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Τα Διοικητικά Συμβούλια της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων
Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.), της Ένωσης Προσωπικού
Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Π.Η.Ε.Α.) και της Ένωσης
Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής (E.T.I.T.A.) απέστειλαν
σήμερα επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών
Υποθέσεων κ. Γιάννη Βρούτση σχετικά με την επίλυση του
ζητήματος των ενσήμων των εργαζομένων της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.
Το πλήρες κείμενο της επιστολής είναι το εξής:
”Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Ασφαλώς είναι σε γνώση σας, αφού πολλές φορές έχουμε
αποστείλει επιστολές και ερωτήματα σε εσάς αλλά και σε
προκατόχους σας, σχετικά με την κατάσταση που βιώνουν οι
εργαζόμενοι του «Mega Channel».

Η εταιρεία Τηλέτυπος, σχετικά με τα ένσημα των εργαζομένων
της, έχει προχωρήσει, όπως γνωρίζετε, σε σειρά ενεργειών
σχετικά με την κατάθεση ΑΠΔ και ενσήμων των εργαζομένων αυτής,
όπως επισυνάπτονται.
Παρ’ όλα αυτά τα ένσημα των εργαζομένων δεν έχουν
οριστικοποιηθεί όπως προβλέπεται, με αποτέλεσμα εκατοντάδες
πρώην εργαζόμενοι να μην είναι δικαιούχοι του επιδόματος
ανεργίας.
Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι στις αναγγελίες απαιτήσεων
των εργαζομένων προς την «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ» έχουν συμπεριληφθεί η
διεκδίκηση των ενσήμων τους αλλά και η ίδια εταιρεία, όπως
εμφαίνεται και από τα επισυναπτόμενα έγγραφα, αναγνωρίζει την
ύπαρξη αυτών, συνεπώς πρέπει να οριστικοποιηθούν άμεσα και να
μας αποδοθεί το επίδομα του ταμείου ανεργίας. Επίσης και ο
ΕΦΚΑ στις απαιτήσεις του έχει αναγγείλει τα ένσημα των
εργαζομένων έως και τον Ιούλιο του 2019.
Επειδή οι περισσότεροι εξ αυτών είναι μεγάλης ηλικίας και δεν
είναι δυνατό να βρεθεί εργασία για να απασχοληθούν και να
λάβουν τα απαραίτητα χρήματα για να ζήσουν, πολλώ δε μάλλον,
στη σημερινή συγκυρία με τα τεκταινόμενα λόγω της εξάπλωσης
του covid 19, οι ανωτέρω εργαζόμενοι δεν έχουν τη δυνατότητα
να αποκτήσουν τα απαραίτητα ακόμα και για την προστασία της
υγείας αυτών και των οικογενειών τους.
Για τους λόγους αυτούς σας ζητούμε να επιληφθείτε της
κατάστασης και να προχωρήσει ο ΕΦΚΑ στην οριστικοποίηση των
ενσήμων τους και άμεσα να μπορέσουν να υπαχθούν στις διατάξεις
σχετικά με το ταμείο ανεργίας.
Με εκτίμηση,
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