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Σηµαντική ήττα υπέστησαν σήµερα στη Βουλή η τρικοµµατική κυβέρνηση και ο υπουργός 
Οικονοµικών Γ. Στουρνάρας. Η τροπολογία Στουρνάρα µε την οποία οι κλάδοι Υγείας του 
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και η περιουσία του, αλλά και των Ταµείων των δικηγόρων, γιατρών, 
µηχανικών, τραπεζοϋπαλλήλων, οδηγούνταν βιαίως στον ΕΟΠΥΥ, δεν συγκέντρωσε την 
απαιτούµενη πλειοψηφία στη Βουλή και απορρίφθηκε. 
Η άµεση και δυναµική κινητοποίηση του κλάδου µας στον κυβερνητικό αιφνιδιασµό είχε ένα 
πρώτο θετικό αποτέλεσµα. 
 
Η αδηφάγα λογική της τρόικας και των κυβερνητικών εταίρων ενάντια σε κάθε κοινωνικό 
δικαίωµα και παροχή, δεν έχει τελειώσει. Μέσα στη Βουλή έγινε καθαρό ότι η προσπάθεια 
υφαρπαγής της περιουσίας των ασφαλιστικών µας Ταµείων, αλλά και της χρηµατοδότησής τους –
του πόρου που στο χώρο των ΜΜΕ υποκαθιστά τη µηδενική συνεισφορά του κράτους και τις 
ελάχιστες έως µηδενικές εργοδοτικές εισφορές- θα συνεχιστεί. 
 
Γι’ αυτό το λόγο καλούµε τον κλάδο σε επαγρύπνηση για την αποτροπή κάθε προσπάθειας 
επαναφοράς της τροπολογίας. Επίσης καλούµε όλους τους εργαζόµενους σε ανασύνταξη δυνάµεων 
και προετοιµασία για τις νέες απεργιακές κινητοποιήσεις, που συνεχίζονται από τις 6πµ της 
∆ευτέρας, 5 Νοεµβρίου, έως 6πµ της Τρίτης 6 Νοεµβρίου 2012, στο πλαίσιο των 
επαναλαµβανόµενων 24ωρων απεργιών. 
 
Παράλληλα καλούµε όλους τους συναδέλφους να συµβάλλουν στην προβολή των αγώνων των 
εργαζοµένων και στην ενηµέρωση όλης της κοινωνίας για τις συνέπειες της βάρβαρης επίθεσης 
που δέχονται όλοι οι εργαζόµενοι και οι συνταξιούχοι µε την πληµµυρίδα των µέτρων που 
νοµοθετούνται. 
 
Οι εργαζόµενοι στα ΜΜΕ στηρίζουν τις κινητοποιήσεις που έχουν προκηρύξει ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ 
και άλλες Οµοσπονδίες και συνδικάτα την Τρίτη και την Τετάρτη, 6 και 7 Νοεµβρίου, µε 
αφορµή την ψήφιση του προϋπολογισµού και του νέου καταστροφικού µνηµονίου. 
∆ιαδηλώνουµε την οµόθυµη απόφασή µας να αγωνιστούµε όλοι µαζί µέχρι την ανατροπή των 
µνηµονιακών πολιτικών. 
 
Οι εργαζόµενοι στα ΜΜΕ διεκδικούν:  
 
1.   Να µην επανέλθει µε οποιοδήποτε τρόπο η τροπολογία Στουρνάρα και να σταµατήσει κάθε 
προσπάθεια κατάργησης των πόρων του ασφαλιστικού µας συστήµατος. 
2.   Να επιστραφούν όλα τα κλεµµένα αποθεµατικά των Ταµείων µας µε το PSI. 
3.   Να υπογραφούν Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 
4.   Να επανέλθει σε ισχύ ο ν. 1876/90 για τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις. 
5.   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. 
6.   Να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί και αντιασφαλιστικοί νόµοι των Μνηµονίων. 
7.   Να σταµατήσει κάθε απόπειρα παρέµβασης στο δηµοσιογραφικό έργο και να αρθούν όλες οι 
δυσµενείς επιπτώσεις και διώξεις εναντίον συναδέλφων µας που επιτελούν το λειτούργηµα της 
Ενηµέρωσης. 
 

Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια  


