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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δημοσιογράφοι, τεχνικοί και διοικητικοί εργαζόμενοι στην
ενημέρωση, άνεργοι και απλήρωτοι εργαζόμενοι, όλοι μαζί την
Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, θα
απαιτήσουν από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,

να ληφθούν επειγόντως μέτρα για την προστασία και την
ανακούφιση των απλήρωτων εργαζομένων και τη θεσμοθέτηση
ουσιαστικών ρυθμίσεων υπέρ των ανέργων, των οποίων ο αριθμός
αυξάνεται δραματικά.
Οι εκδότες και οι καναλάρχες, έχοντας στήριγμα όλους τους
αντεργατικούς νόμους που ψηφίστηκαν τα δυο τελευταία χρόνια,
έχουν εξαπολύσει ολομέτωπη επίθεση σε βάρος των εργαζομένων
στα MME, οι εργοδότες συντονισμένα και με σχέδιο προσπαθούν να
περάσουν ατομικές συμβάσεις για μείωση αποδοχών της τάξης του
15%-20%, ενώ ταυτόχρονα σαμποτάρουν συστηματικά την υπογραφή
συλλογικής σύμβασης.
Η πολιτεία δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να μείνει αδιάφορη,
στο δράμα των απλήρωτων και ανέργων συναδέλφων.
Απαιτούμε:
Τη χρονική επιμήκυνση του επιδόματος ανεργίας,
Τη θεσμοθέτηση επιδόματος ανεργίας στους συναδέλφους που
βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή οι εργοδότες τους
έχουν κηρύξει ουσιαστικά στάση πληρωμών, και σε αυτούς
που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από το ΕΤΑΠ- ΜΜΕ, όπως
ακριβώς και στον ΟΑΕΔ,
Το πάγωμα των δανείων των ανέργων ή απλήρωτων συναδέλφων
προς τις τράπεζες,
Την απαλλαγή των ανέργων και απλήρωτων συναδέλφων, από
τα χαράτσια και τις έκτακτες εισφορές,

Όλοι δίνουμε δυναμικό παρών στη συνάντηση
έξω από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
Σταδίου 29,
την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 12.00 το μεσημέρι
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