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ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΣΙΑΣ ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΕΝΝΕΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ

Οι Συνεργαζόμενες Ενώσεις στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ
καταγγέλλουμε την προκλητική κι ανάλγητη στάση της εργοδοσίας
στους ραδιοσταθμούς SFERA και DERTI καθώς επέλεξε τις ημέρες
του Πάσχα για να προβεί στην απόλυση του συνόλου σχεδόν των
τεχνικών που εργάζονταν στους ραδιοσταθμούς(εννέα από τους
ένδεκα). Οι απολύσεις των συναδέλφων, οι οποίες καταγγέλθηκαν
ως παράνομες και καταχρηστικές στο ΣΕΠΕ, ήρθαν ως «απάντηση»
στην άρνηση των συναδέλφων να δεχθούν την πρόταση-τελεσίγραφο
περικοπής μισθών κατά 30% και όλων των θεσμικών δικαιωμάτων
των τεχνικών
ή να απολυθούν.
Το εκβιαστικό δίλημμα για να δεχτούν οι συνάδελφοι τις
μειώσεις αποδοχών παρουσιάστηκε όπως συνήθως γίνεται-με το
πρόσχημα της οικονομικής κρίσης, τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζει η εταιρία καθώς και τα χρέη που παρελήφθησαν από
την προηγούμενη ιδιοκτησία. Η κίνηση αυτή, φαίνεται ότι ήταν
καλά προμελετημένη, δεδομένου ότι η εν λόγω διοίκηση τους
τελευταίους μήνες, παρά τα οικονομικά προβλήματα τα οποία
επικαλείται, είχε προβεί σε αθρόες προσλήψεις νέων και άπειρων
τεχνικών, χωρίς
εκπαιδευομένων.
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Οι Συνεργαζόμενες Ενώσεις στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ
δηλώνοντας για άλλη μια φορά ότι η μόνη ασπίδα μας ενάντια
στην εργοδοτική ασυδοσία είναι η συλλογική δράση και ενότητα
του κλάδου:
Χαιρετίζει την στάση των συναδέλφων στους ραδιοσταθμούς
SFERA και DERTI όπου όχι μόνο δε δέχτηκαν τις μειώσεις,
αλλά χωρίς να υπογράψουν τις απολύσεις, δίνουν τη μάχη
για δουλειά με δικαιώματα.
Διαμαρτύρεται με τον πιο έντονο τρόπο για παιχνίδια που
παίζονται στην πλάτη των εργαζομένων τεχνικών

ραδιοφωνίας, που αφήνουν για άλλη μια φορά να φανεί
ξεκάθαρα σε όλο το μεγαλείο της η διαπλοκή της
εργοδοσίας με την κυβέρνηση, προσφέροντας φτηνό
ανειδίκευτο προσωπικό και καταργώντας ειδικότητες που
συνδέονται άμεσα με την ποιότητα παραγωγής του
οπτικοακουστικού έργου.
Απευθύνει ερώτημα προς κάθε κατεύθυνση και αρμόδια αρχή
για το πώς εξακολουθούν να λειτουργούν οι συγκεκριμένοι
ραδιοσταθμοί με σοβαρά ελλείμματα μετά τις απολύσεις
των τεχνικών- όχι μόνο στην ποιότητα του παραγόμενου
ραδιοφωνικού έργου, αλλά και στην ίδια την ασφάλεια των
εργαζομένων καθώς οι ραδιοσταθμοί λειτουργούν χωρίς το
απαιτούμενο νόμιμο σύστημα και άδεια πυρασφάλειας,
θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια την ζωή των συναδέλφων μας.
Η Συντονιστική
του Τύπου και
τεχνικών και θα
των δικαιωμάτων

Επιτροπή των Συνεργαζόμενων Ενώσεων στο χώρο
των ΜΜΕ στέκεται στο πλευρό των απολυμένων
παλέψει με κάθε νόμιμο μέσο για την κατοχύρωση
τους.
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