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Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Ο μήνας που πέρασε, κατέδειξε για μια ακόμα φορά, την
εργοδοτική ασυδοσία και αναλγησία, το χάος που επικρατεί στην
αδειοδότηση και λειτουργία του ραδιόφωνου και της τηλεόρασης.
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ «PLANET»
Οι συνάδελφοί μας του «PLANET», μαζί με τους υπαλλήλους και
τους τεχνικούς, απεργούν εδώ και ένα μήνα, ζητώντας το
αυτονόητο.
 Την αμοιβή της εργασίας.
 Την καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών.
 Την τήρηση των ΣΣΕ.
Ο κ. Παύλοβιτς απαντάει με αγωγές με τις οποίες ζητάει εκτός
από το να κηρυχθούν παράνομες οι απεργίες, την προσωποκράτηση
των Προέδρων και Γενικών Γραμματέων των Ενώσεων, που μετέχουν
στις απεργιακές κινητοποιήσεις ως και χρηματική αποζημίωση.
Η απειλή αυτή, η οποιαδήποτε δικαστική απόφαση, δεν πρόκειται
να μας πτοήσει για να υποστείλουμε τη σημαία του αγώνα.
Αντίθετα, η Ένωσή μας δημοσιοποιώντας το θέμα και ενεργώντας
προς κάθε κατεύθυνση θέτει όλους πολιτική ηγεσία, δικαστικές
και διοικητικές αρχές- προ των ευθυνών τους.
ΟΙ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΜΕ
Παράλληλα

αναδεικνύεται

σε

κορυφαίο

ζήτημα

η

ανάγκη

τροποποίησης του Ν. 1264/82 για τα εργατικά σωματεία και τις

απεργίες. Ο νόμος αυτός όπως έχει σήμερα και με τη διασταλτική
ερμηνεία που δίνουν τα Δικαστήρια στις διατάξεις του, καθιστά
στην πράξη απαγορευτική την απεργία στην ιδιωτική ραδιοφωνία
και τηλεόραση, ιδίως για ένα πολυμελές σωματείο όπως είναι η
ΕΣΗΕΑ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι όλες οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί
κηρύσσουν παράνομη την απεργία για τυπικούς αποκλειστικά
λόγους, που δεν είναι δυνατό στην πράξη να τηρηθούν.
Η ΕΣΗΕΑ, η ΕΠΗΕΑ και η ΕΤΕΡ, που μετέχουν στις κινητοποιήσεις
στον «PLANET», σε κοινή συνέντευξη τύπου την περασμένη
εβδομάδα, κατήγγειλαν την εργοδοσία του ραδιοφωνικού σταθμού.
Τη συνέντευξη, στόχος της οποίας ήταν να ενημερωθεί η κοινή
γνώμη, κάλυψαν ειδησεογραφικά ο «902» και οι Ρ/Σ «ALPHA,
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΡΑ-ΦΙΛΙΑ». Δεν επιθυμώ να δώσω ερμηνείες. Ίσως
οι υπεύθυνοι του ειδησεογραφικού τομέα των ραδιοτηλεοπτικών
σταθμών να μην εξετίμησαν σωστά τη σοβαρότητα του προβλήματος.
Δεν θέλω να πιστέψω ότι αδιαφόρησαν.
Ραδιοτηλεοπτικά μέσα συστηματικά αγνοούν ανακοινώσεις της
ΕΣΗΕΑ. Το σοβαρό αυτό θέμα το θέσαμε στην ΕΙΤΗΣΕΕ κατά τις
διαπραγματεύσεις για τη νέα ΣΣΕ.
Από τον ημερήσιο Τύπο η αντιμετώπιση

της

ΕΣΗΕΑ

είναι

διαφορετική και οι ανακοινώσεις της Ένωσης, έστω περιληπτικά,
καταχωρούνται.
Η ΕΣΗΕΑ και οι συνεργαζόμενες Ενώσεις (ΕΤΕΡ και ΕΠΗΕΑ)
προσανατολίζονται στην κατάθεση υπομνήματος για την
τροποποίηση του Ν. 1264/82. Για το ζήτημα αυτό θα επιδιωχθεί
συνάντηση με τους συναρμοδίους υπουργούς Επικρατείας, Εργασίας
και Δικαιοσύνης.
Η ΕΣΗΕΑ έχει καταγγείλει την ιδιοκτησία του «PLANET» στο
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο επιλήφθηκε της
καταγγελίας και κάλεσε τον κ. Παύλοβιτς να δώσει εξηγήσεις.
Παράλληλα, οι τρεις Ενώσεις προσέφυγαν στο Σώμα Επιθεωρητών
Εργασίας.
Οι κινητοποιήσεις στον «PLANET» συνεχίζονται με 24ωρες
απεργίες και έχει κινηθεί η διαδικασία που αφορά στην επίσχεση
εργασίας.
Ακόμα, το Δ.Σ., αποφάσισε την οικονομική ενίσχυση των απεργών

συναδέλφων του «PLANET» από το «Απεργιακό Ταμείο» της Ένωσης.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΣΡ
Καταγγελία στο ΕΣΡ έχει γίνει και για τον «SKY» ο οποίος
συστηματικά στήνει απεργοσπαστικούς μηχανισμούς.
Το ΕΣΡ επιλήφθηκε της καταγγελίας και κάλεσε τους υπεύθυνους
του σταθμού για εξηγήσεις.
Την ερχόμενη Πέμπτη αντιπροσωπεία του Δ.Σ. θα συναντηθεί με
τον Πρόεδρο του ΕΣΡ κ. Ιωάννη Λασκαρίδη.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΤ
Η απεργία στον «PLANET» μπορεί να ήταν το σπουδαιότερο γεγονός
αλλά δεν ήταν το μόνο τον μήνα που πέρασε.
Όπως γνωρίζετε στο Υπουργείο Επικρατείας έχει συσταθεί μικτή
επιτροπή για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που ανακύπτουν στο
χώρο των ΜΜΕ. Η Επιτροπή συνεδριάζει την πρώτη Πέμπτη κάθε
μήνα.
Στην τελευταία συνεδρίαση της επιτροπής τέθηκε το θέμα της μη
διακοπής των συμβάσεων εργασίας ή έργου ορισμένου χρόνου στην
ΕΡΤ οι οποίες λήγουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
εφαρμογής του ΠΔ 164/2004.
Ζητήσαμε να ανανεωθούν για ίσο χρόνο και σε κάθε περίπτωση για
όσο χρόνο απαιτείται μέχρι την περαίωση της διαδικασίας της
εφαρμογής του ΠΔ 164/2004.
Ζητήθηκε, επίσης, να καταχωρηθεί νομοθετικά η εφαρμογή των ΣΣΕ
και ιδιωτικών συμφωνιών που υπογράφει η ΕΣΗΕΑ με την ΕΙΗΕΑ και
για τους εργαζόμενους στο ΑΠΕ και το Μακεδονικό Πρακτορείο
Ειδήσεων καθώς και στο ενοποιημένο πρακτορείο που θα προκύψει
από τη συγχώνευση τους.
Στην ίδια επιτροπή έχει αρχίσει συζήτηση για τη θεσμοθέτηση
της εργασιακής και ασφαλιστικής σχέσης των εργαζομένων στα
portals.
ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Προβλήματα εκτός από τον «PLANET» υπήρξαν στον «FLASH», στον
«SKY» και στον «COSMOPOLIS». Έγιναν συνελεύσεις στους χώρους

δουλειάς, στάσεις εργασίας, απεργιακές κινητοποιήσεις των
εργαζομένων.
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΣΣΕ ΜΕ ΕΙΗΕΑ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΕΙΤΗΣΕΕ
Η ΣΣΕ με την ΕΙΗΕΑ υπεγράφη από τον αρμόδιο υπουργό και
κηρύχθηκε υποχρεωτική και για τα μη μέλη, ενώ το Δ.Σ. καθόρισε
το πλαίσιο καταγγελίας της ΣΣΕ με την ΕΡΤ.
Οι διαπραγματεύσεις με την ΕΙΤΗΣΕΕ συνεχίζονται μεθαύριο
Τετάρτη. Καταβάλλεται προσπάθεια για τη διατύπωση κοινά
αποδεκτού κειμένου, που θα καθορίζει σαφώς τον χρόνο εργασίας.
Για το θέμα αυτό κλήθηκαν στην Ένωση οι εκπρόσωποι των
εργαζομένων στην ιδιωτική τηλεόραση και έγινε διεξοδική
συζήτηση για να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση.
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Τα προβλήματα των συνταξιούχων και ιδιαίτερα εκείνο της
βελτίωσης των συντάξεων παραμένουν στις προτεραιότητες του
Δ.Σ.. Για το λόγο αυτό ζητήσαμε συνάντηση με τον υπουργό
Οικονομικών κ. Αλογοσκούφη.
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
Η μελέτη των φακέλων των υποψηφίων προς εγγραφή ολοκληρώθηκε.
Καταρτίστηκε ο κατάλογος των 250 συναδέλφων που προκρίθηκαν
από το Δ.Σ. και στάλθηκε στον ΕΔΟΕΑΠ για να περάσουν τα
υποψήφια μέλη από ιατρικές εξετάσεις.

