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Οι απεργοί εργαζόμενοι σε όλα τα ΜΜΕ της χώρας, διαδηλώνουμε
την ενιαία και ανυποχώρητη βούλησή μας να υπερασπιστούμε με
όλα τα μέσα τα δίκαια αιτήματά μας, για ένα αξιοπρεπές επίπεδο
ζωής και μια ενημέρωση πραγματικά αντικειμενική και ελεύθερη.
Η σημερινή απεργιακή μας συγκέντρωση αποτελεί μήνυμα προς την
Κυβέρνηση και τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών και δημοσίων ΜΜΕ
ότι ενωμένοι οι εργαζόμενοι στο χώρο της Ενημέρωσης, θα
κλιμακώσουμε τον αγώνα μας, μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τα
αιτήματά μας.
Διεκδικούμε αποφασιστικά και υποστηρίζουμε:
> Τη θέσπιση μέτρων απόλυτης διαφάνειας στο ιδιοκτησιακό
καθεστώς των ΜΜΕ.
> Τη διατήρηση των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων και των

ασφαλιστικών μας Ταμείων.
> Την άμεση εξόφληση των χρεών των εργοδοτών προς τα
ασφαλιστικά Ταμεία.
> Την εναντίωση στις νομοθετικές διατάξεις για την ευελιξία
των εργασιακών σχέσεων.
> Την κατάργηση του νόμου για τη διευθέτηση του χρόνου
εργασίας και υπερωριών.
>Τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ανεργίας και της
απώλειας θέσεων εργασίας.
>Την άμεση καταβολή δεδουλευμένων που οφείλονται στους
εργαζόμενους.
>Την ενεργοποίηση της Κυβέρνησης, των αρμόδιων ελεγκτικών
μηχανισμών και του ΕΣΡ, στην κατεύθυνση εφαρμογής των νόμων
που προστατεύουν τους εργαζόμενους.
> Την εφαρμογή και πιστή τήρηση των ΣΣΕ και την από κοινού
διεκδίκηση νέων, με στόχο τη διασφάλιση των θεσμικών
κατακτήσεων και τη διεκδίκηση όσων ακόμα απαιτούνται για τη
λειτουργία και την ποιότητα της ενημέρωσης.
>Την κατάργηση της «φασόν» εργασίας (χωρίς ασφάλιση, με
χαμηλές αμοιβές και αναξιόπιστες συνθήκες εργασίας) και το
βόλεμα με τη «freelance» εργασία (το διευρυνόμενο φαινόμενο
των εργαζομένων με ΔΠΥ) που σημαίνει εργασία-δουλεία χωρίς
ασφαλιστικά και συντακτικά δικαιώματα.
Δηλώνουμε ότι θα αγωνιστούμε με όλα μας τα μέσα, ανυποχώρητα,
συντονίζοντας τη δράση μας ενωμένοι και αλληλέγγυοι. Με τον
τρόπο αυτόν οι εργαζόμενοι στον Τύπο και τα ΜΜΕ θα μπορέσουν
να αγωνιστούν για ουσιαστική, πλουραλιστική και έντιμη
Ενημέρωση για όλο τον ελληνικό λαό.
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