
 

 

Η ΚΡΘΗ ΣΟΝ ΣΤΠΟ ΤΝΕΥΘΖΕΣΑΘ  

ΜΕ ΘΤΜΑΣΑ ΣΟΤ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ ΚΑΘ ΣΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 

Τα πξόζθαηα δεθάδεο θξνύζκαηα απνιύζεσλ ζε αξθεηέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, παξά ηελ 

ππνηηζέκελε «λέα επνρή» ζηελ νπνία πεξλάλε ηα ειιεληθά ΜΜΔ κε θαηάξξεπζε παιηώλ 

«ηδαθηώλ» θαη αλάδπζε λέσλ ζπγθξνηεκάησλ, έξρνληαη λα απνδείμνπλ κε ηνλ πην 

ραξαθηεξηζηηθό ηξόπν όηη ην εξγαζηαθό ηνπίν εμαθνινπζεί λα δέρεηαη βαξύηαηα πιήγκαηα: 

Δθκεηάιιεπζε, άζιηεο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, κηζζνί πείλαο, πεξηθνπέο ζε κηζζνινγηθά θαη 

εξγαζηαθά δηθαηώκαηα, απιήξσηε θαη αδήισηε ππεξεξγαζία, ππνρξεσηηθέο αξγίεο, 

θαηαζηξαηήγεζε ηνπ αλαθαίξεηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ δηθαηώκαηνο, εξγαζηαθή αλαζθάιεηα θαη 

απνιύζεηο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζηα κέζα ελεκέξσζεο.  

Δπηζεκαίλνπκε ηηο πξόζθαηεο απνιύζεηο ζηνλ Όκηιν Αηηηθώλ Δθδόζεσλ (πεξίπνπ 40), ζηελ 

Alter Ego (ΝΔΑ, ΒΗΜΑ, In.gr - ζπλνιηθά 29), ζηελ εθεκ. “Γεκνθξαηία” (“Γεκνθξαηηθόο 

Τύπνο”- αξθεηέο απνιύζεηο ελώ ε εηαηξία νθείιεη θαη 5 κηζζνύο), αιιά θαη ζε ΣΚΑΙ, εθεκεξίδεο 

“ΝΔΑ ΣΔΛΙΓΑ”, “Τν Πνληίθη”, “Μαθεδνλία” θαη ελεκεξσηηθέο ηζηνζειίδεο ηεο Media 24. Όια 

απηά απνθαιύπηνπλ έλα ζθεληθό εξγνδνηηθήο απζαηξεζίαο, πνπ νδεγεί ζηελ αλεξγία δεθάδεο 

ζπλαδέιθνπο. 

Σην ίδια ζηιγμή κάποιερ εκδοηικέρ επισειπήζειρ, ανακοινώνοςν ηεπάζηια αύξηζη κεπδών! 

Όπσο γηα παξάδεηγκα, ε «λαπαξρίδα» ζηνλ θιάδν ησλ πεξηνδηθώλ, Αηηηθέο Δθδόζεηο: Τo  

απνηέιεζκα EBITDA ηεο εηαηξείαο γηα ην 2017 αλήιζαλ ζε €1,31 εθαη. απμεκέλα θαηά 27,33%, 

ελώ ηα θέξδε πξν θόξσλ ηνπ Οκίινπ αλήιζαλ ζε €1,2 εθαη. απμεκέλα θαηά 20,96%, ην 2017, 

θαη ηα θέξδε πξν θόξσλ ηεο Δηαηξείαο ζρεδόλ ηξηπιαζηάζηεθαλ θαη αλήιζαλ ζε €863.000. Να 

ζπκίζνπκε δε όηη απηά ηα θέξδε έξρνληαη λα πξνζηεζνύλ ζηελ ηξηςήθηα αύμεζε θεξδώλ ηνπ 

Οκίινπ θαηά 234%, ην 2016! Λεθηά ινηπόλ ππάξρνπλ ζηα ηακεία ησλ εθδνηώλ, αιιά όρη γηα 

ηνπο εξγαδόκελνπο!  

Σο Δ.. ηηρ  ΕΠΗΣ: 

 - Καηαγγέιιεη ηηο αληεξγαηηθέο πξαθηηθέο ηωλ ηδηνθηεηώλ ΜΜΕ πνπ «εμαθαλίδνπλ» 

ζέζεηο εξγαζίαο θαη δηθαηώκαηα εξγαδνκέλωλ.  

 - Καιεί όιεο ηηο Ελώζεηο εξγαδνκέλωλ ζηνλ Τύπν ζε θνηλό κέηωπν αλάζρεζεο ηεο 

εξγνδνηηθήο απζαηξεζίαο θαη ηα όξγαλα ηεο Πνιηηείαο (ΣΕΠΕ, Υπ. Εξγαζίαο θ.ιπ), λα 

ειέγμνπλ ηηο ζπλζήθεο αιιά θαη ηνπο  όξνπο ακνηβήο θαη εξγαζίαο ηωλ εξγαδνκέλωλ ζ’ όιεο 

ηηο επηρεηξήζεηο Τύπνπ θαζώο θαη ηελ απόδνζε ηωλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ζηα Τακεία ηνπ 

θιάδνς. 

Οη εξγαδόκελνη ζα ππεξαζπηζηνύλ κε όια ηα κέζα πνπ δηαζέηνπλ ηνπο απνιπκέλνπο 

ζπλαδέιθνπο αιιά θαη ην δηθαίσκα ηεο θνηλήο γλώκεο γηα ην δεκόζην αγαζό ηεο ελεκέξσζεο 

από ΜΜΔ πνπ νθείινπλ λα ιεηηνπξγνύλ λόκηκα, ππεύζπλα θαη κε δηαθάλεηα. 

ηην ζςνεσιζόμενη επγοδοηική ππακηική, η οποία όπωρ πάνηα εκδηλώνεηαι με ηο ππόζσημα 

ηων «δςζσεπών οικονομικών ζςνθηκών», οθείλοςμε για ακόμα μια θοπά να ανηιηασθούμε 

ζύζζωμοι με ζςλλογική δπάζη και ενόηηηα. 

Για ηο Δ.. ηηρ ΕΠΗΣ                  
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