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Την κήρυξη 24ωρης απεργίας των εργαζομένων στην εφημερίδα
«ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ» από τις 6 π.μ. της Παρασκευής 23 Φεβρουαρίου
2007 έως τις 6 π.μ. του Σαββάτου 24 Φεβρουαρίου 2007 αποφάσισε
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, για τις παραβιάσεις της
εργατικής νομοθεσίας και τη μη εφαρμογή των Συλλογικών
Συμβάσεων Εργασίας.
Ταυτόχρονα με επιστολές προς τους υπουργούς Επικρατείας Θ.
Ρουσόπουλο και Ανάπτυξης Δ. Σιούφα εκφράζει τη διαμαρτυρία του
για την απόφασή τους, με την οποία περιελήφθη και η οικονομική
εφημερίδα «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ» σε εκείνες που δικαιούνται
δημοσίευση ισολογισμών, παρ όλο ότι κατ εξακολούθηση
παραβιάζει τις διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας και των
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας απολύοντας ακόμη και
συνδικαλιστές, όπως έχουμε καταγγείλει.
Με την απόφασή του το Δ.Σ. καταγγέλλει επίσης την απαράδεκτη
συμπεριφορά της ιδιοκτησίας και απέναντι στον σημερινό
συνδικαλιστικό εκπρόσωπο των εργαζομένων.
Το Δ.Σ. στην επιστολή του προς τους υπουργούς τονίζει:
« Πιστεύουμε ότι για την παραχώρηση από την πλευρά σας, στην
εφημερίδα του δικαιώματος δημοσίευσης ισολογισμών, θα πρέπει
να λαμβάνεται υπόψη, εκτός των άλλων, η προς τους
εργαζόμενους, δημοσιογράφους, διοικητικούς και τεχνικούς,
συμπεριφορά του εκδότη, η από μέρους του τήρηση των κανόνων
της Εργατικής Νομοθεσίας και των όρων των Συλλογικών Συμβάσεων

Εργασίας, καθώς επίσης και άλλων όρων (σύνθεση συντακτικού
προσωπικού μελών της Ένωσης κ.λπ.), ώστε η παραχώρηση αυτή να
μη θεωρείται επιβράβευση της αντεργατικής και
αντισυνδικαλιστικής συμπεριφοράς του συγκεκριμένου εκδότη.
Επίσης, με την πρωτοφανή πρακτική που ακολουθεί η ιδιοκτησία
και η διεύθυνση της συγκεκριμένης εφημερίδας υπονομεύεται η
έννοια της ημερήσιας εφημερίδας σε βαθμό παραπλάνησης της
κοινής γνώμης, στην οποία περιλαμβάνεται και το επενδυτικό
κοινό. Συγκεκριμένα η έκδοση του φύλλου της Δευτέρας γίνεται
με ειδήσεις-πληροφορίες και διαδικασία παραγωγής της
προηγούμενης Παρασκευής!
Το γεγονός αυτό αποτελεί διασυρμό της δημοσιογραφικής
λειτουργίας και μειώνει την εικόνα των εργαζομένων στις
οικονομικές εφημερίδες, αλλά και την εικόνα της έγκαιρης και
έγκυρης ενημέρωσης. Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του Δ.Σ. της
ΕΣΗΕΑ η συγκεκριμένη οικονομική εφημερίδα δεν απασχολεί ούτε
διαπιστευμένους οικονομικούς συντάκτες για τα βασικά
οικονομικά ρεπορτάζ. Με τον τρόπο αυτό, εκτός των άλλων,
διαπιστώνεται παγκόσμια πρωτοτυπία: Οικονομική εφημερίδα να
μην έχει οικονομικό συντάκτη!
Αναμένουμε το συντομότερο δυνατόν και τις δικές σας ενέργειες
για την άμεση θεραπεία του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί
και το οποίο δυστυχώς επιβραβεύουν οι αποφάσεις σας.»

