ΑΠΕΡΓΙΕΣ & ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΡΤ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ απαιτεί από την Κυβέρνηση
δημόσια και υπεύθυνη τοποθέτηση σχετικά με τις προθέσεις της
στο κρίσιμο ζήτημα των συμβασιούχων της ΕΡΤ. Σημειώνουμε, ότι
στα τέλη Ιουνίου λήγουν οι συμβάσεις μεγάλου αριθμού
συναδέλφων συμβασιούχων, που κινδυνεύουν να βρεθούν στο δρόμο.
Στο μεταξύ, και παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις της ΕΣΗΕΑ, της
ΠΟΕΣΥ και των άλλων Ενώσεων Συντακτών, συνεχίζονται
αντικρουόμενες «διαρροές» από συναρμόδιους υπουργούς, η
Κυβέρνηση αποφεύγει να αναλάβει τις ευθύνες της, ενώ ο καθ
ύλην αρμόδιος υπουργός κ. Π. Γερουλάνος αποφεύγει να
ενημερώσει τους συνδικαλιστικούς φορείς.
Η ΕΣΗΕΑ απαιτεί να λυθεί επειγόντως το θέμα και δηλώνει ότι
δεν θα δεχθεί να πεταχτούν οι συμβασιούχοι έξω από την ΕΡΤ και
να ανοίξει ο δρόμος για μια νέα γενιά «ομηρίας» με θύματα τους
εργαζόμενους, τη δημόσια ραδιοτηλεόραση και, τελικά, την
ενημέρωση.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ απαιτεί τη λύση του προβλήματος των
συμβασιούχων στην κατεύθυνση της πλήρους και σταθερούς
απασχόλησης, με τη μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου
χρόνου. Σημειώνει δε, ότι απέναντι σε φαινόμενα αργομισθίας,
πολυθεσίας στο Δημόσιο κ.λπ., τα δημοσιογραφικά Σωματεία δεν
παρείχαν και δεν παρέχουν κάλυψη και ζητεί από την Κυβέρνηση
και τη Διοίκηση της ΕΡΤ την άμεση αντιμετώπισή τους.
Για τη λύση του προβλήματος των συμβασιούχων και τη διεκδίκηση
ικανοποιητικής ΣΣΕ στην ΕΡΤ (που καθυστερεί από το 2008), η
ΕΣΗΕΑ κηρύσσει για τους δημοσιογράφους που εργάζονται στην ΕΡΤ
Α.Ε.:
Για την Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010, 4ωρη στάση εργασίας

από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι.
Για τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2010, 4ωρη στάση εργασίας από
τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, καθώς και 2ωρη
στάση εργασίας από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
Για την Τρίτη, 22 Ιουνίου 2010, 4ωρη στάση εργασίας από
τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, καθώς και 2ωρη
στάση εργασίας από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
Για την Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2010, 24ωρη απεργία από τις
06.00 π.μ. έως τις 06.00 π.μ. της Πέμπτης 24 Ιουνίου
2010.
Και, τέλος, 48ωρη απεργία στην ΕΡΤ τη Δευτέρα και την
Τρίτη, 28 και 29 Ιουνίου 2010 από τις 06.00 π.μ. έως τις
06.00 π.μ. της Τετάρτης 30 Ιουνίου 2010.
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