Αθήνα,
Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014

Ανακοίνωση-Δελτίο Τύπου
Κάλεσμα του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους τεχνικούς
όλων των ραδιοφώνων (FΜ, WEB κλπ) για οργάνωση και συστράτευση με την
Ε.Τ.Ε.Ρ

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί καθημερινά τα πολιτικά πράγματα, όπως αυτά εξελίσσονται στην
Χώρα μας.
Ειδικότερα ο κλάδος μας για δεύτερη φορά (η πρώτη ήταν το 2010 επί υπουργίας Λοβέρδου) χτυπήθηκε με
νομοθέτημα εξπρές της μνημονιακής κυβέρνησης και πάντα κατ’ επιταγή των εργοδοτών μας.
Και σε ευρύτερη όμως κλίμακα το εργατικό κίνημα και τα συνδικάτα του γίνονται αυτό τον καιρό στόχος
επιθέσεων από κυβέρνηση και εργοδότες, αλλά και από τους πολυπρόσωπους και ποικιλόχρωμους συνεργάτες
τους οι οποίοι, για τους δικούς τους λόγους και πάντως διαφορετικούς από αυτούς που εξυπηρετούν την
εργατική τάξη, προσπαθούν είτε να χτυπήσουν τις υπάρχουσες ενεργές συνδικαλιστικές δομές, είτε να
εγκαθιδρύσουν πουλημένες ηγεσίες στα Συνδικάτα είτε να προχωρήσουν στην εκπόνηση-δημιουργία δήθεν
μεγάλων, πολυπλόκαμων και ανομοιογενών συνδικαλιστικών πολτών – μορφωμάτων των εργαζομένων με
διαφορετικές ειδικότητες και διαφορετικά εργασιακά χαρακτηριστικά.
Το Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε.Ρ προκειμένου να καταστεί σαφής και κρυστάλλινη η θέση μας για την συνδικαλιστική
κάλυψη των εργαζομένων στα ΜΜΕ επαναλαμβάνουμε για πολλοστή φορά την θέση μας υπέρ της
συγκρότησης, σε δευτεροβάθμιο επίπεδο, Συνδικάτου Τύπου, χωρίς να αποκλείουμε από εκεί και πάνω κάθε
περαιτέρω συζήτηση.
Στα πλαίσια αυτά λοιπόν το ΔΣ της Ε.Τ.Ε.Ρ καλεί κάθε εργαζόμενο ή άνεργο Τεχνικό της
Ελληνικής Ραδιοφωνίας – είτε στα FM είτε στο διαδίκτυο (web)- που βρίσκεται αυτή την στιγμή
εκτός συνδικαλιστικής εκπροσώπησης, να πυκνώσει τις γραμμές της Ε.Τ.Ε.Ρ και να μπολιάσει
με την δυναμική του και τις απόψεις του την Ένωσή μας.
Καλούμε δηλαδή ευθέως κάθε συνάδελφο Τεχνικό, σε όποιο τύπο Ραδιοφωνίας και αν εργάζεται
ή εργαζόταν (FM, βραχέα, μεσαία ή web radios), να οργανωθεί στην Ε.Τ.Ε.Ρ .
Για το λόγο αυτό τα γραφεία μας θα παραμένουν ανοιχτά κάθε μέρα από Δευτέρα –Παρασκευή από τις 10.00
έως τις 17.00 και το Σάββατο από τις 10.00 έως τις 13.00, ενώ στο email : eter@eter.gr, στο κινητό
6932107835 και στο σταθερό 2107645331 oι συνάδελφοι του Δ.Σ. είναι στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω
πληροφορία.
Όλοι στην Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 18.00 στον δεύτερο
όροφο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας (Γ’ Σεπτεμβρίου 48Β)
Η ζωή μας είναι δική μας υπόθεση και δεν πρόκειται να αφήσουμε κανέναν άλλο να την διαφεντεύει.

