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Σε τρεις εικοσιτετράωρες προειδοποιητικές απεργίες στην ΕΡΤ,
την ιδιωτική ραδιοφωνία και την ιδιωτική τηλεόραση προχωρούν
οι δημοσιογράφοι διεκδικώντας την επίλυση των δικαίων
αιτημάτων των εργαζομένων στα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ έχει κατ’ επανάληψη έχει
τονίσει ότι είναι δυνατή η εξεύρεση μιας δίκαιης και
αποδοτικής συμφωνίας με την εργοδοσία των ιδιωτικών καναλιών,
ραδιόφωνων και την ΕΡΤ για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
του 2003, μέσα από έναν καλόπιστο διάλογο. Έχει, όμως
καταστήσει σαφές στην εργοδοτική πλευρά ότι ο χρόνος που
περνά χωρίς την υπογραφή Σ.Σ.Ε. και την εφαρμογή τους απ’
όλους τους εργοδότες, για μέλη και μη μέλη, δημιουργεί σοβαρά
προβλήματα στον δημοσιογραφικό κόσμο και σε όλους τους
εργαζομένους στα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε.
Στις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη Σ.Σ.Ε. με την ΕΡΤ, την
ιδιωτική τηλεόραση και το ιδιωτικό ραδιόφωνο η Ένωση ήδη έχει
εξαντλήσει κάθε περιθώριο υπομονής και διαλλακτικότητας.
Συνάντησε, όμως, την άκαμπτη στάση των διοικήσεων της ΕΡΤ
Α.Ε. και των ιδιωτικών ηλεκτρονικών ΜΜΕ αλλά και τη στείρα
εμμονή τους στην παροχή μιας αύξησης, που όχι μόνο δεν
καλύπτει τη συνολική απαίτησή μας όπως αυτή διατυπώθηκε στο
σχέδιο Σ.Σ.Ε. που τους είχαμε επιδώσει, αλλά ούτε και
αναπληρώνει την εισοδηματική απώλεια των εργαζόμενων, ενώ δεν
προχωρεί και στην οφειλόμενη αποκατάσταση των συμβασιούχων με
συμβάσεις εργασίας στα πλαίσια της Σ.Σ.Ε.
Η στάση αυτή της εργοδοσίας αναιρεί κάθε έννοια καλόπιστης

διαπραγμάτευσης και οδηγεί με δική της ευθύνη σε αδιέξοδα,
πολύ περισσότερο όταν αρνείται ακόμη και την εφαρμογή
θεσμικών ρυθμίσεων και την αντιμετώπιση προβλημάτων που
αφορούν τις συνθήκες απασχόλησης με άμεσες επιπτώσεις στους
εργαζόμενους και στην ενημέρωση.
Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, η οποία δημιουργήθηκε με την
αποκλειστική ευθύνη των εργοδοτών, το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ με βάση
τις από 13/10/03 αποφάσεις του για κινητοποιήσεις και μέσα
στο πλαίσιο διεκδίκησης των ΣΣΕ του 2003 με την ΕΡΤ, την
ΕΙΙΡΑ και την ΕΙΤΗΣΕΕ, με τη σημερινή απόφασή του
επαναβεβαιώνει αυτές τις αποφάσεις και κηρύσσει 24ωρες
προειδοποιητικές απεργίες:
· Στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, την Τετάρτη, 26
Νοεμβρίου, από τις 6 π.μ. έως τις 6.π.μ. της επομένης,
· Στους ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, την Πέμπτη, 27
Νοεμβρίου, από τις 6 π.μ. έως τις 6.π.μ. της επομένης,
· Στην ΕΡΑ, τη Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου, από τις 6 π.μ. έως τις
6 π.μ. της επομένης,
· Στην τηλεόραση της ΕΡΤ, την Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου, από τις 6
π.μ. έως τις 6.π.μ. της επομένης.

