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Συναντήθηκαν στα Γραφεία της Ε.Σ.Η.Ε.Α. αντιπροσωπείες των
Διοικητικών Συμβουλίων των συνεργαζομένων επαγγελματικών
οργανώσεων των εργαζομένων του χώρου του Τύπου και των Μ.Μ.Ε..
Κατά τη συνάντηση επαναβεβαιώθηκε η βούληση των εργαζομένων
για τη διεκδίκηση των νόμιμων, δίκαιων και ικανοποιήσιμων
αιτημάτων του κλάδου.
Οι αντιπροσωπείες διαπίστωσαν, ότι πολλές επιχειρήσεις δεν
εκπληρώνουν τις νόμιμες απέναντι στους εργαζόμενους
υποχρεώσεις τους. Καθυστερούν δεδουλευμένες αποδοχές, οι χώροι
και οι συνθήκες εργασίας είναι από κάθε άποψη απαράδεκτες.
Ειδικό θέμα έχει προκύψει στους χώρους των Πρακτορείων, το
οποίο και τις συνθήκες εργασίας καθιστά απαράδεκτες και τη
διακίνηση των εφημερίδων δυσχεραίνει.
Τέλος, διαπιστώθηκε ότι συγκεκριμένο περιοδικό διακινείται
παράνομα μέσω “super markets”, καταστημάτων καλλυντικών κ.λ.π.
Οι συνεργαζόμενες επαγγελματικές οργανώσεις αλλά και μέλη τους
ατομικά έχουν προσφύγει για τις παρανομίες αυτές στις
Επιθεωρήσεις Εργασίας και έχουν καταθέσει στον Εισαγγελέα
μηνυτήριες αναφορές.
Για όλα αυτά, πολλά από τα οποία για πρώτη φορά εμφανίζονται,
οι εργαζόμενοι του χώρου είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις
προσπάθείες τους και να εντείνουν τους αγώνες τους,
προκειμένου να διασφαλίσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους, τα
οποία υφίστανται μια από πολλές πλευρές και χωρίς προηγούμενο

επίθεση.
Οι αντιπροσωπείες των συνεργαζομένων οργανώσεων πιστεύουν, ότι
υπάρχουν περιθώρια λύσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι
εργαζόμενοι του κλάδου και ικανοποίησης των αιτημάτων τους.
Παρά ταύτα, ο κλάδος είναι υποχρεωμένος να αντιμετωπίσει ακόμη
και την περίπτωση της σύγκρουσης και για το λόγο αυτό θα
βρίσκεται σε εγρήγορση και θα πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για
ό,τι ήθελε προκύψει.
Για την αντιμετώπιση των γενικών και ειδικών προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο χώρο του Τύπου και των
Μ.Μ.Ε. (συνθήκες αμοιβής και εργασίας, παραβάσεις υφισταμένης
νομοθεσίας, ασφαλιστικά θέματα κ.λ.π.), αποφασίστηκε η
προετοιμασία συγκέντρωσής τους, προκειμένου να ενημερωθούν και
να ετοιμαστούν για τις επικείμενες κινητοποιήσεις.
Οι συνεργαζόμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις
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