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Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2012 
 

Η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζομένων Ενώσεων στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ, στο 

πλαίσιο  της 24ωρης πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ που έχει εξαγγελθεί για την 

Πέμπτη 18/10/2012, καλεί όλους τους εργαζομένους στον Τύπο και στα ΜΜΕ να συμμετάσχουν μαζικά, 

δυναμικά και ενωτικά  

 στην 24ωρη απεργία, που έχουν κηρύξει οι Ενώσεις κι οι Ομοσπονδίες του κλάδου, από τις 

06.00 π.μ. της Τετάρτης 17 Οκτωβρίου  έως τις 06.00 π.μ. της Πέμπτης, 18 Οκτωβρίου 2012, 

και  

 στην 4ωρη στάση εργασίας από 11.00 έως 15.00 την επομένη, Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2012, με 

εξαίρεση της δημοσιογραφικής κάλυψης των απεργιακών εκδηλώσεων και των αιτημάτων 

της απεργίας  
προτάσσοντας την κάθετη διαμαρτυρία τους στη νέα σαρωτική επιχείρηση κοινωνικής και οικονομικής 

αποδόμησης που μεθοδεύει η κυβέρνηση ελέω τρόικας,  μέσω των νέων βάρβαρων οικονομικών μέτρων 

ισοπέδωσης κάθε εναπομείναντος εργασιακού και κοινωνικο-ασφαλιστικού δικαιώματος.  

Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για: √ την ανατροπή της σκληρής και δογματικής πολιτικής λιτότητας, √ τη 

διάσωση της εθνικής μας αξιοπρέπειας και τη διαγραφή του ανηλεούς χρέους,  √ σταθερές θέσεις 

εργασίας, √ διαφύλαξη των δικαιωμάτων μας στην υγεία την κοινωνική πρόνοια, την παιδεία την 

ενημέρωση, συνεχίζουμε να μαχόμαστε για τη διαφύλαξη της συνοχής του κοινωνικού ιστού της χώρας 

μας, για εμάς και τα παιδιά μας, για τις επόμενες γενιές, στις οποίες έχουμε ευθύνη να παραδώσουμε μια 

δυνατή κι αξιοπρεπή Ελλάδα. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ, ΑΞΙΩΝΟΥΜΕ, ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ: 

 Την απόρριψη των νέων μέτρων της Κυβέρνησης, της Ε.Ε., του ΔΝΤ, της ΕΚΤ και την ανατροπή 

της πολιτικής της λιτότητας σε βάρος των λαϊκών τάξεων.  

 Την κατάργηση όλου του εκτρωματικού μνημονιακού αντεργατικού και αντικοινωνικού 

νομοθετικού πλαισίου, που οδηγεί στη καταρράκωση των εργασιακών σχέσεων. 

 Τη στήριξη και προστασία των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και την υποχρεωτική εφαρμογή 

τους σε όλα τα ΜΜΕ. 

 Την ανακούφιση των εκατοντάδων ανέργων συναδέλφων μας με μέτρα οικονομικής στήριξης και 

απαλλαγή τους από όλα τα «χαράτσια». 

 Την αποκατάσταση της βιωσιμότητας των ασφαλιστικών μας ταμείων και όλου του ελληνικού 

ασφαλιστικού συστήματος και την επιστροφή όλων των αποθεματικών, που δήμευσαν, μετά το 

«κούρεμα» μέσω του PSI, κατ’ εντολή της τρόικας. 

 Την  υπεράσπιση των ασφαλιστικών μας Ταμείων. 
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 Την κατοχύρωση, χωρίς περικοπές, ενός ισχυρού τομέα υγείας και πρόνοιας, το πρώτιστο 

κοινωνικό δικαίωμα μιας δημοκρατικής κοινωνίας. 

 Την αποκατάσταση όλων των συντάξεων, ώστε να επανέλθει στους ασφαλισμένους και απόμαχους 

συναδέλφους μας το κλονισμένο επίπεδο της αξιοπρεπούς διαβίωσης. 

 Την ενδυνάμωση της απασχόλησης, με φραγμό στις απολύσεις και στα λουκέτα των Μέσων 

Ενημέρωσης. 

 Την κατάργηση της νομοθετικής ρύθμισης, που επιβάλλει τη λεηλασία του ανταποδοτικού τέλους 

της ΕΡΤ και λειτουργεί υπέρ των εταιρειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Την επέκταση όλων των ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων και στο χώρο του 

διαδικτύου. 

 Την απόκρουση των απολύσεων, των ατομικών συμβάσεων, της διάλυσης των εργασιακών 

σχέσεων, των αμοιβών ελεημοσύνης, τις περικοπές στους μισθούς και τα επιδόματα. 

 Την αποκατάσταση όλων των συναδέλφων που εργάζονται με ΔΠΥ με μισθωτή εργασία και 

ισότιμα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.  

 

√ Διεκδικούμε δουλειά, αξιοπρεπείς ΣΣΕ, κοινωνική ασφάλιση για όλους και σοβαρή, αξιόπιστη και 

δημοκρατική ενημέρωση με βάση τις αληθινές ανάγκες της κοινωνίας. 

√ Ζητάμε συλλογικά δικαιώματα, που θα εγγυώνται την αξιοπρέπεια και την ανεξαρτησία των 

δημοσιογράφων και της Ενημέρωσης. 
 

 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 17/10/2012 

 

 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 12.00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ 

 ΕΞΩ ΑΠΌ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ 

(Πανεπιστημίου 47, Αθήνα)  

& ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΚΑΙ  

ΣΤΗΝ 4ΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (11.00-15.00) ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18/10/2012 
 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. 

 

 

Με την παράκληση να αναρτηθεί, δημοσιευθεί και μεταδοθεί. 


