ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ
ΜΜΕ
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ καλεί τους συναδέλφους σε διαρκή επαγρύπνηση
την τρέχουσα περίοδο καθώς διαπιστώνει καθημερινά δυσάρεστες
εξελίξεις στις επιχειρήσεις Ενημέρωσης που στρέφονται κατά των
συλλογικών, των ατομικών και των συντακτικών δικαιωμάτων των
δημοσιογράφων.
Συγκεκριμένα το Δ.Σ. αποφάσισε να προχωρήσει σε κινητοποιήσεις
τις επόμενες μέρες στα εξής Μέσα Ενημέρωσης:
 Στον Ρ/Σ «FLASH 96», την Τετάρτη, 8/9/2004 πραγματοποιεί
3ωρη στάση εργασίας από τις 13.00 έως τις 16.00 διεκδικώντας
την άμεση επαναπρόσληψη των απολυθέντων συναδέλφων Χρίστου
Βούζα (την οποία είχε υποσχεθεί ο σταθμός) και Θανάση Κάππου,
την πληρωμή των δεδουλευμένων του Αυγούστου και όλων των
οφειλόμενων αμοιβών, την ακριβή τήρηση των όρων της Συλλογικής
Σύμβασης, και την καταβολή στο εξής των δεδουλευμένων κάθε
μηνός την 1η του επομένου μήνα, όπως ορίζει ο νόμος.
 Στον Ρ/Σ «PLANET», επίσης την Τετάρτη 8/9/2004, έχει κηρύξει
3ωρη στάση εργασίας από τις 13.00 έως τις 16.00 απαιτώντας την
καταβολή των δεδουλευμένων του Αυγούστου και όλων των
οφειλομένων δεδουλευμένων, την καταβολή των αμοιβών εκάστου
μηνός την 1η του επομένου μήνα όπως ορίζει ο νόμος και την
ακριβή τήρηση των όρων της Σ.Σ.Ε.
 Στον Ρ/Σ «ΣΚΑΪ» πραγματοποιεί 24ωρη απεργία, από το πρωί
στις 6.00 της Πέμπτης 9/9/2004 έως το πρωί στις 6.00 της
Παρασκευής 10/9/2004, ζητώντας την άμεση επαναπρόσληψη των
συναδέλφων τους οποίους ο ραδιοσταθμός απέλυσε (ή υποχρέωσε σε
παραίτηση). Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ επισημαίνει τον αιφνιδιαστικό
και εκδικητικό χαρακτήρα αυτών των απολύσεων που στοχεύουν
στον εκφοβισμό όλων των συναδέλφων, στην υπονόμευση των
συνδικαλιστικών και των συντακτικών τους κατακτήσεων, και στην
αμφισβήτηση του δικαιώματος της ΕΣΗΕΑ και των άλλων Ενώσεων να
ασκούν στο συγκεκριμένο Μέσο Ενημέρωσης τα συνδικαλιστικά τους

καθήκοντα. Ας μην ξεχνάμε τον απεργοσπαστικό μηχανισμό που
στήνεται από την διευθυντική ομάδα και την εργοδοσία κατά τη
διάρκεια των τελευταίων απεργιακών κινητοποιήσεων.
 Στον Τ/Σ «COSMOPOLIS  TVC» το Δ.Σ. της Ένωσης κήρυξε 24ωρη
απεργία από τις 6.00 το πρωί της Πέμπτης 9/9/2004 έως τις 6.00
π.μ. της Παρασκευής 10/9/2004, απαιτώντας την ανάκληση της
αυθαίρετης απόλυσης της συναδέλφου Μαρίας Τζήμα και την πλήρη
εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης.
 Στις επιχειρήσεις Ενημέρωσης του Γιώργου Τράγκα όπου δεν
τηρούνται οι Σ.Σ.Ε., καθώς και στις εφημερίδες συμφερόντων Κ.
Μήτση («Αδέσμευτος Τύπος», «Βραδυνή») και στην «Απογευματινή»
όπου διαπιστώνεται κύμα απολύσεων, το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ αποφάσισε
κινητοποιήσεις οι οποίες θα εκδηλωθούν τις επόμενες μέρες σε
χρόνο και διάρκεια που θα καθοριστεί από κοινού με τις
συνεργαζόμενες Ενώσεις των εργαζομένων στον Τύπο και τα ΜΜΕ.
Το μεσημέρι (13.00) της Τετάρτης 8/9/2004 συγκαλείται το Μικτό
Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ το οποίο και θα αναλάβει ευθύνες και για
την περιφρούρηση των κινητοποιήσεων.

