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Ανακοίνωση
4ωρη ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (14.00-18.00) ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
ΑΠΟΡΡΊΠΤΟΥΜΕ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΑ ΤΟ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συνεργαζόμενων Ενώσεων στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ, εμμένοντας στις
ουσιαστικές διαφωνίες τους με τις διατάξεις του κατάφωρα αντεργατικού νομοσχεδίου αποφάσισαν να
στηρίξουν τις πρωτοβουλίες των Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών σ’ όλη τη χώρα (ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ), με
4ωρη στάση εργασίας την Τετάρτη 16 Ιουνίου (14.00-18.00 ) σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
(έντυπα, ραδιοτηλεοπτικά, διαδικτυακά), στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ΕΡΤ, ΓΓΕΕ, ΑΠΕΜΠΕ, Δημοτικά Ραδιόφωνα, Γραφεία Τύπου.
Επισημαίνουμε ότι το επίμαχο νομοσχέδιο ουσιαστικά θεσμοθετεί «νέα ήθη» επί τα χείρω στη
διευθέτηση του χρόνου εργασίας, τις υπερωρίες, τις απολύσεις και τις απεργίες, με διατάξεις που
εάν τελικώς εφαρμοστούν, από την πρώτη στιγμή θα στραγγαλίσουν τα τελευταία κατοχυρωμένα εργασιακά
δικαιώματα, πλήττοντας σφοδρά τους πλέον αδύναμους εργαζόμενους
Συγκεκριμένα, τα Δ.Σ. των Ενώσεων μετά και την ανυποχώρητη στάση του Υπουργείου Εργασίας
απέναντι στις θέσεις μας για το επίμαχο νομοσχέδιο τονίζουν την ραγδαία επιδείνωση που θα
επιφέρει στις ζωές όλων των εργαζομένων, εάν τελικώς ψηφιστεί, καθώς :
Με την διευθέτηση του χρόνου εργασίας, στην ουσία επιβάλλεται μείωση αποδοχών.
Επιχειρείται η σαφής υποβάθμιση της συλλογικής διαπραγμάτευσης, με παράλληλη πριμοδότηση
των ατομικών συμβάσεων εργασίας (με ό,τι αυτό συνεπάγεται).
Προβλέπεται περιορισμός της επαναπρόσληψης μετά από ακύρωση απόλυσης.
Διευκολύνονται οι απολύσεις συνδικαλιστών.
Καταργείται το ΣΕΠΕ και προβλέπεται η σύσταση της Επιθεώρησης Εργασίας ως
Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Θεσμοθετείται αυστηρότερο πλαίσιο κήρυξης και πραγματοποίησης των απεργιών, που ουσιαστικά
οδηγεί στον σαφή περιορισμό του δικαιώματος στην απεργία, ενώ προστίθεται διάταξη περί
«Αστικής ευθύνης συνδικαλιστών», με αποτέλεσμα την ομηρία, αν όχι την κατάργηση, του
συνδικαλιστικού δικαιώματος.
Οι ρυθμίσεις περί διαιτησίας είναι στα μέτρα της εργοδοσίας, όπως άλλωστε και η ειδική
προστασία των απεργοσπαστών.
Οι ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις δεν λογίζονται πλέον ως κοινής ωφέλειας, με αποτέλεσμα να
χάνεται το πλεονέκτημα της μονομερούς προσφυγής στην διαιτησία του ΟΜΕΔ, αλλά και να
υποβαθμίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας των ραδιοτηλεοπτικών συχνοτήτων.
Όλοι οι εργαζόμενοι στην ενημέρωση
ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ, στον επιχειρούμενο εργασιακό εξανδραποδισμό ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΣ το
κατάφωρα αντεργατικό νομοσχέδιο
ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματά μας, στηρίζοντας την
αυτονομία του ΕΔΟΕΑΠ και των ΤΕΑΣ-ΕΤΑΣ, ως προϋπόθεση για την υπεράσπιση της
ανεξαρτησίας της δημοσιογραφικής λειτουργίας και τη διασφάλιση του αγαθού της
Ενημέρωσης
Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεων στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ

καλούν όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν στην 4ωρη στάση εργασίας της 16ης Ιουνίου
Οι εργαζόμενοι στην ενημέρωση δηλώνουμε ότι δεν θα πάψουμε να αγωνιζόμαστε για:
ΤΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ
ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ
ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ.
* Εξαιρούνται ΜΟΝΟ οι συνάδελφοι που θα καλύψουν δεκάλεπτο απεργιακό δελτίο ειδήσεων
για τις συγκεντρώσεις και τη συνεδρίαση της Βουλής σε ραδιόφωνα, τηλεοράσεις και την ΕΡΤ,
καθώς και οι συνάδελφοι που εργάζονται στις ιστοσελίδες και το ΑΠΕ-ΜΠΕ και θα καλύψουν
τις κινητοποιήσεις και τη συνεδρίαση της Βουλής καθώς και την ενημέρωση του Υπουργείου
Υγείας για την πανδημία.
ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

