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Στη τελευταία συνεδρίαση (1.8.12) της Συντονιστικής Επιτροπής
των Συνεργαζομένων Ενώσεων στο χώρο του τύπου και των ΜΜΕ
συζητήθηκε η αντιμετώπιση της εργοδοτικής αυθαιρεσίας που
εκφράζεται με απολύσεις, μη καταβολή δεδουλευμένων, με εκ
περιτροπής εργασία, με ατομικές συμβάσεις εργασίας και με
μειώσεις μισθών. Αποφασίστηκε η άμεση συνδικαλιστική και

νομική δράση προκειμένου να ανακοπεί το κλίμα της εργοδοτικής
επίθεσης και του εκφοβισμού που θίγει το σύνολο των
εργαζομένων στα ΜΜΕ και απαξιώνει περαιτέρω το περιεχόμενο της
ενημέρωσης.
Συγκεκριμένα καταγγέλλονται :
η Διοίκηση του Ρ/Σ Alpha για τις πιέσεις που ασκούνται
στους τεχνικούς για την υπογραφή ατομικών συμβάσεων με
μειώσεις μισθών κάτω από την ισχύουσα ΣΣΕ της ΕΤΕΡ
η Διοίκηση του ANT 1 Radio για τις αθρόες απολύσεις
δημοσιογράφων και τεχνικών και την παραβίαση της ΣΣΕ της
ΕΤΕΡ
οι Διοικήσεις των Ρ/Σ Flash , Best , Vfm , Nitro , Derti
, Love , και Orange για τις καθυστερήσεις καταβολής
μισθών και καταστρατήγησης της ΣΣΕ της ΕΤΕΡ
οι Διοικήσεις των εκδόσεων Λυμπέρη και των Τεχνικών
Εκδόσεων για την συνεχιζόμενη μη καταβολή δεδουλευμένων,
ενώ αποφασίστηκε η προσφυγή των Συνεργαζόμενων Ενώσεων
στο χώρο του Τύπου στο ΣΕΠΕ και στο Υπουργείο Εργασίας
για Τριμερή Συνάντηση για το ανωτέρω θέμα.
Σήμερα που οι εργαζόμενοι στοχοποιούνται ολοένα και
περισσότερο από τη μνημονική κυβέρνηση και τους εργοδότες
είναι ανάγκη η συσπείρωση γύρω από τις ενώσεις και η
αλληλεγγύη των εργαζομένων ώστε οργανωμένα και μεθοδικά να
αντιπαρατεθούμε απέναντι στο δίπολο κυβέρνησης και εργοδοσίας.
Καλούμε όλους τους εργαζομένους των εντύπων και ηλεκτρονικών
Μ.Μ.Ε σε συμπαράταξη με τους εργαζομένους της Χώρας, σε
επαγρύπνηση. Οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις είναι ο αναγκαίος
μονόδρομος.
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