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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 

Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή ησλ πλεξγαδνκέλσλ Δλώζεσλ ζηνλ ρώξν ησλ ΜΜΔ θαηαγγέιιεη ηηο 

παξάλνκεο κεζνδεύζεηο εθδνηηθώλ επηρεηξήζεσλ λα ηνξπηιίζνπλ ηελ ππόζηαζε θαη ηελ αλαλέσζε 

ησλ πιινγηθώλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο ζηα Μέζα Δλεκέξσζεο, κε πξνώζεζε ππνδεέζηεξσλ 

αηνκηθώλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, νη νπνίεο πξνβιέπνπλ, είηε απζαίξεηεο κεηώζεηο απνδνρώλ ζηνπο 

εξγαδόκελνπο κηαο επηρείξεζεο, είηε κείσζε ηνπ ρξόλνπ απαζρόιεζεο κε αλάινγε κείσζε ησλ 

νηθνλνκηθώλ απνιαβώλ, εξγαζία εθ πεξηηξνπήο θ.ιπ., κεηαηξέπνληαο έηζη ηηο ζρέζεηο εξγαζίαο από 

«πιήξνπο απαζρόιεζεο» ζε «κεξηθήο απαζρόιεζεο» θαη ηηο ακνηβέο ζε «ειεεκνζύλε», ππό ηελ 

απεηιή καδηθώλ απνιύζεσλ.  

 

 Σέηνηεο πξαθηηθέο έρνπλ γηγαλησζεί ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ζηα ΜΜΔ, ζε εκεξήζηεο (ΓΟΛ, 

Πήγαζνο, Δθδνηηθή Β.Διιάδνο θ.α.) θαη πεξηνδηθέο εθδόζεηο (Αηηηηθέο Δθδόζεηο, εθδόζεηο 

Λπκπέξε, Bestend, Πξώην Θέκα, TCT Media, Forum AE θ.α.) θαη ζε ξαδηνθσληθνύο ζηαζκνύο 

(ΚΑΗ, Nova Sport-FM), κε ζηόρν ηελ ππνηέιεηα θαη απνζάζξσζε ησλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ.  

Γειώλνπκε πξνο θάζε θαηεύζπλζε όηη νη Δλώζεηο πνπ κεηέρνπλ ζηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή είλαη 

θαηεγνξεκαηηθά αληίζεηεο ζε ηέηνηεο πξαθηηθέο θαηαζηξαηήγεζεο πνπ ζέηνπλ ππό ακθηζβήηεζε 

ηηο πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο θαη ηελ απαζρόιεζε.  

 

 Καινύκε ηνπο ζπλαδέιθνπο λα κελ απνδέρνληαη ζε θακία πεξίπησζε παξόκνηεο πξνηάζεηο γηα 

δηαβνύιεπζε, ζπλαίλεζε ή ζπκθσλία κε ηελ εξγνδνηηθή πιεπξά θαη δεηνύκε από όινπο ηνπο 

εξγαδόκελνπο ζηα ΜΜΔ λα επηθνηλσλνύλ άκεζα κε ηα Γηνηθεηηθά πκβνύιηα ησλ αξκόδησλ 

Δλώζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνύλ ηα δηθαηώκαηα ηνπο. 

 

Απέλαληη ζε απηή ηε ιαίιαπα, είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα αλαιάβεη ην ΔΣΑΠ-ΜΜΔ ηελ θάιπςε 

ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ πνπ πξνρσξνύλ ζε επίζρεζε εξγαζίαο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΟΑΔΓ 

(επίδνκα επίζρεζεο θ.ιπ.). 



 2 

Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή ησλ πλεξγαδνκέλσλ Δλώζεσλ ζηνλ ρώξν ησλ ΜΜΔ θαηαγγέιιεη 

επίζεο ηε Γηνίθεζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ραδηνθώλνπ ηεο Αζήλαο «9,84» θαη ηνπ μελόγισζζνπ «AIR», 

ζηνπο νπνίνπο εληνπίζηεθε αλαζθάιηζηε εξγαζία ερνιεπηώλ, νθεηιή δεδνπιεπκέλσλ θαη κε 

θαηαβνιή ηνπ Γώξνπ Υξηζηνπγέλλσλ.  

 Ζ επόκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηαζσκαηεηαθνύ έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα γίλεη ηελ Σξίηε 10 

Ηαλνπαξίνπ ζηηο 12 ην κεζεκέξη, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Alter 
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