
ΑΠΕΡΓΟΤΜΕ ηελ Πέκπηε 28/1/2016 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΤΜΕ  

ηελ απηνλνκία ηωλ αζθαιηζηηθώλ Σακείωλ καο  

θαη ηε δηαζθάιηζε ηωλ πόξωλ ηνπο. 

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

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

απεξγία ηεο Πέκπηεο 28 Ιαλνπαξίνπ 2016, πνπ θήξπμε ε ΠΟΕΤ. ζύκθσλα θαη κε  ηελ 

απόθαζε ηεο από   21/1/2016    θνηλήο ζπλεδξίαζεο ηεο Οκνζπνλδίαο κε ηνπο Πξνέδξνπο ησλ 

Ελώζεσλ-κειώλ ηεο. Η απεξγία θεξύζζεηαη από 06.00 ηεο Πέκπηεο έσο ηηο 06.00 ηεο 

Παξαζθεπήο 29/1 ζε όια ηα ΜΜΕ (έληππα, ξαδηνηειενπηηθά θαη δηαδηθηπαθά) ηνπ δεκόζηνπ θαη 

ηδησηηθνύ ηνκέα, ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Ελεκέξσζεο θαη Επηθνηλσλίαο - Γεληθή Γξακκαηεία 

Μέζσλ Ελεκέξσζεο θαη ζηα Γξαθεία Σύπνπ, δηεθδηθώληαο ηελ απηνλνκία ησλ αζθαιηζηηθώλ 

Σακείσλ ηνπ θιάδνπ θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ πόξσλ ηνπο. 

Με πάγηα αξρή ηεο ΕΠΗΣ όηη ε απηνλνκία θαη ε απηνηέιεηα ηωλ αζθαιηζηηθώλ Σακείωλ 

ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηα ΜΜΕ θαη ηωλ πόξωλ ηνπο είλαη αδηαπξαγκάηεπηε, απεξγνύκε γηα 

 • ηε δηαηήξεζε ηνπ ΕΣΑΠ-ΜΜΕ σο αλεμάξηεηνπ, εληαίνπ θαη απηνηεινύο Σακείνπ ζηα ΜΜΕ 

κε έληαμε ζηελ αζθάιηζή ηνπ όισλ ησλ θαηεγνξηώλ εξγαδνκέλσλ ζηα Μέζα Ελεκέξσζεο. 

• ηε δηαζθάιηζε ηνπ αγγειηνζήκνπ, κε επέθηαζή ηνπ ζηα δηαδηθηπαθά ΜΜΕ, σο πόξνπ 

ρξεκαηνδόηεζεο ησλ Σακείσλ καο θύξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο. 

Σνλίδνληαο γηα άιιε κηα θνξά όηη  

 Σν αγγειηόζεκν απνηειεί θαηάθηεζε θαη δελ είλαη πξνλόκην, όπωο επηδηώθνπλ λα 

ην εκθαλίζνπλ θάπνηνη γηα λα πξνθαιέζνπλ θνηλωληθά αληαλαθιαζηηθά ελαληίνλ 

ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηα ΜΜΕ. 

 Σα δεκνζηνγξαθηθά Σακεία είλαη απηνρξεκαηνδνηνύκελα θαη δελ επηβαξύλνπλ ηνλ 

πξνϋπνινγηζκό. Αληίζεηα, παξά ηα εθαηνκκύξηα πνπ ηνπο νθείιεη ην Δεκόζην από ην 

ΙΚΑ, ηα δνκεκέλα νκόινγα, ηε δηαδνρηθή αζθάιηζε θαη ηελ ΕΡΣ, ζπλεηζθέξνπλ θαη ζηα 

δεκόζηα έζνδα. 

 Σα δεκνζηνγξαθηθά Σακεία θαη νη δεκνζηνγξαθηθέο Ελώζεηο είλαη αδηαπξαγκάηεπηε 

δώλε αλεμαξηεζίαο θαη δηαζθάιηζεο γηα ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, ηηο Ε θαη 

ην δηθαίσκα ηεο θνηλήο γλώκεο γηα ππεύζπλε ελεκέξσζε, 

θαηαδηθάδνπκε θαη αληηδξνύκε ζε  θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο απηνλνκίαο θαη 

απηνηέιεηαο ησλ αζθαιηζηηθώλ Σακείσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα ΜΜΕ, ηεο δήκεπζεο ησλ 

απνζεκαηηθώλ ηνπο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ βαζηθνύ ηνπο εζόδνπ, ηνπ αγγειηνζήκνπ θαη θπζηθά 

δελ πξέπεη λα πάςεη λα ρξεκαηνδνηεί ην αζθαιηζηηθό ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ Σύπν.  

ην πιαίζην απηό ην Δ.. ηεο ΕΠΗΣ θαιεί ηα κέιε ηεο Έλσζεο λα ζπκκεηάζρνπλ καδηθά ζηελ 

24σξε απεξγία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα ΜΜΕ, ηελ Πέκπηε 28/1 θαζώο θαη λα δώζνπλ αγσληζηηθό 

παξώλ ζηελ απεξγηαθή καρεηηθή ζπγθέληξσζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ ίδηα εκέξα θαη ώξα 

12.00 ην κεζεκέξη ζηελ ΕΗΕΑ (Αθαδεκίαο 20, Αζήλα). 

 

πλαθόινπζα θαη ππνγξακκίδνληαο ηε θξηζηκόηεηα ησλ πξόζθαησλ εμειίμεσλ γηα ηα 

αζθαιηζηηθά καο δηθαηώκαηα θαη ηε βησζηκόηεηα ησλ αζθαιηζηηθώλ καο Σακείσλ, θξίλνπκε ηελ 

παξνπζία όισλ απαξαίηεηε θαη νπζηαζηηθή θαη ζηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο 

Έλωζήο καο ην άββαην 30/1/2016 θαη ώξα 10.30 π.κ. ζηελ ΕΗΕΑ (Αθαδεκίαο 20, 1
νο

 

όξνθνο). 

 

 Γηα ην Δ.. ηεο ΕΠΗΣ 
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