
Αζήλα, 9 Ννεκβξίνπ 2015 

ΑΠΔΡΓΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΔΜΠΣΖ 12 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2015 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΜΔ ΣΖΝ  24ωξε ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΖ ΠΑΝΔΡΓΑΣΗΚΖ 

ΑΠΔΡΓΗΑ  

Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο ΕΠΗΣ, ζύκθσλα κε ζρεηηθή νκόθσλε απόθαζή ηνπ,  

θαιεί ηα κέιε ηεο Έλσζεο λα ζπκκεηάζρνπλ καδηθά, δπλακηθά, ελσηηθά ζηελ 24ωξε 

Παλειιαδηθή Παλεξγαηηθή απεξγία ηεο Πέκπηεο 12 Ννεκβξίνπ 2015, πνπ θήξπμε 

ε ΠΟΕΤ. 

 

Η απεξγία, από ηηο 06.00 π.κ. ηεο Πέκπηεο 12 Ννεκβξίνπ έωο ηηο 06.00 π.κ. ηεο 

Παξαζθεπήο 13 Ννεκβξίνπ, θεξύζζεηαη ζε όια ηα έληππα (εθεκεξίδεο θαη 

πεξηνδηθά), ηελ ΕΡΣ θαη ηα άιια ξαδηνηειενπηηθά θαη δηαδηθηπαθά ΜΜΕ ηεο ρώξαο, 

θαζώο θαη ζην Αζελατθό–Μαθεδνληθό Πξαθηνξείν Εηδήζεσλ, ηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Ελεκέξσζεο & Επηθνηλσλίαο θαη ηα γξαθεία Σύπνπ. 

Από ηελ απεξγία εμαηξνύληαη νη ζπλάδειθνη πνπ ζα θαιύςνπλ ην ξεπνξηάδ ησλ 

θηλεηνπνηήζεσλ, ελώ ζηα ξαδηνηειενπηηθά ΜΜΕ επηηξέπεηαη ε κεηάδνζε δύν 

δεθάιεπηωλ απεξγηαθώλ δειηίσλ εηδήζεσλ, ζε ώξεο πνπ ζα θαζνξίζνπλ ηα ίδηα ηα 

Μέζα. 

Η ζπκκεηνρή καο ζηελ απεξγία απνηειεί ην έλαπζκα θηλεηνπνηήζεσλ δηαξθείαο ηνπ 

θιάδνπ γηα ηε δηεθδίθεζε θαη πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ καο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζην κέιινλ ησλ αζθαιηζηηθώλ καο Σακείσλ θαη ηελ πξνάζπηζε ησλ πόξσλ ηνπο. 

•Σν Αζθαιηζηηθό είλαη κείδνλ ζέκα γηα ηνλ θιάδν αθνύ εληάζζεηαη ζηελ γεληθόηεξε 

θαηεύζπλζε δηάιπζεο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηεο κεηαηξνπήο, ελόο 

θνηλσληθνύ δηθαηώκαηνο ζε αηνκηθή ππόζεζε. Είκαζηε αληίζεηνη ζηελ πνιηηηθή 

πινπνίεζεο ησλ θαηεπζύλζεσλ ηεο ΕΕ θαη’  απαίηεζε ηεο εξγνδνζίαο ζπλνιηθά, πνπ 

απνζθνπεί ζηελ ελνπνίεζε ησλ Σακείσλ θαη ησλ παξνρώλ κε ζηόρν ηε ζπξξίθλσζε 

ησλ ζπληάμεσλ, ηεο πξόλνηαο, ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο 

πεξίζαιςεο πξνο ηα ειάρηζηα όξηα. Καη επηζεκαίλνπκε όηη ζηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ 

θύξηνπ Σακείνπ καο, ηνπ ΕΣΑΠ-ΜΜΕ ην θξάηνο δελ είρε θαη δελ έρεη ζπκκεηνρή, 

ελώ αληίζεηα έρεη θαηαιεζηεύζεη ηα απνζεκαηηθά ηνπ κε ην PSI. 

Κη αθόκε: 

• ηα πξναπαηηνύκελα πεξηιακβάλνληαη κέηξα πνπ αθνξνύλ ζηνλ πεξηνξηζκό ησλ 

ζπλδηθαιηζηηθώλ ειεπζεξηώλ θαη ηε ζπιινγηθή εθπξνζώπεζε. 

• Αληηκεησπίδνπκε ήδε σο εξγαδόκελνη, άλεξγνη ή ζπληαμηνύρνη ηελ πην άγξηα 

θνξνεπηδξνκή ζην εηζόδεκά καο, πνπ εθθξάδεηαη κε ζεηξά από κέηξα (ΕΝΦΙΑ, 

εηζθνξά αιιειεγγύεο, απμήζεηο ζην ΦΠΑ θιπ). 

Η ΕΠΗΣ σο κέινο ηεο πληνληζηηθήο Επηηξνπήο ησλ πλεξγαδόκελσλ Ελώζεσλ 

ζην ρώξν ηνπ Σύπνπ θαη ησλ ΜΜΕ θαη ζύκθσλα κε ηελ θνηλή ζρεηηθή αλαθνίλσζε   



«θαιεί ηνλ θιάδν ζε θηλεηνπνηήζεηο, δηεθδηθώληαο: 

• Σελ ππνγξαθή Κιαδηθώλ πιινγηθώλ πκβάζεσλ πνπ λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ απσιεηώλ ηνπ πξνεγνύκελνπ δηαζηήκαηνο θαη λα αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο δηαβίσζεο. 

• Να κελ ππνζηνύκε κείσζε ησλ θνηλσληθναζθαιηζηηθώλ καο δηθαησκάησλ. 

• Σε δηαηήξεζε θαη ππεξάζπηζε ησλ Αζθαιηζηηθώλ καο Σακείσλ. 

• Να κελ πεξάζεη θαλέλαο λόκνο πνπ ζα παξεκπνδίδεη ην δηθαίσκα ζηελ απεξγία. 

• Να ζηακαηήζεη ηώξα ε θνξνθαηαηγίδα. 

• Πξνζηαζία ησλ αλέξγσλ γηα όιν ην δηάζηεκα ηεο αλεξγίαο. 

Η πληνληζηηθή Επηηξνπή ησλ πλεξγαδόκελσλ Ελώζεσλ ζην ρώξν ηνπ Σύπνπ θαη ησλ 

ΜΜΕ, ππνγξακκίδεη γηα άιιε κηα θνξά όηη ε ππνγξαθή πιινγηθώλ πκβάζεσλ 

Εξγαζίαο θαη ε πξνζηαζία ηνπ ΕΣΑΠ-ΜΜΕ δελ είλαη αίηεκα κόλν όζσλ έρνπλ θαηαθέξεη 

λα κείλνπλ ζην επάγγεικα αιιά θαη ησλ ρηιηάδσλ ζπλαδέιθσλ πνπ αγσλίδνληαη λα 

μεθύγνπλ από ηελ αλεξγία αλερόκελνη ηηο δπζκελέζηεξεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο. 

Η αύμεζε ηεο αλεξγίαο, ε απνδηνξγάλσζε ησλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ κε ηελ θαηάξγεζε 

ησλ Ε, νη κεηώζεηο ησλ κηζζώλ, νη κεηώζεηο ησλ ζπληάμεσλ, καδί κε ηελ επηβνιή λέσλ 

έκκεζσλ θαη άκεζσλ θόξσλ δεκηνπξγνύλ αδηέμνδν θαη επηβάιινπλ ηελ νρύξσζε ηνπ 

θιάδνπ θαη ηελ αλαδηάηαμε ησλ δπλάκεώλ καο γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ εξγαζηαθώλ καο 

δηθαησκάησλ, ηεο ελεκέξσζεο, ηεο ίδηαο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. 

Γηεθδηθνύκε δνπιεηά, αμηνπξεπείο Δ, θνηλωληθή αζθάιηζε γηα όινπο θαη ζνβαξή, 

αμηόπηζηε θαη δεκνθξαηηθή ελεκέξωζε κε βάζε ηηο αιεζηλέο αλάγθεο ηεο θνηλωλίαο. 

Εεηάκε ζπιινγηθά δηθαηώκαηα, πνπ ζα εγγπώληαη ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ 

αλεμαξηεζία ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηα ΜΜΔ θαη ηεο Δλεκέξωζεο. 

ΝΑ ΚΛΗΜΑΚΩΟΤΜΔ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΗΑ ΟΛΑ ΣΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΜΑ 

ΝΑ ΑΚΟΤΣΔΗ Ζ ΦΩΝΖ ΜΑ ΓΤΝΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗΑ ΣΖΝ ΑΝΔΡΓΗΑ ΚΑΗ Δ 

ΟΛΑ ΣΑ ΑΝΣΔΡΓΑΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΜΑ ΔΞΑΘΛΗΩΝΟΤΝ 

ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΛΟΤΜΔ ΚΑΗ ΝΑ ΑΠΑΗΣΖΟΤΜΔ ΔΓΩ ΚΑΗ ΣΩΡΑ ΛΤΔΗ ΜΔ 

ΒΑΖ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΔ ΑΝΑΓΚΔ ΜΑ». 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο ΔΠΖΣ 

 


