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ΑΝΑΚΟΘΝΩΗ 

Πέκπηε, 10 Ννεκβξίνπ 2011 

 

 Σν αληεξγαηηθό θαη απηαξρηθό πξόζσπό ηεο έδεημε γηα κηα αθόκε θνξά ε δηεύζπλζε 

ηνπ ΚΑΪ. Δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη «ζεθηνπξηηάδεο», όξγαλα ηεο εξγνδνζίαο, 

πξνζπάζεζαλ λα εκπνδίζνπλ κέιε ησλ Ελώζεσλ καο λα εηζέιζνπλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

Οκίινπ Αιαθνύδνπ. 

 Η επίζθεςε είρε πξναλαγγειζεί, θαη ηα κέιε ησλ πλεξγαδνκέλσλ Ελώζεσλ 

ΕΗΕΑ, ΕΠΗΕΑ, ΕΣΗΠΣΑ, ΕΣΙΣΑ θαη ΕΣΕΡ είραλ ήδε αλαθνηλώζεη δεκνζίσο από ηελ 

πξνεγνπκέλε όηη ζα εξρόληνπζαλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ξαδηνθώλνπ θαη ηεο ηειεόξαζεο 

ηνπ «ΚΑΪ», θαζώο θαη ηεο ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, όπσο ηνπο επηηξέπεη ν λόκνο, πξνθεηκέλνπ 

λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ζπλέιεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα γηλόηαλ, κε αθνξκή ηελ θήξπμε 

2σξεο ζηάζεο εξγαζίαο ζηνλ ηειενπηηθό ζηαζκό «ΚΑΪ». 

 Μεηά ηηο νδεγίεο ησλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ ε αζθάιεηα ηνπ θηηξίνπ επηρείξεζε λα 

εκπνδίζεη ηελ είζνδν ησλ ζπλδηθαιηζηώλ. Έπεηηα από πηέζεηο ησλ εθπξνζώπσλ ησλ 

σκαηείσλ επέηξεςαλ λα εηζέιζνπλ, κε όιεο ηηο πξνθπιάμεηο ησλ «ζεθηνπξηηάδσλ», ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ κόλν νη εθπξόζσπνη ηεο ΕΗΕΑ θαη λα παξακείλνπλ ζε ρώξν 

ηνπ θηηξίνπ καθξηά από ηνπο ζπλαδέιθνπο, ρσξίο λα κπνξνύλ ζπλεπώο λα επηζθεθζνύλ 

ηνπο εξγαδόκελνπο ζηα γξαθεία ηνπο.  

 Η ελέξγεηα απηή απνηειεί παξαβίαζε ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη εηζάγεη 

θαηλνθαλείο αληηδεκνθξαηηθέο πξαθηηθέο ζην ρώξν ηνπ Σύπνπ. 

 Ωο εθ ηνύηνπ αλαθνηλώλνπκε όηη ηελ Σεηάξηε, 16 Ννεκβξίνπ 2011 θαη ώξα 17.00 

ηα Δηνηθεηηθά πκβνύιηα ησλ Ελώζεσλ καο ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε Γεληθή πλέιεπζε – 

Ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ Όκηιν Αιαθνύδνπ ζην θηίξην ηεο νδνύ Φαιεξέσο, 

όπνπ είλαη θαη ν ηόπνο εξγαζίαο ησλ ζπλαδέιθσλ. Δειώλνπκε ηέινο όηη νη θηλεηνπνηήζεηο 

ζηνλ Όκηιν Αιαθνύδνπ πιένλ είλαη κνλόδξνκνο. 

 

ΑΠΟ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΣΗ  

ΤΝΣΟΝΘΣΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ 

ΣΩΝ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΩΕΩΝ ΣΑ Μ.Μ.Ε. 

 



Με ηην παράκληζη να αναρηηθεί, δημοζιευθεί και μεηαδοθεί. 


