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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011
Οι Ομοσπονδίες του κλάδου Π.Ο.Ε.ΣΥ., Π.Ο.Σ.Π.Ε.Ρ.Τ.,
Π.Ο.Ε.Π.Τ.Υ.Μ., Ομοσπονδία Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου, στην
κοινή συνεδρίαση με την Συντονιστική Επιτροπή των
Συνεργαζομένων Ενώσεων στο χώρο των ΜΜΕ, απέναντι στις
στοχευμένες πολύμορφες προσπάθειες των εργοδοτών σε

συνεργασία με την κυβέρνηση να αποδομήσουν κάθε εργασιακό και
ασφαλιστικό μας δικαίωμα, αντιτάσσουμε την οργανωμένη,
μεθοδική και συνεχή μας αντίσταση και την απόφασή μας για
ολομέτωπη μέχρι τέλους σύγκρουση μαζί τους.
Καλούμε τους εργαζόμενους
Ενώσεις τους ξεκινώντας από
Πέμπτης, 17 Μαρτίου 2011,
κλιμάκωση του αγώνα και την

στα ΜΜΕ σε συμπαράταξη με τις
την 24ωρη πανελλαδική απεργία της
να προχωρήσουμε όλοι μαζί στην
αντίσταση απέναντι:

* στην συστηματική χωρίς φραγμούς και ηθικούς ενδοιασμούς
επίθεση με τις μαζικές απολύσεις, * στην μονομερή μεταβολή
συνθηκών  μορφής – ειδικοτήτων και περιβάλλοντος εργασίας, *
στην καταγγελία των υφισταμένων ΣΣΕ και την άρνηση υπογραφής
νέων ΣΣΕ, * στις μειώσεις μισθών, * στην επιβολή σε μισθωτούς
που έχουν πλήρη απασχόλησης νέων προγραμμάτων εργασίας με 1
και 2 ημέρες εργασίας την εβδομάδα διαμορφώνοντας “μισθούς”
ακόμα και 200 ευρώ μηνιαίως, * στις παράνομες καθυστερήσεις
δεδουλευμένων, * στην απόπειρα υποκατάστασης των ΣΣΕ με
ατομικές συμβάσεις, * στην αυθαίρετη μεταφορά εργαζομένων σε
ενοικιαζόμενους τίτλους και επιχειρήσεις, * στις διώξεις
συνδικαλιστών και στην ποινικοποίηση του αγώνα μας.
Η Συντονιστική Επιτροπή καλεί τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ
(εφημερίδες, τηλεόραση, περιοδικά, ραδιόφωνα, διαδίκτυο) στην
κοινή συγκέντρωση που πραγματοποιείται την Πέμπτη, 17 Μαρτίου,
στις 11 π.μ. στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο (Ευελπίδων 2,
Κυψέλη) και να συμμετάσχουν στην πανελλαδική απεργία της ίδιας
μέρας, που αρχίζει στις 6 το πρωί.
Στους εκβιασμούς και στην τρομοκρατία τους, οφείλουμε σύσσωμοι
να αντιτάξουμε την αγωνιστικότητά μας μέχρι τέλους.
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