ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η Σ.Σ.Ε. ΜΕ ΤΗΝ
Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.
Υπογράφηκε στις 31 Ιουλίου, έπειτα από πολύμηνες
διαπραγματεύσεις, η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μεταξύ της
ΕΣΗΕΑ και της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών
Σταθμών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.). Η Συλλογική αυτή Σύμβαση είναι η πρώτη
που υπογράφεται στα δεκαπέντε χρόνια λειτουργίας της δημοτικής
και της ιδιωτικής ραδιοφωνίας.
Η Σύμβαση έχει ισχύ έως 31/12/2002, ρυθμίζει τους όρους
αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων και μεταξύ των άλλων
προβλέπει:
Την καθιέρωση ενιαίου μισθολογίου εσωτερικών – εξωτερικών
συντακτών, όπως αντιστοιχεί στις πραγματικές συνθήκες άσκησης
της δημοσιογραφικής εργασίας, γεγονός που ανοίγει νέους
δρόμους στον κλάδο.
Τη διασφάλιση της πενθήμερης εργασίας και των υποχρεωτικών
αργιών, καθώς και την καθιέρωση πρόσθετης αμοιβής για την
εργασία του Σαββάτου και της Κυριακής.
Την αναγνώριση της συνολικής προϋπηρεσίας των δημοσιογράφων
που εργάζονται στους Ραδιοσταθμούς.
Την κατοχύρωση της αποζημίωσης για απασχόληση εκτός έδρας, την
εξασφάλιση πλήρους ασφαλιστικής αποζημίωσης, για την περίπτωση
ατυχήματος σ’ αυτές αλλά επίσης και την κατοχύρωση του
δικαιώματος άρνησης για αποστολές σε επικίνδυνες περιοχές.
Τη γνωστοποίηση στην ΕΣΗΕΑ των συμβάσεων που υπογράφονται από
τους εργαζομένους με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, γεγονός που
εξασφαλίζει τη διαφάνεια των όρων εργασίας και τη δυνατότητα
παρέμβασης της Ενώσεως.
Την υποχρέωση της εργοδοτικής πλευράς να μην προβεί σε μαζικές
απολύσεις.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η Σύμβαση αυτή, όπως
και η Σύμβαση με την Ε.Ι.Η.Ε.Α., λήγουν στο τέλος του χρόνου
και έως τότε θα έχει ολοκληρωθεί και η υπογραφή των συμβάσεων

με τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Με αυτόν τον τρόπο
δημιουργείται ένα σταθερό καθεστώς εργασίας πάνω στο οποίο θα
στηριχθεί η διεκδίκηση της υπογραφής ενιαίας σύμβασης ως προς
τους όρους εργασίας και αμοιβής για τους δημοσιογράφους σε όλα
τα Μ.Μ.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιομορφίες του κάθε μέσου.
Αντίγραφα της νέας Συλλογικής Σύμβασης έχουν ήδη αποσταλεί
στους εκπροσώπους της Ενώσεως στους ραδιοφωνικούς σταθμούς για
να λάβουν γνώση οι εργαζόμενοι. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
λαμβάνουν αντίγραφα της συμβάσεως, είτε από της Γραμματεία της
Ενώσεως, είτε από το site της ΕΣΗΕΑ: www.esiea.gr για να είναι
και οι ίδιοι σε θέση να ελέγξουν την εφαρμογή της.

