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48ωρη απεργία στα δηµόσια ΜΜΕ 
 
Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2011 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών 
(Π.Ο.Ε.ΣΥ.) ως άµεση αγωνιστική απάντηση στον εµπαιγµό των εργαζοµένων 
δηµοσιογράφων στα δηµόσια Μέσα, µε την τροπολογία του υπουργείου 
Οικονοµικών, που καταργεί και ακυρώνει τις Συλλογικές Συµβάσεις, κηρύσσει 
48ωρη απεργία στην ΕΡΤ, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας 
και Ενηµέρωσης, το ελληνικό ∆ηµόσιο και τους ΟΤΑ (από τις 6.00 πµ της 
Τετάρτης 19/10/2011 έως 6.00 πµ της Παρασκευής 21/10/2011). 

Ο δηµοσιογραφικός κόσµος, µαζί µε ολόκληρο τον εργαζόµενο λαό, αξιώνει να 
αποσυρθεί το αντεργατικό πολυνοµοσχέδιο, και διακηρύσσει τη µαχητική βούλησή 
του να κλιµακώσει τις απεργιακές κινητοποιήσεις του, σε πανελλαδική κλίµακα 
και σε όλα τα Μέσα. 
Αξιώνει: 

• Την επαναπρόσληψη όλων των απολυµένων από ιδιωτικά ή δηµόσια ΜΜΕ. 
• Την αποκατάσταση των µισθών, όπως εγγυώνται οι Συλλογικές Συµβάσεις 

του κλάδου. 
• Τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας όλων των εργαζοµένων. 
• Τη διαφύλαξη των ασφαλιστικών ταµείων. 
• Την υπεράσπιση όλων των δηµοσίων Μέσων, από τις υπονοµευτικές, τις 

ταπεινωτικές ρυθµίσεις της κυβέρνησης, που κατά εντολή της Τρόικας και 
του ∆ΝΤ, στοχεύει στην ιδιωτικοποίηση των Μέσων και 
δηµοσιοϋπαλληλοποίηση των δηµοσιογράφων.  

• Την κατάργηση του νόµου για την εργασιακή εφεδρεία. 

ΟΧΙ στη ∆ΕΚΟποίηση των δηµόσιων Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και ΟΧΙ 
στην κατάργηση των ΣΣΕ στα Μέσα αυτά. 
Ελεύθερος δηµοσιογράφος, είναι ο δηµοσιογράφος µε άθικτη την αξιοπρέπειά του 
και ασφαλή την εργασία του. 



Η σηµερινή µαζική, µαχητική και ογκώδης συγκέντρωση και πορεία –
πρωτοφανής στις κινητοποιήσεις στον Τύπο- είναι ένα ισχυρό µήνυµα προς τους 
τοκογλύφους, τις τράπεζες, το ∆ΝΤ, την τρόικα και την κυβέρνηση. Ο 
δηµοσιογραφικός κόσµος, µαζί µε όλους τους εργαζόµενους στα ΜΜΕ, ξεκίνησε 
αποφασιστικά το µεγάλο αγώνα του και τη µεγάλη πορεία του. Στο τέρµα 
περιµένει µόνο η νίκη. 

Καλούνται οι Ενώσεις να λάβουν όλα τα µέτρα για την επιτυχία της 
48ωρης απεργίας. 
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Με την παράκληση να αναρτηθεί, να µεταδοθεί και να δηµοσιευθεί. 
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