ΕΞΩΔΙΚΗ
ΔΗΛΩΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΗΜ. “ΚΕΡΔΟΣ”
Τα Διοικητικά Συμβούλια της Ε.Σ.Η.Ε.Α., της Ε.Π.Η.Ε.Α. και της
Ε.Τ.Η.Π.Τ.Α., απέστειλαν την ακόλουθη εξώδικη δήλωση 
διαμαρτυρία προς την εταιρεία η οποία εκδίδει την εφημερίδα
«ΚΕΡΔΟΣ» :
«ΠΡΟΣ
Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Ριζαρίου
αρ. 16 και εκπροσωπείται νόμιμα.

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Ε.Σ.Η.Ε.Α., της Ε.Π.Η.Ε.Α. και της
Ε.Τ.Η.Π.Τ.Α., διαμαρτύρονται για μια ακόμη φορά για την
μονομερή και αυθαίρετη μεταβολή που διενεργήσατε στις αποδοχές
των εργαζομένων στην εφημερίδα «ΚΕΡΔΟΣ».
Επειδή η καταβολή των οφειλομένων των εργαζομένων
δημοσιογράφων, διοικητικών υπαλλήλων και τεχνικών στην
εφημερίδα «ΚΕΡΔΟΣ» και την ιστοσελίδα kerdos.gr που
διενεργήσατε για τον μήνα Σεπτέμβριο δεν αποτελεί εξόφληση των
δεδουλευμένων τους αλλά προκαταβολή, καθώς δεν έχετε καταβάλει
το σύνολο των νομίμων αποδοχών.
Επειδή για μία ακόμη φορά προβήκατε εντελώς παράνομα και
καταχρηστικά σε μονομερή μείωση των αποδοχών των εργαζομένων,
όπως αυτές προκύπτουν από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
και τους ειδικότερους όρους αυτών, που έχουν πλέον καταστεί
όροι των ατομικών συμβάσεων εργασίας τους και έχουν δηλαδή
υποκατασταθεί από ενεργές ατομικές συμβάσεις εργασίας, αφού
δεν καταβάλετε τα ποσά που αντιστοιχούν στα νόμιμα επιδόματά

τους.
Επειδή σας έχουμε επανειλημμένα επισημάνει ότι σε καμία
περίπτωση δεν μπορείτε να επιβάλετε μονομερώς, χωρίς τη
συναίνεση των εργαζομένων, νέους όρους ατομικής σύμβασης
δυσμενέστερους του βασικού μισθού και των επιδομάτων, όπως
αυτά προβλέπονται από τις παραπάνω ατομικές συμβάσεις.
Επειδή η ενέργειά σας αυτή πραγματοποιήθηκε μετά τη διαδικασία
ενώπιον του ΣΕΠΕ κατόπιν καταγγελίας μας και παρά την σύσταση
εκ μέρους της να εφαρμόστε τα νόμιμα δεν συμμορφωθήκατε.
Επειδή εντελώς παράνομα έχετε προβεί σε οριζόντια μείωση των
ωρομισθίων των εργαζομένων κατά τις ημέρες πραγματοποίησης
στάσης εργασίας ανεξαρτήτως του ωραρίου εργασίας τους, το
οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις δεν συνέπιπτε με τις ώρες
κήρυξης της στάσης.
Για τους λόγους αυτούς σας καλούμε να καταβάλλετε άμεσα τις
διαφορές, που προκύπτουν από τα επιδόματα που αυθαίρετα και
καταχρηστικά παρακρατήσατε από τους μισθούς των εργαζομένων
δημοσιογράφων, διοικητικών υπαλλήλων και τεχνικών τύπου για
τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2012, άλλως
τα Διοικητικά Συμβούλια των σωματείων επιφυλασσόμαστε για κάθε
νόμιμη ενέργειά μας.
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