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Η επιστολή της Ενώσεως των Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων
Αθηνών προς τον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε αποτελεί καινοφανή
μέθοδο ως προς την υπό διαπραγμάτευση νέα Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας με την Ενωση Συντακτών και περιέχει σκόπιμες
ανακρίβειες:
1. Η Ε.Σ.Η.Ε.Α. απηύθυνε στις 10 Οκτωβρίου έγγραφο καταγγελία
της Σ.Σ.Ε. που είχε λήξει στις 30 Σεπτεμβρίου και πρόσκληση
προς διαπραγμάτευση στην Ε.Ι.Η.Ε.Α. με σαφή πρόταση, τόσο για
το ποσοστό αύξησης των αποδοχών των εργαζομένων κατά 10%, όσο
και για την επίλυση συγκεκριμένων θεσμικών θεμάτων για τα
οποία είχε αναληφθεί δέσμευση τον περασμένο Φεβρουάριο ότι θα
γίνουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης κατά την νέα Σ.Σ.Ε. με ισχύ
από 1ης Οκτωβρίου 1997.
2. Η Ε.Ι.Η.Ε.Α. απέρριψε και τα δύο αιτήματα. Ως προς το
ποσοστό αυξήσεως κατά τις τρεις συναντήσεις που είχαμε από τα
μέσα Νοεμβρίου, η Ε.Ι.Η.Ε.Α απάντησε αρχικώς με μηδενική
αύξηση αποδοχών, συνέχισε με 3% και κατέληξε στο 4%, δηλαδή
επεδίωξε την κωλυσιεργία με προτάσεις που κινούνται στο ήμισυ
περίπου του πληθωρισμού. Προκάλεσε έτσι την διακοπή των
διαπραγματεύσεων αφού η πρόταση της δεν ήταν και ούτε είναι
δυνατόν να αποτελέσει σοβαρή διαπραγματευτική βάση.
3. Η Ε.Ι.Η.Ε.Α απέρριψε κατά τις διαπραγματεύσεις, αλλά και με
έγγραφο της 2ας Δεκεμβρίου την συζήτηση επί των θεσμικών
αιτημάτων μας και επικαλείται την ανάγκη να μετατεθεί η
συζήτηση για τα θέματα αυτά σε μεταγενέστερο χρόνο “υπό
καθεστώς ηρεμίας”.

Υπενθυμίζουμε ότι:
α) Από το 1981 η Ενωσις Ιδιοκτητών αρνήθηκε πεισμόνως την
συζήτηση των θεμάτων επί του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του
Τύπου, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί κλίμα αναξιοπιστίας,
του Τύπου και των Μ.Μ.Ε., που είναι θύματα και οι Ελληνες
δημοσιογράφοι.
β) Την ίδια πείσμονα άρνηση επέδειξε και φέτος η Ε.Ι.Η.Ε.Α..
Σύμφωνα με το πρακτικό που υπογράφτηκε μεταξύ των δύο Ενώσεων
στις 6 Φεβρουαρίου 1997 η Ενωση Συντακτών ζήτησε από τις 28
Μαρτίου 1997 την συγκρότηση διμερούς επιτροπής για την
συζήτηση και επίλυση των θεσμικών προβλημάτων που θα
περιλαμβάνονταν στη νέα Σ.Σ.Ε..
Η Ε.Ι.Η.Ε.Α. έστειλε απάντηση στις 2 Ιουλίου 1997, όταν είχε
συμφωνηθεί να έχουν ολοκληρωθεί οι συζητήσεις της επιτροπής
και εν συνεχεία παρενέβαλε εμπόδια να συζητηθούν έστω και
καθυστερημένα τα θέματα.
Το καθεστώς ηρεμίας υπήρχε και υπάρχει, αρκεί η Ενωσις των
Ιδιοκτητών να προσέλθει στη διαπραγμάτευση με αξιόπιστη
πρόταση και επί του συνολικού πλαισίου που είχε συμφωνηθεί με
το πρακτικό του περασμένου Φεβρουαρίου.
4. Η προκλητικά αρνητική στάση της Ε.Ι.Η.Ε.Α. απέναντι στο
σύνολο των εργαζομένων και των επαγγελματικών τους Ενώσεων
οδηγεί παρά τη θέληση των εργαζομένων στη σύγκρουση.
Η Συντονιστική Επιτροπή Απεργιακού Αγώνα του συνόλου πλέον των
συνεργαζομένων επαγγελματικών Ενώσεων έχει καταστήσει σαφείς
τις θέσεις της.
Αν η Ενωση Ιδιοκτητών επιθυμεί την αποφυγή της δεν έχει παρά
να κάνει σοβαρή αντιπρόταση.
Η Συντονιστική Επιτροπή εξακολουθεί να πιστεύει ότι μπορεί να
βρεθεί λύση η οποία και τα αιτήματα των εργαζομένων να
ικανοποιεί και προβλήματα στις επιχειρήσεις να μη δημιουργεί.

