Ο
δήμαρχος
Πειραιά
ποινικοποιεί την απεργία
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καταγγέλλει το δήμαρχο
Πειραιά κ. Χρ. Αγραπίδη και τη διοίκηση της Δημοτικής
Ραδιοφωνίας Πειραιά (ΔΗΡΑΠ) για την προσπάθεια ποινικοποίησης
των αγώνων των εργαζομένων που διεκδικούν στοιχειώδη
δικαιώματά τους, δηλαδή την εφαρμογή των Σ.Σ.Ε., την εξόφληση
των δεδουλευμένων και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας.
Την 30.3.04 κοινοποιήθηκε νόμιμα στη διοίκηση του σταθμού η
απόφαση του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ για κήρυξη απεργίας από 6 π.μ. της
Δευτέρας, 5/4/04, με αιτήματα: 1) την επαναπρόσληψη του
συναδέλφου Λάμπρου Παπαξενάκη, 2) την πλήρη εφαρμογή της
Σ.Σ.Ε. του 2002, 3) την άμεση εφαρμογή της Σ.Σ.Ε. του 2003 και
4) την άμεση καταβολή των αναδρομικών.
Την αμέσως επόμενη, η διοίκηση της ΔΗΡΑΠ προσέφυγε στα
δικαστήρια ζητώντας να κηρυχθεί η απεργία παράνομη και
καταχρηστική.
Στη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων την Παρασκευή,
εκπρόσωποι του σταθμού παρουσίασαν αποδείξεις Τράπεζας, με
βάση τις οποίες ισχυρίστηκαν στο δικαστήριο ότι μόλις την
προηγούμενη ημέρα είχαν καταβληθεί στους εργαζόμενους-μέλη της
ΕΣΗΕΑ τα αναδρομικά από την εφαρμογή των Σ.Σ.Ε. για τα έτη
2002 και 2003 και επίσης, ότι οι αμοιβές των δημοσιογράφωνμελών της ΕΣΗΕΑ καθορίζονται με βάση την ισχύουσα Σ.Σ.Ε.
Ανεξάρτητα από το βάσιμο ή μη αυτών των ισχυρισμών, που
προβλήθηκαν μόνο και μόνο για να προβληθεί το επιχείρημα πως η
ΕΣΗΕΑ δεν νομιμοποιείται να προχωρήσει σε απεργία για τα μη
μέλη της, οι διοικήσεις του Δήμου και της ΔΗΡΑΠ ομολογούν με
τον τρόπο τους ότι εξακολουθούν, κατά παράβαση των νόμων, να
μην εφαρμόζουν τις Σ.Σ.Ε. για τα μη μέλη της ΕΣΗΕΑ. Δηλαδή,
ότι οι μισοί και πλέον δημοσιογράφοι του σταθμού αμείβονται με
μισθούς πείνας.
Όσον αφορά τον συνάδελφο Λάμπρο Παπαξενάκη, ο οποίος απολύθηκε
επειδή απαίτησε τα νόμιμα δικαιώματά του, η διοίκηση της ΔΗΡΑΠ

με προκλητικό τρόπο πρόβαλε το “νόμιμο” δικαίωμά της να
απολύσει.
Το δικαστήριο, ακολουθώντας την πεπατημένη των εποχών, κήρυξε
τελικά την απεργία παράνομη και καταχρηστική.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ δηλώνει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι
δεν πρόκειται να σταματήσει τον αγώνα για την εφαρμογή των
Σ.Σ.Ε. για όλους τους εργαζόμενους και την επαναπρόσληψη του
συναδέλφου Λ. Παπαξενάκη.
Καταγγέλλει τον δήμαρχο Πειραιά και τη διοίκηση της ΔΗΡΑΠ για
αντεργατική, αντισυνδικαλιστική συμπεριφορά και τους καλεί να
συμμορφωθούν άμεσα με όσα ορίζουν οι Σ.Σ.Ε. και η εργατική
νομοθεσία.
Καλεί τους συναδέλφους στο ΚΑΝΑΛΙ ΕΝΑ να μην επιτρέψουν το
διαχωρισμό τους σε αμειβόμενους δύο κατηγοριών και να
διαφυλάξουν την ενότητά τους και την αποφασιστικότητά τους για
την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους.

