ΝΕΑ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟΝ Ρ/Σ
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ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (ΕΠΗΕΑ)
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΤΙΤΑ)
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ (ΕΤΕΡ)

Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ, ΕΠΗΕΑ, ΕΤΙΤΑ και ΕΤΕΡ
κηρύσσουν νέα 24ωρη απεργία, από τις 13.00 σήμερα Δευτέρα, 5
Αυγούστου 2013 έως τις 13.00 της Τρίτης, 6 Αυγούστου 2013 όλων
των δημοσιογράφων, διοικητικών και τεχνικών υπαλλήλων, που
εργάζονται στον Τ/Σ «ΣΚΑΙ», στον Ρ/Σ «ΣΚΑΙ 100,3» και στην
ιστοσελίδα «skai.gr», λόγω του κλίματος τρομοκρατίας που έχει
δημιουργήσει η εργοδοσία στους συναδέλφους, καθώς προέβη σε 15
παράνομες, αντεργατικές και καταχρηστικές απολύσεις, στις
οποίες περιλαμβάνεται και ο συνδικαλιστικός εκπρόσωπος των
δημοσιογράφων Λεωνίδας Σακλαμπάνης, μετά δε και την άρνηση της
εργοδοσίας του «ΣΚΑΙ» να προσέλθει σε διάλογο με τα Σωματεία.
Οι Ενώσεις ζητούν την άμεση επαναπρόσληψη όλων των απολυθέντων
συναδέλφων, την επαναφορά της εργασιακής ειρήνης και τον
σεβασμό της αξιοπρέπειας και της επαγγελματικής υπόστασης των
συναδέλφων.
Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ απέστειλε σήμερα
προς το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας την ακόλουθη επιστολή 
καταγγελία:

«Σας καταγγέλλουμε τις ανώνυμες εταιρείες με τις επωνυμίες
«ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΣΚΑΙ» και «ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΣΚΑΙ ΑΕ»,
που εδρεύουν και οι δύο στο Νέο Φάληρο Αττικής, οδός Εθνάρχου
Μακαρίου και Φαληρέως αριθμός 2, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται,
που λειτουργούν τον ραδιοφωνικό σταθμό «ΣΚΑΙ 100,3» και τον
τηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΙ» αντίστοιχα, οι οποίες, παρά τις τρεις
κατά σειρά μειώσεις αποδοχών που έχουν επιβάλλει στους
εργαζομένους τους στο βωμό της οικονομική κρίσης και με τις
δεσμεύσεις και υποσχέσεις για μη απολύσεις, προχώρησαν σε
δεκαπέντε (15) απολύσεις συναδέλφων δημοσιογράφων.
Ειδικότερα, η πρώτη των καταγγελλομένων εταιρειών απέλυσε
εντελώς παράνομα και καταχρηστικά δώδεκα δημοσιογράφους,
μεταξύ των οποίων και ο συνδικαλιστικός εκπρόσωπος των
εργαζομένων δημοσιογράφων του ραδιοφωνικού σταθμού ΣΚΑΙ στο
σωματείο μας, Λεωνίδας Σακλαμπάνης, ενώ η δεύτερη εταιρεία
απέλυσε τρεις δημοσιογράφους. Ανάμεσα στους απολυθέντες, εκτός
του συνδικαλιστικού εκπροσώπου, βρίσκονται και τρεις μητέρες,
μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, γεγονός που φανερώνει ότι καμία
πρόβλεψη των κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων δεν υπήρξε πριν
την πραγματοποίηση των απολύσεων.
Πέραν όλων αυτών, οι απολύσεις θα έπρεπε να κριθούν ως
ομαδικές στην πρώτη από τις καταγγελλόμενες εταιρείες,
δεδομένου ότι πρόκειται για εταιρεία που απασχολεί έως εκατόν
πενήντα (150) άτομα και απέλυσε δώδεκα εξ αυτών!
Επειδή οι πράξεις των καταγγελλομένων εταιρειών παρεκκλίνουν
από τα νόμιμα όρια, ζητούμε να προχωρήσετε στις νόμιμες
ενέργειες και κυρίως να προστατευθούν όλοι αυτοί οι
εργαζόμενοι, τόσο οι παρανόμως απολυθέντες, όσο και αυτοί που
πιθανόν να απολυθούν εντελώς καταχρηστικά και παρότι ενέδωσαν
στις πιέσεις και τους εκβιασμούς των εργοδοτριών για
συναίνεση στις μειώσεις με το πρόσχημα της αποφυγής απολύσεων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ
Η Πληρεξούσια Δικηγόρος»
Για αύριο Τρίτη, 6 Αυγούστου 2013, στις 10 π.μ., έχει
προγραμματισθεί νέα συνέλευση των εργαζομένων δημοσιογράφων
των σταθμών «ΣΚΑΙ 100,3» και «ΣΚΑΙ TV», στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ
(Ακαδημίας 20, 3ος όροφος).
ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

