24ωρη απεργία της ΕΣΗΕΑ και
απεργιακά δελτία για την
ενημέρωση των πολιτών – ΟΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Η ΕΣΗΕΑ συμμετέχει μαζί με όλους τους κοινωνικούς φορείς στην
24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ, την Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016 και καλεί
τους συναδέλφους να πάρουν μέρος μαζικά στη συγκέντρωση που
γίνεται στις 11 π.μ. στην Πλατεία Κλαυθμώνος.
Η απεργία αρχίζει στις 06.00 π.μ. της Πέμπτης, 7
Απριλίου 2016 έως τις 06.00 π.μ. της Παρασκευής, 8 Απριλίου
2016 και αφορά τους δημοσιογράφους και τους διοικητικούς
υπαλλήλους που εργάζονται:
–
Σε όλα
τα ΜΜΕ (έντυπα, ραδιοτηλεοπτικά και
διαδικτυακά) του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
–
Στην ΕΡΤ, στο ΑΜΠΕ, στους δημοτικούς ραδιοφωνικούς
σταθμούς, στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
και στα Γραφεία Τύπου.
1. Διεκδικούμε την αυτονομία των ασφαλιστικών Ταμείων του
κλάδου και τη διασφάλιση των πόρων τους.
2. Απεργούμε μαζί με όλη την κοινωνία, τους άνεργους, τους
εργαζόμενους, τους απλήρωτους και τους συνταξιούχους, απέναντι
στα μνημόνια που:
–
Φτωχοποιούν την ελληνική κοινωνία.
–

Ανατρέπουν ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα.

–
Διαλύουν τον κοινωνικό
χειραγωγήσουν την ενημέρωση.
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3. Διεκδικούμε δουλειά, αξιοπρεπείς ΣΣΕ, κοινωνική ασφάλιση
για όλους και σοβαρή, αξιόπιστη και δημοκρατική ενημέρωση με
βάση τις αληθινές ανάγκες της κοινωνίας.
Οι δημοσιογράφοι απαιτούμε:
–
Κανόνες διαφάνειας στην αδειοδότηση και λειτουργία των
ΜΜΕ και δηλώνουμε ότι είμαστε αντίθετοι στη συγκέντρωση των
ΜΜΕ, είτε αυτό εξυπηρετεί την πολιτική εξουσία είτε
επιχειρηματικά συμφέροντα.
–
Συλλογικά δικαιώματα, που θα εγγυώνται την αξιοπρέπεια
και την ανεξαρτησία των εργαζομένων στα ΜΜΕ και της
Ενημέρωσης.
Στη διάρκεια της απεργίας η ΕΣΗΕΑ σε συνεννόηση με
την ΠΟΣΠΕΡΤ θα επιτρέψουν:
–
Τη μετάδοση 15λεπτου απεργιακού δελτίου από τα
ραδιόφωνα στις 13:15-13:30.
–
Τη μετάδοση 15λεπτου απεργιακού δελτίου από τους
τηλεοπτικούς σταθμούς στις 20:00-20:15.
Την ώρα των συγκεκριμένων μεταδόσεων έχουν τη δυνατότητα για
απεργιακό δελτίο τα ειδησεογραφικά sites και οι ηλεκτρονικές
εκδόσεις των εφημερίδων (πολιτικών, οικονομικών και
αθλητικών), όπως και το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο
Ειδήσεων για ροή ειδήσεων σε αυτό το 15λεπτο.
Η κάλυψη των θεμάτων, η μετάδοση και οι αναρτήσεις θα γίνουν
σε αυτά τα απεργιακά δελτία, ΜΟΝΟ από το απολύτως απαραίτητο
συντακτικό και τεχνικό προσωπικό και από τους συναδέλφους, που
καλύπτουν τα εργατικά θέματα.
Οι δημοσιογράφοι, που θα απασχοληθούν, θα αναγγελθούν στην
απεργιακή επιτροπή της Ένωσης εκ των προτέρων, από τους
εκπροσώπους της ΕΣΗΕΑ σε κάθε ΜΜΕ ή τους υπεύθυνους των
δελτίων.

Η ΕΣΗΕΑ επαναλαμβάνει για μια ακόμη φορά ότι η αξιολόγηση
γίνεται στους δρόμους, στα μπλόκα, στα συσσίτια, στα σύνορα
και στα hot spots.
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