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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

Τα  ∆ιοικητικά  Συµβούλια  των  ΕΣΗΕΑ ,  ΕΠΗΕΑ ,  ΕΤΕΡ ,  ΕΤΗΠΤΑ ,  της  

Πανελλαδικής  Ένωσης  Λιθογράφων ,  της  ΕΣΠΗΤ  και  της  ΕΦΕ ,  αντιµέτωπα  µε  την  

κατάφωρα  παράνοµη ,  αντεργατική  και  καταχρηστική  τακτική  των  «µηνιαίων  

εκκαθαρίσεων», που  ακολουθεί  η  εργοδοσία  του  Οµ ίλου  ΠΗΓΑΣΟΣ ,  

πραγµατοποιώντας  και  άλλες  απολύσεις  συναδέλφων  αυτό  το  µήνα ,  οι  οποίες  

έρχονται  να  προστεθούν  στις  πολλές  δεκάδες ,  που  έχουν  γίνει  τους  τελευταίους  

µήνες ,  αποφάσισαν  κατ ’  εξουσιοδότηση  και  κατ ’  εντολή  των  Γενικών  Συνελεύσεών  

τους ,  την  κήρυξη  2ωρης  στάσης  εργασίας  και  την  πραγµατοποίηση  Γενικής  

Συνέλευσης  των  δηµοσιογράφων ,  διοικητικών  υπαλλήλων ,  τεχνικών  ραδιοφώνου ,  

τεχνικών  τύπου ,  λιθογράφων ,  συντακτών  περιοδικών  τύπου  και  φωτορεπόρτερ ,  που  

εργάζονται  στις  εφηµερίδες  «ΕΘΝΟΣ», «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» και  «GOAL NEWS», καθώς  και  

στο  ραδιοφωνικό  σταθµό  «SΕΝΤRΑ  FM», στα  περιοδικά  έντυπα  (Car & Driver,  El le, 

Astra & Orama, Harmonia, Chronos oro, Sporty, W, Ιδανικό  Σπίτ ι  κ .λπ . )  και  στις  

ιστοσελίδες  από  τ ις  14.00 έως  τ ις  16.00 την  Τρίτη ,  22 Νοεµβρίου  2011.   

 Η  ιδ ιοκτησία  του  «ΠΗΓΑΣΟΥ» βρίσκεται  στην  «πρωτοπορία» της  επίθεσης  κατά  

των  δικαιωµάτων  των  εργαζοµένων .  Με  πρόσχηµα  την  οικονοµ ική  κρίση  και  

χρησιµοποιώντας  εκβιαστικές  µεθόδους  και  πρακτικές  έχει  µειώσει  τους  µ ισθούς  

καταπατώντας  τ ις  Συλλογικές  Συµβάσεις  Εργασίας  και  αναγκάζοντάς  τους  

συναδέλφους  να  υπογράψουν  ατοµ ικές  συµβάσεις .  

 Οι  µειώσεις ,  όµως ,  των  µ ισθών  δεν  είναι  αρκετές  για  την  απληστία  των  

ιδ ιοκτητών  και  έτσι  ζητούν  νέες  µειώσεις  προκαλώντας  νέο  φαύλο  κύκλο .  Παράλληλα ,  

παραβιάζοντας  τ ις  υποσχέσεις  της  προχωρά  σε  παράνοµες  και  καταχρηστικές  

απολύσεις  δηµ ιουργώντας  κλίµα  φόβου  και  µεγάλης  ανασφάλειας ,  ενώ  ταυτόχρονα  

δυναµ ι τ ίζει  τ ις  προσπάθειες  για  υπογραφή  νέων  ΣΣΕ .  

Τα  ∆ .Σ .  των  Ενώσεων  ζητούν  την  επαναπρόσληψη  των  απολυθέντων  

συναδέλφων ,  την  άµεση  και  πλήρη  εφαρµογή  των  Συλλογικών  Συµβάσεων  Εργασίας  

και  των  Ιδιωτικών  Συµφωνιών  και  δηλώνουν  ότι  δεν  θα  επιτρέψουν  την  υποβάθµ ιση  

της  ενηµέρωσης  και  την  ανατροπή  δικαιωµάτων  και  εργασιακών  σχέσεων .  

ΤΑ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ  ΤΩΝ  ΕΝΩΣΕΩΝ  

 

Με  την  παράκληση  να  αναρτηθεί ,  δηµοσιευθεί  και  µεταδοθεί .  


