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Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποφάσισε την κήρυξη νέας
24ωρης απεργίας από τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας, 4
Φεβρουαρίου 2013, έως τις 6 το απόγευμα της Τρίτης, 5
Φεβρουαρίου 2013, για τους δημοσιογράφους, που εργάζονται στον
ραδιοφωνικό σταθμό «ΣΚΑΪ 100,3» και στην ηλεκτρονική σελίδα
«skai.gr», μετά και την ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των
εργαζομένων του Ομίλου.
Στο νέο ψήφισμα των εργαζομένων αναφέρονται τα εξής:
«Συνέχιση των κινητοποιήσεων στον όμιλο «ΣΚΑΪ» αποφάσισε η
συνέλευση των δημοσιογράφων, η οποία διεξήχθη στο κτήριο της
ΕΣΗΕΑ, καθώς κανένα από τα αιτήματά μας δεν έχει ικανοποιηθεί,
ενώ παράλληλα δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια επικοινωνίας από
την πλευρά της ιδιοκτησίας με το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ ή τους
εργαζόμενους.
Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνέλευσης οι εργαζόμενοι,
εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για τη στάση που έχει
επιδείξει μέχρι σήμερα η ιδιοκτησία του Ομίλου «ΣΚΑΪ».
Βρισκόμαστε ήδη στην 4η μέρα των κινητοποιήσεων μας και η
ιδιοκτησία τηρεί «σιγή ιχθύος». Η άρνηση διαλόγου από την
ιδιοκτησία και η παραπομπή των διεκδικήσεων μας στα
δικαστήρια, είναι αν μη τι άλλο απαξιωτική για τη δουλειά μας.
Όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο ψήφισμά μας στο Ρ/Σ «ΣΚΑΪ
100,3», μετά τις συνεχόμενες επί σειρά 3 ετών μειώσεις στους
μισθούς μας, (σε πραγματικούς αριθμούς ξεπερνούν το 30% των
αποδοχών μας, κατά παράβαση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
μας) και το πρόγραμμα της εθελούσιας εξόδου (μόλις τον

περασμένο Δεκέμβριο), φτάσαμε σε νέες απολύσεις επτά (7)
συναδέλφων μας.
Τονίζουμε ότι οι συνάδελφοι απολύθηκαν με μειωμένη αποζημίωση,
αφού πρώτα εξαναγκάστηκαν να προσυπογράψουν τις συγκεκριμένες
μειώσεις.
Οι εργαζόμενοι δημοσιογράφοι ζητάμε από την ιδιοκτησία του
Ομίλου «ΣΚΑΪ» κ. Ιωάννη Αλαφούζο:
Να επαναπροσλάβει τους απολυμένους συναδέλφους μας.
Να προχωρήσει σε πάγωμα των απολύσεων, τις οποίες
εξακολουθεί να μεθοδεύει.
Να συναντηθεί ο κ. Ιωάννης Αλαφούζος, χωρίς μεσάζοντες
και αντιπροσώπους, με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ
προκειμένου να αποσαφηνίσει ποιες είναι οι προθέσεις
του, τόσο για το Ραδιόφωνο, όσο και για την Τηλεόραση
του ΣΚΑΪ, καθώς η απαξίωση και των δύο μέσων είναι πλέον
εμφανής και κυρίως για τον ραδιοφωνικό σταθμό.
Να ανοίξει ο διάλογος για Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Καλούμε τους συναδέλφους στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση και το
site του «ΣΚΑΪ», ανεξάρτητα από το εάν είναι μέλη της ΕΣΗΕΑ ή
αμείβονται με Δ.Π.Υ. να συμπαρασταθούν έμπρακτα, στον αγώνα
των εργαζομένων του Ρ/Σ «ΣΚΑΪ». Παράλληλα ευχαριστούμε
ιδιαίτερα τους συναδέλφους της τηλεόρασης του Ομίλου για την
έμπρακτη αλληλεγγύη τους».
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