Ημερομηνία Ανάρτησης: 01/10/2019

Η
ΕΣΗΕΑ
κηρύσσει
24ωρη
απεργία σε όλα τα ΜΜΕ αύριο
Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου
Συνάδελφοι,
Ο κλάδος του Τύπου δεν έχει περιθώριο να χάσει άλλα εργασιακά
δικαιώματα. Το πολυνομοσχέδιο που προωθείται εξουδετερώνει
στοιχειώδη εργαλεία υπεράσπισης των εργαζομένων απέναντι σε
εργοδοτικές αυθαιρεσίες.
Με τις ρυθμίσεις που προωθούνται:
Δυσχεραίνεται η προσφυγή στον Οργανισμό Μεσολάβησης
Εργατικών Διαφορών (ΟΜΕΔ), και επιβάλλονται δυσμενείς
μεταβολές στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, την
υπογραφή, την εφαρμογή, την υποχρεωτικότητα και
επεκτασιμότητα των Σ.Σ.Ε. θέτοντας σε κίνδυνο
τα
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.
Ενθαρρύνεται η μερική και η εκ περιτροπής απασχόληση, με
τη δεύτερη να υπολογίζεται επί του ετήσιου χρόνου
εργασίας. Προβλέπεται συγκεκριμένα ότι μπορεί ο
εργοδότης και ο εργαζόμενος να «συμφωνήσουν», για
ορισμένο ή αόριστο χρόνο τη μετατροπή της πλήρους σε
μερική απασχόληση, καθώς και σε κάθε μορφή εκ περιτροπής
απασχόληση. Ο δημοσιογραφικός κλάδος γνωρίζει πλέον πολύ

καλά τις εκβιαστικές συνθήκες κάτω από τις οποίες
συνάπτονται τέτοιες «συμφωνίες».
Προβλέπεται, επίσης, «ρήτρα εξαίρεσης» από την κλαδική
σύμβαση για επιχειρήσεις υπό το πρόσχημα των
«οικονομικών δυσκολιών».
Εγκαινιάζεται η δημιουργία Ειδικών Οικονομικών Ζωνών,
στις οποίες «νόμιμα» θα καταστρατηγείται κάθε εργατικό
δικαίωμα, δίνοντας στους εργοδότες τη δυνατότητα σύναψης
τοπικών συμβάσεων κάτω από τις κλαδικές.
Κατόπιν τούτων το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ κηρύσσει

24ωρη απεργία στο

πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων που
αποφάσισαν
Ομοσπονδίες, Εργατικά κέντρα και συνεργαζόμενες Ενώσεις στον
χώρο του Τύπου για την Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2019 και από ώρα
06.00 έως ώρα 06:00 της Πέμπτης 3-10-2019 σε όλα τα δημόσια
και ιδιωτικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ενάντια στις μνημονιακές
παρεμβάσεις που προωθεί το «αναπτυξιακό» πολυνομοσχεδίου και
υπονομεύουν
διαλυτικά
τις
Ελεύθερες
Συλλογικές
Διαπραγματεύσεις, υποβαθμίζοντας καίρια τη θέση και τα
δικαιώματα των εργαζομένων.
Η ΕΣΗΕΑ κατά την διάρκεια της
διαβούλευσης-εξπρές, που
προηγήθηκε, προσήλθε σε διάλογο με την πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Εργασίας και κατέθεσε σχετικό υπόμνημα με τις
προτάσεις της. Απάντηση έως σήμερα δεν έλαβε.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ τονίζει προς πάσα κατεύθυνση, ότι η κατάθεση
και η ψήφιση του πολυνομοσχεδίου ως έχει θα οδηγήσει
αναπόφευκτα σε κλιμάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων.
Καλούμε τους συναδέλφους σε μαζική συμμετοχή στην αυριανή
απεργία, ετοιμότητα και εγρήγορση. Εξαιρούνται μόνον οι
συνάδελφοι
που θα καλύψουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις.
Ο αγώνας μας είναι δίκαιος και αφορά όλους.
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