
ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΤΝΑΝΣΗΗ ΜΔ ΣΟΝ ΤΦΤΠΟΤΡΓΩ ΠΑΡΑ ΣΩ ΠΡΩΘΤΠΟΤΡΓΩ ΚΑΙ 

ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΟ ΔΚΠΡΟΩΠΟ κ. ΣΔΛΙΟ ΠΔΣΑ 

Αληηπξνζωπεία ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπο ΔΠΗΣ ζπλαληήζεθε κε ηνλ 

Τθππνπξγό παξά ηω Πξωζππνπξγώ θαη Κπβεξλεηηθό Δθπξόζωπν θ. ηέιην Πέηζα. 

ηε ζπλάληεζε παξαβξέζεθε θαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Δπηθνηλωλίαο θαη 

Δλεκέξωζεο θ. Γηάλλεο  Μαζηξνγεωξγίνπ. 

ηελ  πξώηε απηή ζπλάληεζε γλωξηκίαο αλαθέξζεθαλ θαη’ αξρήλ ηα θιέγνληα 

δεηήκαηα πνπ  αθνξνύλ ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο ηνπ πεξηνδηθνύ-ειεθηξνληθνύ ηύπνπ.  

Η ζπδήηεζε έγηλε ζε ζεηηθό θιίκα θαη εθδειώζεθε θαη από ηνπο δύν πιεπξέο ε 

δηάζεζε γηα αλαδήηεζε ιύζεωλ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεηωπηζηνύλ ηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνύλ ζηνπο εξγαδόκελνπο ζηα ΜΜΔ, ηα νπνία άιιωζηε είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλα κε ηελ  πνηόηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο ελεκέξωζεο. 

Μεηαμύ άιιωλ ηέζεθαλ ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο ΔΡΣ, ηνπ ΑΠΔ, ηεο 

Γελ. Γξακκαηείαο Δλεκέξωζεο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα Γξαθεία Σύπνπ εμωηεξηθνύ, 

γηα  ηα νπνία ε πάγηα ζέζε ηεο ΔΠΗΣ είλαη όηη πξέπεη λα ζηειερώλνληαη από 

δεκνζηνγξάθνπο.  πδεηήζεθε επίζεο ε ζύζηαζε γξαθείωλ Σύπνπ ζε πεξηθέξεηεο-

δήκνπο-νξγαληζκνύο θαη ΑΔ ηνπ δεκνζίνπ κε ηε δεκηνπξγία κόληκωλ ζέζεωλ 

εξγαζίαο γηα δεκνζηνγξάθνπο (ΙΓΑΥ). 

Ιδηαίηεξε αλαθνξά έγηλε ζηε πιινγηθή ύκβαζε Δξγαζίαο, ε νπνία ππνγξάθεθε 

πξόζθαηα θαη αθνξά ηνπο δεκνζηνγξάθνπο πνπ εξγάδνληαη ζηα δεκόζηα ΜΜΔ όιεο 

ηεο ρώξαο, ηόζν γηα ζεζκηθά όζν θαη νηθνλνκηθά δεηήκαηα. 

Από πιεπξάο ΔΠΗΣ αλαθέξζεθε επίζεο ε αλαγθαηόηεηα ζηήξημεο  ηνπ ΔΓΟΔΑΠ 

ελώ δηαηππώζεθε θαη ην ζηαζεξό αίηεκα ηεο Έλωζεο γηα έληαμε ζηνλ ΔΓΟΔΑΠ ηωλ 

εξγαδνκέλωλ κε ΓΠΤ, ηωλ αλέξγωλ θαη ηωλ ζπληαμηνύρωλ  κειώλ ηεο ΔΠΗΣ. 

Σα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ηωλ δεκνζηνγξάθωλ θαη ηα fake news ήηαλ έλα αθόκα 

ζεκείν ζπδήηεζεο κε ηνλ θπβεξλεηηθό εθπξόζωπν, ελώ ηδηαίηεξε κλεία έγηλε θαη  

ζην αίηεκα ηεο ΔΠΗΣ γηα έληαμε θαη ηνπ πεξηνδηθνύ Σύπνπ ζην ζεζκηθό πιαίζην 

πνπ ηζρύεη ζήκεξα γηα ηελ ελίζρπζε ηωλ εθεκεξίδωλ. 

Δπίζεο, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έδεημε ν θπβεξλεηηθόο εθπξόζωπνο  γηα ην 8
ν
 

Παγθόζκην πλέδξην ηεο  EUROPEAN SOCIETY FOR PERIODICAL RESEARCH 

(ESPRit) πνπ ζπλδηνξγαλώλνπλ από θνηλνύ ε ΔΠΗΣ θαη ην Πάληεην Παλεπηζηήκην 

(ΔΣΜΙΔΣ/ΚΔΝΙ) ζηελ Δζληθή Βηβιηνζήθε (ΚΠΙΝ), 11-13 επηεκβξίνπ 2019. 

Ο Τπνπξγόο εμέθξαζε ηελ θαηαλόεζή ηνπ γηα όια ηα παξαπάλω ελώ ηηο επόκελεο 

εκέξεο ην Γ.. ηεο  ΔΠΗΣ ζα θαηαζέζεη αλαιπηηθό ππόκλεκα γηα όια ηα δεηήκαηα 

πνπ απαζρνινύλ ηνπο δεκνζηνγξάθνπο ηνπ Πεξηνδηθνύ-Ηιεθηξνληθνύ Σύπνπ. 

Σο Γ.. ΣΗ ΔΠΗΣ 

 


