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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2010

Η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζομένων Ενώσεων στον χώρο
των ΜΜΕ, σε συνέχεια των πρόσφατων αποφάσεών της για την
προστασία των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας που
πλήττονται βάναυσα και χωρίς κανένα ηθικό φραγμό με αφορμή την

γενικευμένη επίθεση της εργοδοσίας σε όλα τα ΜΜΕ στην έντυπη
και ηλεκτρονική μορφή τους με απολύσεις, αλλαγές σχέσεων και
μορφής εργασίας, με υποαπασχόληση και την κατάργηση των ΣΣΕ,
τις απόπειρες παράνομων απολύσεων συνδικαλιστών και
εργαζομένων, που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας με
επαναδιατυπώνει την αμετάκλητη θέση της να αγωνιστεί με κάθε
μέσο για να αποκρουστούν ριζικά παρόμοιες ενέργειες και
μεθοδεύσεις ενός σχεδίου επιστροφής σε εργασιακό και
ασφαλιστικό Μεσαίωνα που, με βεβαιότητα, οδηγεί στην κοινωνική
αναταραχή και στην εξαθλίωση της ζωής μας.
Η Συντονιστική Επιτροπή ανακοινώνει ομόφωνα ότι δεν δέχεται με
πρόσχημα μια «κρίση» που οι εργαζόμενοι δεν προκάλεσαν την
απεμπόληση δικαιωμάτων, την καλλιέργεια κλίματος τρομοκρατίας
με αποδέκτες εργαζόμενους και συνδικαλιστικούς εκπροσώπους,
την μετεξέλιξη της ελεύθερης ειδησεογραφίας σε υπηρεσία προς
την διαπλοκή και την χαλκίδευση της δημοκρατίας,. Οι
επιχειρήσεις των ΜΜΕ λειτουργούν πλέον με τον ελάχιστο αριθμό
απασχολουμένων. Δεν δεχόμαστε προσχήματα.. Σε οποιαδήποτε από
τις παραπάνω απόπειρες η απάντηση των εργαζομένων στα ΜΜΕ
είναι μονόδρομος. Απαιτείται σύσσωμη, καθολική και δυναμική
αντίδραση για την απόκρουσή τους και ταυτόχρονα άμεση έναρξη
διαλόγου για την υπογραφή νέων ΣΣΕ τις οποίες το υπουργείο
Εργασίας ως εργοδοτικός συνεργός αποπειράται να καταργήσει.
.Σχετικά με τον ΔΟΛ καταγγέλλεται η επιχειρούμενη απαράδεκτη
μέθοδος σαλαμοποίησης των εργαζομένων από τη διοίκηση του
οργανισμού, όπως αυτή εκφράσθηκε πριν λίγες ημέρες στη
συνάντησή τους με την ΕΣΗΕΑ και της ΕΠΗΕΑ. Αποφασίστηκε η
δυναμική υπεράσπιση των ΣΣΕ και των θέσεων εργασίας, με
ακαριαία αντίδραση όλων των σωματείων στην πρώτη απόλυση και
προσπάθεια περικοπής μισθών. Ζητείται άμεση συνάντηση
αντιπροσωπείας της Συντονιστικής Επιτροπής με τον Διοίκηση του
Οργανισμού, εκφράζεται η συμπαράσταση και δηλώνεται η
αλληλεγγύη μας στον αγώνα των συναδέλφων εργαζομένων στα
Ελληνικά Γράμματα, προγραμματίζεται στις επόμενες ημέρες
Γενική Συνέλευση όλων των εργαζομένων στον ΔΟΛ .

Για το Κανάλι 1 ζητάμε αμέσως την ανάκληση των παράνομων
απολύσεων συναδέλφων τεχνικών που απολύθηκαν ενώ βρίσκονται
συνεχώς μέχρι και σήμερα από τις 9 Σεπτεμβρίου σε επίσχεση
εργασίας διεκδικώντας την καταβολή των δεδουλευμένων τους. Σε
αντίθετη περίπτωση οιι απεργιακές κινητοποιήσεις όλων των
εργαζομένων είναι μονόδρομος.
Τέλος η Συντονιστική δημοσιοποιεί την πάγια θέση της να
συμπαρασταθεί στις διεκδικήσεις κάθε σωματείου χωριστά και να
διευρύνει όποτε ζητηθεί την απεργιακή της δράση. Καλεί τους
συναδέλφους να βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιμότητα
ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ
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