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Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της
ΕΣΗΕΑ της 28ης Μαΐου 2014 εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία
των παρόντων, πλην δύο συναδέλφων που μειοψήφησαν, η πρόταση
του Διοικητικού Συμβουλίου για την έναρξη όλων των
προαπαιτούμενων δράσεων και ενεργειών, οι οποίες αποσκοπούν
στη συνδικαλιστική κάλυψη από την ΕΣΗΕΑ των δημοσιογράφων
εργαζομένων στο Διαδίκτυο.
Συγκεκριμένα, έπειτα από την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της
ΕΣΗΕΑ, που ελήφθη μετά από σχετική συζήτηση στη συνεδρίασή του
της 13ης Μαΐου 2014, το θέμα των «Δημοσιογράφων εργαζόμενων
στο Διαδίκτυο και η ένταξή τους στην ΕΣΗΕΑ» περιελήφθη στα
θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, ώστε να
ζητηθεί η γνώμη του Σώματος για την έναρξη της διαδικασίας
καταγραφής των εργαζομένων στο διαδίκτυο, ώστε να υπάρχει
ξεκάθαρη εικόνα για την έκταση και τη μορφή του φαινομένου.
Η Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΣΗΕΑ ακολούθως αποφάσισε να
συσταθεί ομάδα μελέτης για να ορίσει και να καταγράψει τα
ενημερωτικά διαδικτυακά ΜΜΕ καθώς και τη δημοσιογραφική
εργασία σ αυτά, κατ αναλογίαν με ό,τι ισχύει για τις
εφημερίδες και τα ραδιοτηλεοπτικά ΜΜΕ.
Η ΕΣΗΕΑ θα συνεργαστεί με άλλα σωματεία του Κλάδου για τη
συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος και προς αυτή την
κατεύθυνση θα συνεχίσει τις εντατικές προσπάθειες για τη
νομοθετική ρύθμιση που απαιτείται όσον αφορά την ασφάλιση των
συγκεκριμένων εργαζομένων στα Ταμεία του Κλάδου.

Για τους λόγους αυτούς καλούμε όλους τους συναδέλφους που
εργάζονται στο Διαδίκτυο να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο,
που έχει αναρτηθεί στο site της Ενώσεως, ώστε η καταγραφή να
είναι πλήρης και, εάν χρειαστεί, να υπάρχει το απαραίτητο
υλικό για την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, η οποία θα
ενισχύσει τις προσπάθειες για νομοθετική ρύθμιση.
Όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια της Γ.Σ., οι συνθήκες που
βιώνουμε τα τελευταία χρόνια με δραματική τη συρρίκνωση των
θέσεων εργασίας και σχεδόν μοναδική διέξοδο για μέλη και μη
μέλη την εργασία στο Διαδίκτυο, μας υποχρεώνει και ως Σωματείο
να δούμε κατά πρόσωπο την κατάσταση και να αντιμετωπίσουμε
δραστικά το πρόβλημα.
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