Η ΕΣΗΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΑΙΓΜΟ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ “ALTER”
Δεν έχει προηγούμενο η ταλαιπωρία και ο εμπαιγμός εκατοντάδων
εργαζομένων στον τηλεοπτικό σταθμό «ALTER», με τους
εργαζόμενους να παραμένουν επί μήνες απλήρωτοι. Τώρα
μαθαίνουμε ότι η διεύθυνση του σταθμού μοιράζει εν κρυπτώ
υποσχέσεις για καταβολή κάποιου ποσού σε ορισμένους μόνο
εργαζόμενους(τεχνικούς, διοικητικούς και δημοσιογράφους) με
αντάλλαγμα να αποσύρουν την υπογραφή τους από την αίτηση
πτώχευσης που ετοίμαζαν.
Είναι προφανές ότι η διεύθυνση του σταθμού πατώντας πάνω στην
απελπισία των απλήρωτων εργαζομένων επιχειρεί να ανοίξει όπωςόπως τον σταθμό. Ακόμη και αυτά τα ανταλλάγματα που υπόσχεται
η διεύθυνση δεν πρόκειται να δοθούν αμέσως, όπως διευκρίνισε
στη συνάντηση που είχε με το διοικητικό συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, ο
εκπρόσωπος της εταιρίας κ. Γκότσης, αλλά όταν τελειώσει η
διαδικασία με την προσφυγή στο άρθρο 99. Όπως χαρακτηριστικά
μάλιστα είπε, τα χρήματα αυτά δεν υπάρχουν αλλά θα βρεθούν
όταν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από επενδυτή, έναν εκ των οποίων και
κατανόμασε (τον εφοπλιστή Μαρινάκη).
Το κυριότερο στοιχείο είναι ότι από την «μοιρασιά» μένουν
απέξω πάνω από τους μισούς εργαζόμενους του «ALTER», με τη
διοίκηση του σταθμού να αρνείται να διευκρινίσει με ποια
κριτήρια και πώς επιλέχθηκαν οι εργαζόμενοι που καλούνται να
υπογράψουν ένα αμφίβολο από νομικής πλευράς «χαρτί». Ο δε
μεγαλομέτοχος του καναλιού κ. Κουρής αρνείται επίμονα να
συναντηθεί με το διοικητικό συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, μη βγαίνοντας
καν στο τηλέφωνο.
Στη σωρεία εργασιακών παραβιάσεων, που έχουν συμβεί στο
«ALTER», η κυβέρνηση όχι μόνο δεν ήταν απούσα, αντιθέτως ήταν
εκεί παρούσα προκλητικά υπέρ της εργοδοσίας. Η κατάργηση των
ΣΣΕ, οι μειωμένες αποζημιώσεις για τη διευκόλυνση των

απολύσεων και η κατάργηση κάθε προστασίας των εργαζομένων
ευνοεί στην πράξη μεθοδεύσεις τύπου «ALTER», οι οποίες
αρχίζουν να γίνονται κανόνας και για άλλα ΜΜΕ. Η κυβέρνηση
στήριξε τη Digea στο να κατεβάσει το σήμα του «ALTER» όταν οι
εργαζόμενοι κατάφεραν να πάρουν το κανάλι στα χέρια τους.
Βασική ευθύνη σε όσα συμβαίνουν στο «ALTER» φέρουν και οι
ίδιες οι τράπεζες (ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΘΝΙΚΗ, EUROBANK, ΑΓΡΟΤΙΚΗ) οι
οποίες προκειμένου να διαφυλάξουν τα κέρδη τους απαιτούν
δραστική μείωση του προσωπικού, των δικαιωμάτων τους και των
δεδουλευμένων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καταδικάζει τον πειρατικό
τρόπο με τον οποίο η ιδιοκτησία του «ALTER» επιχειρεί να
ανοίξει στον σταθμό, χωρίς να έχει εκπληρώσει το βασικό
προαπαιτούμενο: Την καταβολή των δεδουλευμένων.
Ζητούμε να καταβληθούν άμεσα όλα τα δεδουλευμένα με τους
νόμιμους τόκους και όλες οι ασφαλιστικές εισφορές καθώς και η
συνδρομή στο σωματείο μας την οποία οφείλει η διοίκηση του
σταθμού από τον Αύγουστο του 2010. Το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΕΣΗΕΑ θέλει να επαναλειτουργήσει άμεσα ο σταθμός, όχι όμως
χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί τα νόμιμα δικαιώματα και τα
δεδουλευμένα όλων των εργαζομένων ανεξαιρέτως.
Επιμένει στην ανάγκη κοινής δράσης όλων των ειδικοτήτων, του
σταθμού και θεωρεί την προάσπιση με έργα και όχι λόγια της
ενότητας των εργαζομένων σε όλα τα ΜΜΕ, σημαντική προϋπόθεση
για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους.
Τέλος το Δ.Σ. διαμηνύει ότι δεν θα επιτρέψουμε ούτε ένας
εργαζόμενος να απολυθεί, ούτε ένας να μη λάβει αυτά που ο
επιχειρηματίας Κουρής τους οφείλει. Ενωμένοι όλοι οι
εργαζόμενοι θα αγωνιστούμε ως την τελική δικαίωση όλων.
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