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Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεων ΕΣΗΕΑ, ΕΠΗΕΑ και ΕΤΙΤΑ,
διαπιστώνοντας τον ολοφάνερο εμπαιγμό της εργοδοσίας του
CHANNEL 9 (Ν. Ευαγγελάτος, «Όμιλος Κοντομηνά»), που αυτή την
εποχή εκπροσωπείται από τον κ. Γιάννη Ρόρρη ως πρόεδρο και τον
κ. Τάσο Μπούρα, ως αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο,
κάλεσαν σήμερα τους εκπροσώπους της εταιρείας για να
ξεκαθαρίσουν την κατάσταση.
Όπως είναι γνωστό, τις τελευταίες εβδομάδες η εταιρεία
υποχρέωσε μεγάλο αριθμό εργαζομένων, δημοσιογράφων, τεχνικών
και διοικητικών υπαλλήλων, να υπογράψουν συμβάσεις έργου ή
ορισμένου χρόνου, με καταχρηστικό και παράνομο περιεχόμενο,
κατά παράβαση της εργατικής νομοθεσίας και των συλλογικών
συμβάσεων εργασίας.
Παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις που προφορικά έδωσαν
αρχικά ο κ. Ν. Ευαγγελάτος και την Παρασκευή 28/7/06 ο κ. Τ.
Μπούρας ότι αυτές οι συμβάσεις δεν ισχύουν και όλοι οι
εργαζόμενοι απολαμβάνουν πλήρη εργασιακά δικαιώματα, η
εργοδοτική πλευρά, προσπαθώντας να κερδίσει χρόνο και να
διασπάσει τους εργαζόμενους, προχωρεί από σήμερα σε απολύσεις
των 3/4 των εργαζομένων όλων των κλάδων, δηλαδή περίπου 260
συναδέλφων μας.
Παράλληλα, με εκβιαστικό τρόπο η εργοδοσία του καναλιού
επιχειρεί να μεταφέρει την ευθύνη για τη «σφαγή» αυτή των

συναδέλφων στις Ενώσεις μας, απειλώντας ότι στην περίπτωση που
δεν δεχθούν τα σωματεία το σχέδιο συρρίκνωσης του σταθμού και
περικοπών κόστους λειτουργίας, θα προχωρήσουν σε εκκαθάριση
και οριστικό κλείσιμο του σταθμού την ερχόμενη Παρασκευή.
Οι Διοικήσεις των Ενώσεών μας εκτιμούν ότι βρίσκεται σε
εξέλιξη σχέδιο μεταβίβασης του CHANNEL 9 σε άγνωστο ως τώρα
επιχειρηματικό σχήμα, η οποία, για να ολοκληρωθεί, απαιτείται
να παραδοθεί ο σταθμός με το ελάχιστο εργατικό δυναμικό.
Πρόκειται για ένα επιχειρηματικό παιχνίδι καταφανώς σε βάρος
των εργαζομένων αλλά και της ενημέρωσης των πολιτών, που σε
καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτό από το συνδικαλιστικό
κίνημα των εργαζομένων στον Τύπο και τα ΜΜΕ.
Κατόπιν όλων αυτών, οι Ενώσεις μας απευθύνονται στην κυβέρνηση
και τους αρμόδιους υπουργούς Επικρατείας και Εργασίας, οι
οποίοι δεν μπορούν για άλλη μια φορά να υποδύονται τους
Πόντιους Πιλάτους, και στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης,
εφόσον -ειδικά το τελευταίο- έχει την ευθύνη του ελέγχου της
χρήσης των ραδιοτηλεοπτικών συχνοτήτων, οι οποίες σε καμία
περίπτωση δεν είναι ιδιωτική υπόθεση κερδοσκοπικών και
αλλοτρίων συμφερόντων.
Καλούν, επίσης, όλα τα πολιτικά κόμματα, τη ΓΣΕΕ, την ΠΟΣΠΕΡΤ
και όλες τις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές
οργανώσεις να συμπαρασταθούν στον αγώνα, ώστε να μη χαθούν κι
άλλες εκατοντάδες θέσεις εργασίας στο χώρο του Τύπου και ΜΜΕ.
Και να μην απειληθεί περαιτέρω η ήδη ασφυκτικά ελεγχόμενη από
επιχειρηματικά και άλλα συμφέροντα ενημέρωση της ελληνικής
κοινωνίας.
Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεών μας είναι αποφασισμένα να
δημοσιοποιήσουν με όλους τους τρόπους που διαθέτουν αυτές τις
μεθοδεύσεις του «Ομίλου Κοντομηνά» και να αντισταθούν με κάθε
μέσο, θεωρώντας ότι σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λύση οι
συνάδελφοί μας να δεχθούν να υπογράψουν οποιοδήποτε χαρτί
αποχώρησης, «εθελούσιας εξόδου», παραίτησης κ.λπ.  πράξη που
ενισχύει τις προθέσεις της εργοδοσίας για την άμεση και
ανέξοδη εκκαθάριση του σταθμού.
Οι Ενώσεις καταγγέλλουν επίσης τη διχαστική συμπεριφορά της
εργοδοσίας του CHANNEL 9 να εκβιάζει συναδέλφους ή να

επιχειρεί να εξαγοράσει τις συνειδήσεις τους, δίνοντας έναντι
κάποια «ψίχουλα» για να ολοκληρώσει τον απαράδεκτο σχεδιασμό
της.
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