ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΡΤ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καλεί τους συναδέλφους, που
εργάζονται στην ΕΡΤ, να πάρουν μαζικά μέρος στις στάσεις
εργασίας που κήρυξε η ΠΟΕΣΥ, για τη Δευτέρα 17 και την Τρίτη
18 Φεβρουαρίου 2003, από τις 9.00 έως τις 15.00, για το
ραδιόφωνο και από τις 18.00 έως τις 24.00, για την τηλεόραση.
Με τη μαζική μας συμμετοχή θα δώσουμε μαχητική απάντηση στην
προκλητική στάση των Διοικούντων της ΕΡΤ, που επιμένουν να
αρνούνται:
· Την πλήρη εφαρμογή των ΣΣΕ για όλους τους εργαζόμενους
δημοσιογράφους.
· Την άμεση αποκατάσταση των συμβασιούχων δημοσιογράφων, όπως
προβλέπεται από το άρθρο 5 της από 15/3/2002 ΣΣΕ, ώστε να
έχουν συμβάσεις εργασίας.
· Τον διάλογο από τον οποίο με δική τους ευθύνη αποχώρησαν την
13 Ιανουαρίου 2003, 2.30 μμ, με την ηγεμονικού ύφους δήλωση
του εκπροσώπου της ΕΡΤ, “Ουκ αν λάβοις… Κάντε ό,τι θέλετε”.
· Την άμεση ανανέωση όλων των συμβάσεων και τη συνέχιση αυτών
που διεκόπησαν.
Ενώ συγχρόνως μεθοδεύουν:
· Τη σύνδεση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η ΕΡΤ προς τους
δημοσιογράφους με αναδρομική αύξηση, από τον Ιούλιο του 2002,
του ανταποδοτικού τέλους και επιβάρυνση έτσι του κοινωνικού
συνόλου, πράγμα που αρνούμαστε κατηγορηματικά.
· Τον περιορισμό των θέσεων εργασίας στην Αθήνα και στην
περιφέρεια με τη συγχώνευση σταθμών και υπηρεσιών, ενώ την
ίδια στιγμή απασχολούν για τον… εκσυγχρονισμό των σταθμών
στρατιά συμβούλων με παχυλούς μισθούς, όπως προκύπτει από
έγγραφο που κατατέθηκε στο Κοινοβούλιο.
Οι Διοικούντες την ΕΡΤ αντί να αναλίσκονται σε ρητορικά
σχήματα θα έπρεπε να απαντήσουν ευθέως και στον ελληνικό λαό:
· Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί με αποκλειστικά δική
τους υπαιτιότητα η συμβατική υποχρέωση, που έχουν αναλάβει,

για την αντιμετώπιση και επίλυση του θέματος των συμβασιούχων;
· Γιατί αποχώρησαν από το διάλογο και διέκοψαν τις συζητήσεις;
· Γιατί δεν υπήρξε απάντηση από την ΕΡΤ, στις καταγγελίες της
ΕΣΗΕΜΘ στο Γραφείο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη
Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, όταν η Διοίκηση της ΕΡΤ
διέκοψε και με το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΜΘ (όπως και με το Δ.Σ. της
ΕΣΗΕΑ) κάθε συζήτηση για το θέμα των συμβασιούχων;
· Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί η συμβατική δέσμευση
της ΕΡΤ για την εξέλιξη των αμοιβών προς την κατεύθυνση της
πλήρους εξομοίωσης;
Οι δημοσιογράφοι όλων των Ενώσεων που εργάζονται στην ΕΡΤ, σε
όλη την Ελλάδα, είναι αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν σε
κανένα να φαλκιδεύσει τα συμβατικά δικαιώματά τους και θα
αγωνιστούν μέχρι την πλήρη δικαίωσή τους.
Επιτέλους, φτάνει πια…

