
Αζήλα, 6 Δεθεκβξίνπ 2016 

 

ΑΠΔΡΓΟΤΜΔ 7 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2016 

ΑΓΩΝΗΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΣΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΜΑ-ΣΑ ΣΑΜΔΗΑ ΜΑ- 

ΣΖΝ ΔΝΖΜΔΡΩΖ 
 

Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΕΣΠΗΤ, ζε ζπληνληζκό κε ηελ ΠΟΕΣΥ θαη ηηο 

άιιεο Ελώζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα ΜΜΕ, θαιεί ηνπο ζπλαδέιθνπο κέιε ηεο Έλσζεο 

λα ζπκκεηάζρνπλ δπλακηθά ζηελ 24σξε  παλειιαδηθή απεξγία  πνπ πξνθήξπμε ε 

Οκνζπνλδία γηα ηελ Σεηάξηε 7 Γεθεκβξίνπ 2016, ζην πιαίζην  θαη ηεο απεξγηαθήο 

θηλεηνπνίεζεο ηεο ΓΣΕΕ ζηηο 8 Δεθεκβξίνπ 2016. 

Τα ζθιεξά θαη επώδπλα πξναπαηηνύκελα ηεο 2
εο

 αμηνιόγεζεο πιήηηνπλ θαη πάιη 

ην ζύλνιν ηνπ Ειιεληθνύ ιανύ θαη ηδηαίηεξα ηνπο εξγαδνκέλνπο ζην ρώξν ηνπ Τύπνπ. 

Σζαθίδνπλ ηα αζθαιηζηηθά θαη ηα εξγαζηαθά ηνπο δηθαηώκαηα θαη ζέινπλ λα ξίμνπλ 

ζηνλ θαηάδα ηνπο αλέξγνπο θαη ηνπο ζπληαμηνύρνπο. 

Με ην Αζθαιηζηηθό αλνηρηή πιεγή θαη ηνπο πόξνπο ησλ Τακείσλ κεηέσξνπο ην 

Δ.Σ. ηεο ΕΣΠΗΤ θαιεί όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο λα πεξηθξνπξήζνπλ ηελ απεξγία, λα 

δηαζθαιίζνπλ ηελ επηηπρία ηεο θαη λα πάξνπλ κέξνο ζηελ απεξγηαθή  ζπγθέληξωζε, 

πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ ίδηα κέξα (7/12/16) θαη ώξα 12.00 έμω από ην θηήξην 

ηεο ΔΖΔΑ (Αθαδεκίαο 20). 

ΓΗΔΚΓΗΚΟΤΜΔ, ΑΓΩΝΗΕΟΜΑΣΔ, ΑΠΔΡΓΟΤΜΔ γηα: 

 Θεζκνζέηεζε πόξνπ από ηα έζνδα όισλ ησλ έληππσλ, ξαδηνηειενπηηθώλ θαη 

δηαδηθηπαθώλ κέζσλ, ππέξ ησλ επηθνπξηθώλ Τακείσλ καο. 

 Τελ απηνλνκία ηνπ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ηνπ ΕΔΟΕΑΠ θαη ησλ ΤΕΑΣ σο 

απηνδηνηθνύκελσλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ρσξίο αιινίσζε ηνπ 

ραξαθηήξα θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, σο πξνϋπόζεζε γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηεο δεκνζηνγξαθηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηνπ αγαζνύ 

ηεο Ελεκέξσζεο. 

 Έληαμε ζηα Τακεία απηά όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Ελεκέξσζε, ζε 

νπνηνδήπνηε Μέζν θαη αλ εξγάδνληαη, κε κηζζσηή εξγαζία πιήξνπο απαζρόιεζεο 

θαη ΣΣΕ, θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα είλαη κέιε αληίζηνηρεο ζπλδηθαιηζηηθήο 

Έλσζεο. 

 Αμηνπξεπείο κηζζνύο θαη ζπληάμεηο, άκεζε αληηκεηώπηζε ηεο αλεξγίαο θαη ζύλαςε 

Σπιινγηθώλ Σπκβάζεσλ. 

Τν Δ.Σ. ηεο ΕΣΠΗΤ  αληηζηεθόκελν, καδί κε όινπο ηνπο δεκνζηνγξάθνπο θαη ηνπο 

εξγαδόκελνπο ζηα ΜΜΕ, ζηνλ αζθαιηζηηθό καο εμαλδξαπνδηζκό θαιεί ηα κέιε ηεο 

Έλσζεο λα ζπκκεηάζρνπλ καδηθά ζηηο παξαπάλσ 24σξε απεξγία θαη λα δώζνπλ καδηθό 

θαη δπλακηθό παξώλ ζηελ απεξγηαθή ζπγθέληξσζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ ίδηα 

κέξα (7/12/16) θαη ώξα 12.00 έμω από ην θηήξην ηεο ΔΖΔΑ (Αθαδεκίαο 20).      

                                    Γηα ηo Γ.. ηεο ΔΠΖΣ 

Ο Πξόεδξνο                                                                  Ο Γελ. Γξακκαηέαο 

 

  Θέκεο Κ. Μπεξεδήκαο                                                       Θαλάζεο Αιαηάο 



 

 

 
 


