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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι εργαζόμενοι σήμερα βρίσκονται αντιμέτωποι με μια συνολική
επίθεση από την Κυβέρνηση και τους εργοδότες κατά των
εργασιακών και ασφαλιστικών κατακτήσεών τους, ενώ ταυτόχρονα,
με την απαξίωση της ενημέρωσης, επιχειρείται να δημιουργηθεί
μια απαθής κοινωνία μπροστά στις οποιεσδήποτε εξελίξεις. Η
κατάσταση είναι κρίσιμη. Η πολιτική αυτή πρέπει να ανατραπεί.
Δεν υπάρχουν περιθώρια για την παραμικρή ανοχή και υποχώρηση.
Οι Ενώσεις του Τύπου, με αίσθημα αλληλεγγύης και ενότητας,
αντιμετωπίζουν αγωνιστικά τη συνολική επίθεση σε βάρος των
συναδέλφων μας σε όλη τη χώρα, είναι αποφασισμένες να
ανατρέψουν ριζικά το σαθρό σύστημα ενημέρωσης, που
οικοδομήθηκε με την ευθύνη παλιών και νέας κυβέρνησης και θα
αντισταθούν με κάθε τρόπο στις όποιες προσπάθειες συντήρησης,
μετάλλαξης, ή συνέχισής του από παλιά και νέα κέντρα

διαπλοκής.
Η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζομένων Ενώσεων στο χώρο
του Τύπου, όπως και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών,
η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Τύπου και ΜΜΕ και η
Ομοσπονδία Μισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου αποφάσισαν,
μετά την πετυχημένη προειδοποιητική στάση εργασίας της 12ης
Οκτωβρίου, μπροστά στην κυβερνητική και εργοδοτική αδιαφορία,
την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με την πραγματοποίηση 24ωρης
Πανελλαδικής απεργίας την Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2005 σε όλες
τις επιχειρήσεις ενημέρωσης ως εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
– Από το πρωί (6 π.μ.) της Πέμπτης 24 Νοεμβρίου 2005 μέχρι το
πρωί (6 π.μ.) της Παρασκευής 25 Νοεμβρίου απεργούν οι
δημοσιογράφοι και οι υπάλληλοι που εργάζονται σε όλες τις
εφημερίδες, τα περιοδικά, τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις, το
διαδίκτυο, το ΑΠΕ, το ΜΠΕ, την Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης,
την Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, οι τεχνικοί τύπου
(ΕΤΗΠΤΑ), οι τεχνικοί της Ελληνικής Ραδιοφωνίας (ΕΤΕΡ), οι
φωτορεπόρτερ (ΕΦΕ) και οι Λιθογράφοι (ΠΕΛ).
– Από το βράδυ (21.00) της Πέμπτης 24 Νοεμβρίου 2005 μέχρι το
βράδυ (21.00) της Παρασκευής 25 Νοεμβρίου απεργούν τα μέλη της
Ενώσεως Προσωπικού Πρακτορείων Εφημερίδων Αθηνών.
– Οι τεχνικοί της τηλεόρασης (ΕΤΙΤΑ) έχουν 4ωρη στάση εργασίας
από τις 11.π.μ. έως τις 15.00 της Πέμπτης 24 Νοεμβρίου.
– Οι Ενώσεις Εφημεριδοπωλών Αθηνών και Πειραιά συμπαρίστανται
στις απεργιακές κινητοποιήσεις και στηρίζουν το διεκδικητικό
πλαίσιο της απεργίας.
Εξαιρούνται από την απεργία μόνο οι δημοσιογράφοι που
καλύπτουν τις απεργιακές εκδηλώσεις των συνδικάτων κατά το
χρόνο πραγματοποίησής τους.
ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ – ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΊΑΣ
Τέλος, αποφασίστηκε η διοργάνωση απεργιακής συγκέντρωσης την
Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2005 στις 11.30 π.μ. στη συμβολή των οδών
Ακαδημίας και Βουκουρεστίου και στη συνέχεια πορεία

διαμαρτυρίας στη Βουλή.
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ!
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

