Την
πλήρη
αδιαφορία
και
αναλγησία
της
εργοδοσίας
αντιμετωπίζουν
οι
140
εργαζόμενοι της εφημερίδας
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καταγγέλλει την εργοδοσία
της εφημερίδας “Ελευθεροτυπία” «ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ Α.Ε.» για την
παντελή αδιαφορία της και την πρωτοφανή αναλγησία που
επιδεικνύει έναντι των 140 συναδέλφων μας δημοσιογράφων,
διοικητικών υπαλλήλων και τεχνικών.
Ενημερώνουμε ότι απέβη άκαρπη η τριμερής συμφιλιωτική
διαδικασία ενώπιον του Υπουργείου Εργασίας, καθώς κατά την
πρώτη συνάντηση δεν εδόθη εκ μέρους της Διοίκησης καμία
αξιόπιστη προοπτική επανεκκίνησης της εφημερίδας, κατά την
δεύτερη συνάντηση, η διοίκηση δεν συμμετείχε, επικαλούμενη την
αποχή των δικηγόρων και κατά την τρίτη δεν προσήλθε, με
αποτέλεσμα η διαδικασία συμφιλίωσης, η οποία προκλήθηκε
κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΕΣΗΕΑ να καταστεί άκαρπη.
Ήδη, έχουμε προσφύγει στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας και
επίκειται η συζήτηση της καταγγελίας μας, αλλά και των
ατομικών καταγγελιών πολλών συναδέλφων την 19η Ιανουαρίου
2015. Η ΕΣΗΕΑ και οι συνάδελφοι ζητούν την καταβολή των
δεδουλευμένων ένδεκα μηνών, καθώς και του δώρου Χριστουγέννων
2014.
Επιπλέον, κατατέθηκαν μηνύσεις για μη καταβολή του δώρου
Χριστουγέννων και ζητήθηκε η κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας
κατά των υπαιτίων.
Στις γενικές συνελεύσεις που πραγματοποίησαν οι συνάδελφοι μας
προσφέρθηκε η συνδρομή της νομικής υπηρεσίας της Ένωσής μας

ώστε να ασκήσουν, όσοι το επιθυμούν, το δικαίωμα της επίσχεσης
εργασίας. Ήδη, περισσότεροι από 30 συνάδελφοι έχουν
κοινοποιήσει εξώδικες επισχέσεις.
Περαιτέρω, έχει ξεκινήσει η διαδικασία διεκδίκησης των
δεδουλευμένων ενώπιον της Δικαιοσύνης με αίτηση ασφαλιστικών
μέτρων, ενώ θα ακολουθήσουν και αγωγές. Η συζήτηση των
ασφαλιστικών μέτρων στο Ειρηνοδικείο της Αθήνας θα γίνει την
30ή Ιανουαρίου 2015.
Εκτός, όμως, από τις νομικές ενέργειες, η ΕΣΗΕΑ στήριξε τους
απλήρωτους συναδέλφους με την καταβολή σ’ αυτούς βοηθημάτων
Χριστουγέννων, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει θεσπίσει το
Διοικητικό Συμβούλιο. Τονίζουμε, δε, ότι θα συνεχίσουμε να
δίνουμε τη μάχη μας, ώστε η εργοδοσία να εξοφλήσει τα
οφειλόμενα προς τους εργαζόμενους, γεγονός που αποτελεί νόμιμη
υποχρέωσή της.
Η ΕΣΗΕΑ δηλώνει ρητά και κατηγορηματικά ότι θα σταθεί
αποφασιστικά και ανυποχώρητα στο πλευρό των συναδέλφων στον
δίκαιο αγώνα τους για την διεκδίκηση των εργασιακών τους
δικαιωμάτων και την ματαίωση των σχεδίων της εργοδοσίας να
τους θέσει σε ένα ιδιότυπο καθεστώς εργασιακής ομηρίας, όπως
συνέβη με τη προχθεσινή παρωδία διαβούλευσης με τους
εργαζόμενους, την οποία ζήτησε η εργοδοσία, πλην όμως, για μια
ακόμη φορά απουσίαζε.
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