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ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ θεωρεί αναγκαίο να
υπενθυμίσει στο υπουργείο Οικονομικών την γραπτή δέσμευση του
πρωθυπουργού Α. Σαμαρά (άρθρο στην εφημερίδα Καθημερινή 16
/6/2013) σύμφωνα με την οποία «δεν αντιδικούμε με τους
εργαζόμενους της ΕΡΤ Όλοι θα αποζημιωθούν γενναιόδωρα ». Αντί
της όποιας γενναιοδωρίας, η κυβέρνηση εξακολουθεί να μην
εφαρμόζει καν την εργατική νομοθεσία, όχι μόνο για την
καταβολή των αποζημιώσεων, αλλά ακόμα και των δεδουλευμένων,
υπολοίπων αδειών, επιδομάτων- δώρων άδειας, Χριστουγέννων
κ.λπ. στους εργαζόμενους της ΕΡΤ.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ θεωρεί αναγκαίο να υπενθυμίσει στον
υφυπουργό κ. Π. Καψή τις κατ επανάληψη δεσμεύσεις του ότι
μόλις «απελευθερωθεί» το Ραδιομέγαρο Αγ. Παρασκευής θα
ολοκληρωθεί η «πρόσληψη» των περίπου 1.200 εργαζομένων όλων
των ειδικοτήτων που συμπληρώνουν τους πίνακες κατάταξης για
την ΔΤ. Όπως και τις κατ επανάληψη δημόσιες δεσμεύσεις του
ότι οι αποζημιώσεις στους εργαζόμενους της ΕΡΤ θα καταβληθούν
κανονικά και μάλιστα με βάση τη συνολική προϋπηρεσία που τους
είχε αναγνωρίσει η ΕΡΤ. Αντ’ αυτών ο κ. Π. Καψής και η
κυβέρνηση φέρονται να «βαφτίζουν» ΝΕΡΙΤ το τηλεμόρφωμα της
«ΔΤ», με πρώτο τους μέλημα την επαναφορά του «ανταποδοτικού

τέλους» στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Και όλα τα βαρύγδουπα περί
αξιοκρατίας, διαγωνισμών ΑΣΕΠ κ.λπ. παραμένουν εν αναμονή.
Πέραν όλων των παραπάνω, το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ πληροφορήθηκε
(δυστυχώς δεν πρόκειται για κακόγουστη φάρσα) τη νέα «κρυφή»
νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης που έρχεται να
ολοκληρώσει την επιχείρηση του «μαύρου» του περασμένου
Ιουνίου: Μέσα στο πολυσέλιδο ν/σ για τον Ειδικό Φόρο στα
Ακίνητα επιχειρείται να περάσει ειδική διάταξη με την οποία ο
Ειδικός Διαχειριστής κ. Γκίκας Μάναλης τίθεται υπεράνω του
νόμου και απαλλάσσεται από κάθε «αστική, ποινική ή άλλη
ευθύνη» για όσα έχει ήδη πράξει αλλά και για όσα σχεδιάζει για
το μέλλον.
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νομικίστικες μεθοδεύσεις. Καλεί τα κόμματα και τα μέλη του
Κοινοβουλίου να αντιδράσουν και να μην εγκρίνουν τέτοιες
πρακτικές.
Καλεί τις Ενώσεις Δικαστών και Εισαγγελέων και τον Δικηγορικό
κόσμο της χώρας να αντιδράσουν, όπως το λειτούργημά τους το
επιβάλλει, σε τέτοιες καινοφανείς και επικίνδυνες για το
σύνολο της κοινωνίας νομοθετικές πρωτοβουλίες.
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