24ΩΡΗ
ΑΠΕΡΓΙΑ
ΚΑΙ
ΣΤΑΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΜΕ
ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2011
Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεών μας κατ εντολή και
εξουσιοδότηση των Γενικών τους Συνελεύσεων, αποφάσισαν την
κήρυξη 24ωρης απεργίας όλων των εργαζομένων στις εφημερίδες,
τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα και τα ειδησεογραφικά site, τα
περιοδικά, το δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ από 06.00 π.μ. της
Τετάρτης, 30 Νοεμβρίου 2011 έως 06.00 π.μ. της Πέμπτης, 1
Δεκεμβρίου 2011 και στα πρακτορεία διανομής τύπου από τις
22.00 το βράδυ της Τετάρτης, 30 Νοεμβρίου 2011 έως τις 22.00
της Πέμπτης, 1 Δεκεμβρίου 2011, και 4ωρη στάση εργασίας από
τις 11.00 π.μ. έως τις 15.00 της Πέμπτης, 1 Δεκεμβρίου 2011

των ιδίων εργαζομένων συμμετέχοντας στην πανεργατική απεργία,
που αποφάσισαν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ.
Κατά τη διάρκεια της 4ωρης στάσης εργασίας της Πέμπτης,
1/12/11 – ημέρα της γενικής πανελλαδικής απεργίας των
συνδικάτων- εξαιρούνται οι δημοσιογράφοι και οι τεχνικοί, που
θα «καλύπτουν» δημοσιογραφικά τις απεργιακές συγκεντρώσεις, τα
αιτήματα και τις πορείες των εργαζομένων. Τα ραδιοτηλεοπτικά
ΜΜΕ, συνεπώς, μπορούν (και πρέπει) να μεταδίδουν εκείνες τις
ώρες, πρόγραμμα, που θα σχετίζεται αποκλειστικά με την προβολή
των απεργιακών κινητοποιήσεων και τα αιτήματα όλων των
εργαζομένων της χώρας. Επίσης, κατά τη διάρκεια της 4ωρης
στάσης εργασίας το Διασωματειακό του Τύπου και ΜΜΕ καλεί όλους
τους συναδέλφους να πάρουν μέρος στις διαδηλώσεις των
συνδικάτων -οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τις ώρες της στάσης
εργασίας (11.00  15.00).
ΖΗΤΩΝΤΑΣ
* Να υπογραφούν αμέσως Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
* Να σταματήσει κάθε απόπειρα «υπαλληλοποίησης» της ενημέρωσης
και συρρίκνωσης του ΑΠΕ-ΜΠΕ, της ΕΡΤ, της Γενικής Γραμματείας
Μέσων Ενημέρωσης και Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, των ΟΤΑ και
των δημοτικών ραδιοφωνικών σταθμών.
* Να προστατευθεί το Δημόσιο αγαθό της ενημέρωσης.
* Να καταργηθεί ο νόμος για την εργασιακή εφεδρεία και το
«ενιαίο μισθολόγιο», που οδηγεί στην ανεργία, τη φτωχοποίηση
και την εξαθλίωση των εργαζομένων.
* Να σταματήσουν τώρα οι απολύσεις και να ανακληθούν όσες
έγιναν.
* Να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας όλων των εργαζομένων.
* Να καταργηθούν τα χαράτσια, που έχουν επιβληθεί.
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