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Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2014
ΓΕΝΙΚΗ 24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΜΕ
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014
(Απεργιακή συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι έξω από το κτήριο
της ΕΣΗΕΑ – Ακαδημίας 20)
και 3ωρη στάση εργασίας (11.00-14.00) την Πέμπτη 27/11/2014
Οι Συνεργαζόμενες Ενώσεις στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ,
συμμετέχουν στην 24ωρη πανελλαδική πανεργατική απεργία της
ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ και πραγματοποιούν 24ωρη απεργία από τις
06.00 π.μ. της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου έως τις 06.00 π.μ. της

Πέμπτης 27 Νοεμβρίου σε όλη τη χώρα.
Παράλληλα εξαγγέλλουν 3ωρη Στάση Εργασίας την Πέμπτη 27
Νοεμβρίου από τις 11.00 π.μ. έως τις 14.00, προκειμένου να
διευκολυνθούν οι συνάδελφοι να πάρουν μέρος στην κινητοποίηση,
με εξαίρεση μόνο τους εργαζόμενους εκείνους που με ρεπορτάζ
και εκπομπές θα καλύψουν την μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση και
τις απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα. Ευθύνη όλων μας
είναι η ενημέρωση της κοινής γνώμης για το πώς εξελίσσεται η
απεργιακή κινητοποίηση.
Απεργούμε και διεκδικούμε
• 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 ταμείουτέρατος 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.
Απεργούμε και αγωνιζόμαστε μαζί με όλους τους εργαζόμενους του
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
• 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.
* Διεκδικούμε δουλειά, αξιοπρεπείς ΣΣΕ, κοινωνική ασφάλιση για
όλους και σοβαρή, αξιόπιστη και δημοκρατική ενημέρωση με βάση
τις αληθινές ανάγκες της κοινωνίας.
* Ζητάμε συλλογικά δικαιώματα, που θα εγγυώνται την
αξιοπρέπεια και την ανεξαρτησία των εργαζομένων στα ΜΜΕ και
της Ενημέρωσης.
* ΝΑ ΚΛΙΜΑΚΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ
* ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ Η ΦΩΝΗ ΜΑΣ ΔΥΝΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ
ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΞΑΘΛΙΩΝΟΥΝ
* ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ
Οι Συνεργαζόμενες Ενώσεις καλούν όλους τους συναδέλφους
• να συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία της 26ης /11/2014 και

στην 3ωρη στάση εργασίας της επόμενης ημέρας.
• 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
Τα Δ.Σ. των Συνεργαζόμενων Ενώσεων

