ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ

Διάβημα διαμαρτυρίας στον υπουργό Δικαιοσύνης κ. Σωτ.
Χατζηγάκη, πραγματοποίησε χθες αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της
ΕΣΗΕΑ, ζητώντας την άμεση παρέμβαση της Δικαιοσύνης για την
εργοδοτική αυθαιρεσία σε βάρος των εργαζομένων και της
Ενημέρωσης, με τις μεθοδεύσεις από τον όμιλο εφημερίδων του
SPORTIME.
Οι εκπρόσωποι της Ένωσης τόνισαν ότι ήδη η ΕΣΗΕΑ έχει
καταγγείλει την ιδιοκτησία της εφημερίδας και τα συγκεκριμένα
και γνωστά τραπεζικά συμφέροντα, που έχουν συμβάλει και
οδηγήσει στη δημιουργία της απαράδεκτης κατάστασης, την οποία
συντηρούν καθώς και τη διαπλοκή που δημιουργούν.
Ήδη η νομική υπηρεσία της Ένωσης, προωθεί τη διαδικασία για
την υποβολή συγκεκριμένης αναφοράς, ενώ έχουν προγραμματισθεί
ανάλογα διαβήματα στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στην
Επιτροπή Ειδικών Ελέγχων και στην Αρχή Καταπολέμησης της
Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Για 13η ημέρα οι συντάκτες της SPORTIME συνεχίζουν την
επίσχεση εργασίας, επειδή η εργοδοσία εξακολουθεί να μην
καταβάλει τα δεδουλευμένα 2 και 3 μηνών.
Οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται αλλά κάθε
προσπάθεια των εργαζομένων να επιδιώξουν την δικαστική
ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, αποβαίνει ματαία εξαιτίας
αφενός μεν της έλλειψης οποιουδήποτε ενεργητικού ή
περιουσιακού στοιχείου των Μ.Μ.Ε. και αφετέρου της ύπαρξης
ενός πλέγματος εταιρειών με διορισμένους αχυρανθρώπους στα
Διοικητικά Συμβούλια αυτών.
Η κατάσταση στον όμιλο ο οποίος εκδίδει τις εφημερίδες
SPORTIME, ΑΘΛΗΤΙΚΗ (πρώην ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΧΩ) και λειτουργεί το Ρ/Σ
SPORTIME FM και τον διαδικτυακό τόπο SPORTIME.GR αντανακλά

αυτό που πράγματι συμβαίνει σε μερίδα των ΜΜΕ: Αδιαφανή
ιδιοκτησιακά καθεστώτα, εμπλοκή off shore εταιρειών,
τραπεζικές δανειοδοτήσεις, πρόσωπα βιτρίνα στα Δ.Σ. των
εταιρειών ενώ τα πραγματικά αφεντικά παραμένουν στο σκοτάδι,
εκδοτικές εταιρείες χωρίς κανένα περιουσιακό στοιχείο και
καμία εγγύηση βιωσιμότητας, αδιαφανή επιχειρηματικά
συμφέροντα, καταστρατήγηση της εργατικής νομοθεσίας και των
ΣΣΕ, μη πληρωμή και στην καλύτερη περίπτωση σημαντική
καθυστέρηση στην καταβολή των δεδουλευμένων, είναι μερικά από
αυτά που χαρακτηρίζουν αυτήν την μερίδα των ΜΜΕ.
Η κατάσταση έχει φθάσει στο απροχώρητο και είναι η ώρα και της
Δικαιοσύνης!

