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ΑΝΑΚΟΘΝΩΗ 

Αζήλα, 29 Ννεκβξίνπ 2011 

 

 Σα Γηνηθεηηθά πκβνύιηα ηωλ Δλώζεωλ καο θαη’ εληνιή θαη εμνπζηνδόηεζε ηωλ 

Γεληθώλ ηνπο πλειεύζεωλ, απνθάζηζαλ ηεν κήπςξε 24ωπερ απεπγίαρ όλων ηων 

επγαδομένων ζηιρ εθεμεπίδερ, ηα παδιοηελεοπηικά μέζα και ηα ειδεζεογπαθικά site, 

ηα πεπιοδικά, ηο δεμόζιο, ηα ΝΠΔΔ και ηοςρ ΟΣΑ από 06.00 π.μ. ηερ Σεηάπηερ, 30 

Νοεμβπίος 2011 έωρ 06.00 π.μ. ηερ Πέμπηερ, 1 Δεκεμβπίος 2011 και ζηα ππακηοπεία 

διανομήρ Σύπος από ηιρ 22.00 ηο βπάδς ηερ Σεηάπηερ, 30 Νοεμβπίος 2011 έωρ ηιρ 

22.00 ηερ Πέμπηερ, 1 Δεκεμβπίος 2011, και 4ωπε ζηάζε επγαζίαρ από ηιρ 11.00 π.μ. 

έωρ ηιρ 15.00 ηερ Πέμπηερ, 1 Δεκεμβπίος 2011 ηων ιδίων επγαδομένων, ζπκκεηέρνληαο 

ζηελ παλεξγαηηθή απεξγία, πνπ απνθάζηζαλ ΓΔΔ θαη ΑΓΔΓΤ.   

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 4ωξεο ζηάζεο εξγαζίαο ηεο Πέκπηεο, 1/12/11 - εκέξα ηεο 

γεληθήο παλειιαδηθήο απεξγίαο ηωλ ζπλδηθάηωλ- εμαηξνύληαη νη δεκνζηνγξάθνη θαη νη 

ηερληθνί πνπ ζα «θαιύπηνπλ» δεκνζηνγξαθηθά ηηο απεξγηαθέο ζπγθεληξώζεηο, ηα αηηήκαηα 

θαη ηηο πνξείεο ηωλ εξγαδνκέλωλ. Σα ξαδηνηειενπηηθά ΜΜΔ, ζπλεπώο, κπνξνύλ (θαη 

πξέπεη) λα κεηαδίδνπλ εθείλεο ηηο ώξεο, πξόγξακκα πνπ ζα ζρεηίδεηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ 

πξνβνιή ηωλ απεξγηαθώλ θηλεηνπνηήζεωλ θαη ηα αηηήκαηα όιωλ ηωλ εξγαδνκέλωλ ηεο 

ρώξαο. Δπίζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 4ωξεο ζηάζεο εξγαζίαο ην Γηαζωκαηεηαθό ηνπ Σύπνπ 

θαη ΜΜΔ θαιεί όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο λα πάξνπλ κέξνο ζηηο δηαδειώζεηο ηωλ 

ζπλδηθάηωλ -νη νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ηηο ώξεο ηεο ζηάζεο εξγαζίαο (11.00 – 15.00). 

 



 2 

ΖΗΣΩΝΣΑ 

* Να ππνγξαθνύλ ακέζωο πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο. 

* Να ζηακαηήζεη θάζε απόπεηξα «ππαιιεινπνίεζεο» ηεο ελεκέξωζεο θαη ζπξξίθλωζεο 

ηνπ ΑΠΔ-ΜΠΔ, ηεο ΔΡΣ, ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Μέζωλ Δλεκέξωζεο θαη Δλεκέξωζεο 

θαη Δπηθνηλωλίαο, ηωλ ΟΣΑ θαη ηωλ δεκνηηθώλ ξαδηνθωληθώλ ζηαζκώλ. 

* Να πξνζηαηεπζεί ην Γεκόζην αγαζό ηεο ελεκέξωζεο. 

* Να θαηαξγεζεί ν λόκνο γηα ηελ εξγαζηαθή εθεδξεία, πνπ νδεγεί ζηελ αλεξγία θαη ηελ 

εμαζιίωζε ηωλ εξγαδνκέλωλ. 

* Να ζηακαηήζνπλ ηώξα νη απνιύζεηο θαη λα αλαθιεζνύλ όζεο έγηλαλ.  

* Να δηαζθαιηζηνύλ νη ζέζεηο εξγαζίαο όιωλ ηωλ εξγαδνκέλωλ. 

* Να θαηαξγεζνύλ ηα ραξάηζηα πνπ έρνπλ επηβιεζεί.  

 

ΣΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΤΜΒΟΤΛΙΑ ΣΩΝ ΔΝΩΔΩΝ 

 

Με ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί, δεκνζηεπζεί θαη κεηαδνζεί. 

 


