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ΕΝΩΣΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αθήνα, 11 Μαΐου 2007
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζομένων Ενώσεων στο χώρο
των ΜΜΕ αποφάσισε την κήρυξη 24ωρης απεργίας συμμετέχοντας
στην Πανελλαδική απεργία που έχουν προκηρύξει για την Τρίτη 15
Μαΐου 2007 η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ με την οποία

ΖΗΤΕΙΤΑΙ:
 Η διαλεύκανση σε βάθος της υπόθεσης των ομολόγων.
 Η άμεση επιστροφή των χρημάτων των ομολόγων στα Ταμεία με
τους τόκους.
 Η απόκρουση της ελαστικής αμοιβής των εργαζομένων.
 Η πλήρης εφαρμογή των ΣΣΕ, η άμεση καταβολή των
δεδουλευμένων όπου αυτά οφείλονται και σταμάτημα των
απολύσεων.
 Η εξασφάλιση της ποιότητας της ενημέρωσης και της ελεύθερης
και αντικειμενικής πληροφόρησης.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
την κήρυξη 24ωρης απεργίας την Τρίτη, 15 Μαΐου 2007 από ώρα
6.00 π.μ. έως 6.00 π.μ. της Τετάρτης, 16 Μαΐου 2007 όλων των
συντακτών, τεχνικών, υπαλλήλων που εργάζονται σ όλα τα ΜΜΕ
(Τύπος, ειδησεογραφικά sites και Portals, Ραδιοφωνικούς και
Τηλεοπτικούς Σταθμούς), στα Γραφεία Τύπου, την ΕΡΤ, τα ΝΠΔΔ,
τις επιχειρήσεις του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, στο Ελληνικό
Δημόσιο και στα Πρακτορεία Διανομής.
Οι εφημεριδοπώλες για να διασφαλίσουν την επιτυχία της
απεργίας στον τομέα ευθύνης τους, συμμετέχουν με 3ωρη στάση
εργασίας την Τετάρτη 16 Μαΐου 2007 από 08.00-11.00 η ώρα.
Οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ απαιτούν:
 Την άμεση επιστροφή των χρημάτων που δόθηκαν για την αγορά
των ομολόγων με τους νόμιμους τόκους και τις αποδόσεις του
κεφαλαίου που διατέθηκε.
 Τη διασφάλιση της αυτοτέλειας και της λειτουργίας των
Ταμείων με αιρετές Διοικήσεις και Κοινωνικό έλεγχο.
 Την πλήρη εξασφάλιση των αποθεματικών των Ταμείων με σταθερή
και εγγυημένη εκ των προτέρων απόδοση.
 Την πλήρη διαλεύκανση όλης αυτής της πρωτοφανούς υπόθεσης με
ανάδειξη των όποιων αστικών, ποινικών κλπ ευθυνών.
 Το σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων με σταθερή
απασχόληση και πλήρη κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα.

 Την πλήρη εφαρμογή των ΣΣΕ και την άμεση καταβολή των
δεδουλευμένων όπου αυτά οφείλονται.
 Την άμεση υπογραφή ικανοποιητικών ΣΣΕ, όπου αυτές εκκρεμούν.
 Την εξασφάλιση της ποιότητας της ενημέρωσης και της
ελεύθερης κι αντικειμενικής πληροφόρησης.
 Τη διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους
εργασίας.
και
 Το σταμάτημα των απολύσεων.
Η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζομένων Ενώσεων στο χώρο
του Τύπου και των ΜΜΕ δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση ότι είναι
αποφασισμένο να προασπίσει την αυτοτέλεια και το αυτοδιοίκητο
των Ασφαλιστικών Ταμείων μας και να μην επιτρέψει την απόπειρα
χειραγώγησής του και κατ επέκταση
ενημέρωσης του ελληνικού λαού.

τη

χειραγώγηση
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