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Η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζομένων Ενώσεων στο χώρο
του Τύπου στη χθεσινή της συνεδρίαση διαπίστωσε ότι οι
εργασιακές σχέσεις επιδεινώνονται καθημερινά φτάνοντας σε
ορισμένες περιπτώσεις σε ακραίες καταστάσεις εργοδοτικής
ασυδοσίας και παρανομίας, με την ανοχή τόσο της κυβέρνησης όσο
και των αρμοδίων ελεγκτικών μηχανισμών.
Σήμερα διαμορφώνεται πίσω από τον “λαμπερό” κόσμο των Μέσων
Ενημέρωσης μια δραματική πραγματικότητα που τη συνθέτουν
φαινόμενα όπως: απλήρωτοι εργαζόμενοι, απώλεια θέσεων
εργασίας, παραβιάσεις των ΣΣΕ και της εργατικής νομοθεσίας,
αυθαίρετη επέκτασή του ωραρίου, μη συμμόρφωση των ιδιοκτητών
σε αποφάσεις δικαστηρίων υπέρ των συναδέλφων μας, επικράτηση
των λεγόμενων “ευέλικτων” μορφών απασχόλησης και των “φασόν”
(χωρίς ασφάλιση, με χαμηλές αμοιβές και αναξιόπιστες συνθήκες
εργασίας), υπεξαίρεση ασφαλιστικών εισφορών όλων των κλάδων

των εργαζομένων στα ΜΜΕ.
Η Συντονιστική Επιτροπή:
” Δηλώνει την ομόφωνη απόφασή της να αντιμετωπίσει
συγκεκριμένα ενωτικά και δυναμικά τα παραπάνω φαινόμενα, όπου
και όποτε αυτά εκδηλώνονται, κινητοποιώντας το σύνολο του
κλάδου:
” Στηρίζει τις κινητοποιήσεις που έχει εξαγγείλει η ΕΣΗΕΜΘ
στις εφημερίδες “Μακεδονία”, “Θεσσαλονίκη” και “Σπορ του
Βορρά”, καθώς και στον Ρ/Σ “ΕΞΤΡΑ ΣΠΟΡ” με αίτημα την άμεση
καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών τους και την
επαναλειτουργία του Γραφείου της “Μακεδονίας” στην Αθήνα.
” Καλεί την “εξαφανισμένη” εργοδοσία του Ρ/Σ FLASH και της
ιστοσελίδας FLASH.GR να εκπληρώσει αμέσως όλες τις υποχρεώσεις
της απέναντι στους εργαζόμενους και τα ασφαλιστικά μας Ταμεία,
απαιτώντας από την κυβέρνηση, το ΕΣΡ και τις ελεγκτικές αρχές
να προστατέψουν τα νόμιμα δικαιώματα όλων των συναδέλφων μας
καθώς και να εγγυηθούν τη συνέχιση της ενημερωτικής
λειτουργίας του Ρ/Σ.
” Υπογραμμίζει τις τεράστιες ευθύνες, για πολλούς μήνες, της
Πολιτείας σχετικά με την τύχη των εργαζομένων στον Ρ/Σ PLANET,
καταγγέλλει τη διαφαινόμενη δραστική μείωση των θέσεων
εργασίας και τη μετατροπή του σταθμού σε “ψυχαγωγικό”, και
εισηγείται την παρέμβαση των Ενώσεων μας τόσο στο ΕΣΡ, όσο και
στα δικαστήρια από τις αποφάσεις των οποίων διακυβεύονται
θεμελιώδεις κατακτήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος.
” Καταγγέλλει την ιδιοκτησία της εφημερίδας “ΑΠΟΦΑΣΗ” η οποία
ενώ δεν εξοφλεί τα οφειλόμενα στους εργαζόμενους (που
βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας από τις 22/7/2005),
προετοιμάζει επανέκδοση του φύλλου “με νέες προσλήψεις”
προσώπων, καταστρατηγώντας κάθε έννοια νομιμότητας.
” Προειδοποιεί τους ιδιοκτήτες και μετόχους των μέσων
Ενημέρωσης: “Η ΧΩΡΑ”, “Κανάλι 10”, “Tele-Time”, “Derby”,
“Score Live”, “Financial Box”, “Traffic News”, “Profit FM”,
ότι σε περίπτωση που δεν καταβληθούν οι οφειλόμενες αμοιβές
στους συναδέλφους μας, θα προχωρήσει συντονισμένα και άμεσα σε
σειρά κινητοποιήσεων και πρωτοβουλιών για τη συνολική
συμμόρφωση της εργοδοσίας με τις συμβατικές και τις άλλες της

υποχρεώσεις. Για το σκοπό αυτό αποφασίστηκε να κληθεί η
εργοδοσία των παραπάνω Μέσων σε συνάντηση με τις Ενώσεις μας.
Επίσης η Συντονιστική Επιτροπή συμπαρίσταται με κάθε μέσο στον
πρόεδρο της ΕΣΗΕΠΗΝ συναδέλφου Α. Βουλδή, ο οποίος διώκεται με
αγωγή της εργοδοσίας για τη συνδικαλιστική του δράση επειδή
υπερασπιζόταν τα δικαιώματα των συναδέλφων μας στο “Τele Time”
της Πάτρας.
” Καταδικάζει τις αδικαιολόγητες απολύσεις, στις οποίες
προχωρεί αυτή την εποχή η αθλητική εφημερίδα “Sportime”.
” Απαιτεί από το Δήμο Ν. Ηρακλείου Αττικής την καταβολή των
δεδουλευμένων και των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών των
εργαζομένων στο δημοτικό Ρ/Σ “Επικοινωνία-94 FM”.
” Τέλος αποφάσισε να καλέσει την ιδιοκτησία της
“Απογευματινής”, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η διαπιστούμενη
μείωση των θέσεων εργασίας στην εφημερίδα.
Η Συντονιστική Επιτροπή απέναντι στις επιθέσεις κατά των
δικαιωμάτων των εργαζομένων επιβεβαιώνει την πάγια θέση της να
προασπίσει δυναμικά τις κατακτήσεις του κλάδου, και καλεί τους
συναδέλφους να συμμετάσχουν στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις
που πραγματοποιούνται στη Θεσσαλονίκη από τα συνδικάτα όλης
της χώρας το Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2005.
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