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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζομένων Ενώσεων στο χώρο των ΜΜΕ καταγγέλλει τις
παράνομες μεθοδεύσεις εκδοτικών επιχειρήσεων να τορπιλίσουν την υπόσταση και την
ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στα Μέσα Ενημέρωσης, με προώθηση
υποδεέστερων ατομικών συμβάσεων εργασίας, οι οποίες προβλέπουν, είτε αυθαίρετες
μειώσεις αποδοχών στους εργαζόμενους μιας επιχείρησης, είτε μείωση του χρόνου
απασχόλησης με ανάλογη μείωση των οικονομικών απολαβών, εργασία εκ περιτροπής κ.λπ.,
μετατρέποντας έτσι τις σχέσεις εργασίας από «πλήρους απασχόλησης» σε «μερικής
απασχόλησης» και τις αμοιβές σε «ελεημοσύνη», υπό την απειλή μαζικών απολύσεων.
Τέτοιες πρακτικές έχουν γιγαντωθεί το τελευταίο διάστημα στα ΜΜΕ, σε ημερήσιες (ΔΟΛ,
Πήγασος, Εκδοτική Β.Ελλάδος κ.α.) και περιοδικές εκδόσεις (Ατττικές Εκδόσεις,
εκδόσεις Λυμπέρη, Bestend , Πρώτο Θέμα, TCT Media , Forum AE κ.α.) και σε
ραδιοφωνικούς σταθμούς (ΣΚΑΙ, Nova Sport-FM), με στόχο την υποτέλεια και αποσάθρωση
των εργασιακών σχέσεων.
Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι οι Ενώσεις που μετέχουν στη Συντονιστική Επιτροπή
είναι κατηγορηματικά αντίθετες σε τέτοιες πρακτικές καταστρατήγησης που θέτουν υπό
αμφισβήτηση τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και την απασχόληση.
Καλούμε τους συναδέλφους να μην αποδέχονται σε καμία περίπτωση παρόμοιες προτάσεις
για διαβούλευση, συναίνεση ή συμφωνία με την εργοδοτική πλευρά και ζητούμε από όλους
τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ να επικοινωνούν άμεσα με τα Διοικητικά Συμβούλια των
αρμόδιων Ενώσεων, προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα τους.
Απέναντι σε αυτή τη λαίλαπα, είναι επιτακτική ανάγκη να αναλάβει το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ την
κάλυψη των ασφαλισμένων του που προχωρούν σε επίσχεση εργασίας, με βάση τις
διατάξεις του ΟΑΕΔ (επίδομα επίσχεσης κ.λπ.).
Η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζομένων Ενώσεων στο χώρο των ΜΜΕ καταγγέλλει
επίσης τη Διοίκηση του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Αθήνας «9,84» και του ξενόγλωσσου
«AIR», στους οποίους εντοπίστηκε ανασφάλιστη εργασία ηχοληπτών, οφειλή δεδουλευμένων
και μη καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων.
Η επόμενη συνεδρίαση του Διασωματειακού έχει προγραμματιστεί να γίνει την Τρίτη, 10
Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι, στις εγκαταστάσεις του Alter .
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