αναγκασμένοι να τα αλλάξουμε όλα,
υπό όμως δυσμενείς όρους. Και το λο-
γαριασμό τον πληρώνουν όχι αυτοί που
πλούτισαν από όλα αυτά, αλλά οι χαμη-
λόμισθοι και οι συνταξιούχοι.

Και θα τον πληρώσουν ακόμη πιο
ακριβά μετά τις αποφάσεις της Συνόδου
Κορυφής της Ε.Ε. στις 11 Μαρτίου και
τις δεσμεύσεις για εισαγωγή ενός «αυ-
στηρού» δημοσιονομικού πλαισίου με
την «ισχυρότερη» δυνατή νομική βάση,
που θα αποφασιστεί από την ελληνική
κυβέρνηση. Πρόκειται για τη λήψη
νέων οδυνηρών μέτρων λιτότητας, για
να εδραιωθεί η δημοσιονομική πειθαρ-
χία και να επιτευχθούν οι στόχοι μεί-
ωσης του ελλείμματος και του χρέους. 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο M I K O Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α

σε εργασιακό Μεσαίωνα Με την απόφασή τους οι
Ευρωπαίοι κατέστησαν

σαφές ότι δεν θα μας
απαλλάξουν από την
ευθύνη της
δημοσιονομικής
εξυγίανσης και της
δημιουργίας μιας
ανταγωνιστικής
οικονομίας

Πώς μπορεί όμως να γίνει αποδεκτή μια «οικονομική διακυβέρνηση» όπως προ-
ωθείται με τη συμπίεση των μισθών, με τη αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέ-
σεων και την απομείωση του κοινωνικού κράτους ; Μια νέα λιτότητα;

Όταν μάλιστα θεωρείται βέβαιον ότι, υποχωρώντας, το Βερολίνο θα ζητήσει
σειρά δεσμεύσεων από τις χώρες με δημοσιονομικά προβλήματα, οι οποίες δε-
σμεύσεις μπορεί να υπερβαίνουν και τους στόχους που έχουν ήδη συμφωνηθεί
στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων δημοσιονομικής εξυγίανσης και μεταρ-
ρυθμίσεων.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι στη δήλωση των Ευρωπαίων ηγετών μπορεί να
χαιρετίζεται η επιτυχής εφαρμογή των προγραμμάτων, αλλά καλούνται χώρες
όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, να εντείνουν τις προσπάθειές τους.
Μάλιστα, για την Ελλάδα επισημαίνει τη σημασία της υλοποίησης των ιδιωτικο-
ποιήσεων και της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας από την κυβέρνηση, συ-
νολικού ύψους 50 δισ. ευρώ. Η μη επίτευξη των στόχων θα συνεπάγεται οικονο-
μικές κυρώσεις και κυρίως τον αποκλεισμό της εν λόγω χώρας από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Με την απόφασή τους οι Ευρωπαίοι κατέστησαν σαφές ότι δεν θα μας απαλλά-
ξουν από την ευθύνη της δημοσιονομικής εξυγίανσης και της δημιουργίας μιας
ανταγωνιστικής οικονομίας. Δεν πρόκειται να πληρώσουν πάλι τον λογαριασμό.
Στο εξής, σύμφωνα με το δόγμα Μέρκελ, για να πάρουμε κάτι πρέπει να δίνουμε
κάτι. Και κάτι θετικό, σαν… υστερόγραφο: Η Ελλάδα δεν αποδέχτηκε το συνταγ-
ματικό «φρένο» για το χρέος, όπως προέβλεπε το προσχέδιο των συμπερασμάτων
της Συνόδου. Αντί για αυτό, αποφασίστηκε να υπάρξει μια νομική δέσμευση την
οποία θα καθορίζει το κάθε κράτος-μέλος.
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ΤΟΥ ΣΤΑΘΗ

Στο κόκκινο η ανεργία

Δραματικές διαστάσεις έχει προσλά-
βει η ανεργία στον Κλάδο μας! Κτύπη-
σε κόκκινο… Καθημερινά, ο αριθμός
των συναδέλφων μας, που χάνουν τη
δουλειά τους αυξάνεται με γεωμετρική
πρόοδο και αγγίζει τους 600!!!

Ενώ, δηλαδή, πριν ένα (1) χρόνο, ο
επίσημος κατάλογος των ανέργων, που
τηρεί η Γραμματεία της ΕΣΗΕΑ, αριθ-
μούσε 281 συναδέλφους, σήμερα ο
αριθμός αυτός αυξήθηκε στους 348 (!),
στους οποίους δεν υπολογίζονται και
όσοι δεν έχουν προσέλθει στην Ένωση
να εγγραφούν στον σχετικό κατάλογο.
Δηλαδή, έχουμε μια αύξηση των επί-

σημα εγγεγραμμένων ανέργων μας της
τάξεως του 23,84% μέσα σε ένα (1) μό-
λις χρόνο!!! Αν μάλιστα υπολογίσουμε
και όσους απολύθηκαν και δεν έχουν
προσέλθει, εν τω μεταξύ, στην Ένωση
να δηλώσουν ότι είναι άνεργοι, τότε ο
αριθμός των επίσημα και ανεπίσημα
ανέργων μας αγγίζει τους 600!!!

Πώς ξεκίνησε…
Η ανεργία άρχισε να παίρνει δια-

στάσεις με το κλείσιμο των αθλητικών
εφημερίδων «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΧΩ» και
«SPORTIME», στις οποίες οι συνάδελ-
φοι εκεί έδωσαν και την ψυχή τους,

αφ’ ενός για να κατακτήσουν την κο-

ρυφή της κυκλοφορίας τους οι δύο

εφημερίδες, αφ’ ετέρου δε –και κυ-

ρίως– να τις διασώσουν από τα ατελέ-

σφορα, λανθασμένα και αντιδημοσιο-

γραφικά μέτρα, που πήρε η κρυπτόμε-

νη κάτω από «off shore» Α.Ε., ιδιοκτη-

σία τους με τελικό θύμα τον άνθρωπο

δημοσιογράφο, που έμεινε άνεργος,

χωρίς αποζημίωση και «κυνηγάει»

τώρα τον αόρατο ιδιοκτήτη στις αί-

θουσες των δικαστηρίων να πάρει αυ-

τό, που του ανήκει. Αυτό, που δι-

καιούται. Αποτέλεσμα; Μια σειρά συ-

ναδέλφων, περί τους 150, προστέθηκε

στον κατάλογο των ανέργων της ΕΣΗ-

ΕΑ, η οποία έδωσε μάχη, νομικά και

συνδικαλιστικά, για να προστατεύσει

τα συμφέροντα των εργαζομένων εκεί.

Η έκρηξη…
Το κακό συνεχίστηκε. Έγινε «τσουνά-

μι» απολύσεων! Η ανάλγητη ιδιοκτησία
άνοιξε νέα μέτωπα και ξέσπασε μετά
από λίγο η μεγάλη θύελλα, που οδήγη-
σε στην έκρηξη της ανεργίας! Εξηγού-
μεθα:

1 Το ημερήσιο «ΒΗΜΑ»: Διέκοψε την
καθημερινή κυκλοφορία του, απολύον-
τας 20 δημοσιογράφους, πολλοί από
τους οποίους βρέθηκαν στο δρόμο… Οι
υπόλοιποι έμειναν στο Κυριακάτικο και
το Internet.

2. «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ»: Η κορύφωση
του δράματος! Έκλεισε τον περασμένο
Οκτώβριο, αφήνοντας απλήρωτους 70
συναδέλφους μας για πολλούς μήνες,
χωρίς αποζημίωση και χωρίς καταγγε-
λία των συμβάσεων (!), επικαλούμενη η
ιδιοκτησία το σαθρό επιχείρημα της

281 οι άνεργοι πέρυσι, 
600 έφτασαν φέτος!

Α Δ Ε Σ Μ Ε Υ Τ Η  Γ Ν Ω Μ Η
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προσφυγής της στο άρθρο 99 του Πτω-
χευτικού Κώδικα για να κηρυχθεί η
εταιρεία που εκδίδει την εφημερίδα, σε
κατάσταση πτωχεύσεως!

Συνέπεια της μεθόδευσης αυτής είναι
οι συνάδελφοι, καθώς και οι άλλοι ερ-
γαζόμενοι εκεί:
l Να μένουν ακόμη άνεργοι!
l Να τους οφείλονται δεδουλευμένες

αποδοχές!
l Να μην έχουν καταβληθεί αποζη-

μιώσεις!
l Να μην μπορούν να πάρουν επίδο-

μα ανεργίας!
l Να μη θεωρούνται …άνεργοι, ελλεί-

ψει καταγγελίας των συμβάσεων. Η
αγωνία τους είναι και αγωνία όλων
μας. 

Η περιπέτεια των συναδέλφων της
«Α» είναι όμοια με την περιπέτεια των

συναδέλφων των δύο (2) αθλητικών
εφημερίδων, που προαναφέρθηκαν.
Έτσι, μια άλλη στρατιά ανέργων ανέβα-
σε τον αριθμό στα ύψη. Αλλά, δεν είναι
μόνο αυτό. 

Είναι και η ΕΡΤ, η Διοίκηση της
οποίας ουσιαστικά απέλυσε πέρυσι το
καλοκαίρι, περίπου 330 δημοσιογρά-
φους, αφού δεν ανανέωσε τις συμβά-
σεις τους, που έληξαν ή επρόκειτο να
λήξουν. Ήταν οι συμβασιούχοι ορισμέ-
νου χρόνου ή συμβασιούχοι έργου. 

Και ναι μεν φέτος επαναπροσλή-
φθηκαν, περίπου, 170 συνάδελφοι,
όχι, όμως, όλοι τους από τους απολυ-
θέντες, αφού έμειναν εκτός ΕΡΤ πάνω
από 130 και, τώρα, βιώνουν την ανερ-
γία, πολλοί από τους οποίους είχαν
μόνο μια δουλειά, την ΕΡΤ, με πλού-
σια εμπειρία στην Τηλεόραση και στο

Ραδιόφωνο και πολυετή απασχόληση
εκεί. Κι όμως, η Διοίκηση της ΕΡΤ
τους αγνόησε, στερώντας τους το δι-
καίωμα στην εργασία, παρ’ όλο που
πληρούσαν σε μεγαλύτερο βαθμό από
ορισμένους προσληφθέντες τα κριτή-
ρια, που είχε θέσει η ΕΡΤ ως προϋπό-
θεση για τις προσλήψεις.

Έτσι, οι 130 και πλέον συνάδελφοί
μας, που δεν επαναπροσλήφθηκαν, μέ-
νουν άνεργοι με οδυνηρό για τον Κλά-
δο αποτέλεσμα να αυξηθεί ακόμη πε-
ρισσότερο ο αριθμός των ανέργων μας
και να σκαρφαλώσει, όπως προαναφέ-
ραμε, στους 600!

Στην αύξηση αυτή συνετέλεσε και το
κλείσιμο της εβδομαδιαίας εφημερίδας
«VETO», αφού πολλοί συνάδελφοί μας
εκεί έμειναν άνεργοι. 

Συμπέρασμα: Οι εργοδότες έχουν

αποθρασυνθεί! Με άλλοθι την οικονο-
μική κρίση για την οποία δεν ευθύνον-
ται οι δημοσιογράφοι, απειλούν, εκβιά-
ζουν, μειώνουν παράνομα τους μισθούς
και απολύουν κόσμο.

Θύμα πάλι, για άλλη μια φορά ο ερ-
γαζόμενος! Η κατάσταση με την έκρηξη
της ανεργίας έχει φθάσει στο απροχώ-
ρητο. 

Η απάντηση των εργαζομένων πρέ-
πει να δοθεί με ενότητα και μαχητικό-
τητα με συγκεκριμένο σχέδιο δράσης
για κλιμάκωση των αγωνιστικών κινη-
τοποιήσεων, ενότητα και μαχητικότητα.

Επειδή οι δημοσιογράφοι πρέπει να
ζήσουν! 

Επειδή δεν φταίμε εμείς για την οι-
κονομική κρίση!

Επειδή η ενημέρωση δεν είναι εμπό-
ρευμα!

H Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία
Δημοσιογράφων
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία
Δημοσιογράφων καταγγέλλει τις
επιθέσεις εναντίον των εργασιακών
δικαιωμάτων μας και απευθύνει
έκκληση για αλληλεγγύη στον
αγώνα των δημοσιογράφων στην
Ελλάδα.
Στην ανακοίνωση της ΕΟΔ
αναφέρεται:
«Στην Ελλάδα, την Πέμπτη 17
Μαρτίου, οι Ελληνες δημοσιογράφοι
μαζί με τους άλλους εργαζόμενους
στα ΜΜΕ, αρχίζουν απεργιακές
κινητοποιήσεις για να
προστατεύσουν τα εργασιακά
δικαιώματα με μια 24ωρη απεργία
σε όλα τα ΜΜΕ και τα ακόλουθα
αιτήματα:
l Ικανοποιητικές ΣΣΕ.
l Την προάσπιση των μισθών.  
l Να σταματήσουν οι απολύσεις

και η απορρύθμιση των
εργασιακών σχέσεων.

l Την προάσπιση του δικαιώματος
στην ενημέρωση.

Οι Έλληνες δημοσιογράφοι και
εργαζόμενοι στα ΜΜΕ διέρχονται
μια από τις δυσκολότερες περιόδους
της ιστορίας τους, αντιμετωπίζοντας
την πρωτοφανή επίθεση των
επιχειρηματιών ΜΜΕ, οι οποίοι
προσπαθούν να απορυθμίσουν
εργασιακές σχέσεις και
συνδικαλιστικά κεκτημένα, που
αποκτήθηκαν με αγώνες πολλών
δεκαετιών».
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Το μαγαζί κλειδί
Στην πρωτοπορία της επίθεσης κατά της εργα-

σίας βρέθηκε ο οργανισμός - ιστορικό σύμβολο
της ενημέρωσης, ο ΔΟΛ. 

Το πρόγραμμα μαζικών απολύσεων ανακοινώ-
θηκε και άρχισε να εφαρμόζεται αμέσως μετά το
καλοκαίρι, ξεκινώντας μάλιστα από τη θυγατρική
του, τα Ελληνικά Γράμματα.  

Όλα τα θεμιτά και αθέμιτα μέσα χρησιμοποι-
ήθηκαν: από την προσπάθεια διάσπασης των ερ-
γαζομένων και τους εκβιασμούς στους δημοσιο-
γράφους του Βήματος, να καταγγείλουν το σωμα-
τείο τους και να μην κουνηθούν,  “για να μην
κλείσει η εφημερίδα” (Το Βήμα), ώς την κινητο-
ποίηση ιδιωτικών μπράβων για να διωχθούν οι
εκπρόσωποι των εργαζομένων από τους χώρους
δουλειάς. 

Συνολικά κάπου 160 άνθρωποι πετάχτηκαν στο
δρόμο, και τμήματα της εργασιακής διαδικασίας
είτε δόθηκαν υπεργολαβία σε “εξωτερικές” εται-
ρείες (γιατί έπρεπε η δουλειά να γίνει -είναι η πε-
ρίπτωση των διοικητικών και τεχνικών) είτε και
έκλεισαν -είναι η περίπτωση της καθημερινής έν-
τυπης έκδοσης του Βήματος.

Το σύνολο του μισθού έχει τεθεί σε έμπρακτη
αμφισβήτηση. Ήδη από πέρισυ είχε αρχίσει η πε-
ρικοπή στα κυριακάτικα των απογευματινών
εφημερίδων (Τα Νέα), αλλά οι παραβιάσεις της
σύμβασης σε αυτό το επίπεδο έχουν πολλαπλα-
σιαστεί: δεν είναι πλέον μόνο η δωρεάν σαββατιά-
τικη εργασία, οι παραβιάσεις στις αμοιβές των νυ-
χτερινών,  τα μπλοκάκια, κλπ., τώρα έρχεται να
συνδεθεί και με την συνολική αναδιάρθρωση της
ενημέρωσης και μάλιστα η ιδιοκτησία έχει επιχει-
ρήσει να το εκβιάσει και συνολικά: με την ευκαι-
ρία του κλεισίματος του Βήματος, οργανώθηκε
μια “αυθόρμητη” κίνηση από τη διεύθυνση για να
εκλιπαρήσουμε τον εργοδότη να μας κόψει τους
μισθούς, ως αντάλλαγμα για το ότι μας αφήνει να
έχουμε δουλειά!

Με την ευκαιρία των “ιντερνετικών” εκδόσεων,
έχει ξεκινήσει μια διάλυση των ρυθμίσεων για
την εργασία στις Κυριακές και στις αργίες, ένα με-
γάλο τμήμα της οποίας αφορά την αμοιβή: αυτό
κυρίως έχει ξεκινήσει από τις αθλητικές εκδόσεις
(Εξέδρα) και από τη δημιουργία κοινού newsro-
om μεταξύ των βασικών ηλεκτρονικών site s του
οργανισμού (κυρίως του in.gr και του Βήματος).

Το ουσιαστικότερο,  όμως, πρόβλημα με αυτή
την ουσιαστική αναδιάρθρωση δεν είναι τόσο η
σημερινή ραγδαία επιδείνωση των εργασιακών
σχέσεων ή και της αμοιβής της εργασίας: είναι ότι
βαθαίνει απότομα, και πολύ περισσότερο απ’ό,τι
είχε γίνει αντίστοιχα πριν από μια 20-ετία με την
ιδιωτική τηλεόραση, την εξάρτηση από την καπι-
ταλιστική χυδαιότητα, την αναπαραγωγή της κοι-
νωνικής επιφάνειας χωρίς διαμεσολάβηση. 

Στο εργασιακό επίπεδο οι συντάκτες αρχίζουν
να αισθάνονται άχρηστοι απέναντι σε μια προπα-
γανδιστική μηχανή που διοχετεύει τις έτοιμες ιδε-
ολοψίες της. Αλλά από την άποψη της κοινωνίας,
του κοινού μας, η αφαίρεση οποιασδήποτε δυνα-
τότητας διασταύρωσης, ελέγχου ή κριτικής της εί-
δησης κινδυνεύει να πάρει πολύ πιο εκρηκτικές
διαστάσεις ακόμα και από αυτές που κάνουν σή-
μερα τμήματα της κοινωνίας να μιλούν -και ενίο-
τε δικαίως τουλάχιστον απέναντι στο star sy-
stem- για “αλήτες, ρουφιάνους, δημοσιογρά-
φους”.

Τέλος,  ο ΔΟΛ έχει μια κρίσιμη σημασία και για
έναν ακόμα, όχι μόνο ιστορικό, λόγο: ο πρόεδρος
του ΔΟΛ είναι ταυτόχρονα και πρόεδρος της ΕΙ-
ΗΕΑ και ξέρουμε ότι η τελευταία παίζει κρίσιμο
ρόλο στη διαμόρφωση των σχέσεων σε όλα τα ελ-
ληνικά media. Η άρνησή του να υπογράψει σύμ-
βαση αποτελεί από μόνη της πρόγραμμα...

Εργασιακή επιτροπή ΔΟΛ

ΔΟΛ

Στην εταιρεία ΙΜΑΚΟ έχουν ξεκινή-
σει μαζικές απολύσεις από το 2008.
Μέχρι σήμερα υπολογίζονται συνολικά
σε περίπου 200, κάποιες από τις οποί-
ες έγιναν μετά από το κλείσιμο τεσσά-
ρων περιοδικών (Real Simple, Pink
Woman, Maxim, Top Gear) και άλλες
ως περικοπές θέσεων εργασίας. Πέρα
από τις απολύσεις, τον Μάιο του 2010
ζητήθηκε από τους εργαζόμενους να
υπογράψουν περικοπές στους μισθούς
τους σε ποσοστό που κυμαινόταν από
10% ως 15%, με την υπόσχεση από
την πλευρά του εργοδότη ότι αυτός
ήταν ο τρόπος να σταματήσει το κύμα
των απολύσεων. Σχεδόν όλοι οι εργα-
ζόμενοι δέχτηκαν τις περικοπές με το
σκεπτικό ότι πρόσφεραν στους συνα-
δέλφους τους ασφάλεια απέναντι στις
απολύσεις, οι οποίες όμως από τον
επόμενο κιόλας μήνα ξανάρχισαν. Μα-
ζί με τις απολύσεις και τις περικοπές,
άρχισαν και οι καθυστερήσεις στις
πληρωμές, που, ενώ στην αρχή περιο-
ρίζονταν σε δύο τρεις μέρες, έχουμε
φτάσει σήμερα σε καθυστερήσεις μήνα
για τους εργαζόμενους του μισθολογί-
ου και ακόμα παραπάνω για τα μόνιμα
μπλοκάκια. Συγκεκριμένα, την Πέμπτη
10/3 εξοφλήθηκαν οι μισθοί του Γενά-
ρη για τους εργαζόμενους με Δελτίο
Παροχής Υπηρεσιών και την Παρα-
σκευή 11/3 το πρώτο δεκαπενθήμερο
του Φλεβάρη για τους υπόλοιπους ερ-
γαζόμενους.

Θα θέλαμε, πέρα από τα παραπάνω
εργασιακά προβλήματα, να συζητήσου-
με και τη στάση που θα πρέπει να κρα-
τήσουν οι εργαζόμενοι σε περίπτωση

που ο Κωστόπουλος ακολουθήσει για
άλλη μια φορά το παράδειγμα του
Λυμπέρη και ζητήσει νέες περικοπές
μισθών, ώστε να μην αιφνιδιαστούν
για άλλη μια φορά οι εργαζόμενοι, αλ-
λά να μπορέσουν να κρατήσουν μια
ενιαία στάση μπροστά σε μια τέτοια
επίθεση. Θα θέλαμε επίσης να γίνει μια
ενημέρωση από τα σωματεία για τις
σκέψεις και τα βήματα από την πλευρά
τους ενόψει της απεργίας διαρκείας
που προγραμματίζεται.

Λερναία 

ΔΑΦΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

ΠΗΓΑΣΟΣ

IMAKO

Περικοπές στους μισθούς, απολύσεις
και συγχωνεύσεις τμημάτων συνθέτουν
το σκηνικό αβεβαιότητας, σε έναν από
τους μεγαλύτερους εκδοτικούς ομίλους
της χώρας, στον ΠΗΓΑΣΟ. Τρεις εφημε-
ρίδες, ΕΘΝΟΣ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ, GOAL
NEWS, ένας ραδιοφωνικός σταθμός,
SENTRA FM, δύο πόρταλς (www.eth-
nos.gr, www.sentragoal.gr), περιοδικά
στοιχήματος και άλλα περιοδικά αποτε-
λούν έναν από τους μεγαλύτερους εκ-
δοτικούς ομίλους από τον οποίο ξεκι-
νούν και τα νέα ήθη στις περικοπές μι-
σθών, τα οποία δημιουργούν και μια de
facto κατάσταση όσο αφορά στην
επόμενη συλλογική σύμβαση. 

Μείωση στην αμοιβή της κυριακάτι-
κης εργασίας (0,75) με δεύτερο ρεπό
μέσα στην εβδομάδα είναι η απόφαση
της εργοδοσίας για τα αθλητικά τμήμα-
τα του ομίλου που έχει τεθεί σε εφαρ-
μογή από αυτό το μήνα, παρά τη σθε-
ναρή αντίσταση των εργαζομένων. Ταυ-
τόχρονα, η εργοδοσία έχει προχωρήσει
στη συγχώνευση των αθλητικών τμη-
μάτων του ομίλου (όλοι δουλεύουν για
όλα), δηλαδή του ΕΘΝΟΣΠΟΡ, του GO-
AL NEWS, του SENTRA FM, του Sen-

tragoal και του ΧΡΗΜΑ ΣΠΟΡ. 
Αυτό φαίνεται ότι μελλοντικά θα επι-

φέρει απώλειες θέσεων εργασίας κάτι
που τον τελευταίο καιρό προχωρά με
αμείωτους ρυθμούς. Περισσότεροι από
300 δημοσιογράφοι και διοικητικοί
υπάλληλοι έχουν απολυθεί το 2010 και
σύμφωνα με τα όσα είπε προσφάτως
και ο κ. Φώτης Μπόμπολας στην αντι-
προσωπεία του διοικητικού συμβουλίου
της ΕΣΗΕΑ, θα απολυθούν και άλλοι
εντός του 2011, έτος που φαίνεται ότι
θα είναι και έτος πολλαπλών περικο-
πών. 

Μετά τη μείωση στα κυριακάτικα στα
αθλητικά τμήματα του ομίλου, αλλά και
την εκ περιτροπής εργασία τις Κυρια-
κές στα υπόλοιπα τμήματα που σημαί-
νουν απώλειες εισοδήματος της τάξης
του 10-12%, η εργοδοσία δεν εγγυάται
ότι δεν θα υπάρξουν νέες περικοπές
μέσα στο έτος. Όλα αυτά είναι σαφές ότι
ρίχνουν αισθητά την ποιότητα της ενη-
μέρωσης των εντύπων, κάτι που ανα-
μένεται να έχει και άλλες επιπτώσεις
μακροπρόθεσμα και να επιφέρει νέες
μειώσεις στους μισθούς και απώλεια
θέσεων εργασίας. 

Απολύσεις, περικοπές μισθών, συγχωνεύσεις

200 απολύσεις, μειώσεις μισθών 
και τώρα καθυστερήσεις πληρωμών 

Από 250 μείνανε 80, 
τώρα ζητάνε και μειώσεις

Ο Όμιλος Δάφνη Επικοινωνίες Α.Ε. που ξεκίνησε την πορεία
της το 1995, εξέδιδε 16 περιοδικά μηνιαία και εβδομαδιαία.
Απασχολούσε περί τα 250 άτομα μαζί με τους εξωτερικούς συ-
νεργάτες. Την τελευταία τριετία και συγκεκριμένα από το 2008
και εντεύθεν, η εταιρεία συρρικνώθηκε, έκλεισε περιοδικά,
ναυαρχίδες για την εταιρεία όπως η DIVA και το EXODOS, και
έφθασε σήμερα να βγάζει 4 μηνιαία έντυπα (ΟΙΚΙΑ & ΔΙΑΚΟ-
ΣΜΗΣΗ, ΦΟΡΜΑ, ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ, ΠΑΙΔΙ & ΝΕΟΙ ΓΟΝΕΙΣ).
Όσο για το προσωπικό αυτό μόλις και μετά βίας πλησιάζει συ-
νολικά, με λογιστήρια κλπ. τα 76 άτομα. Το τελευταίο διάστη-
μα η εταιρεία μαστίζεται από απολύσεις, περικοπές μισθών, βε-
βαρυμμένη εργασία, ελλείψει προσωπικού, και γενικά μια κα-
τάσταση που τίποτα δεν θυμίζει στην πρότερη λειτουργία της.
Η Δάφνη Επικοινωνίες Α. Ε. ανήκει στον Όμιλο εταιρειών του
ΑΝΤ1 που έχει στη δικαιοδοσία του επίσης την ΝΙΚΗ ΕΚΔΟ-
ΤΙΚΗ Α.Ε., η οποία επίσης μαστίζεται από απολύσεις (εναπο-
μείναντα άτομα μόλις 45-50, από περίπου 100 άτομα), μει-
ώσεις μισθών και όλα όσα στοιχειοθετούν μια κατάσταση συρ-
ρίκνωσης και υποβιβασμού. 



Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η 1 8  Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ 2 0 11  •  Σ Ε Λ Ι Δ Α 9 E Ρ Γ Α Σ Ι Α Κ Α

Απλήρωτοι επί οκτώ μήνες και αντιμέτωποι με μία αί-
τηση πτώχευσης, που έχει ως στόχο την οικονομική και
ηθική εξόντωση μας, οι εργαζόμενοι στην Απογευματινή
συνεχίζουμε να αντιστεκόμαστε. 

Αγωνιζόμαστε για τα δεδουλευμένα και τις αποζημιώ-
σεις που νόμιμα δικαιούμαστε. Αγωνιζόμαστε διότι εάν πε-
ράσουν τα σχέδια της διοίκησης της «Εκδόσεις Απογευ-
ματινή ΑΕ» θα λειτουργήσουν ως πρότυπο και για άλλους
ιδιοκτήτες ΜΜΕ, ανοίγοντας δυσάρεστους δρόμους. Αλλά
και διότι πιστεύουμε ακράδαντα πως η ιστορική αυτή εφη-
μερίδα μπορεί να είναι βιώσιμη, ακόμη και μετά την περι-
πέτεια στην οποία σκοπίμως την έθεσε η διοίκηση της επι-
χείρησης. Καθώς τώρα πια αποκαλύπτεται πως η ιδιοκτη-
σία της Απογευματινής είχε εξαρχής σχεδιάσει την πτώ-
χευση και είχε δρομολογήσει ένα σχέδιο απαξίωσης της
εφημερίδας και των εργαζόμενων ήδη από την περασμένη
Ανοιξη, όταν ξεκίνησαν οι καθυστερήσεις πληρωμών. 

Η εταιρεία πριν και μετά την υποβολή αίτησης πτώχευ-
σης εξοφλούσε τράπεζες, προμηθευτές, εφορία, με δυο λό-
για όλους τους πιστωτές της πλην των εργαζομένων. Ο
στόχος της ιδιοκτησίας προφανής: Να μας εξαναγκάσει να

παραιτηθούμε από τα νόμιμα δικαιώματα μας, να μας πε-
τάξει σαν την τρίχα από το ζυμάρι, να μας ξεφορτωθεί χω-
ρίς λεφτά και μετά –ποιος ξέρει;- να λειτουργήσει εκ νέου
την Απογευματινή ή το apogevmatini.gr. Ποιος μπορεί να
παραιτηθεί όμως από την ίδια του τη ζωή; 

Οι εργαζόμενοι της Απογευματινής δεν παραιτούμαστε,
αλλά ετοιμαζόμαστε για την επόμενη μεγάλη δικαστική
μάχη στις 13 Απριλίου, οπότε εκδικάζεται η αίτηση πτώ-
χευσης της επιχείρησης, μαζί με την αίτηση προσωπικής
πτώχευσης του εκδότη Κωνσταντίνου Σαραντόπουλου,
που έχουμε καταθέσει οι συντάκτες.

Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι την τελική
νίκη. Περιμένουμε ως αυτονόητη την ηθική και
υλική στήριξη των σωματείων μας και του ταμείου
μας, προκειμένου να αντέξουμε και να μην υποκύψουμε
στην επιχείρηση εξόντωσης μας από τη διοίκηση της
επιχείρησης. Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλ-
φους που βρέθηκαν και συνεχίζουν να βρίσκονται
στο πλευρό μας Και είμαστε βέβαιοι πως στο τέλος θα δι-
καιωθούμε, και μαζί μας όλοι οι εργαζόμενοι στον Τύπο,
που βάλλονται με πρόσχημα την κρίση. 

Ύδρα τα προβλήματα Perfect -10%
Στον ΣΚΑΙ τα πράγματα ήταν απλά. Ο κύριος Αλα-

φούζος αποφάσισε να εκμεταλλευτεί το κρυφτούλι
που παίζουν οι εργοδότες πάνω από ένα χρόνο τώρα
για να μην υπογραφεί Σύμβαση μεταξύ ΕΣΗΕΑ και
ΕΙΤΗΣΕ και να βάλει χέρι στους μισθούς των εργαζο-
μένων του.

Έτσι, έβγαλε αγόγγυστα μία ανακοίνωση και επέβα-
λε, από την 1η Ιανουαρίου, κάθετη περικοπή μισθών
10% σε όλους, αδιαφορώντας αν με αυτή του την
απόφαση η πλειοψηφία των απολαβών θα έπεφταν
κάτω από το ύψος των κλιμακίων της τελευταίας
σύμβασης του 2008-9.

Και δεν ήταν μόνο το 10% που θα έχαναν οι εργα-
ζόμενοι. Θα άλλαζε και ο τρόπος υπολογισμού της
πληρωμής των Σαββατοκύριακων. Σωρευτικά λοιπόν
οι απώλειες στην «τσέπη» θα έφταναν (και έφτασαν)
το 25%. 

Και θα ρωτήσετε «Μα δεν είναι παράνομο να μει-
ώσεις τους μισθούς κάτω από το όριο που έχεις υπο-
γράψει ως εργοδότης ότι δεν θα πέσουν;» Φυσικά και
είναι. Τί σημασία έχει αυτό όμως για τον εργοδότη;

Τις ημέρες που ακολούθησαν της ανακοίνωσης
Αλαφούζου, οι εργαζόμενοι έκαναν πάρα πολλές προ-
τάσεις με γνώμονα την προστασία της νομιμότητας.
Ζήτησαν σε εκείνες τις αλήστου μνήμης συναντήσεις
στο εστιατόριο, με τον κατόπιν διαγραφέντα από την
ΕΣΗΕΑ Χρήστο Παναγόπουλο, να υπάρξει κλιμακω-
τή μείωση μισθών που θα ξεκινά από μηδέν για
όσους ακουμπούν στην Σύμβαση και να ξεπερνά ίσως
και στο 25% για τα μεγαλοστελέχη όπως εκείνος. 

Μην αναρωτηθείτε αν το δέχθηκε. Μας θύμισε
όμως ότι και εκείνος είναι εργαζόμενος και θα χάσει
μέρος του μισθού του, αλλά ουδέποτε ξεστόμισε ότι
όποιος δεν υπογράψει θα απολυθεί. Δεν το έκανε διό-
τι θα ήταν εκβιασμός με μερικές εκατοντάδες αυτή-
κοους μάρτυρες.

Έτσι έφτασε εκείνη η μαύρη Δευτέρα του Δεκέμβρη
όπου κατά δεκάδες, σιωπηλά και με χαμηλωμένο το
κεφάλι, οι εργαζόμενοι έκαναν ουρά έξω από το λο-
γιστήριο για να υπογράψουν την «οικειοθελή» μεί-
ωση των μισθών τους. Στήθηκαν σε ατέλειωτες ου-
ρές  σιωπηλών  εργαζομένων και αναμετρήθηκαν
με το φόβο της ανεργίας, με τις ανάγκες της οικογέ-
νειας, τα δάνεια,  με όλες τις κρυφές και  φανερές
υποχρεώσεις τους  αλλά και με τις ιδέες και τα πι-
στεύω τους. Προδομένοι, φτωχότεροι,  απροστάτευ-
τοι  απέναντι στις απαιτήσεις όλων όσων πλαισιώ-
νουν τον μηχανισμό της εργοδοσίας  και μειωμένοι
αν όχι ταπεινωμένοι οι περισσότεροι συνθηκολόγη-
σαν παρά την απόφασή τους να αντισταθούν στις πιέ-
σεις που ασκήθηκαν ακόμα και προσωπικά από τον
εργοδότη  τους «για το καλό του ομίλου».

Είχε προηγηθεί μία ημέρα εκβιασμών και πιέσεων
από τα γνωστά παπαγαλάκια του Αλαφούζου που θύ-
μιζαν στους εργαζόμενους πόσο δύσκολο θα είναι να
ξαναβρούν δουλειά  αν χάσουν αυτή που έχουν.
Αποκάλυπταν μάλιστα πόσο …θυμωμένος είναι ο κύ-
ριος Αλαφούζος με την αντίσταση των εργαζομένων
που για κάποιον ακατανόητο τρόπο δεν ήθελαν να
του χαρίσουν αρκετές χιλιάδες ευρώ ώστε να συνεχί-
σει να οδηγεί ανενόχλητος την Lotus του.  

Μην αναρωτηθείτε τί έγινε τελικά. Η συντριπτική
πλειοψηφία υπέγραψε και μόνο μία χούφτα εργαζο-
μένων (κυρίως από το Ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ) αποφά-
σισαν να κρατήσουν το κεφάλι ψηλά.

Ταυτόχρονα το συγκρότημα Γιάννη Αλαφούζου μεί-
ωσε στο ελάχιστο ή και κάτω από το ελάχιστο, τον
αριθμό των εργαζομένων (όποιος απολύεται ή συντα-
ξιοδοτείται δεν αντικαθίσταται) και  κατά τις  βάρδιες
κατά τις  Κυριακές ή τις αργίες.

Τελικά η ζωή συνεχίζεται. Σύμβαση δεν υπάρχει, ο
Αλαφούζος «έφαγε» 25% από τους μισθούς και τώρα
δίνει και ρεπό αντικαθιστώντας την Εργασία της Κυ-
ριακής, αλλά και αυτή την ημέρα της απεργίας…

Εργαζόμενοι στον ΣΚΑΪ

ΣΚΑΪ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ»: 

«Πιστεύουμε πως η εφημερίδα μπορεί να είναι βιώσιμη»

Του Kώστα Κουφογιώργου



Το παρόν των δημοτικών ραδιο-
φώνων, σκοτεινό: απλήρωτοι επί
οκτώ μήνες και σε επίσχεση εργα-
σίας οι εργαζόμενοι στον «Ξένιο»,
απλήρωτοι επί πέντε μήνες οι εργα-
ζόμενοι στον «Επικοινωνία», απλή-
ρωτοι επί τρεις μήνες οι εργαζόμε-
νοι στο «Κανάλι 1», όπου τον Δε-
κέμβριο έγιναν 24 απολύσεις. Όσο
για τον «Αθήνα 9,84», τον δημοτικό
ραδιοσταθμό με την πιο μεγάλη
ιστορία, οι 82 απολύσεις στις αρχές
του μηνός φαίνεται πως για κάποι-
ους δεν ήταν αρκετές και έπρεπε να
συνοδευθούν από έναν ορυμαγδό
διαρροών, απαξιωτικών χαρακτηρι-
σμών και παραπλανητικών δημοσι-
ευμάτων, με εμφανή την ευθύνη της
διοίκησης, αλλά και με προσέλευση

στον «διάλογο» παντός είδους «προ-
θύμων» με συζητήσιμα κίνητρα.

Αλλά και το μέλλον, αβέβαιο: οι
φήμες για είσοδο «θεσμικού επεν-
δυτή» στον Ξένιο εντείνονται. Το εν-
δεχόμενο να κλείσει το δημοτικό
ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης προ-
βάλλει όλο και πιο ορατό. Η «εργα-
σιακή ειρήνη» που υπόσχεται η δι-
οίκηση του Αθήνα 9,84 έχει ορίζον-
τα όλο και όλο τριών μηνών. Και το
κυριότερο: ο χρόνος μετρά ανάποδα
για τον Ιούνιο, οπότε, μετά από δια-
δοχικές παρατάσεις ,θα πρέπει να
εφαρμοσθεί η πρόβλεψη του Κώδι-
κα Δήμων και Κοινοτήτων για μετα-
τροπή των δημοτικών ΜΜΕ σε Α.Ε.
μη χρηματοδοτούμενες από τους οι-
κείους Δήμους, οι οποίες και θα

υποχρεούνται να εκκαθαρισθούν
μετά τη δεύτερη παθητική χρήση.

Συνταγή ιδιωτικοποίησης
Πρόκειται για συνταγή ιδιωτικο-

ποίησης στην καλύτερη περίπτωση
ή λουκέτου στην πιο πιθανή: οι λί-
στες ανέργων του κλάδου απειλείται
να τροφοδοτηθούν με εκατοντάδες
νέα ονόματα – όχι διότι το επέβαλ-
λαν οι «απρόσωποι κανόνες της
αγοράς», αλλά με πολιτική απόφα-
ση.

Οι δημοτικές παρατάξεις που προ-
εκλογικά (π.χ. στην ημερίδα της
ΠΟΕΣΥ για τα δημοτικά ραδιόφωνα)
υπόσχονταν συστράτευση με τους
εργαζόμενους για την αλλαγή της
νομοθεσίας, τώρα, ως δημοτικές αρ-

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΜΕ

Ημέρες ραδιο-φόνου
Το μέλλον

αβέβαιο για
«Ξένιο»,
«Επικοινωνία»,
«Κανάλι 1»,
και «Αθήνα 9,84»
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Eκπέμπουν SOS  
χωρίς... κεραία!!!

Στους 8 μήνες κατά μέσο
όρο (για κάποιους τους 10
μήνες!!!) έφθασε πλέον το
χρονικό διάστημα των
οφειλόμενων μισθών
στους εργαζομένους του
ΞΕΝΙΟΥ 94,3 FM, που από
τις 14 Ιουλίου 2010, βρί-
σκονται σε επίσχεση εργα-
σίας. Ο νέος Γολγοθάς των
εργαζομένων στο Δημοτικό
Ραδιόφωνο των Άνω Λιο-
σίων, ξεκίνησε και πάλι,
όταν ο τότε δήμαρχος Άνω
Λιοσίων κ. Χρήστος Παπ-
πούς, αθέτησε τη συμφω-
νία που είχε υπογράψει με τα σωματεία, στις αρχές
Απριλίου του 2010 στο υπουργείο Εργασίας, (για κατα-
βολή κάθε μήνα του τρέχοντος μισθού συν ένα μηνιάτι-
κο από τα οφειλόμενα), με αποτέλεσμα να υπάρχουν
ακόμη οφειλές, από το 2009!!! Ο κ. Παππούς στη διάρ-
κεια της θητείας του (εκτός της μη καταβολής των μι-
σθών στους εργαζόμενους) δεν απέδωσε ποτέ τις εισφο-
ρές στα ασφαλιστικά ταμεία ΤΣΠΕΑΘ-ΕΔΟΕΑΠ-ΙΚΑ, το
ΦΜΥ στην εφορία, και τις εισφορές στα σωματεία, που
παρακρατούσε (όταν και όποτε πλήρωνε) από τη μισθο-
δοσία των εργαζομένων. Το σχετικό πόρισμα, του σώμα-
τος επιθεωρητών-ελεγκτών δημόσιας διοίκησης για το
σταθμό, για τα έργα και ημέρες της Δημοτικής Αρχής
του κ. Παππού, είναι καταπέλτης. Η νέα Δημοτική Αρχή
του καλλικράτειου Δήμου Φυλής (Φυλή- Άνω Λιόσια-
Ζεφύρι) ελέω… Καλλικράτη, δεν έχει ξεκαθαρίσει με σα-
φήνεια, τις προθέσεις της, για τον ΞΕΝΙΟ 94,3 FM. Μέ-
χρι αυτή τη στιγμή, δεν έχει οριστεί διοίκηση στο σταθ-
μό, (πρόεδρος και Δ.Σ.) καθώς ορκωτός λογιστής, πραγ-
ματοποιεί απογραφή, δεν έχει ψηφιστεί προϋπολογι-
σμός για το σταθμό και δεν έχει δοθεί σαφές χρονοδιά-
γραμμα για την εξόφληση των οφειλομένων στους ερ-
γαζόμενους. Στη συνέλευση των εργαζομένων του σταθ-
μού, την περασμένη Παρασκευή 11 Μαρτίου, (παρουσία
των προέδρων των σωματείων ΕΣΗΕΑ-ΕΤΕΡ-ΕΠΗΕΑ,)
αποφασίστηκε να συναντηθούν άμεσα τα μέλη των Δ.Σ.
των σωματείων με τον Δήμαρχο Φυλής κ. Δημήτρη
Μπουραίμη, προκειμένου να γίνουν και επίσημα πλέον
γνωστές, οι προθέσεις της νέας Δημοτικής Αρχής για το
σταθμό και τους εργαζόμενους. Και μέσα σε όλα αυτά,
που ταλαιπωρούν τους εργαζόμενους του ΞΕΝΙΟΥ 94,3
FM, ήρθε και το κερασάκι στην τούρτα…, για να δέσει το
γλυκό! Από το βράδυ της Τετάρτης 2 Μαρτίου, ο σταθ-
μός έχει σταματήσει να εκπέμπει, μετά την κλοπή μηχα-
νημάτων, από τις εγκαταστάσεις της κεραίας του, στο
Ποικίλο όρος. Για το συμβάν, έχουν γίνει οι σχετικές κα-
ταγγελίες και μηνύσεις, ενώ έχει ενημερωθεί και το ΕΣΡ.
Ωστόσο, κάποιοι… πονηροί, βιάζονται ως συνήθως και
φωτογραφίζουν ως υπαίτιους, τους εργαζόμενους. Επει-
δή λοιπόν, δεν τα φάγαμε… όλοι μαζί, δεν σημαίνει ότι
γίναμε και κλέφτες!

Οι εργαζόμενοι του ΞΕΝΙΟΥ 94,3 FM εκπέμπουν
SOS…, έστω και χωρίς… κεραία!!! Τους ακούει… τους βλέ-
πει… τους διαβάζει… κανείς;

χές, «μοιρολατρικά» προαναγγέλ-
λουν την μετατροπή σε Α.Ε., «ως ο
νόμος ορίζει». Οι προθέσεις της κυ-
βέρνησης άγνωστες, οι πόρτες της
κλειστές για τα θεσμικά όργανα των
εργαζομένων.

Τα δημοτικά ραδιόφωνα μοιάζουν
με τη σκάλα που την πετάς, άπαξ και
σε ανέβασε στον προορισμό σου:
αφού λειτούργησαν ως πολιορκητι-
κός κριός για το τέλος του μονοπω-
λίου της ΕΡΤ στο ραδιοτηλεοπτικό
τοπίο, κατόπιν βυθίσθηκαν σε αδιέ-
ξοδα σαν και τα δικά της και πλέον
στοχοποιούνται προκειμένου να
«αδειάσουν τη γωνιά» στους ιδιώτες
ανταγωνιστές τους.

Είναι εύκολο να μιλάμε για τις ευ-
θύνες των δημάρχων, που με τα δη-
μοτικά ΜΜΕ εξασφάλισαν από την
εξαγορά επιρροής μέχρι μια βολική
διέξοδο από τους περιορισμούς του
δημόσιου λογιστικού. Ωστόσο, παρα-
βλέπεται το γεγονός ότι η υπ’ αριθ-
μόν ένα κακοδαιμονία όλων των δη-
μόσιων μέσων, ήταν πρωτίστως ότι

χρησιμοποιήθηκαν ως (άλλος ένας)
τρόπος αδιαφανούς έμμεσης επιδό-
τησης μεγάλων και μικρών ιδιωτι-
κών συμφερόντων.

Τώρα, το “τέλος του πάρτι” απει-
λείται να το πληρώσουν, όπως αντι-
στοιχεί στους μνημονιακούς και-
ρούς, όσοι ουδέποτε επωφελήθηκαν
από αυτό. Η πανθομολογούμενη
ανάγκη εξορθολογισμού της λει-
τουργίας των δημοτικών ραδιοφώ-
νων αξιοποιείται για την προώθηση
αλλότριας ατζέντας. «Να κλείσει ο
9,84» κραυγάζουν τα editorial, «σο-
καρισμένα» (τώρα!) από τη σκανδα-
λολογία. Ωστόσο, ανάμεσα στο βάλ-
τωμα και την ανυπαρξία μια τρίτη
κατάσταση είναι δυνατή (και πολιτι-
κά αναγκαία): ισχυρά δημοτικά
ΜΜΕ, ικανά να αποτελέσουν ανά-
χωμα στους ανεξέλεγκτους ιδιώτες
που αποδεικνύονται ολοένα και λι-
γότερο ικανοί να σεβασθούν τους
εργαζόμενους στον κλάδο αλλά και
τις ενημερωτικές ανάγκες της κοι-
νωνίας. 

8 μήνες
απλήρωτοι 
οι εργαζόμενοι 

του Ξένιου 
94,3 FM

Από τα πρώτα θύματα της κρίσης
Από τα πρώτα θύματα της κρίσης στον Τύπο ήταν η ιστορική εφημερίδα ΑΘΛΗ-

ΤΙΚΗ ΗΧΩ. Πριν από περίπου τρία χρόνια ανέστειλε την έκδοσή της, αφού προ-
ηγούμενα απαξιώθηκε πλήρως από έναν αφερέγγυο ‘επιχειρηματία’ -κοινώς λαμό-
γιο- τον Κώστα Κυριακόπουλο, ή όπως αλλιώς ονομάζεται... που εμφανίστηκε ως
φαντομάς στο χώρο του Τύπου, συνεργαζόμενος με την επίσης αφερέγγυα Οντόνη. 

Με τις πλάτες μεγαλοτραπεζιτών, που απ’ ότι φαίνεται όσο πήγαιναν καλά τα οι-
κονομικά της χώρας είχαν βρει έναν καλό τρόπο να ξεπλένουν χρήματα, βρέθηκε να
διευθύνει -και ας μη αναγραφόταν πάντα το όνομά του στην ταυτότητα των εφημε-
ρίδων- τόσο την ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΧΩ όσο και την SPORTIME.

Μόλις η οικονομική κρίση άρχισε να δείχνει τα πρώτα σημάδια οι μεγαλοτραπε-
ζίτες προφανώς υποχώρησαν…

Το αποτέλεσμα ήταν αρχικά να μη πληρωνόμαστε τα δεδουλευμένα μας και στη
συνέχεια να ανασταλεί η κυκλοφορία των δύο ιστορικών εφημερίδων ΑΘΛΗΤΙΚΗ
ΗΧΩ & SPORTIME. Έτσι μείναμε στο δρόμο περισσότεροι από 100 εργαζόμενοι.

Έκτοτε δεν έχουμε εισπράξει ούτε τις αποζημιώσεις μας, αλλά ούτε καν τα δεδου-
λευμένα, με την Πολιτεία να στέκει άβουλη και να κωφεύει…

Φυσικά και έχουμε προσφύγει στη δικαιοσύνη. Οι περισσότερες δίκες όμως βαδί-
ζουν από αναβολή σε αναβολή χωρίς μέχρι αυτή τη στιγμή να έχει προκύψει κάτι
ενθαρρυντικό ή να γνωρίζουμε εάν πρόκειται να πάρουμε ποτέ τα χρήματα από τον
ιδρώτα μας.

Την ίδια στιγμή ο Κυριακόπουλος, κι ενώ δεν έχει καταβάλλει τα δεδουλευμένα,
εμφανίζεται τη μία να επιδιώκει να ξανακυκλοφορήσει την ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΧΩ (σ.σ.
είχε επικοινωνήσει με συναδέλφους αλλά και σπουδαστές από Σχολές) κι από την
άλλη να προσπαθεί να ξανανοίξει την SPORTIME…

Οι πρώην εργαζόμενοι της ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΗΧΟΥΣ απαιτούμε από την Πολιτεία να
αναλάβει άμεσα τις ευθύνες της και να συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην από-
δοση δικαιοσύνης, διότι εμείς και οι οικογένειές μας δεν έχουμε άλλα όρια αντοχής.

Πρώην εργαζόμενοι της ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΗΧΟΥΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΧΩ
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Είναι απίστευτο και όμως αληθινό. Όλες οι απερ-
γίες που κηρύσσει το Δ.Σ της ΕΣΗΕΑ προς υπερά-
σπιση εργασιακών δικαιωμάτων των μελών της κρί-
νονται από την Δικαιοσύνη ως παράνομες. Πρόκει-
ται για αποφάσεις που δεν ανταποκρίνονται στην
ουσία των διατάξεων που διέπουν το δικαίωμα στην
απεργία. Στηρίζονται σε τυπικές και παρωχημένες
διατάξεις νόμου , σε πολλές δε περιπτώσεις τα Δικα-
στήρια παραβλέπουν αυταπόδεικτες αλλαγές στο
καθεστώς των ΜΜΕ, όπως – ας πούμε – 22 χρόνια
μετά αρνούνται να θεωρήσουν  ότι υπάρχουν στην
χώρα μας  ιδιωτικά ραδιόφωνα και ιδιωτική τηλεό-
ραση. Αυτή η συνεχιζόμενη δικαστική πρακτική
προφανέστατα οδηγεί στην κατάργηση του Συνταγ-
ματικού Δικαιώματος στην απεργία , ενός ολόκλη-
ρου κλάδου. Η εμμονή στην, κατά συγκεκριμένο
τρόπο, ερμηνεία των διατάξεων από πλευράς των
Δικαστηρίων δημιουργεί μεγάλα ερωτηματικά για
το ανεξάρτητο των αποφάσεων τους.  

Ο Νομικός Σύμβουλος της ΕΣΗΕΑ Λάζαρος
Μπελίτσης αναλύει στο κείμενο που ακολουθεί το
νομικό καθεστώς βάσει του οποίου οι εργαζόμενοι
στα ΜΜΕ  στερούνται το δικαίωμα των απεργιακών
κινητοποιήσεων. 

Δικαίωμα στην απεργία
1. Κάθε χρόνο η τακτική Γενική Συνέλευση της

ΕΣΗΕΑ αποφασίζει την κήρυξη απεργιακών κι-
νητοποιήσεων και παρέχει στο ΔΣ την εξουσιο-
δότηση για την υλοποίηση της απόφασής της
αυτής σε όλες τις εφημερίδες, τις ιστοσελίδες την
ιδιωτική και δημοτική ραδιοφωνία και τηλεόρα-
ση , την ΕΡΤ, το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ ονομα-
στικά αναφέρονται στην απόφαση.
Με βάση την καθ’ όλα νόμιμη αυτή απόφασή της
ΓΣ το ΔΣ κηρύσσει σε χρόνο που αυτό θεωρεί
σκόπιμο απεργιακή κινητοποίηση σε ένα από τα
παραπάνω ονομαστικά στην απόφαση της ΓΣ
αναφερόμενα μέσα ή στις εργοδοτικές οργανώ-
σεις αυτών. Οι λόγοι της απεργιακής κινητοποί-
ησης έχουν κατά κανόνα το στοιχείο της επικαι-
ρότητας και αφορούν απολύσεις, μη καταβολής
δεδουλευμένων ή μη εφαρμογής των ΣΣΕ.
Ενώ όμως οι αποφάσεις του ΔΣ παίρνονται με
απόλυτα νόμιμο τρόπο οι απεργίες θεωρούνται
από τα Δικαστήρια παράνομες για τον λόγο ότι
δεν έχουν κηρυχθεί από « Ειδικώς προς τούτο
συγκληθείσες Γενικές Συνελεύσεις». Δηλαδή
σύμφωνα με τη άποψη αυτή θα πρέπει κάθε φο-
ρά που χρειάζεται να γίνει μία απεργία να συγ-
καλείται η ΓΣ η οποία και θα αποφασίζει ( με το
σκεπτικό αυτό έχουν κριθεί παράνομες  και οι 60
περίπου απεργίες – στάσεις εργασίας που έχουν
κηρυχθεί από 01.01.2011 μέχρι σήμερα). Κάτι
τέτοιο όμως είναι πρακτικά αδύνατο για ένα Σω-
ματείο όπως η ΕΣΗΕΑ η οποία έχει περίπου

5.500 μέλη που εργάζονται σε διάφορους εργο-
δότες σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Είναι
προφανές ότι η εμμονή των Δικαστηρίων να θε-
ωρεί παράνομη την απόφαση του ΔΣ και να
απαιτεί απόφαση της «ειδικώς προς τούτο συγ-
καλουμένης ΓΣ» οδηγεί στην κατάργηση του
Συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος στην
απεργία.

2. Μια δεύτερη αιτιολογία που χρησιμοποιούν τα
Δικαστήρια για να κρίνουν ως παράνομη την
απεργία που κηρύσσεται στην Ιδιωτική Ραδιο-
φωνία και Τηλεόραση είναι η μη δήθεν τήρηση
των προϋποθέσεων των άρθρων 19 παρ. 2 και
20 παρ.2  του ν. 1264/1982 (κοινοποίηση προ 4
πλήρων ημερών με δικαστικό επιμελητή στον
εργοδότη στο εποπτεύον Υπουργείο και Υπουρ-
γείο Εργασίας, η πρόσκληση σε δημόσιο διάλογο
και η διάθεση του απαιτούμενου προσωπικού
για την « εξυπηρέτηση των στοιχειωδών αναγ-
κών του κοινωνικού συνόλου». Η τήρηση όμως
των προϋποθέσεων αυτών προβλέπεται μόνο για
απεργίες που γίνονται στο Δημόσιο τους ΟΤΑ, τα
ΝΠΔΔ και στις « Επιχειρήσεις Δημοσίου Χαρα-
κτήρα ή Κοινής Ωφέλειας η λειτουργία των
οποίων έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτη-
ση των βασικών αναγκών του κοινωνικού συνό-
λου». Οι επιχειρήσεις αυτές αναφέρονται ονομα-
στικά στο άρθρο 19 π αρ.2 , μεταξύ δε αυτών εί-
ναι και η «Επιχείρηση Ραδιοφωνίας και Τηλεό-
ρασης». Είναι όμως προφανές ότι 1982 που θε-
σπίστηκε η διάταξη αυτή αναφέρονταν μόνο στη
Δημόσια Ραδιοφωνία και Τηλεόραση διότι μόνο
αυτή υπήρχε. Τα Δικαστήρια όμως παραβλέπον-
τας το αυταπόδεικτο τούτο γεγονός αναγορεύουν
και τη Ιδιωτική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση σε «
Κοινωφελή Επιχείρηση». Μόνες φωτεινές εξαι-
ρέσεις αποτελούν δύο αποφάσεις του Μονομε-
λούς Πρωτοδικείου Αθηνών η 1214/08 και η
340/2011 που αποβλέποντας στην ουσία και
στον σκοπό του Νόμου δέχτηκαν ότι η Ιδιωτική
Ραδιοφωνία και Τηλεόραση δεν αποτελούν «
Κοινωφελείς Επιχειρήσεις» διότι λειτουργούν με
« αμιγώς ιδωτικοοικονομικά κριτήρια δηλαδή με
αποκλειστικό σκοπό το κέρδος» οι δε βασικές
ανάγκες του κοινωνικού συνόλου « ικανοποι-
ούνται επαρκώς από την αντίστοιχη κρατική επι-
χείρηση ( ΕΡΤ) και τον ημερήσιο τύπο».

3. Το δικαίωμα της απεργίας είναι αναφαίρετο. Κα-
μία δικαστική απόφαση δεν μπορεί να εφεύρει
και να επιβάλλει με νομιμοφανή επιχειρήματα
την ουσιαστική κατάργησή της για ένα μεγάλο
αριθμό εργαζομένων. Εξάλλου το δίκαιο του ερ-
γαζομένου και η δικαίωσή του θα κριθούν όχι
στις αίθουσες των δικαστηρίων αλλά στην καθη-
μερινή πάλη για μόνιμη δουλειά και δίκαιη
αμοιβή.

Δικαίωμα στην απεργία
Γιατί κρίνονται δικαστικά παράνομες 

οι απεργίες της ΕΣΗΕΑ

Η συνεχιζόμενη
δικαστική
πρακτική

προφανέστατα
οδηγεί στην
κατάργηση του
Συνταγματικού
Δικαιώματος στην
απεργία , ενός
ολόκληρου κλάδου.
Η εμμονή στην,
κατά συγκεκριμένο
τρόπο, ερμηνεία
των διατάξεων από
πλευράς των
Δικαστηρίων
δημιουργεί μεγάλα
ερωτηματικά για
το ανεξάρτητο των
αποφάσεων τους.  
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ΤΟΥ ΤΑΣΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 
νομικού συμβούλου της ΠΟΕΣΥ

Η «αρχιτεκτονική» του ν. 1876/1990, που διαμόρφωσε κατ’ επιταγή του
Συντάγματος το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης του συστήματος συλλογικής αυ-
τονομίας και διασφάλισε επί δύο δεκαετίες συνθήκες εργασιακής ειρήνης και
κοινωνικής προόδου, οικοδομήθηκε γύρω από την εξής βασική φιλοσοφία:
Τα  ευρύτερα πεδία ρύθμισης (εθνικές γενικές ΣΣΕ, κλαδικές, ομοιοεπαγγελ-
ματικές) έθεταν κατώτατα όρια προστασίας κατά τρόπο γενικό, ώστε να δια-
σφαλίζεται σε κάθε περίπτωση ένα στοιχειώδες επίπεδο όρων αμοιβής και
εργασίας και να διαμορφώνονται παράλληλα όροι υγιούς ανταγωνισμού ανά
επαγγελματική κατηγορία και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, ενώ με
τις επιχειρησιακές ΣΣΕ εργοδότες και εργαζόμενοι μπορούσαν να βελτιώ-
νουν το επίπεδο της προστασίας ανάλογα με τις ιδιαίτερες δυνατότητες και
ανάγκες της επιχείρησης. Βασικός συνεκτικός άξονας των διαφόρων αυτών
επιπέδων ρύθμισης ήταν η αρχή της εύνοιας, η αξίωση δηλαδή εφαρμογής,
σε περίπτωση σύγκρουσης, της ευνοϊκότερης για τον εργαζόμενο ρύθμισης,
ανεξαρτήτως επιπέδου.

Με το ν. 3899/2010 και την πρόβλεψη Ειδικών Επιχειρησιακών ΣΣΕ που
μπορούν να αποκλίνουν από τις κλαδικές, η παραπάνω φιλοσοφία ανατρέ-
πεται και η ρύθμιση στο ειδικότερο επίπεδο της επιχείρησης μπορεί να απο-
τελεί το όχημα για την παράκαμψη των κατώτατων ορίων προστασίας. Στο
πλαίσιο κάθε επιμέρους επιχείρησης, όπου οι σχέσεις εργοδότη-εργαζόμενου
προσωποποιούνται και η σύγκρουση συμφερόντων προσλαμβάνει συγκεκρι-
μένο και απτό περιεχόμενο, ο εργοδότης μπορεί να αξιώσει και να επιτύχει
την απεμπόληση από τους εργαζόμενους όρων αμοιβής και εργασίας που
συμφωνήθηκαν ή κατακτήθηκαν σε επίπεδο κλάδου. Η δυνατότητα επέκτα-
σης της ισχύος ΣΣΕ (σε χώρους που στερούνται συνδικαλιστικής εκπροσώ-
πησης) καταργείται, ενώ ο αριθμός των θέσεων εργασίας ή ακόμα και θέμα-
τα που ρυθμίζονταν με μονομερώς αναγκαστικού δικαίου διατάξεις (όπως οι
όροι και οι προϋποθέσεις μερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής εργασίας και
διαθεσιμότητας) μπορούν πλέον να ρυθμίζονται απευθείας με τις Ειδικές
Επιχειρησιακές ΣΣΕ, χωρίς πλέον ένα προδιαγεγραμμένο, στοιχειώδες, κα-
τώτατο επίπεδο προστασίας.

Την ίδια στιγμή, το σύστημα Μεσολάβησης και Διαιτησίας, το θεσμικό
πλαίσιο, που διασφάλιζε μέχρι τώρα την επίτευξη σε κάθε περίπτωση ρύθμι-
σης που έτεμνε τη συλλογική διαφορά και διασφάλιζε τον κοινωνικό συμβι-
βασμό ακόμα και σε περιπτώσεις άρνησης ή αποτυχίας των διαπραγματεύ-
σεων, μπορεί πλέον να υπηρετεί το θεσμικό του ρόλο μόνο σε ό, τι αφορά τον
καθορισμό του βασικού μισθού. Κάθε άλλος όρος αμοιβής και εργασίας, εάν
δεν ρυθμιστεί με ΣΣΕ (σε περίπτωση που κάποιο από τα μέρη δεν συμπράξει
στη σύναψη ΣΣΕ), θα ρυθμίζεται με τις ατομικές συμβάσεις ή θα παραμένει
αρρύθμιστος και έτσι η τύχη των εργασιακών σχέσεων θα επαφίεται στο δι-
ευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη. Όροι αμοιβής και εργασίας που ρυθμί-
ζονταν μέχρι σήμερα με ΣΣΕ θα μπορούν τώρα να τροποποιούνται ή, κατ’
αποτέλεσμα, να καταργούνται μονομερώς από τον εργοδότη. 

Αποδομείται λοιπόν η «αρχιτεκτονική» του συστήματος συλλογικής αυτο-
νομίας του ν. 1876/1990. Και οι συλλογικές εργασιακές σχέσεις οργανώνον-
ται, πλέον, εν πολλοίς γύρω από ένα δίλημμα: Απόκλιση από τα κατώτατα
όρια προστασίας του κλάδου ή απουσία ρύθμισης; 

Η αδημονία των εργοδοτών για τη σύσταση επιχειρησιακών σωματείων
και ο ζήλος με τον οποίο κάθε λογής παράγοντες του δημοσίου διαλόγου
(εγχώριοι ή ξένοι) παροτρύνουν για απλούστευση και επιτάχυνση των δια-
δικασιών ίδρυσης συνδικάτων στο επίπεδο της επιχείρησης, ενώ πρώτα απέ-
λυαν τους εργαζόμενους που επιχειρούσαν να συστήσουν τέτοια σωματεία,
προδίδουν τις προθέσεις που έχουν για την αξιοποίησή τους. Να καταργή-
σουν δηλαδή εργασιακά δικαιώματα μέσω των επιχειρησιακών συλλογικών
συμβάσεων με σωματεία που θα ελέγχουν.    

Επιχειρησιακές αλχημείες
Κατάργηση δικαιωμάτων με επιχειρησιακές 

συλλογικές συμβάσεις εργασίας;

Η αδημονία των
εργοδοτών για τη

σύσταση
επιχειρησιακών
σωματείων και ο ζήλος με
τον οποίο κάθε λογής
παράγοντες του δημοσίου
διαλόγου (εγχώριοι ή
ξένοι) παροτρύνουν για
απλούστευση και
επιτάχυνση των
διαδικασιών ίδρυσης
συνδικάτων στο επίπεδο
της επιχείρησης, ενώ
πρώτα απέλυαν τους
εργαζόμενους που
επιχειρούσαν να
συστήσουν τέτοια
σωματεία, προδίδουν τις
προθέσεις που έχουν για
την αξιοποίησή τους
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Σ Υ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Σ Η  ΤΩ Ν  Ε Ρ ΓΑ Ζ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  

Ηχηρό μήνυμα σε ερ

Εκατοντάδες δημοσιογράφοι, τεχνικοί και διοικητικοί
στείλαμε μήνυμα στους εργοδότες και στην κυβέρνηση
ότι στην επερχόμενη αποφασιστική μάχη για την υπο-
γραφή ΣΣΕ θα μας βρουν απέναντι, ενωμένους σε μια
γροθιά.

Το μήνυμα εκπέμφθηκε  κατά τη χθεσινή απεργιακή

συγκέντρωση των εργαζομένων στα ΜΜΕ, που έγινε
στον «Πανελλήνιο», στο πλαίσιο της απεργίας  που είχε
κηρύξει η Διασωματειακή Συντονιστική Επιτροπή και οι
συνεργαζόμενες Ομοσπονδίες του χώρου. Την ίδια στιγ-
μή, δεκάδες ομιλητές –εκπρόσωποι της βάσης του κλά-
δου– έστειλαν μήνυμα στις ηγεσίες των σωματείων να

προχωρήσουν αποφασιστικά στη μάχη της διεκδίκησης
της σύμβασης. Το αίτημα για απεργιακή δράση με χαρα-
κτηριστικά κλιμάκωσης και διάρκειας ήταν καθολικό.

Εισηγήσεις ανέπτυξαν οι πρόεδροι των τεσσάρων Ομο-
σπονδιών: Σταμ. Νικολόπουλος της ΠΟΕΣΥ, Π. Καλφα-
γιάννης της ΠΟΣΠΕΡΤ, Δ. Τριανταφύλλου αντιπρόεδρος
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ΣΤΑ ΜΜΕ ΧΘΕΣ ΣΤΟΝ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ»

γοδότες - κυβέρνηση

της ΠΟΕΠΤΥΜ και ο γραμματέας της Ομοσπονδίας Τύ-
που και Χάρτου Χρ. Μαντζώρος, καθώς και ο πρόεδρος
της ΕΤΗΠΤΑ Γ. Μυλωνάς, ο οποίος δεν εκπροσωπείται
σε Ομοσπονδία. Ακολούθησαν οι παρεμβάσεις των συν-
δικαλιστικών εκπροσώπων των σωματείων σε πολλά
ΜΜΕ.

Συνοψίζοντας  τη συζήτηση ο Πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ
Σταμάτης Νικολόπουλος υπογράμμισε ότι οι Ενώσεις και
η Διασωματειακή Επιτροπή θα ανακοινώσουν στις αρχές
της επόμενης εβδομάδας το ακριβές απεργιακό πρό-
γραμμα που θα κλιμακώνει τον αγώνα. Κάλεσε όλα τα
συνδικαλιστικά όργανα σε συντονισμό για την οργάνω-

ση και την περιφρούρηση της απεργίας και σημείωσε ότι
σε όλα τα «μαγαζιά» θα πρέπει να πραγματοποιηθούν
άμεσα Γενικές Συνελεύσεις. 

Τέλος ζήτησε από όλες τις συναδέλφισσες και όλους
τους συναδέλφους να μετάσχουν αποφασιστικά σε έναν
αγώνα με ιστορικές διαστάσεις για τον κλάδο.



Α Δ Ε Σ Μ Ε Υ Τ Η  Γ Ν Ω Μ Η Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η 1 8  Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ 2 0 11  •  Σ Ε Λ Ι Δ Α 1 6

Αγώνας διαρκείας

• Yπογραφή ΣΣΕ τώρα •  Όχι στις επιχειρησιακές ή ατομικές συμβάσεις
Η χθεσινή απεργία ήταν το
πρώτο βήμα. Η κλιμάκωση του
αγώνα για την υπογραφή
ικανοποιητικών Συλλογικών
Συμβάσεων 
Εργασίας είναι μονόδρομος.
Ενωμένοι, όλοι οι εργαζόμενοι
στα ΜΜΕ συνεχίζουμε τη μάχη
για τα δικαιώματα και την
αξιοπρέπειά μας


