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Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συνεργαζόμενων Ενώσεων κατά τη
σημερινή τους συνεδρίαση συζήτησαν τις δραματικές εξελίξεις
στον Όμιλο «ΠΗΓΑΣΟΣ», οι οποίες προκαλούν για μια ακόμα φορά
έντονες αναταράξεις με εμφανή την απειλή για την πολυφωνία και
την ενημέρωση των πολιτών αλλά και για κατάφωρη παραβίαση των
δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Οι εργαζόμενοι δημοσιογράφοι, διοικητικοί υπάλληλοι, τεχνικοί
τύπου, λιθογράφοι και φωτορεπόρτερ, οι οποίοι εργάζονται στις
εφημερίδες «ΕΘΝΟΣ», «ΗΜΕΡΗΣΙΑ», «GOAL NEWS», στις ιστοσελίδες
«ethnos.gr», «imerisia.gr», «sentragoal.gr», «life.gr»,
«womenonly.gr», «elle.gr», «cinemag.gr» και «caranddriver.gr»,
καθώς και σε όλες τις περιοδικές εκδόσεις του Ομίλου,
συνεχίζουν τον αγώνα τους με απεργιακές κινητοποιήσεις, καθώς
εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με την εντελώς
παράνομη, αντεργατική και καταχρηστική συμπεριφορά της εργοδοσίας. Μια εργοδοσία η οποία, αφενός τους οφείλει δεδουλευμένες
αποδοχές, που αντιστοιχούν στις αποδοχές των μηνών από
Ιανουάριο 2017–Μάιο 2017 και αφετέρου μεθοδευμένα καταπατά
κάθε συμφωνία και δέσμευση από την πλευρά της, επιδεικνύοντας
μια συστηματική ασυνέπεια, ως συνέχεια μιας σειράς απολύσεων,
περικοπών, μειώσεων (κατά τα τελευταία πέντε χρόνια) και την
καταπάτηση της προσωπικής και επαγγελματικής αξιοπρέπειας των
εργαζομένων.
Την ίδια ώρα, οι Τράπεζες προχωρούν ανάλγητα στην εκποίηση των
ενεχύρων που τους παρέδωσε ο κ. Μπόμπολας, χωρίς να λαμβάνουν
υπόψη τους εργαζόμενους, οι οποίοι κράτησαν τις εφημερίδες
ανοιχτές, με χρηματοδοτούμενη στην ουσία τη λειτουργία τους με
τους απλήρωτους μισθούς τους. Ταυτόχρονα, ο Φώτης Μπόμπολας,
οφείλει να δώσει εξηγήσεις για τις ενέργειές του και τη δήθεν
εξυγίανση με μαζικές απολύσεις και μειώσεις αποδοχών που
οδήγησαν τις εφημερίδες, τα έντυπα και τις ιστοσελίδες της
εταιρείας στην καταστροφή και τους εργαζόμενους στην
ανασφάλεια και την απόγνωση.
Σε συνέχεια της αίτησης που συζητήθηκε χθες ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής

για συντηρητική κατάσχεση της περιουσίας της εταιρείας και τη
λήψη ασφαλιστικών μέτρων, προκειμένου να διασφαλιστούν οι
ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις τους,
τα Δ.Σ. των Συνεργαζόμενων Ενώσεων στο χώρο του Τύπου και των
ΜΜΕ:

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ το ρεσιτάλ προκλητικής και καταχρηστικής
εργοδοτικής αυθαιρεσίας όχι μόνο στον Όμιλο «ΠΗΓΑΣΟΣ» και τις
συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις αλλά και σε αρκετές άλλες
επιχειρήσεις του κλάδου, η οποία με το πρόσχημα των δυσχερών
οικονομικών συνθηκών, εκδηλώνεται απροκάλυπτα σε βάρος των
συναδέλφων μας με μαζικές απολύσεις, προσπάθεια αιφνιδιαστικών
περικοπών σε μισθολογικά και εργασιακά δικαιώματα, δημιουργία
κλίματος εκφοβισμού και κατατρομοκράτησης των εργαζομένων
συναδέλφων, απλήρωτη και αδήλωτη υπερεργασία, υποχρεωτικές
αργίες, καταστρατήγηση
δικαιώματος, κ.α.

του

αναφαίρετου

συνδικαλιστικού

Στο παραπάνω πλαίσιο τα Δ.Σ. των Συνεργαζομένων Ενώσεων:
Ζητούν την άμεση καταβολή των οφειλομένων δεδουλευμένων
αποδοχών των δοκιμαζόμενων συναδέλφων και δηλώνουν την
αλληλεγγύη τους στον αγώνα για την υπεράσπιση των αυτονόητων
δικαιωμάτων τους.
Δηλώνουν για άλλη μια φορά ότι η μόνη ασπίδα μας ενάντια στην
εργοδοτική ασυδοσία, που επιχειρεί να κατοχυρώσει την
παρέκκλιση, την παρανομία και την αυθαιρεσία για κανόνα και
όχι για εξαίρεση, είναι η συλλογική δράση και ενότητα του
κλάδου.
Ζητούν κατεπείγουσα συνάντηση με τους Υπουργούς: Εργασίας κα.
Έφη Αχτσιόγλου, Ψηφιακής Πολιτικής, κ. Νίκο Παππά και
Επικρατείας & Κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Δημήτρη Τζανακόπουλο,
καθώς και τις διοικήσεις των δανειστριών Τραπεζών του ομίλου
Μπόμπολα, προκειμένου όχι μόνο η Κυβέρνηση και οι θεσμικά

υπεύθυνοι, αλλά και οι εκπρόσωποι του τραπεζικού συστήματος,
να πάρουν ξεκάθαρη θέση και να λάβουμε απαντήσεις για τη
διασφάλιση των δικαιωμάτων των συναδέλφων μας.
Υπογραμμίζουν και καθιστούν απόλυτα σαφές προς κάθε κατεύθυνση
πως οι εργαζόμενοι δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση αναλώσιμα
προϊόντα προς εκμετάλλευση, και θα υπερασπιστούν με όλα τα
μέσα που διαθέτουν τα δικαιώματα των εργαζομένων αλλά και το
δικαίωμα της κοινής γνώμης για το δημόσιο αγαθό της ενημέρωσης
από ΜΜΕ που οφείλουν να λειτουργούν νόμιμα, υπεύθυνα και με
διαφάνεια.
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