Αθήνα, 26 Σεπτεµβρίου 2011
∆ιάλογος για τη νέα Συλλογική Σύµβαση στα περιοδικά

Με την τρίτη συνάντηση εντός του Σεπτεµβρίου, η οποία θα γίνει την
ερχόµενη Πέµπτη 29/9, συνεχίζεται ο διάλογος µε τον Σύνδεσµο Επιχειρήσεων
Περιοδικού Τύπου (ΣΕΠΤ) σχετικά µε την υπογραφή νέας Συλλογικής
Σύµβασης Εργασίας στα περιοδικά, στο πλαίσιο της διαδικασίας
διαµεσολάβησης του ΟΜΕ∆ όπου είχε προσφύγει η ΕΣΠΗΤ από την
περασµένη Άνοιξη µετά την αποτυχία του απευθείας διαλόγου.
Στην πρώτη συνάντηση, στις αρχές του µήνα συµφωνήθηκε η διαδικασία
και τα πρόσωπα των µεσολαβητών. Στη δεύτερη συνάντηση, ενώπιον του
µεσολαβητή, η ΕΣΠΗΤ ζήτησε αποκατάσταση των απωλειών (λόγω
πληθωρισµού, µονοµερούς επιβολής εκ περιτροπής εργασίας σε πολλές
περιπτώσεις, περικοπές αµοιβών υψηλότερων της ΣΣΕ κ.α.), δηλαδή συνολική
αύξηση στα κλιµάκια της τάξης του 5%.
Ζητήθηκε επίσης η ρύθµιση αµοιβών για εργασία σε ΜΜΕ διαδικτυακής
διανοµής των επιχειρήσεων του ΣΕΠΤ, καθώς και ο ορισµός της σύµβασης
εξαρτηµένης εργασίας ως το µόνο είδος σύµβασης που συνδέει το συντάκτη µε
το έντυπο που εργάζεται - οι εκπρόσωποι του ΣΕΠΤ επιχείρησαν να
αποσυνδέσουν τα αιτήµατα αυτά, αλλά η ΕΣΠΗΤ τα επαναφέρει µε πρόσθετη
τεκµηρίωση.
Η ΕΣΠΗΤ απέρριψε επίσης τη µόνιµη αξίωση της εργοδοτικής πλευράς
για µειώσεις µισθών κατά 15% τις οποίες επιχειρούν να επιβάλλουν οι εκδότες,
µε πρόσχηµα δυσχερείς οικονοµικές συνθήκες και ζήτησε από τον ΣΕΠΤ
ολοκληρωµένη τεκµηρίωση µε ουσιαστικά στοιχεία για την πορεία των
επιχειρήσεων του κλάδου, δηλαδή τη µεταβολή του κόστους µισθοδοσίας και
της απασχόλησης συντακτών.
Η διοίκηση της ΕΣΠΗΤ έχει ζητήσει από τα µέλη του ∆.Σ. και του
Μεικτού Συµβουλίου, να καταθέσουν στοιχεία που αφορούν στις εργασιακές
µεταβολές στις εκδοτικές επιχειρήσεις, ώστε να ενισχυθεί και συµπληρωθεί η
επιχειρηµατολογία και να κατατεθεί γραπτό υπόµνηµα, αµέσως µετά την
παραλαβή των στοιχείων από τον ΣΕΠΤ. Παράλληλα, µέσα από επισκέψεις
στους χώρους δουλειάς, ξεκινά άµεσα απευθείας διάλογο µε τους συναδέλφους
που εργάζονται στις επιχειρήσεις-µέλη του ΣΕΠΤ, προκειµένου να
εµπλουτιστεί το πλαίσιο διαλόγου και δράσης.
Η ΕΣΠΗΤ επισηµαίνει για ακόµα µία φορά ότι σκοπεύει να
υπερασπιστεί µε κάθε τρόπο τη Συλλογική Σύµβαση, τη µεγαλύτερη κατάκτηση
του κλάδου µας, τη µόνη ΣΣΕ που είχε ο κλάδος το 2011 και να προασπίσει τα
µισθολογικά, ασφαλιστικά και λοιπά εργασιακά δικαιώµατα όλων των
συναδέλφων στον περιοδικό Τύπο, θέση που στηρίζει αταλάντευτα στις
διαπραγµατεύσεις µε τον ΣΕΠΤ.
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