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ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζομένων Ενώσεων στον χώρο των ΜΜΕ,
με κοινή συνεδρίαση τόσο των Διοικητικών Συμβουλίων των Ενώσεων που την
απαρτίζουν όσο και εκπροσώπων άλλων σωματείων εργαζομένων στα ΜΜΕ
διακηρύσσει σε κάθε κατεύθυνση την ενότητα, την αλληλεγγύη και αγωνιστική διάθεση
του κλάδου απέναντι στην επιδρομή σε βάρος των εργασιακών και ασφαλιστικών
δικαιωμάτων μας με απώτερο στόχο την εξόντωση των εργαζομένων και την υποταγή
της ενημέρωσης.
Καταγγέλλουμε την αντιασφαλιστική και αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης,
που εκθεμελιώνει το ασφαλιστικό σύστημα, υφαρπάζει αποθεματικά με το πρόσχημα
ομαδοποιήσεων-ενοποιήσεων, ισοπεδώνει κατακτήσεις, ανατρέπει δικαιώματα, μειώνει
συντάξεις, αυξάνει όρια ηλικίας και επιδίδεται σε μια πρωτοφανή επέλαση σε βάρος των
κεκτημένων των ασφαλισμένων εργαζομένων και συνταξιούχων.
Οι διεκδικήσεις μας αφορούν ένα Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης δημόσιο,
ενιαίο, υποχρεωτικό, καθολικό που θα εξασφαλίζει την ισοτιμία όλων και την διαρκή
βελτίωση των παροχών των ασφαλισμένων.
•
•
•

•
•

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ
Την τρόπο που επιχειρείται η ασφαλιστική ενοποίηση
Την καταλήστευση των πόρων των ταμείων μας από την ίδρυσή τους, με τις
άτοκες καταθέσεις, με τις χαριστικές ρυθμίσεις και με την ανοχή της
εισφοροδιαφυγής και της εισφοροκλοπής.
Την θρασύτητα με την οποία ζητείται να καλυφθεί το προϊόν αυτής της ληστείας
με επιμήκυνση του χρόνου εργασίας, τις μειώσεις συντάξεων και την υποβάθμιση
παροχών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
Να αποσυρθούν αμέσως οι προτάσεις του υπουργού Εργασίας Β Μαγγίνα
Να καταργηθούν όλοι οι αντιασφαλιστικοί νόμοι της τελευταίας 15ετίας (Σιούφα
- Ρέππα).

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ
Για ένα Ενιαίο Ταμείο για όλους τους εργαζόμενους στον χώρο των ΜΜΕ (Συντάκτες Διοικητικοί Υπάλληλοι - Τεχνικοί) με απαραίτητες προϋποθέσεις α) Διατήρηση και
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και παροχών, έτσι ώστε να υπάρχει εξίσωση στο
καλύτερο – ανώτερο επίπεδο. β) Καμιά νέα οικονομική επιβάρυνση των εργαζομένων. Να
πληρώσουν το κράτος και οι εργοδότες όποιο επιπλέον κόστος.
• για την αποτροπή κάθε απόπειρας ιδιωτικοποίησης του ασφαλιστικού
• για την ασφαλιστική κάλυψη των συναδέλφων μας που απασχολούνται στις νέες
μορφές ενημέρωσης που προκύπτουν από τις τεχνολογικές εξελίξεις
• για την καταβολή των οφειλομένων στα ασφαλιστικά Ταμεία. Την σταδιακή
επιστροφή των πόρων μας.
• για την άμεση αύξηση των συντάξεων, ώστε να αναπληρωθούν οι τεράστιες
απώλειες της τελευταίας 10ετίας. Την εφαρμογή των ΣΣΕ
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για να εξασφαλιστεί ικανοποιητικό επίπεδο παροχών, αντίστοιχο των αναγκών
και των απαιτήσεων κάθε εποχής, για όλους τους ασφαλισμένους.
για την κατάργηση της αμοιβής με ΔΠΥ των εργαζομένων που παρέχουν
εξαρτημένη εργασία
για την πλήρη και σταθερή σχέση εργασίας αορίστου χρόνου για κάθε
εργαζόμενο
για ουσιαστικές αυξήσεις των συντάξεων, που θα καλύψουν τις μέχρι σήμερα
απώλειες του εισοδήματος των συνταξιούχων.
για την αναγνώριση ως συντάξιμου του χρόνου της επιδοτούμενης ανεργίας, της
ασθένειας, της λοχείας και της στρατιωτικής θητείας.
για την κατάργηση των δυσμενών διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης

Η σημερινή συνάντηση καλεί επίσης όλες τις Ενώσεις να δημιουργήσουν ενιαίο
μέτωπο αντιμετώπισης των όποιων κυβερνητικών και εργοδοτικών προθέσεων με τον
συντονισμό των απεργιακών κινητοποιήσεων, με την συνεργασία των άλλων κλάδων
(δικηγόροι – γιατροί - μηχανικοί) που τσουβαλιάζονται μαζί μας, με την ενημέρωση και
κινητοποίηση όλων των συναδέλφων μας ώστε να δρομολογηθούν συγκεκριμένες δράσεις
στο αμέσως επόμενο διάστημα.
Καλούμε τους όλους συναδέλφους μας (συντάκτες, διοικητικούς υπαλλήλους και
τεχνικούς) που εργάζονται στα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ να μετάσχουν δυναμικά στις
κινητοποιήσεις σε ένα αγώνα μέχρι την τελική του δικαίωση.
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε.
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