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Την άμεση ανάκληση των άνομων σχεδίων της εργοδοσίας του ALPHA
, για μαζικές απολύσεις των εργαζομένων στον όμιλο απαιτεί το
Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ, που στη σημερινή του συνεδρίαση με την
παρουσία των εκπροσώπων των εργαζομένων στο ραδιόφωνο και την
τηλεόραση,
αποφάσισε
να
απαντήσει
με
απεργιακές
κινητοποιήσεις.
Η εργοδοσία του ALPHA με το μανδύα των δήθεν «οικειοθελών
αποχωρήσεων» επιχειρεί στην ουσία την ανατροπή των εργασιακών
δικαιωμάτων και προωθεί εκκαθαρίσεις εργαζομένων στον
ραδιοφωνικό και στον τηλεοπτικό σταθμό.
Οποιονδήποτε λεκτικό εξωραϊσμό και αν χρησιμοποιεί, είτε
δηλαδή «εθελουσία έξοδο» είτε «πριμοδοτούμενη», στόχος της
εργοδοσίας είναι η συρρίκνωση των θέσεων εργασίας, η
εντατικοποίηση της εργασίας και η μετατροπή των εργαζομένων σε
«εργολάβους».
Το Δ.Σ. της Ένωσης καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό
τρόπο, τα σχέδια τους και δηλώνει ότι δεν πρόκειται σε καμία
περίπτωση να δεχθεί να πληρώσουν οι εργαζόμενοι με την απόλυσή
τους τα οικονομικά και άλλα συμφέροντα της ιδιοκτησίας και θα
αντιδράσει με όλους τους τρόπους και όλα τα μέσα που διαθέτει.
Η ΕΣΗΕΑ καλεί όλους τους συναδέλφους να μην αποδεχθούν τις
προτροπές της εργοδοσίας που επιεικώς αυθαιρετεί επιχειρώντας
να εξαγοράσει τη συναίνεσή τους.
Ήδη σε συνεννόηση και με τους άλλους συνδικαλιστικούς φορείς
προγραμματίζεται κοινή συνέλευση των εργαζομένων, ως αφετηρία

των αγωνιστικών
συμμορφωθεί.

διεκδικήσεων,

εφόσον

η

εργοδοσία

δεν

Επίσης στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ., υπήρξε διεξοδική
συζήτηση για τη χθεσινή τρομοκρατική, δολοφονική επίθεση
εναντίον της τηλεόρασης του « ALTER ». Ολες οι πλευρές
καταδίκασαν την απαράδεκτη αυτή ενέργεια υπογραμμίζοντας ότι,
στην ουσία, πρόκειται για χτύπημα στην ενημέρωση και στην
ελευθερία της έκφρασης. Αποφασίστηκε, να γίνουν διαβήματα στον
αρμόδιο υπουργό και τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.
Κρίθηκε απαραίτητο, λόγω της σοβαρότητος του θέματος, σε
ειδική συνεδρίαση, να εξεταστεί διεξοδικά το πρόβλημα που
ανακύπτει από την κλιμάκωση της βίας, απ όπου και αν
προέρχεται, τη στοχοποίηση των δημοσιογράφων και τις
επιθέσεις, οι οποίες αποσκοπούν στη χειραγώγηση της
δημοσιογραφικής λειτουργίας και της ενημέρωσης, με εκφοβισμό
των εργαζομένων.
Περιστατικά

λογοκρισίας

και

χειραγώγησης

των

ειδήσεων

καταγγέλλονται και από τους δημοσιογράφους, που εργάζονται στη
Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. Το απαράδεκτο αυτό γεγονός είναι
επίσης στο επίκεντρο στοχοποίησης των συναδέλφων από διαρροές
στο διαδίκτυο, οι οποίες, όπως επισημάνθηκε στη χθεσινή τους
συνέλευση, συνδέονται με επιδιώξεις τρίτων, οι οποίοι θέλουν
να αναλάβουν το αντικείμενο της Γενικής Γραμματείας σαν
εργολαβία.
Παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο επανέλαβε την ανυποχώρητη
θέση του για την προωθούμενη κατάργηση της δημοσίευσης των
Ισολογισμών από τις εφημερίδες, γεγονός που απασχόλησε και τη
σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στον ΕΔΟΕΑΠ, όπου παρέστη
ο Πρόεδρος της Ενωσης κ. Πάνος Σόμπολος.
Όπως είναι γνωστό, η ομόφωνη στάση και η αταλάντευτη θέση του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ, για το θέμα αυτό,
διατυπώθηκε ήδη και στον κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Ευ.
Αντώναρο, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην ΕΣΗΕΑ. Σε
περίπτωση ανατροπής του σημερινού status προκύπτουν ιδιαίτερα

αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνική ασφάλιση, τις εργασιακές
σχέσεις και τη λειτουργία των ΜΜΕ.
Ακόμη το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ αποφάσισε την άμεση προώθηση αιτημάτων
συναδέλφων που αφορούν εκκρεμή ασφαλιστικά θέματα {αναγνώριση
παρελθόντων ετών, την υπαγωγή της απασχόλησης των συνταξιούχων
συναδέλφων στην αρμοδιότητα του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ώστε να μη
συνεχίζεται η σημερινή επιβάρυνσή τους στον ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ)}
κ.ά.
Τέλος, αποφασίστηκε η παρέμβαση της ΕΣΗΕΑ στα δημοσιογραφικά
Ταμεία για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης στους
συναδέλφους που το δικαιούνται.
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