Η
ΕΣΗΕΑ
ζητεί
τριμερείς
συναντήσεις
για
τις
εφημερίδες “Ελεύθερος Τύπος”
και “Star Press”
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, καταγγέλλοντας την
εργοδοτική αυθαιρεσία, ζήτησε με επιστολές του στην Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να
ορίσει τριμερείς συναντήσεις με τους εκδότες των εφημερίδων
«Ελεύθερος Τύπος» και «Star Press».
Οι επιστολές έχουν ως εξής:
«ΠΡΟΣ
Την κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΑΙΤΗΣΗ
Της «Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών»
(Ε.Σ.Η.Ε.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας αρ. 20
και εκπροσωπείται νόμιμα.
****************
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SABD Α.Ε» και
δ.τ. «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ», που εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο, οδός
Αγίας Λαύρας 2 & Σαρανταπόρου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, και
εκδίδει την εφημερίδα
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ και την ιστοσελίδα “
www.eleftherostypos.gr”,
επέβαλε
σε
εργαζόμενους
δημοσιογράφους την υπογραφή νέων ατομικών συμβάσεων με αμοιβή
στο ποσό των 586,00 ευρώ μειώνοντας τις ώρες εργασίας σε 6.
Επειδή η συμπεριφορά της εργοδότριας εταιρείας

είναι κατάφωρα αντεργατική και καταχρηστική απέναντι στους
συναδέλφους μέλη μας, ζητούμε να ορίσετε τριμερή συνάντηση
μεταξύ των εκπροσώπων του σωματείου μας, των εκπροσώπων της
εταιρείας και δική σας, ώστε να υπάρξει άμεση ενημέρωση επί
του θέματος.»

«ΠΡΟΣ
Την κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΑΙΤΗΣΗ
Της «Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών»
(Ε.Σ.Η.Ε.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας αρ. 20
και εκπροσωπείται νόμιμα.
****************
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ ΕΠΕ»» και δ.τ. «STAR PRESS», που εδρεύει στο Μαρούσι,
Λεωφ. Κηφισίας αρ. 32, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία
εκδίδει την εφημερίδα «STAR PRESS», μετά από καταγγελία
εργαζομένων, οφείλει δεδουλευμένες αποδοχές 3-6 μηνών, ενώ
αρνείται να ορίσει πρόγραμμα αποπληρωμής των οφειλομένων.
Επειδή η συμπεριφορά της εργοδότριας εταιρείας
είναι κατάφωρα αντεργατική και καταχρηστική απέναντι στους
συναδέλφους – μέλη μας, ζητούμε να ορίσετε τριμερή συνάντηση
μεταξύ των εκπροσώπων του σωματείου μας, των εκπροσώπων της
εταιρείας και δική σας, ώστε να υπάρξει άμεση ενημέρωση επί
του θέματος.»
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

