ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ Η 48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
Παραπλανητικοί ελιγμοί των
ιδιοκτητών
Η Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών σε νέα
συνάντηση που ζήτησε σήμερα με το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ – ενώ είχε
ήδη δηλώσει κατά την προηγουμένη συνάντηση ότι οι
διαπραγματεύσεις είχαν περιέλθει σε αδιέξοδο – επεδίωξε να
παραπλανήσει τους συναδέλφους και την κοινή γνώμη, εν όψει της
απεργίας της 27ης/28ης Μαρτίου 2002.
Η ΕΙΗΕΑ πρότεινε, κατά τη συνάντηση σήμερα, αύξηση 5,5% στις
αποδοχές, έναντι του προηγουμένου 5%, ενσωματώνοντας προς τα
κάτω σ’ αυτό το νέο ποσοστό, τις 3.000 δρχ. που είχε δώσει ως
επίδομα νέας τεχνολογίας. Δηλαδή, έκανε έναν εσωτερικό
συμψηφισμό που δίνει το ίδιο ποσοστό αύξησης επί των αποδοχών,
αρνούμενη όμως τώρα το επίδομα νέας τεχνολογίας. Επίσης
δέχθηκε να περιληφθεί στη σύμβαση το νέο νομικό καθεστώς που
αφορά τους όρους υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.
Για όλα τα άλλα θέματα, που είχε θέσει για ρύθμιση το Δ.Σ. της
ΕΣΗΕΑ, δηλαδή τη γραπτή κατοχύρωση της 5νθήμερης εργασίας, τα
πνευματικά δικαιώματα, την αμοιβή για την εργασία στα ένθετα
των εφημερίδων και το επίδομα χρήσης νέας τεχνολογίας,
παρέπεμπε σε Επιτροπές, οι οποίες ουδέποτε κατά το παρελθόν
είχαν λειτουργήσει χωρίς τις αναγκαίες ρήτρες και
διασφαλίσεις.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ, σύσσωμο, σε συνεδρίασή του στα γραφεία της
ΕΙΗΕΑ, απέρριψε ομοφώνως τις παραπλανητικές αυτές προτάσεις
και δήλωσε ότι θα μπορούσε να αποδεχθεί αύξηση 5,5% επί του
συνόλου των αποδοχών, επίδομα χρήσης νέας τεχνολογίας 3% στο
πρώτο κλιμάκιο, το οποίο δεν θα συμψηφίζεται με τις αποδοχές
και διασφάλιση 5νθημέρου εργασίας, προτείνοντας ως οιονεί
αργία την κατά το Σάββατο εργασία, που ως αργία αμείβεται με

τη νόμιμη προσαύξηση, δηλαδή 75%.
Ως προς τα υπόλοιπα, το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ αποδέχθηκε τη
συγκρότηση επιτροπών, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι θα
συνεχίζονταν οι διαπραγματεύσεις και ότι εντός του Μαϊου 2002
θα συναπτόταν συμπληρωματική ΣΣΕ, που θα διευκρίνιζε ορισμένα
ζητήματα και θα περιείχε τη διασφάλιση ότι οι νέες ρυθμίσεις
θα ισχύσουν εντός τακτού χρόνου.
Η ΕΙΗΕΑ απέρριψε συνολικά τις λογικές μας προτάσεις,
δηλώνοντας ότι οι αξιώσεις μας είναι παράλογες και ότι με τις
συνεχείς απεργίες δυσχεραίνονται οι σχέσεις της Ενώσεως
Ιδιοκτητών με την Ένωση Συντακτών.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ εξέφρασε τη λύπη του για την εξέλιξη αυτή
και αποχώρησε με την πεποίθηση ότι ο μόνος δρόμος που απομένει
είναι αυτός των αγωνιστικών κινητοποιήσεων, με πρώτη τη 48ωρη
απεργία της 27-28/3/02.
Προειδοποιούμε τους ιδιοκτήτες να μην αποτολμήσουν τη
συγκρότηση απεργοσπαστικού μηχανισμού. Καλούμε τους
συναδέλφους και όλα τα συνεργαζόμενα σωματεία σε καθολική
συμμετοχή στην απεργία, στις απεργιακές επιτροπές και στις
επιτροπές περιφρούρησης του απεργιακού αγώνα.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ, συναισθανόμενο την ευθύνη του απέναντι στην
ενημέρωση του κοινού, στα συμφέροντα και στις ελπίδες των
συναδέλφων, εξάντλησε όλα τα περιθώρια που είχε στη διάθεσή
του και δεν μένει παρά ο ανυποχώρητος αγώνας, η ένταση και η
κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

