ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΜΜΕ
Η Συντονιστική Επιτροπή όλων των συνδικαλιστικών Ενώσεων των
εργαζομένων στο χώρο των έντυπων και ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε., στην
κοινή συνεδρίαση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.ΣΥ.,
αποφάσισε ομόφωνα να εκφράσει την έντονη και βαθιά ανησυχία
του Κλάδου, μετά τις αντεργατικές κυβερνητικές προτάσεις για
το ασφαλιστικό, που πλήττουν ευθέως τα κοινωνικά και
συνταξιοδοτικά δικαιώματα, μετατρέποντας όλους τους
εργαζόμενους σε σύγχρονους ισόβιους δουλοπάροικους (αύξηση
ορίων και συνθηκών συνταξιοδότησης, μείωση αποδοχών, αυθαίρετη
ομαδοποίηση ταμείων κ.λ.π.).
Ιδιαίτερα, για το χώρο του Τύπου, οι κυβερνητικές προτάσεις
είναι αυθαίρετες και καταστροφικές, προϊόν λογιστικού
προβληματισμού, χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος,
αναλογιστική μελέτη και αξιολόγηση των αντικειμενικών
δεδομένων και ιδιαιτεροτήτων του Τύπου. Τυχόν επιβολή και
εφαρμογή τους θα τινάξει στον αέρα το υπάρχον σύστημα
επικουρικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Καταστροφική και ταυτόχρονα ληστρική είναι επίσης η
κυβερνητική επιδίωξη για αφαίρεση των πόρων, με συνέπεια την
υπονόμευση της βιωσιμότητας των Ταμείων, την υποβάθμιση και
αυτοτέλεια του δημοσιογραφικού επαγγέλματος.
Η Συντονιστική Επιτροπή καλεί σε αγωνιστική ετοιμότητα όλους
τους εργαζόμενους στον Τύπο, για την άμεση απόσυρση των
ανακοινωθέντων κυβερνητικών προτάσεων για το Ασφαλιστικό, με
ταυτόχρονη έναρξη ουσιαστικού διαλόγου για δίκαιη, ρεαλιστική
και κυρίως αποτελεσματική ρύθμιση του Ασφαλιστικού, που θα
οδηγήσει παραπέρα στην ανάπτυξη και όχι στην υποβάθμιση, για
όλους τους εργαζόμενους στα Μ.Μ.Ε..

Στη φιλολογική ωραιοποίηση των κυβερνητικών προτάσεων περί
“αλληλεγγύης των γενεών”, οι εργαζόμενοι θα αντιτάξουν
έμπρακτα τη σημερινή αγωνιστική βούληση της αλληλεγγύης των
εργαζόμενων. Γι’ αυτό η Συντονιστική Επιτροπή, ως πρώτο δείγμα
της αγωνιστικής διάθεσης και απόφασης των εργαζόμενων στον
Τύπο, αποφάσισε τη συμμετοχή στην 24ωρη απεργία που κήρυξαν
για την Πέμπτη 26 Απριλίου η Γ.Σ.Ε.Ε. και η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και
καλεί όλους τους εργαζόμενους να πάρουν μέρος σ’ αυτή μαζικά
και μαχητικά.
Με νεότερη ανακοίνωση η Π.Ο.Ε.ΣΥ. θα αναφέρει λεπτομέρειες για
την διοργάνωση της γενικής πανελλαδικής απεργιακής
κινητοποίησης όλων των εργαζομένων στα έντυπα και ηλεκτρονικά
Μ.Μ.Ε.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών
Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών
Ένωση Συντακτών Περιοδικού Τύπου
Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης
Ένωση Συντακτών Ημερησίων
Ελλάδος & Ευβοίας

Εφημερίδων

Θεσσαλίας,

Στερεάς

Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου &
Νήσου
Ένωση Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών
Ένωση Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλονίκης
Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Προσωπικού Ε.Ρ.Τ.
Ένωση Προσωπικού Πρακτορείων Εφημερίδων Αθηνών
Ένωση Τεχνικών Ημερήσιου & Περιοδικού Τύπου Αθηνών
Ένωση Φωτορεπόρτερ Αθηνών
Ομοσπονδία Μισθωτών Βιομηχανίας Τύπου & Χάρτου
Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων Μισθωτών Γραφικών Τεχνών – Τύπου
και Συναφών Επαγγελμάτων
Ένωση Εφημεριδοπωλών Αθηνών

