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αυθαίρετες και καταχρηστικές ενέργειες της εργοδοσίας του
Ομίλου ALPHA σε βάρος των εργαζομένων στην τηλεόραση και το
ραδιόφωνο, άσκησε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ.
Δημοσιογράφοι, τεχνικοί, διοικητικοί, σκηνοθέτες και όλοι οι
εργαζόμενοι στον ALPHA πραγματοποίησαν χθες και σήμερα
συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, στις εγκαταστάσεις του σταθμού, με
κυρίαρχο στοιχείο την ομόφωνη καταδίκη των σχεδίων της
εργοδοσίας, που επιχειρεί να διαφοροποιήσει τον χαρακτήρα του
σταθμού, να απαξιώσει τη συμβολή των εργαζομένων στο
ενημερωτικό προϊόν και τη λειτουργία της τηλεόρασης και του
ραδιοφώνου.
Καταγγέλθηκε, επίσης, η πρωτοφανής απόπειρα της ιδιοκτησίας
του Ομίλου να παγιδεύσει τους εργαζόμενους, ώστε υπογράφοντας
έγγραφο οικειοθελούς αποχώρησης να παραιτηθούν εκ προοιμίου
από κάθε δικαίωμά τους.
Την Τετάρτη το βράδυ, κάτω από την έντονη πίεση των
εργαζομένων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας Ρικ Σπίνερ,
υποχρεώθηκε να συναντηθεί με τα Προεδρεία των σωματείων του
κλάδου, που του επανέλαβαν την αταλάντευτη θέση τους για άμεση
ανάκληση των σχεδίων της εργοδοσίας για μαζικές απολύσεις και
του επεσήμαναν τις ευθύνες της ιδιοκτησίας του Ομίλου για
υπονόμευση του συνδικαλιστικού δικαιώματος.
Το Δ.Σ. της Ένωσης καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό
τρόπο, τα σχέδια αυτά 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 ότι
θα αντιδράσει με όλους τους τρόπους και όλα τα μέσα που
διαθέτει.
Σήμερα πραγματοποιήθηκε νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στην

οποία υπογραμμίστηκε για μία ακόμη φορά ότι μπροστά στην
αδιαλλαξία της εργοδοσίας να μειώσει τις θέσεις εργασίας και
να οδηγήσει με τον μανδύα της εθελουσίας εξόδου στην ανεργία
μεγάλο αριθμό συναδέλφων, η απάντηση είναι απεργιακές
κινητοποιήσεις. Ήδη το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ, όπως ανακοινώθηκε και
στην αποψινή συγκέντρωση, έχει λάβει σχετικές αποφάσεις, ενώ
σε συνεργασία και με όλα τα σωματεία των εργαζομένων
(τεχνικών, διοικητικών, σκηνοθετών κ.λπ.) προγραμματίζεται η
κλιμάκωση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων, με αφετηρία την
πραγματοποίηση 4ωρης στάσης εργασίας στις αρχές της προσεχούς
εβδομάδας.
Στο έγγραφο της παρέμβασης της ΕΣΗΕΑ προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
του ΕΣΡ κ. Ιωάννη Λασκαρίδη τονίζεται ειδικότερα ότι:
«Από την Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2009, με εντολή προφανώς των
νομίμων εκπροσώπων της «ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ»,
καταργήθηκε το από της έναρξης λειτουργίας του σταθμού ζωντανό
δελτίο ειδήσεων που μεταδιδόταν καθημερινά στις 12.00 τα
μεσάνυχτα.
Αντ αυτού

μεταδίδει,

μεταξύ
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πρωινή,

μαγνητοσκοπημένο δελτίο, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση της
κοινής γνώμης, χωρίς την παραμικρή σχετική ένδειξη,
παραπλανώντας προφανώς και τους τηλεθεατές, ως προς την έννοια
της άμεσης μετάδοσης της επικαιρότητας.
Με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά φαλκιδεύεται το δικαίωμα
ενημέρωσης της κοινής γνώμης, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο
δελτίο στερείται του στοιχείου των τελευταίων ειδήσεων της
επικαιρότητας. Παράλληλα με την αντίστοιχη κατάργηση των
απαιτουμένων διαδικασιών και την ανατροπή της σχετικής
πληρότητας για την εργασία αυτή, όπως και με τις ασκούμενες
πιέσεις υπό το μανδύα προγράμματος δήθεν εθελουσίας εξόδου,
συρρικνώνονται οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας, πλήττονται οι
εργασιακές σχέσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων, με ό,τι
αυτό συνεπάγεται για την υπονόμευση του δικαιώματος ενημέρωσης
της κοινής γνώμης μέσα από τη δημόσια συχνότητα, που έχει
παραχωρηθεί στο συγκεκριμένο Ρ/Σ.
Παρεμφερή όμως είναι τα προβλήματα και στον Ρ/Σ ALPHA, στον
οποίο έχει παραχωρηθεί επίσης δημόσια συχνότητα και

ακολουθείται ίδια τακτική για τη συρρίκνωση του συντακτικού
και λοιπού προσωπικού, παρά τα προβλεπόμενα.
Το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ θεωρεί απαραίτητη την άμεση παρέμβασή σας για
την αποτροπή της συρρίκνωσης των θέσεων εργασίας, τη
διασφάλιση της απρόσκοπτης απασχόλησης των συναδέλφων μας, με
την οποία συνδέεται ο ενημερωτικός χαρακτήρας του Τ/Σ και Ρ/Τ
ALPHA και για την εκπομπή του προγράμματός τους έχει
παραχωρηθεί δημόσια συχνότητα.
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