
ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ 

ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

(Απεργιακή συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι έξω από το κτίριο της ΕΣΗΕΑ ) 

3ωρη στάση εργασίας την Πέμπτη 27/11 

 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ 

ΔΟΥΛΕΙΑ, ΣΣΕ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:  

 

 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που θα ισχύουν και θα είναι υποχρεωτικές για όλους 

καθώς και την κατάργηση της διάταξης που βάζει εμπόδια στην ανεξάρτητη λειτουργία 

του ΟΜΕΔ (Νόμος 4303/2014). 

 Να σταματήσει το άθλιο καθεστώς των ατομικών συμβάσεων και η πλήρης απορύθμιση 

των εργασιακών σχέσεων 

 Να μην προχωρήσει η κυβέρνηση στην οριστική εκθεμελίωση του ασφαλιστικού μας 

συστήματος, με την δημιουργία ενός ταμείου- τέρατος που θα καταπιεί τα ελάχιστα 

ασφαλιστικά δικαιώματα που έχουν απομείνει στους εργαζόμενους   

 Να διατηρηθούν οι επικουρικές συντάξεις. Όχι στη δημιουργία επαγγελματικών 

ταμείων 

 Να μην προχωρήσει η κυβέρνηση στο νομοθέτημα - έκτρωμα που θα απαγορεύει την 

συνδικαλιστική δράση και την απεργία και θα επαναφέρει το αλήστου μνήμης λόκ 

άουτ. 

 Την επιστροφή των κλεμμένων, μέσω PSI,  καθώς και των απωλειών από το 

«τζογάρισμα» των αποθεματικών στα ταμεία μας 

 Την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων όλων των εργαζόμενων στο χώρο του τύπου 

 Την επαναλειτουργία της ΕΡΤ τώρα, της πραγματικής Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης της 

χώρας. 

 Επαναφορά του νόμου για τις άδειες άσκησης επαγγέλματος των τεχνικών 

κινηματογράφου και τηλεόρασης. 
 

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ 

ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΞΑΘΛΙΩΝΟΥΝ: 
 

 Για να καταργηθούν τα μνημόνια και όλοι οι αντεργατικοί και αντιασφαλιστικοί νόμοι 

που εφαρμόζουν συγκυβέρνηση και Τρόικα 

 Για να μπει επιτέλους τέλος στις πολιτικές που παράγουν φτώχεια, ανεργία, 

ανασφάλεια, διαλύουν τον κοινωνικό ιστό και ότι έχει απομείνει από το κοινωνικό  

κράτος.  

 Ενάντια στην σχεδιαζόμενη απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων  

 Ενάντια στο καθεστώς ενοικίασης εργαζομένων που μας γυρίζει δεκαετίες πίσω σε 

συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα.  
  
Το ΔΣ της ΕΣΠΗΤ καλεί όλους τους συναδέλφους 
 

 να συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία της 26
ης

 /11/2014 και στην 3ωρηστάση 

εργασίας της επόμενης ημέρας (11.00 π.μ. 14.00 μ.μ.). 

 να δώσουν αγωνιστικό παρών στην απεργιακή συγκέντρωση στις 12 το  

μεσημέρι έξω από το κτίριο της ΕΣΗΕΑ – Ακαδημίας 20  και στην  πορεία που 

θα ακολουθήσει στα υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών 

                      

           Για το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ  

                               Ο Πρόεδρος                               Ο Γεν. Γραμματέας 

 

 

                                                   Θέμης Κ. Μπερεδήμας                                          Θανάσης Αλατάς                    


