Επιστολή προς την Γ.Γ. του
Υπ. Εργασίας σχετικά με τους
δημοσιογράφους που βρίσκονται
εγκλωβισμένοι σε ΜΜE που
έχουν κλείσει
Επιστολή προς την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας κα
Άννα Στρατινάκη απέστειλε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΕΣΗΕΑ, με την οποία επισημαίνει το σοβαρό πρόβλημα που
αντιμετωπίζουν δεκάδες δημοσιογράφοι που βρίσκονται
εγκλωβισμένοι σε επιχειρήσεις MME που έχουν κλείσει, είτε
είναι σε επίσχεση είτε δεν είναι.
Το πλήρες κείμενο της επιστολής είναι το εξής:
<<Κυρία Γενικέ,

Είμαστε βέβαιοι ότι είστε κοινωνός του προβλήματος
που δημιουργήθηκε λόγω της αδυναμίας πολλών εργαζομένων, των
οποίων οι συμβάσεις εργασίας ανεστάλησαν, να λάβουν την
αποζημίωση ειδικού σκοπού, λόγω ενεργής σύμβασης εργασίας ή
επίσχεσης σε αφερέγγυους εργοδότες, οι οποίοι είτε πτώχευσαν
είτε δεν έχουν καμία επιχειρηματική δραστηριότητα.
Όπως καταλαβαίνετε υφίσταται κενό μέριμνας για όσους
εργαζόμενους βρίσκονται : α) φαίνονται στην ΕΡΓΑΝΗ ως
εργαζόμενοι, με επίσχεση ή χωρίς, σε επιχειρήσεις κλειστές
όταν ανεστάλη η σύμβασή τους από τον τωρινό τους εργοδότη λόγω
του ότι η επιχείρηση του έχει κλείσει με εντολή δημόσιας Αρχής
ή πλήττεται σημαντικά και β) εργαζομένων σε επίσχεση που έχουν
απολυθεί από τον 2ο εργοδότη, καθώς δεν δικαιούνται την
αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800 ευρώ. Και αυτό επειδή

λογίζονται από την Π.Ν.Π. και την
περισσότερους από έναν εργοδότες.

Κ.Υ.Α.

ως

έχοντες

Σας τονίζουμε ότι για τους δημοσιογράφους το
πρόβλημα που ανέκυψε είναι ακόμη πιο έντονο λόγω της
κατάρρευσης, κυρίως από το 2012 και μετά, Μέσων Ενημέρωσης που
απασχολούσαν πολλούς συναδέλφους, όπως η <<ΑΥΡΙΑΝΗ>>, οι
<<ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ>> κλπ. Στα συγκεκριμένα Μέσα οι εργοδότες όχι
μόνο άφησαν τους συναδέλφους μας απλήρωτους αλλά επιπλέον
βρίσκονται σε καθεστώς ομηρίας καθώς δεν μπορούν ούτε να
απολυθούν.
Ζητάμε, λοιπόν, την άμεση παρέμβασή σας, ώστε να
επιλυθεί το πρόβλημα με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο καθώς θα
πρόκειται για αποκατάσταση μιας ξεκάθαρης αδικίας.
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