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 Εξερχόμενο έγγραφο ΔΙ.Ε.Κ.ΔΗ & Μ.Μ.Ε /Αριθ-πρωτοκόλλου/Α-143/8-11-2022 

 
H ΔΙ.Ε.Κ.ΔΗ & Μ.Μ.Ε -ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΜΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙ.Ε.Κ.ΔΗ & Μ.Μ.Ε καλεί τους συναδέλφους μέλη 

της να συμμετέχουν στην πραγματοποίηση της  24ωρης Απεργίας την Τετάρτη 9 
Νοεμβρίου 2022. 

Η «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ  & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» για όλα τα παρακάτω αλλά και για τους παρακρατικούς 
Μηχανισμούς των Κυβερνώντων ,ήταν ίσως η μοναδική Δημοσιογραφική Ένωση  

που αντέδρασε δυναμικά. 
 

https://www.diekdi-mass 
media.com/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%c
f%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-

%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%b7-
%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%cf%89/ 
 

ΣΗΜΕΡΑ  και εμείς είμαστε μαζί με τις άλλες Δημοσιογραφικές Ενώσεις της 
Πατρίδας μας και συμπορευόμαστε μαζί τους ,αντιδρώντας στις δυσμενείς 

συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί μετά την υγειονομική αλλά και την 
ενεργειακή κρίση και τις συνεχιζόμενες κυβερνητικές πρακτικές που, όχι μόνο 
περιορίζουν και φαλκιδεύουν τις κατακτήσεις των εργαζομένων, αλλά 

καταργούν και θεμελιώδη συνταγματικά μας δικαιώματα. 
 
Το τελευταίο διάστημα όχι μόνο οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ, αλλά το σύνολο της 

ελληνικής κοινωνίας, βιώνουμε μια σειρά αλλεπάλληλων αυξήσεων στο κόστος 
στέγασης, ενέργειας, καυσίμων, τροφίμων, ειδών πρώτης ανάγκης κλπ.  

Αυξήσεις που έχουν πάρει εκρηκτικές διαστάσεις με τον πληθωρισμό να έχει 
ξεπεράσει το 12%, δημιουργώντας μία ασφυκτική κατάσταση, που έρχεται να 
προστεθεί στη υγειονομική κρίση της πανδημίας και την δεκαετή κρίση των 

Μνημονίων. 
 

Οι εργαζόμενοι στην ενημέρωση ενώνουμε τη φωνή μας με όλους τους 
εργαζόμενους της χώρας, οι οποίοι απεργούν την ίδια ημέρα μετά την κήρυξη 
γενικής απεργίας από την ΓΣΕΕ, την ΑΔΕΔΥ και τα Εργατικά Κέντρα και 

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ από τις 05.00 π.μ. της Τετάρτης 9 Νοεμβρίου έως τις 05.00 π.μ. 
της Πέμπτης 10 Νοεμβρίου σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (έντυπα, 
ραδιοτηλεοπτικά, διαδικτυακά), στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ΕΡΤ, ΓΓΕΕ, 

ΑΠΕ-ΜΠΕ, Δημοτικά Ραδιόφωνα, Γραφεία Τύπου. 
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Τώρα περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή είναι απαραίτητη η αύξηση του 
κατώτατου μισθού και η επαναφορά του συλλογικού εργασιακού δικαίου με 
καθολική ισχύ των συλλογικών συμβάσεων εργασίας όχι μόνο στον κλάδο των 

ΜΜΕ αλλά και σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. 
 
Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεων στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ, 

καλούν όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν μαζικά στην 24ωρη απεργία 
της 9ης Νοεμβρίου και τον κλάδο της ενημέρωσης σε αγωνιστική ετοιμότητα. 

 
Η υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων και η επαναφορά του συλλογικού 
εργασιακού δικαίου είναι υπεράσπιση των αρχών της Δημοκρατίας, της 

Ισότητας, της Δικαιοσύνης, με απώτερο σκοπό την Ελευθεροτυπία, την 
αξιόπιστη κι ελεύθερη Ενημέρωση, με κανόνες δεοντολογίας, αξιοπιστίας και 

πλουραλισμού. 
               * Εξαιρούνται οι συνάδελφοι που θα καλύψουν την απεργία 
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