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Με καθολική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου
με πρωτοβουλία της ΕΣΗΕΑ η σύσκεψη των διοικήσεων των Ενώσεων
των εργαζομένων στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ. Η συζήτηση –
όπως είχε συμφωνηθεί – συνεχίστηκε σήμερα Πέμπτη.
Κοινή υπήρξε η διαπίστωση ότι ο κλάδος συνολικά αντιμετωπίζει
συνεχώς οξυνόμενα προβλήματα, λόγω της ολομέτωπης επίθεσης
της εργοδοσίας στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.
Απολύσεις, άρνηση συμμόρφωσης με τις ήδη υπάρχουσες ΣΣΕ,
ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και άκαμπτη στάση των
εργοδοτών σε σχέση με την υπογραφή νέων ΣΣΕ, συνθέτουν την
αρνητική για τους εργαζόμενους κατάσταση στο χώρο των
επιχειρήσεων Τύπου και ΜΜΕ.
Τα όσα συνέβησαν στο MEGA από την πλευρά της εργοδοσίας την
ημέρα της 24ωρης απεργίας, αλλά και η απόλυση από την
ιδιοκτησία του τηλεοπτικού σταθμού “ΑΛΦΑ” του ανταποκριτή
στην Πάτρα και μέλους του ΔΣ της Ενωσης Συντακτών Ημερήσιων
Εφημερίδων Πελοποννήσου Ηπείρου και Nήσων Στ. Κεραμιδά,

αποτελούν μεθοδευμένες αντιδράσεις και απόπειρες αμφισβήτησης
του συνδικαλιστικού δικαιώματος και της συλλογικής έκφρασης –
διεκδίκησης.
Ομόφωνη είναι η θέση όλων των Ενώσεων ότι, πολύ περισσότερο
σήμερα, απαιτείται η ενιαία και κοινή αντιμετώπιση αυτών των
προβλημάτων, ως ο μόνος τρόπος αντίστασης στην ολομέτωπη
επίθεση των εργοδοτών και για την επίλυση προβλημάτων μας.
Ότι απαιτείται η σφυρηλάτηση της ενότητας και της αλληλεγγύης
του κλάδου συνολικά, μέσα από κοινούς διεκδικητικούς αγώνες.
Διαδικασία που μπορεί και πρέπει να καταλήξει στη δημιουργία
ενός πανίσχυρου Συνδικάτου Τύπου.
Οι διοικήσεις των Ενώσεων διατράνωσαν την απόφασή τους από
κοινού να αντιμετωπίσουν την αμφισβήτηση του συνδικαλιστικού
δικαιώματος. Τα ΔΣ των Ενώσεων θα αποφασίσουν τους τρόπους
αντίδρασης και τις κινητοποιήσεις.
Συμφώνησαν επίσης ότι τα προβλήματα των απολύσεων, της
άρνησης των εργοδοτών να εφαρμόσουν πλήρως τις ήδη υπάρχουσες
ΣΣΕ, η διεκδίκηση ΣΣΕ για το 2003 (ΕΣΗΕΑ με ΕΡΤ και ιδιωτικές
τηλεοράσεις – ραδιόφωνα, ΕΠΗΕΑ με ιδιωτικές τηλεοράσειςραδιόφωνα, ΕΤΙΤΑ με ιδιωτικές τηλεοράσεις, Ένωση Προσωπικού
Πρακτορείων με Πρακτορεία Τύπου), όπως και η διεκδίκηση από
όλες τις Ενώσεις νέων ΣΣΕ για το 2004, πρέπει
αντιμετωπιστούν με συντονισμό δράσης και κοινούς αγώνες.
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Η Διασωματειακή Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ότι όλες οι
Ενώσεις που συμμετέχουν θα συνυπογράψουν “πρωτόκολλο
συνεργασίας” – δέσμευση όλων στην κοινή αντιμετώπιση των
προβλημάτων (απολύσεις, εφαρμογή ΣΣΕ και διεκδίκηση νέων,
διασφάλιση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων και
κεκτημένων) μέσα από συντονισμό δράσης και κοινούς αγώνες και
μέχρι την ικανοποίηση όλων των Ενώσεων.
Στην κατεύθυνση αυτή συμφωνήθηκε η Διασωματειακή Επιτροπή, να
μεθοδεύσει τον συντονισμό της δράσης των Ενώσεων για τα
παραπάνω ζητήματα.
Σχετικά με το πρόβλημα των απολύσεων που ήδη έχουν γίνει και
των άλλων που απειλούνται στο συγκρότημα Μήτση (ΒΡΑΔΥΝΗ,
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ, ΕΥΡΩΟΙΚΟΝΟΜΙΑ), αποφασίστηκε η κοινή κάθοδος σε

24ωρη απεργία των επτά Ενώσεων που εμπλέκονται άμεσα με το
πρόβλημα.
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