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ΣΤΗΝ ΕΡΓ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ κατά τη σημερινή πολύωρη
συνεδρίαση του εκτίμησε την κατάσταση, μετά την ολοκλήρωση
των 24ωρων προειδοποιητικών απεργιών στους ιδιωτικούς
τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, που σημείωσαν
απόλυτη επιτυχία.
Το Δ.Σ. χαιρετίζει την καθολική συμμετοχή των συναδέλφων και
στις κινητοποιήσεις αυτές.
Τονίζεται ότι τη Δευτέρα, 1/12 και την Τρίτη, 2/12,
πραγματοποιούνται οι προγραμματισμένες 24ωρες απεργίες στην
ΕΡΑ και στην τηλεόραση της ΕΡΤ, αντίστοιχα.
Μελανό σημείο στις μέχρι τώρα κινητοποιήσεις αποτέλεσε η
απόφαση της ιδιοκτησίας του MEGA να εμποδίσει την είσοδο στο
σταθμό των προεδρείων της ΕΣΗΕΑ, της ΠΟΕΣΥ και της ΕΠΗΕΑ.
Πρόκειται για παράνομη ενέργεια που είχε στόχο να
αμφισβητήσει ευθέως την Ένωση των δημοσιογράφων και το
συνδικαλιστικό δικαίωμα.
Τα όσα ακολούθησαν την επόμενη ημέρα στον σταθμό, όπου
πρωτοστατούντων διευθυντικών στελεχών και μέσα σε ένα
απαράδεκτο κλίμα πιέσεων, επιχειρήθηκε με παρα-συνελεύσεις
και προσπάθεια συλλογής υπογραφών να εκφραστεί αντίθεση των
δημοσιογράφων στις αποφάσεις του Δ.Σ. για κινητοποιήσεις,
αποδεικνύουν ότι δεν επρόκειτο απλά για λάθος ή παρεξήγηση.
Στο ίδιο πλαίσιο, όμως, εντάσσεται και ο θόρυβος που ξεσήκωσε
η διεύθυνση του MEGA ότι τάχα ανακοίνωση του Δ.Σ. κατηγορεί
τους δημοσιογράφους, για “παραπληροφόρηση”, “υποκουλτούρα”
κ.λπ.

Το Δ.Σ. της Ένωσης επαναλαμβάνει το αυτονόητο, ότι δηλαδή οι
επισημάνσεις αυτές αφορούν αποκλειστικά και μόνο τους
ιδιοκτήτες των ΜΜΕ και υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο των
συναδέλφων μας και στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα για έντιμη,
πολυφωνική και ποιοτική ενημέρωση της ελληνικής κοινωνίας.
Το Δ.Σ. εκτιμώντας την κατάσταση που δημιουργήθηκε, τόσο μετά
από πληροφορίες για την γενικότερη στάση των εργοδοτών, όσο
και από όσα έγιναν στο MEGA αλλά και στους άλλους σταθμούς,
διαπίστωσε ότι απαιτείται συνολικότερη απάντηση στην επίθεση
των εργοδοτών στα εργασιακά μας δικαιώματα και την άκαμπτη
στάση τους απέναντι στις διεκδικήσεις μας.
Έτσι αποφάσισε τα εξής:
1. Nα συγκαλέσει, την ερχόμενη Τρίτη, 2/12, σύσκεψη όλων των
Ενώσεων εργαζομένων στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ (ΠΟΕΣΥ,
ΕΣΗΕΜΘ, ΕΣΗΕΠΗΝ, ΕΣΗΕΘΣΕ, ΕΠΗΕΑ, ΕΤΗΠΤΑ, Ένωση Λιθογράφων,
Ένωση Προσωπικού Πρακτορείων, Ένωση Εφημεριδοπωλών, ΕΤΕΡ,
ΕΤΙΤΑ και ΠΟΣΠΕΡΤ) με στόχο το συντονισμό δράσης για την από
κοινού αντιμετώπιση, με διεκδικητικούς αγώνες και
κινητοποιήσεις, της επίθεσης των εργοδοτών κατά του κλάδου.
2. Επαναβεβαιώνει τις αποφάσεις του σε σχέση με τις ενέργειες
της ιδιοκτησίας του MEGA και τις εντάσσει στο γενικότερο
πλαίσιο των κινητοποιήσεων, που αφορούν:
· Την υπεράσπιση του δικαιώματος της συλλογικής
συνδικαλιστικής εκπροσώπησης και των συλλογικών διεκδικήσεων
· Την εφαρμογή των ήδη υπαρχουσών ΣΣΕ για την ικανοποίηση των
δίκαιων αιτημάτων μας.
Το χρονοδιάγραμμα και οι ακριβείς ημερομηνίες για τις
αγωνιστικές διεκδικήσεις του κλάδου, θα καθοριστούν με βάση
τις αποφάσεις των διοικήσεων των συνεργαζόμενων ενώσεων, στη
σύσκεψη της Τρίτης.

