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Καλυπτόμενη υπό τον μανδύα της ΕΙΗΕΑ, η ΕΙΙΡΑ επιχειρεί να
αποπροσανατολίσει τους δημοσιογράφους και την κοινή γνώμη για
το αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί τις διαπραγματεύσεις για τη
σύναψη ΣΣΕ με την ΕΣΗΕΑ.
Το Δ.Σ. επισημαίνει ότι οι εργοδοτικές αυτές μεθοδεύσεις
κανέναν δεν παραπλανούν και ότι οι δημοσιογράφοι που
εργάζονται στους ραδιοφωνικούς σταθμούς θα επιμείνουν μέχρι
τέλους για την υπογραφή ΣΣΕ που θα ρυθμίζει ικανοποιητικές
αμοιβές και ανθρώπινες σχέσεις εργασίας.
Τρία είναι τα κεντρικά θέματα στην λύση των οποίων θα μπορούσε
να βασιστεί μία ικανοποιητική ΣΣΕ: Το ενιαίο μισθολόγιο των
συντακτών, το σαφές και συγκεκριμένο ωράριο και ο υπολογισμός
των επιδομάτων βάσει των καταβαλλομένων. Σ’ αυτά οφείλει να
απαντήσει η ΕΙΙΡΑ κατά τις διαπραγματεύσεις μας και όχι να
καταφεύγει στην ομπρέλα της ΕΙΗΕΑ.
Η ΕΙΙΡΑ, ενώ με επιστολή της δεσμεύτηκε να απαντήσει στις
προτάσεις μας, ανακοίνωσε ότι “προτίθεται να υιοθετήσει – έστω
και μονομερώς της σύμβαση ΕΣΗΕΑ – ΕΙΗΕΑ” και “συστήνει στα
μέλη της να γίνει αποδεκτή η σύμβαση αυτή μέχρι ότου
καταλήξουμε σε μία κλαδική σύμβαση ΕΣΗΕΑ – ΕΙΙΡΑ“.
Η ενέργεια αυτή της ΕΙΙΡΑ αποτελεί στην πραγματικότητα
υπαναχώρηση από όσα και η ίδια είχε αποδεχθεί κατά τη διάρκεια
των διαπραγματεύσεων. Είναι δε φανερό ότι γίνεται μόνο για τη
δημιουργία εντυπώσεων και κανένα έννομο αποτέλεσμα δεν
παράγει, εφόσον κανείς από τους εργοδότες δεν δεσμεύεται για
την εφαρμογή αυτής της σύμβασης.
Η ΕΣΗΕΑ έχει υποβάλει σαφείς και συγκεκριμένες προτάσεις. Εάν

η ΕΙΙΡΑ επιθυμεί, πράγματι όπως δηλώνει, τη σύναψη ΣΣΕ θα
πρέπει να αποδεχθεί τις προτάσεις μας ή να υποβάλλει
συγκεκριμένη τελική αντιπρόταση.
Η εξαγγελία “προθέσεων”, οι οποίες κανένα πρακτικό αποτέλεσμα
δεν έχουν και σε τίποτα δεν υποχρεώνουν τα μέλη της ΕΙΙΡΑ,
αποτελεί υπεκφυγή που σκοπό έχει να κρύψει την άρνησή της για
τη σύναψη μιας ΣΣΕ δεσμευτικής για τα μέλη της και
ικανοποιητικής για τους συντάκτες. ’λλωστε είναι γνωστό το
παρελθόν, κατά το οποίο η ΕΙΙΡΑ δεν εφάρμοσε τη ΣΣΕ ΕΣΗΕΑ –
ΕΡΤ, όπως ο νόμος επιτάσσει και αποτελεί ανοιχτή διεκδίκηση
των δημοσιογράφων για όσα αναδρομικώς έχουν απολέσει.
Το Δ.Σ. μαζί με τις Ενώσεις των τεχνικών ραδιοφωνίας (ΠΟΣΠΕΡΤ
– ΕΤΕΡ) δεν μπορούν να δεχθούν τις σκόπιμες και
αποπροσανατολιστικές μεθοδεύσεις, σε ένα κλίμα μάλιστα
ποινικοποίησης των συνδικαλιστικών κινητοποιήσεων.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ καλεί και δημόσια την ΕΙΙΡΑ σε συνέχιση των
διαπραγματεύσεων, η άρνηση των οποίων δεν πρόκειται να μείνει
αναπάντητη.

