Αθήνα, 21 Νοεµβρίου 2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Να µην υπογραφούν τα έγγραφα της εφεδρείας
Μετά την αιφνιδιαστική αποστολή την Παρασκευή 18 Νοεµβρίου 2011 των
εγγράφων για την εφαρµογή της «εφεδρείας» στην ΕΡΤ, το ΑΠΕ-ΜΠΕ και τη Γενική
Γραµµατεία Τύπου, µε την τελεσιγραφική εντολή να συµπληρωθούν σήµερα ∆ευτέρα 21
Νοεµβρίου 2011, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΣΠΗΤ, σύµφωνα και µε προηγούµενη
ανακοίνωσή της, καλεί τα µέλη της εργαζόµενους στους προαναφερόµενους φορείς να µην
υπογράψουν δήλωση. Προς ενηµέρωσή σας, ακολουθεί το σχετικό έγγραφο που απέστειλε
προς τις αρµόδιες υπηρεσίας η ΠΟΕΣΥ:
«Χωρίς πρόβλεψη νόµου, ζητάτε µε εγκύκλιο να υποβάλλουν δηµοσιογράφοι, υπεύθυνη
δήλωση για τον ασφαλισµένο χρόνο προϋπηρεσίας που διαθέτουν προκειµένου να τεθούν
σε εργασιακή εφεδρεία. Αναπαράγετε µάλιστα απόσπασµα της σχετικής εγκυκλίου
σύµφωνα µε το οποίο δεν θα προσµετρηθεί για τον υπολογισµό του συντάξιµου χρόνου
κατά τη µελλοντική συνταξιοδότηση του υπαλλήλου η συντάξιµη υπηρεσία την οποία δεν
θα αναφέρει στην υπεύθυνη δήλωση.
∆ηλαδή, απειλείτε µε συνέπειες χωρίς να έχετε τέτοιο δικαίωµα, καθώς οι εγκύκλιοι είναι
εσωτερικά έγγραφα της διοίκησης χωρίς νοµική δεσµευτικότητα, αφού δεν θέτουν
κανόνες δικαίου και δεν είναι δυνατό να απειλούν µε κυρώσεις που δεν προβλέπει ο
νόµος. Ως εκ τούτου η αξίωσή σας για την υποβολή τέτοιων δηλώσεων δεν είναι νόµιµη.
Επιφυλασσόµενοι για την άσκηση κάθε νόµιµου δικαιώµατός µας, ζητούµε όπως άρετε
άµεσα την ως άνω παράνοµη συµπεριφορά σας και απόσχετε στο εξής από παρόµοιες
ενέργειες χειραγώγησης και πειθαναγκασµού, δηλώνοντάς σας ότι θα αντιταχθούµε σε
κάθε τυχόν απόπειρα απαλλοτρίωσης ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσβολής νόµιµων
δικαιωµάτων των µελών µας.»

Η ΕΣΠΗΤ καλεί για άλλη µια φορά τα µέλη της να µην υποβάλλουν τέτοιες
δηλώσεις και να αρκεστούν µόνο σε δήλωση εξαίρεσης εκείνοι που πληρούν τις σχετικές
προϋποθέσεις, ενώ για πιθανές απορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούνται να επικοινωνήσουν
κατεπειγόντως µε την Ένωση και τον νοµικό της σύµβουλο προκειµένου να υποβάλλουν
νόµιµα αίτηση εξαίρεσης και να ασκήσουν τα λοιπά νόµιµα δικαιώµατά τους.
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