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Αθήνα 30 Οκτωβρίου 2012 
 

 ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ,  
31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 6 ΤΟ ΠΡΩΙ  

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ  
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ  

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 
 

• Γενική απεργία από αύριο Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου τις 6 το πρωί σε όλα τα ΜΜΕ για τα 
ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώµατα των εργαζοµένων στον Τύπο  

• Να αποσυρθεί η τροπολογία Στουρνάρα  
• Απεργιακή συγκέντρωση αύριο Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στα Γραφεία της 

ΕΣΗΕΑ και πορεία στη Βουλή  
 
Σήµερα, Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012 στις 8 το βράδυ ο υπουργός Οικονοµικών Γιάννης Στουρνάρας 
κατέθεσε αιφνιδίως τροπολογία, µε την οποία οι κλάδοι Υγείας του Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης 
Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (ΕΤΑΠ ΜΜΕ) εντάσσονται βιαίως στον Εθνικό 
Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) µαζί µε την περιουσία τους. Είναι φανερό ότι 
σε συνδυασµό και µε την εν µέρει ή ολική επικείµενη κατάργηση, όπως προβλέπεται στο 
Μνηµόνιο, του Αγγελιοσήµου, η ίδια τύχη περιµένει και τον Ε∆ΟΕΑΠ. 
  
Η κίνηση αυτή θεωρείται Casus Belli από τους εργαζόµενους των ΜΜΕ. Είναι µια κίνηση εχθρική 
για τον Τύπο, κατάσχει τους πόρους των Ταµείων µας και πλήττει άµεσα τα ασφαλιστικά και 
εργασιακά δικαιώµατα όλων των εργαζοµένων στα ΜΜΕ.  
 
Για αυτό το λόγο καλούµε τους γιατρούς, δικηγόρους, µηχανικούς και τραπεζοϋπάλληλους, των 
οποίων τα ασφαλιστικά δικαιώµατα θίγονται επίσης µε το ίδιο σχέδιο νόµου που ψηφίζεται στη 
Βουλή, σε κοινό αγώνα για την άµεση απόκρουση αυτής της επίθεσης.  
 
Με οµόφωνη απόφαση οι συνεργαζόµενες Ενώσεις στον Τύπο και τα ΜΜΕ, και οι Οµοσπονδίες 
των δηµοσιογράφων, των διοικητικών υπαλλήλων και των τεχνικών τύπου κηρύσσουν 24ωρες 
επαναλαµβανόµενες απεργίες από αύριο Τετάρτη 31/10/2012 και ώρα 6 π.µ. σε όλα τα Μέσα 
Μαζικής Ενηµέρωσης, ζητώντας:  
 
Να αποσυρθεί άµεσα η τροπολογία Στουρνάρα.  
Να επιστραφούν όλα τα κλεµµένα αποθεµατικά των Ταµείων µας µε το PSI .  
Να υπογραφούν Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας.  
Να επανέλθει σε ισχύ ο ν. 1876/90 για τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις.  
Να σταµατήσουν τώρα οι απολύσεις και να γίνουν σεβαστά όλα τα εργασιακά δικαιώµατα των 
εργαζοµένων στα ΜΜΕ που καθηµερινά καταπατούνται µε τον πιο άγριο τρόπο από την εργοδοσία 
και  
Να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί και αντιασφαλιστικοί νόµοι των Μνηµονίων.  
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ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 


