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Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ απέστειλε χθες επιστολή στον
εκδότη των εφημερίδων «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», «ESPRESSO» και «ΕΣΤΙΑ» κ.
Γιάννη Φιλιππάκη διαμαρτυρόμενη για τη συνεχιζόμενη
καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών των
συναδέλφων. Η επιστολή κοινοποιήθηκε επίσης στον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιάννη Βρούτση και στη
Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας κυρία Άννα
Στρατινάκη.
Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:
«Κύριε Φιλιππάκη
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, αφού ενημερώθηκε για την
τραγική κατάσταση, στην οποία έχουν περιέλθει οι συνάδελφοι
δημοσιογράφοι στις εφημερίδες ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ESPRESSO και ΕΣΤΙΑ,
που εκδίδετε καθώς και στα αντίστοιχα sites dimokratianews.gr,
espressonews.gr και estianews.gr, εξαιτίας της καθυστέρησης
της καταβολής των δεδουλευμένων τους, σας καλεί να καταθέσετε
εγγράφως, το αργότερο μέχρι τις 12 Οκτωβρίου, πρόγραμμα
καταβολών για την
αποπληρωμή των οφειλομένων μέχρι σήμερα
αποδοχών τους.
Δεδομένου ότι οι οφειλές σας αφορούν σε διάστημα από έξι μέχρι
οκτώ μήνες, θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένο, ο προγραμματισμός
σας να περιέχει μηνιαίες, σταθερές και οριζόντιες καταβολές σε

όλους τους συναδέλφους, με σαφή ενημέρωση σε μηνιαία βάση
μέσω των εκκαθαριστικών της μισθοδοσίας τους, του υπολοίπου
της οφειλής, για το οποίο θα δεσμευτείτε προσωπικά ότι θα
τηρήσετε κατά γράμμα. Οποιαδήποτε άλλη πρόταση αποτελεί
εμπαιγμό στις ανάγκες των συναδέλφων.
Θεωρούμε αυτονόητο ότι θα προβείτε αμέσως σε εξόφληση και όλων
των παρακρατηθεισών συνδικαλιστικών συνδρομών των συναδέλφων
προς το σωματείο μας, τις οποίες μας οφείλετε.
Σε περίπτωση μη δέσμευσής σας και μη τήρησης του προγράμματος
που θα μας καταθέσετε, σας δηλώνουμε ότι θα προβούμε σε κάθε
νόμιμη ενέργεια για τη διεκδίκηση όλων των δεδουλευμένων και
την προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των δημοσιογράφων.
Τέλος, σας γνωστοποιούμε ότι η παρούσα επιστολή κοινοποιείται
στον Υπουργό Εργασίας, καθώς και στη Γενική Γραμματέα του
αντίστοιχου Υπουργείου.
Εν αναμονή των ενεργειών σας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
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