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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. – Ε.Σ.Η.Ε.Α.
Έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ. με αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Η.Ε.Α.
πραγματοποιήθηκε χτες το βράδυ, με αντικείμενο τις απολύσεις
20 δημοσιογράφων που εξήγγειλε η διοίκηση της “Μακεδονικής
Εκδοτικής Εκτυπωτικής Α.Ε.”, η οποία προτίθεται να κλείσει το
Γραφείο Αθήνας της εφημερίδας “Μακεδονία”.
Το πρόσχημα που χρησιμοποιεί η εργοδοσία είναι η περιστολή
δαπανών, προκειμένου το συγκρότημα να εξασφαλίσει δανειοδότηση
για τη συνέχιση και ενίσχυση των δραστηριοτήτων του!
Οι διοικήσεις των δύο Ενώσεων θεωρούν την ενέργεια αυτήν
απαράδεκτο εκβιασμό, με τον οποίο επιχειρείται να καλυφθεί με
την απώλεια θέσεων εργασίας η κακή διαχείριση της επιχείρησης.
Συνέπειες αυτής της διαχείρισης είναι άλλωστε:
– Η καθυστέρηση της καταβολής δεδουλευμένων και αναδρομικών
στους δημοσιογράφους των εφημερίδων “Μακεδονία”, “Θεσσαλονίκη”
και “Σπορ του Βορρά”.
– Τα χρέη του συγκροτήματος προς τα ασφαλιστικά ταμεία.
– Η ελλιπέστατη τήρηση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
Οι διοικήσεις των δύο Ενώσεων, προσπαθώντας να εξαντλήσουν και
το έσχατο περιθώριο διαπραγμάτευσης, ζήτησαν με επιμονή από τη
διοίκηση του συγκροτήματος άμεση συνάντηση με τον ιδιοκτήτη
του. Οι προσπάθειές τους προσέκρουσαν σε άρνηση.
Τα Διοικητικά Συμβούλια της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. και της Ε.Σ.Η.Ε.Α.

δεν θα επιτρέψουν ούτε μία απόλυση δημοσιογράφου από τη
“Μακεδονική Εκδοτική Εκτυπωτική Α.Ε.” και θα διεκδικήσουν με
κάθε μέσο τη διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας.
Στο πλαίσιο αυτό, το Δ.Σ. της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. προειδοποιεί ότι
εάν απολυθεί έστω και ένας συνάδελφος θα κηρύξει
σαρανταοκτάωρη απεργία στις εφημερίδες “Μακεδονία”,
“Θεσσαλονίκη” και “Σπορ του Βορρά”, τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2005
και την Τρίτη 5 Ιουλίου 2005.
Εφόσον η εργοδοσία επιμείνει στην ίδια τακτική, οι αγωνιστικές
κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν με όποιον τρόπο κρίνουν σκόπιμο
τα Δ.Σ. των δύο Ενώσεων.
Τα Διοικητικά Συμβούλια
Με την παράκληση να αναρτηθεί, να δημοσιευθεί και να μεταδοθεί

