
Αθήνα, 27/05/2020

Των: Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας
Απόστολου Αβδελά, βουλευτή Α' Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣ : Τoν κο Υπουργό Οικονομικών
Την κα Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
Τον κα Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΜΑ : «Έκκληση  για  άμεση  στήριξη  της  Πολιτείας  στους  Αθλητικούς
Δημοσιογράφους και στα Αθλητικά ΜΜΕ»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Μετά από πρόσφατα κυβερνητικά μέτρα για τα εργασιακά θέματα της κρίσιμης  περιόδου
των πλάνων προστασίας από την πανδημία του κορωνοϊού,  το Δ.Σ. του Πανελλήνιου
Συνδέσμου  Αθλητικού  Τύπου  («ΠΣΑΤ»)  επανήλθε  με  επείγουσα  επιστολή  του,  από
22/5/2020, υπογραφόμενη από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου, κο Ι. Θεοδωρακόπουλο και
τον Γεν. Γραμματέα, κο Κ. Χατζηδημητρίου, απευθυνόμενη προς τον Υπουργό Εργασίας
και  Κοινωνικών Υποθέσεων,  όπου ζητά  την  άμεση  στήριξη  της  Πολιτείας  προς  τους
Αθλητικούς Δημοσιογράφους και τα Αθλητικά Μ.Μ.Ε. Ο ως άνω κλάδος, αποτελούμενος
από  2.500  εργαζόμενους  βλέπει  ενώπιόν  του  δυσοίωνες  εξελίξεις,  συρρίκνωση  της
κυκλοφορίας του αθλητικού τύπου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με αναμενόμενα ακόμα
και  κλεισίματα  εφημερίδων.  Για  το  λόγο  αυτό,  ο  «ΠΣΑΤ»  κατέθεσε  αρμόδια  πλήρες
στρατηγικό σχέδιο προστασίας της εργασίας στα αθλητικά ΜΜΕ (Αθλητικές Εφημερίδες,
Περιοδικός Τύπος, Φωτορεπορτάζ, Ηλεκτρονικός Τύπος, Αθλητικά Ραδιόφωνα κλπ). Οι
προτάσεις του «ΠΣΑΤ», προς υπερπήδηση των εκτάκτων αδιεξόδων της περιόδου των
μέτρων κατά του κορωνοϊού, αφορούν σε ένα πλάνο στήριξης των αθλητικών ΜΜΕ, που
συνοψίζεται στα εξής:

1. Προστασία των θέσεων εργασίας στον κλάδο, με κάλυψη από το κράτος του συνόλου
των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων για 12 μήνες και του 50% του μισθού
τους για έξη μήνες και στη συνέχεια για άλλους έξη μήνες του 25% του μισθού τους.

2. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου έτους, ως άνω, να ακολουθήσει άλλη μία 12μηνη
περίοδος,  κατά  την  οποία  το  κράτος  να  εξακολουθήσει  να  επιδοτεί  το  σύνολο  των
ασφαλιστικών εισφορών και οι επιχειρηματίες αθλητικού τύπου να αναλάβουν το σύνολο
του μισθού των εργαζομένων.

https://www.hellenicparliament.gr/Vouleftes/Viografika-Stoicheia/?MPId=61b64b90-87bc-4952-b0c8-aa8d00ca88ce


3. Οποιαδήποτε άλλη σχέση εργασίας (μερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής, παροχής
ανεξάρτητων υπηρεσιών κ.τ.λ) να μετατρέπεται σε μισθωτή, πλήρους απασχόλησης, με
τους  ίδιους  όρους,  όπου  η  επιχείρηση  εργοδότης  ενταχθεί  στα  πλαίσια  πλάνου
υποστήριξης, ως άνω. 

4. Υποχρεωτική καταβολή τυχόν οφειλόμενων, στους εργαζόμενους το αργότερο εντός
60 ημερών, από την ημέρα ένταξης των σχετικών επιχειρήσεων στο ως άνω καθεστώς
στήριξης.

5. Όποια  επιχείρηση  ενταχθεί  στο  καθεστώς  επιδότησης  ασφαλιστικών  εισφορών και
μισθοδοσίας,  ως άνω, να υποχρεούται  να διατηρήσει  τις  θέσεις  εργασίας για χρονική
περίοδο ίση με αυτή που θα επιδοτείται.

Εν κατακλείδει, θεωρούμε πολύ σημαντικό, προκειμένου για την θετική συμμετοχή του
αθλητισμού  στην  κοινωνική  συνοχή  και  ομαλότητα,  το  να  υπηρετείται  η  αθλητική
δημοσιογραφία από στελέχη, που λειτουργούν υπό αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες και
απολαμβάνουν, επίσης, ένα καθεστώς βιώσιμων αμοιβών και κοινωνικής ασφάλισης. Ο
ρόλος των ως άνω λειτουργών της δημοσιογραφίας  στην εξυγίανση των παθογόνων
καταστάσεων  που  βασανίζουν  τους  φιλάθλους  των  δημοφιλών  αθλημάτων  είναι
τεράστιος,  η δε σημασία τους στον κατευνασμό των καταστροφικών για την κοινωνία
παθών  του  φανατισμού  και  του  χουλιγκανισμού  ανεκτίμητη.  Για  το  λόγο  αυτό,  η
επέμβαση της Πολιτείας προς σωτηρία του ως άνω κλάδου πιστεύουμε ακράδαντα ότι,
έχει μεγάλη σημασία και αποτελεί κρίσιμο πυλώνα της Κοινωνικής Πολιτικής.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί: 

1.  Προτίθεσθε  να  λάβετε  τις  απαραίτητες  θεσμικές  πρωτοβουλίες,  προκειμένου  να
υποστηριχθεί  ο  κλάδος  των  αθλητικών  δημοσιογράφων,  εν  μέσω  της  τρέχουσας
περιόδου  κρίσης  που  προκάλεσαν  τα  απαγορευτικά  μέτρα  λόγω της  πανδημίας  του
κορωνοϊού,  λαμβάνοντας  υπόψη  τη  μεγάλη  σημασία  του  κλάδου  των  αθλητικών
δημοσιογράφων στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, όπως αναλύεται πιο πάνω;

2.  Προτίθεσθε να υιοθετήσετε τα παραπάνω αναφερόμενα μέτρα,  προκειμένου για τη
διάσωση και βραχυπρόθεσμη βιωσιμότητα του κλάδου της αθλητικής δημοσιογραφίας,
όπως τα προτείνει ο «ΠΣΑΤ»;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ


