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Η
ΕΣΗΕΑ
καταγγέλλει
την
εργοδοσία της εφημ. «Κέρδος»
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καταγγέλλει την προσχηματική
«διαβούλευση» της εργοδοσίας της εφημερίδας «ΚΕΡΔΟΣ», που
σκοπό έχει να επιβάλει στους εργαζόμενους της εφημερίδας
σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης μιας ημέρας εβδομαδιαίως από
1/8/2014-31/12/2014.
Το Δ. Σ. της ΕΣΗΕΑ στην εξώδικη απάντησή του τονίζει ότι:
H εργοδοσία (Κέρδος Εκδοτική ΑΕ) γνωρίζει ότι όλοι οι
εργαζόμενοι έχουν ασκήσει το νόμιμο δικαίωμα της
επίσχεσης εργασίας έως την πλήρη και ολοσχερή καταβολή
των δεδουλευμένων αποδοχών τους, τις οποίες παράνομα και
αντισυμβατικά παραλείπει να τους καταβάλει.
Tην οικονομική αδυναμία στην οποία οι εργαζόμενοι έχουν
περιέλθει λόγω της στέρησης του μισθού τους, ως
μοναδικού μέσου για την κάλυψη των αναγκών βιοπορισμού
των ιδίων και των οικογενειών τους, καθώς και την
εκπλήρωση των αυξημένων οικονομικών υποχρεώσεων του
καθενός.
Με την πρόσκλησή της, η εργοδοσία προβάλλει τον προσχηματικό
ισχυρισμό ότι συντρέχει «όλως περιορισμένη ανάγκη για την
παροχή εργασίας ( ) και ειδικότερα, ανάγκη στοιχειωδών
διοικητικών λειτουργιών, φύλαξης και ασφάλειας των

περιουσιακών στοιχείων», ενώ την ίδια στιγμή εξακολουθεί όλως
παράνομα και κακόπιστα να παραλείπει την εκπλήρωση των οφειλών
της έναντι των εργαζομένων, τους οποίους καλεί να επιστρέψουν
στις θέσεις εργασίας τους και ουσιαστικά να παραιτηθούν από
την περαιτέρω διεκδίκηση των αξιώσεών τους.
Ταυτόχρονα με το πρόσχημα αυτό επιδιώκει να εξασφαλίσει με το
ελάχιστο δυνατό οικονομικό κόστος την διοικητική της
λειτουργία επιβάλλοντας την εκ περιτροπής απασχόληση στο
σύνολο του προσωπικού – ασκώντας καταχρηστικά δικαίωμα που της
παρέχει ο νόμος  παρά το γεγονός ότι πριν από δύο μήνες
υπέβαλε αίτηση για την κήρυξη πτώχευσης η οποία συνεπάγεται
την οριστική παύση των λειτουργιών της επιχείρησης και την
απώλεια όλων των θέσεων εργασίας.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ δηλώνει κατηγορηματικά ότι οι εργαζόμενοι
δημοσιογράφοι στην εφημερίδα «ΚΕΡΔΟΣ» παραμένουν σε επίσχεση
εργασίας, μέχρις ότου τους καταβληθούν πλήρως οι οφειλόμενες
δεδουλευμένες αποδοχές τους και αρνούνται τη μονομερή επιβολή
συστήματος εκ περιτροπής απασχόλησης ως παράνομη, καθώς δεν
πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, σε κάθε δε περίπτωση ως
καταχρηστική,
αποτελέσματα.

μη

δυνάμενη

άρα

να

παραγάγει

έννομα

Η μόνη πράξη που μπορεί να έχει νόημα για την ΕΣΗΕΑ είναι η
επαναλειτουργία της εφημερίδας και η καταβολή όλων των
οφειλόμενων αποδοχών και μόνο για το σκοπό αυτό το Δ.Σ.
προτίθεται να προσέλθει σε συζήτηση με την εργοδοσία.
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