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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζομένων Ενώσεων στο χώρο
του Τύπου, στη σημερινή της συνεδρίαση αποφάσισε να κηρύξει
24ωρη απεργία, σε όλα τα Μέσα Ενημέρωσης, μαζί με όλους τους
εργαζόμενους της χώρας.
Αυτή την περίοδο εξελίσσεται μια συνολική επίθεση από την
πλευρά της Κυβέρνησης κατά των εργασιακών και ασφαλιστικών
κατακτήσεων.
Με το νομοσχέδιο για την λεγόμενη διευθέτηση του χρόνου
εργασίας, στην πραγματικότητα προσφέρεται ένα ακόμη δώρο στην
κερδοφορία των επιχειρήσεων, που αφαιρείται από την αμοιβή της
εργασίας και τις συντάξεις του συνόλου των εργαζομένων και
προστίθεται εργάσιμος χρόνος, καταργώντας έτσι τα ισχύοντα
ωράρια. Το ζήτημα αφορά άμεσα και τον χώρο της Ενημέρωσης, ενώ
επιπλέον με το άρθρο 7 του συγκεκριμένου νομοσχεδίου η
Κυβέρνηση ευεργετεί ασυνεπείς εργοδότες “ρυθμίζοντας” τις
σωρευμένες μεγάλου ύψους οφειλές τους προς τα ασφαλιστικά
Ταμεία του Τύπου (ΤΣΠΕΑΘ, ΤΑΙΣΥΤ, ΕΔΟΕΑΠ, ΤΑΤΤΑ, ΤΣΥΠΘ).

Την ίδια στιγμή οι εργοδότες με ασύδοτο τρόπο καταστρατηγούν
συστηματικά συμβατικές τους υποχρεώσεις, που απορρέουν από την
εργατική νομοθεσία και τις ΣΣΕ, εξωθώντας εκατοντάδες
συναδέλφους μας σε όλη την χώρα στην ανεργία, στην φτώχεια,
στην επαγγελματική ανασφάλεια με την στήριξη και ανοχή του
Κράτους.
Το φαινόμενο των “ευέλικτων” μορφών εργασίας, οι υπεργολαβίες,
τα φασόν και η μαύρη εργασία διογκώνονται καθημερινά.
Οι Ενώσεις του Τύπου είναι αποφασισμένες να αντιμετωπίσουν
αγωνιστικά, με αίσθημα αλληλεγγύης και ενότητας αυτή την
κατάσταση, όπου κι όποτε εμφανίζεται, έχουν προγραμματίσει την
κλιμάκωση των κινητοποιήσεων στις εφημερίδες “Απόφαση”,
“Μακεδονία”, στα ηλεκτρονικά μέσα “Flash”, “Planet”, “Smart
tv”, “TVC”, “Seven” και το “Tele Time” (Πάτρα).
Καταγγέλλουν την αδράνεια και απουσία των κυβερνητικών και
άλλων ελεγκτικών μηχανισμών απέναντι σε αυτού του είδους τις
αυθαίρετες και παράνομες συμπεριφορές, οι οποίες διαμορφώνουν
ένα θολό τοπίο για να ευδοκιμήσει μια νέα διαπλοκή σε βάρος
της ενημέρωσης των πολιτών και της Δημοκρατίας.
Η απεργία κηρύσσεται ως εξής:
” Από το πρωί (6 π.μ.) της Δευτέρας 25 Ιουλίου 2005 μέχρι το
πρωί (6 π.μ.) της Τρίτης 26 Ιουλίου απεργούν οι δημοσιογράφοι
που εργάζονται σε όλες τις εφημερίδες, οι τεχνικοί τύπου
(ΕΤΗΠΤΑ) και οι Λιθογράφοι (ΠΕΛ).
” Από το πρωί (6 π.μ.) της Τρίτης 26 Ιουλίου 2005 μέχρι το
πρωί (6 π.μ.) της Τετάρτης 27 Ιουλίου απεργούν όλοι οι
δημοσιογράφοι που εργάζονται στα Ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης
(δημόσιο και ιδιωτικό τομέα), στο ΑΠΕ, στην Γενική Γραμματεία
Ενημέρωσης, στον Περιοδικό Τύπο (ΕΣΠΗΤ), το διοικητικό
προσωπικό στις επιχειρήσεις Τύπου (ΕΠΗΕΑ, ΕΠΗΕΘ) και οι
εργαζόμενοι στα Πρακτορεία Διανομής (ΕΠΠΕΑ).
” Οι τεχνικοί τηλεόρασης (ΕΤΙΤΑ) έχουν στάση εργασίας την
Τρίτη 26 Ιουλίου 2005 από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το
απόγευμα.
Εξαιρούνται από την απεργία μόνο οι δημοσιογράφοι που
καλύπτουν τις απεργιακές εκδηλώσεις των συνδικάτων κατά το
χρόνο πραγματοποίησής τους.

Η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζομένων Ενώσεων στο χώρο
του Τύπου καλεί τους συναδέλφους να μετάσχουν αγωνιστικά στις
απεργιακές κινητοποιήσεις και στην συνάντηση, που οργανώνει,
τη Δευτέρα, 25 Ιουλίου στις 11.00 π.μ. στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ
(1ος όροφος, Ακαδημίας 20) για την ενημέρωση και οργάνωση της
απεργίας.
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

