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«Αγαπθτζ κφριε Μπερεδιμα, 

Με ζκπλθξθ διαπίςτωςα ςιμερα ότι θ Ένωςθ ςασ δθμοςίευςε ανακοίνωςθ που μιλά για εργαςιακι 

εκμετάλλευςθ ςτθν ιςτοςελίδα ThePressProject.gr. Αναρωτιζμαι αν είναι πάγια τακτικι τθσ Ένωςισ 

ςασ να δθμοςιεφει άκριτα χωρίσ κανζνα ζλεγχο τον ιςχυριςμό οποιουδιποτε, εφόςον ουδζποτε 

κλικθκα να δϊςω εξθγιςεισ. 

Η ανακοίνωςι ςασ, θ οποία προφανϊσ βαςίηεται ςε παραπλθροφόρθςθ, κάνει λόγο για 

υποχρεϊςεισ τθσ εταιρίασ «τουλάχιςτον 7 μθνϊν» αλλά αυτό δεν είναι το μοναδικό ψζμα. Το 

πρόβλθμα είναι ότι δεν επιδείξατε καμία διάκεςθ να ενθμερωκείτε για τουσ ιςχυριςμοφσ κάποιων 

ανκρϊπων, οι οποίοι κατά τθν προςωπικι μου άποψθ, ζχουν μοναδικό ςτόχο να βλάψουν τθν 

ιςτοςελίδα. Άλλωςτε κανείσ από αυτοφσ που υποτίκεται ότι καταγγζλουν απλιρωτθ και 

αναςφάλιςτθ εργαςία δεν ζχει δεχτει οφτε τθν ςτοιχειϊδθ επικοινωνία μαηί μασ προκειμζνου να 

λυκοφν οι διαφορζσ. 

Ωσ προσ τθν ουςία τθσ «καταγγελίασ» ςασ ενθμερϊνω ότι δεν χρειάηεται να με καλείτε να καλφψω 

τισ υποχρεϊςεισ μου. Πζραν του ότι ο ιςχυριςμόσ για "δεκάδεσ χιλιάδεσ ευρϊ" ακοφγεται 

εντυπωςιακόσ, δεν ανταποκρίνεται ςτθν αλικεια. Η αλικεια είναι ότι οι ςυγκεκριμζνοι 

εργαηόμενοι προςπάκθςαν να βλάψουν τθν ιςτοςελίδα μασ ενϊ ζλαβαν 3 μιςκοφσ μζςα ςε ζνα 

μινα και παρόλθ τθ ςυμπεριφορά τουσ ξεκίνθςε θ αποπλθρωμι και του Οκτωβρίου, του 

τελευταίου μινα πριν εγκαταλείψουν τισ κζςεισ τουσ. 

Η υποτικζμενθ καταγγελία ςασ δεν προςφζρει τίποτα περιςςότερο ςτο δθμόςιο διάλογο αφοφ όλα 

τα ςτοιχεία τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ και τθσ διαδικαςίασ πλθρωμϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων 

και των αποδείξεων περί των κινιτρων των ςυγκεκριμζνων εργαηομζνων βρίςκονται ςε δθμόςια 

κζα με προςωπικι μου πρωτοβουλία. 

Είναι κρίμα λοιπόν θ ΕΣΠΙΤ να παίρνει μονομερι ςτάςθ, χωρίσ πρϊτα να μου ηθτιςει εξθγιςεισ ι 

να μιλιςει και με τουσ άλλουσ εργαηόμενουσ του TPP προκειμζνου να μθν προχωριςετε ςε μια 

ςυκοφαντικι δθμοςίευςθ κατά του μζςου και του ζργου τουσ. 

Για τουσ παραπάνω λόγουσ παρακαλϊ όπωσ ςυμπεριλάβετε ςτθν ιςτοςελίδα ςασ και τθν 

απάντθςι μου και παρακαλϊ να τθριςετε τον κϊδικα δεοντολογίασ, αφοφ είςτε μια ζνωςθ που 

εκπροςωπεί δθμοςιογράφουσ, ϊςτε να ζχουν όλοι τθν ίδια δυνατότθτα να εξθγιςουν τα 

πραγματολογικά ςτοιχεία. 

Κϊςτασ Εφιμεροσ 

ThePressProject». 

http://www.espit.gr/?p=5562


 

 

Απάνηηζη ηοσ Δ.Σ ηης ΕΣΠΗΤ  

ζηις αιηιάζεις ηοσ Κ. Εθήμεροσ (Thepressproject.gr) 

 

Υπελζπκίδνπκε, όηη ε αλαθνίλσζε ηεο ΕΣΠΗΤ βαζίζηεθε ηόζν ζε πιήζνο 

θαηαγγειηώλ ζπλαδέιθσλ αιιά θαη δεκνζηεπκάησλ, όζν θαη ζηηο παξαδνρέο ηνπ 

ηδίνπ ζε δεκόζηεο ηνπνζεηήζεηο ηνπ ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο, κε ηηο νπνίεο 

δεκνζηνπνίεζε αθόκα θαη ηδησηηθέο ζπδεηήζεηο κε ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ. 

 Σε ζπλέρεηα ηεο απάληεζήο ηνπ, εμαθνινπζνύκε λα ζέηνπκε ηα εμήο (αθόκα 

αλαπάληεηα) εξσηήκαηα:  

 Έρεη αζθαιίζεη ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηελ ηζηνζειίδα thepressproject.gr, 

από πόηε θαη ζε πνηνλ αζθαιηζηηθό θνξέα;  

 Οθείιεη δεδνπιεπκέλεο απνδνρέο; Πόζνπο κήλεο;  

 Έρεη ππνγξάςεη ζπκβάζεηο εξγαζίαο κε ην πξνζσπηθό ηνπ; Τηο έρεη 

αλαγγείιεη ζηηο αξκόδηεο Αξρέο; Καη αλ λαη, πόηε; 

 Καηήγγεηιε ηηο ζπκβάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ ν ίδηνο ραξαθηήξηζε σο 

αλεπηζύκεηνπο ζε δεκόζηα ηνπνζέηεζή ηνπ;  

 Καηέβαιε ηηο λόκηκεο απνδεκηώζεηο απόιπζεο;  

Ωο πξνο ηε λύμε ηνπ πεξί δήζελ παξαβίαζεο ηεο δενληνινγίαο, ηελ αθήλνπκε 

αζρνιίαζηε, βάζεη όζσλ θαηαγγέιζεθαλ, κεηά ηελ αλαθνίλσζή καο, από πξώελ 

θαη λπλ εξγαδνκέλνπο ηνπ ζηελ ΕΣΠΗΤ γηα ηνλ ηξόπν, κε ηνλ νπνίν αληέδξαζε 

ζηελ θαηαγγειία ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.  

Σε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ, εμαθνινπζνύκε λα θαινύκε ηνλ θ. Κ. Εθήκεξν λα 

εθαξκόζεη ηελ θείκελε εξγαηηθή θαη αζθαιηζηηθή λνκνζεζία ζηνπο εξγαδνκέλνπο 

ηεο ηζηνζειίδαο thepressproject.gr, ηνλίδνληαο όηη νη δεκνζηνγξάθνη δελ είλαη επ’ 

νπδελί αλαιώζηκν πξντόλ πξνο εθκεηάιιεπζε θαη ζα ηνπο ππεξαζπηζηνύκε κέρξη 

ηέινο.  

 

                                    Για ηo Δ.Σ. ηης ΕΣΠΗΤ 

Ο Πξόεδξνο                                           Ο Γελ. Γξακκαηέαο 

 

Θέκεο Κ. Μπεξεδήκαο                             Θαλάζεο Αιαηάο 

 


