AΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Κ.ΜΗΤΣΗ
ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Τα Διοικητικά Συμβούλια της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων
Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), της Ένωσης Προσωπικού Ημερησίων
Εφημερίδων Αθηνών (ΕΠΗΕΑ), της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού
και Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ), της Ένωσης Τεχνικών Ημερήσιου
Περιοδικού Τύπου Αθηνών (ΕΤΗΠΤΑ), της Πανελλαδικής Ένωσης
Λιθογράφων, της Ένωσης Προσωπικού Πρακτορείων Εφημερίδων
Αθηνών και της Ένωσης Εφημεριδοπωλών Αθήνας (Ε.Ε.Α.)
καταγγέλλουν τον κ. Κ. Μήτση, o οποίος προχώρησε σε απόλυση
δύο συντακτών- μελών της ΕΣΗΕΑ και ενός τεχνικού – μέλους της
ΕΤΗΠΤΑ, εργαζομένων στην εφημερίδα “ΒΡΑΔΥΝΗ“, που εκδίδει ο
όμιλός του. Ενώ ταυτόχρονα απειλεί ότι θα ακολουθήσουν και
άλλες απολύσεις.
Παράλληλα εξακολουθεί στα έντυπα που εκδίδει ο όμιλός του,
την “ΒΡΑΔΥΝΗ“, τον “ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ΤΥΠΟ” και την “ΕΥΡΩΟΙΚΟΝΟΜΙΑ“,
να παραβιάζει τις διατάξεις τις εργατικής νομοθεσίας και των
ιδιωτικών συμφωνιών, να μην εφαρμόζει πλήρως τις συλλογικές
συμβάσεις εργασίας και να δημιουργεί κλίμα αυταρχισμού και
φοβίας.
Οι παραπάνω επτά Ενώσεις, κηρύσσουν γι΄ αυτούς τους λόγους,
24ωρη προειδοποιητική απεργία στις εφημερίδες “ΒΡΑΔΥΝΗ”,
“ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ” και “ΕΥΡΩΟΙΚΟΝΟΜΙΑ” από τις 5 μ.μ. της Δευτέρας,
8 Δεκεμβρίου, έως τις 5 μ.μ. της Τρίτης, 9 Δεκεμβρίου.
Επισημαίνουν προς κάθε κατεύθυνση την απόφασή τους να
αντικρούσουν από κοινού τα προβλήματα απολύσεων και μη
εφαρμογής των ΣΣΕ και της εργατικής νομοθεσίας. Δηλώνουν με
τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι θα αντιταχθούν στο κλίμα

φοβίας, ανασφάλειας και θα περιφρουρήσουν τα εργασιακά
δικαιώματα των εργαζόμενων και πριν απ’ όλα το δικαίωμα τους
στην εργασία, με κάθε αγωνιστικό, δικαστικό ή εξώδικο μέσο
και τρόπο.
Απαιτούμε:
· Την άμεση ανάκληση των απολύσεων των συναδέλφων.
· Το πάγωμα των απειλουμένων απολύσεων.
· Την αποκατάσταση ομαλών συνθηκών εργασίας.
· Την άμεση εφαρμογή των κανόνων της εργατικής νομοθεσίας.
· Την πλήρη εφαρμογή των ΣΣΕ.
· Την εφαρμογή της ΣΣΕ της ΕΣΗΕΑ σε όλους τους
δημοσιογράφους, ανεξάρτητα αν είναι μέλη της ή μέλη άλλων
Ενώσεων.
ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

