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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Εικοσιτετράωρη απεργία πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι στον Τ/Σ
“CHANNEL 9” για το κύμα απολύσεων που μεθοδεύει η ιδιοκτησία
του σταθμού στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι δημοσιογράφοι, οι
τεχνικοί και το διοικητικό-οικονομικό προσωπικό.
Μετά την αποκάλυψη για άκυρες και καταχρηστικές συμβάσεις, που
υποχρεώθηκαν από την εργοδοσία να υπογράψουν οι εργαζόμενοι,
τώρα οι υπεύθυνοι του σταθμού συμφερόντων του γνωστού
επιχειρηματία Δ. Κοντομηνά προαναγγέλλουν 270 απολύσεις σε
σύνολο 360 εργαζομένων.
Η εργοδοσία καλλιεργώντας κλίμα εκφοβισμού και ανασφάλειας
δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες για την υπογραφή
παράνομων, καταχρηστικών και ψευδεπίγραφων, προχρονολογημένων
συμβάσεων εργασίας δήθεν ορισμένου χρόνου.
Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεων μας, καταγγέλλουν τις
πρωτοφανείς αυτές μεθοδεύσεις της ιδιοκτησίας του CHANNEL 9
για να απολύσει τα 3/4 του συνόλου των εργαζομένων στο σταθμό.
Οι απαράδεκτες πρακτικές, εκτός από την πλήρη ανοχή της
κυβέρνησης εκθέτουν και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης,
που, εάν θέλει να διατηρήσει το όποιο κύρος του, οφείλει να
παρέμβει πάραυτα και με αφορμή όσα μεθοδεύονται στον Τ/Σ
“CHANNEL 9” να απαντήσει επιτέλους σε ποιους, πως και με ποιες
προϋποθέσεις χορηγούνται άδειες ενημέρωσης, που οδηγούν τους
εργαζόμενους στην ανεργία.
Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεων μαζί με όλους τους

εργαζόμενους στον σταθμό είναι αποφασισμένοι να διατηρήσουν
τις θέσεις εργασίας, να υπερασπιστούν το δικαίωμα του
ελληνικού λαού στην ενημέρωση και να διεκδικήσουν ταυτόχρονα
τις απαντήσεις που οφείλουν οι αρμόδιοι στο πελώριο πολιτικό
ερώτημα: Πότε επιτέλους θα έχει διακριτό ρόλο η ενημέρωση από
επιχειρηματικές επιλογές;
Τα Δ.Σ. των συνεργαζομένων Ενώσεων καλούν όλες και όλους τους
εργαζόμενους στο CHANNEL 9 να πάρουν αγωνιστικά μέρος στην
αυριανή 24ωρη απεργία στον τηλεοπτικό σταθμό (από τις 06:00
της Πέμπτης 27/7/2006 έως τις 06:00 της Παρασκευής,
28/7/2006), να περιφρουρήσουν την κινητοποίηση τους και να
βρίσκονται όλη μέρα σε εγρήγορση ενόψει της προσπάθειας της
εργοδοσίας να υπονομεύσει με κάθε τρόπο (και προσφυγή στα
δικαστήρια) το δικαίωμα των εργαζομένων στη δουλειά και την
αξιοπρέπεια τους.
Τα Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ, ΕΠΗΕΑ και ΕΤΙΤΑ καλούν επίσης όλες και
όλους τους εργαζόμενους στον τηλεοπτικό σταθμό αύριο στις
13:30 το μεσημέρι σε Γενική Συνέλευση στις εγκαταστάσεις του
CHANNEL 9 (Παύλου Μελά 25, Ρέντη).

