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Παρασκευή, 2 Νοεµβρίου 2012 
 
Το αντιδηµοκρατικό πείσµα του υπουργού Οικονοµικών κ. Γ. Στουρνάρα να επαναλάβει την 
ετσιθελική επίθεσή του κατά των εργαζοµένων στα ΜΜΕ, παρά το γεγονός ότι η πρώτη 
προσπάθειά του απέτυχε µε την καταψήφιση της τροπολογίας που κατεδάφιζε το ισχύον 
ασφαλιστικό σύστηµα, µε σκοπό την υφαρπαγή των πόρων των Ταµείων, οδήγησε τον κλάδο σε 
νέα απεργιακή κινητοποίηση. 
 
  Με κοινή απόφαση των Οµοσπονδιών ΠΟΕΣΥ, ΠΟΣΠΕΡΤ, ΠΟΕΠΤΥΜ, ΟΜΤΒΧ, της 
ΕΤΗΠΤΑ και της ΕΦΕ έχει κηρυχθεί νέα απεργία στο πλαίσιο των επαναλαµβανόµενων 24ωρων 
απεργιών, τη ∆ευτέρα από τις 06.00 µέχρι τις 06.00 της Τρίτης 6 Νοεµβρίου 2012. 
Οι εργαζόµενοι στα ΜΜΕ αντιτάσσονται στα κατ’ επιταγή της Τρόικας κυβερνητικά σχέδια, που 
θα αποτελέσουν ταφόπετρα της Ενηµέρωσης, µε καίριο πλήγµα κατά της δηµοκρατίας µας.  
 
∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ: 
 
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. 
 
  Οι εργαζόµενοι στα ΜΜΕ, δηµοσιογράφοι, τεχνικοί, διοικητικοί και φωτορεπόρτερς 
αγωνιζόµαστε µαζί µε όλους τους εργαζόµενους, µισθωτούς, και συνταξιούχους, για την ανατροπή 
των µνηµονιακών πολιτικών, που µας οδηγούν στην εξαθλίωση. 
 
  Οι Οµοσπονδίες καλούν όλους τους εργαζόµενους να προβάλλουν τις αγωνιστικές εκδηλώσεις 
της 48ωρης απεργίας, που έχουν κηρύξει ΓΣΕΕ και Α∆Ε∆Υ και να πάρουν µέρος επίσης στις 
στάσεις εργασίας του κλάδου µας την Τρίτη, 6 Νοεµβρίου, από 10.00-14.30 και την Τετάρτη, 7 
Νοεµβρίου, από 16.00-19.00. 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 
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