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Οι Συνεργαζόμενες Ενώσεις στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ,
σύμφωνα με σχετική απόφαση στην από 7/9/2016 συνεδρίαση και
συμπορευόμενοι με τις άλλες Ενώσεις πραγματοποιούμε 24ωρη
απεργία στους δημόσιους και ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς

της χώρας, από τις 06:00 του Σαββάτου 10/9/2016 έως τις 06:00
της Κυριακής 11/9/2016 σε όλη τη χώρα.
Οι εργαζόμενοι στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ, αναπόσπαστο
κομμάτι της δοκιμαζόμενης ελληνικής κοινωνίας, ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ
συνεχίζοντας το δίκαιο αγώνα μας για την προάσπιση της
πλουραλιστικής, ανεξάρτητης ενημέρωσης, της ελευθεροτυπίας,
της πολυφωνίας, της δημοσιογραφικής δεοντολογίας,
της
εργασιακής μας αξιοπρέπειας, την υπεράσπιση και εγγύηση όλων
των θέσεων εργασίας των συναδέλφων μας.
Στην αλυσίδα των καίριων και καταλυτικών πληγμάτων που έχουν
αποδυναμώσει το χώρο της ενημέρωσης και τα εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιωμάτα των εργαζομένων στο χώρο του Τύπου και
των ΜΜΕ και έχουν οδηγήσει το σύνολο των (ακόμη) εργαζομένων,
των ανέργων, των συνταξιούχων, των απλήρωτων και των
οικογενειών τους, στα όρια της εξαθλίωσης, επιβραβεύοντας την
εργοδοτική αυθαιρεσία και τη μαύρη εργασία, προστέθηκε τώρα
και η αβεβαιότητα που αφήνει πίσω της η όλη διαδικασία της
αδειοδότησης για το μέλλον του τηλεοπτικού τοπίου και των
θέσεων εργασίας τουλάχιστον 1.800 συναδέλφων μας.
Την ώρα που τα μνημόνια έχουν γίνει λαιμητόμος για την
κοινωνία, η ανεργία είναι σε δυσθεώρητα ύψη, η ύφεση είναι
πρωτοφανής και τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα τελούν
σε πλήρη αποδόμηση, επιλέγουμε ως ΑΜΕΣΗ, ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ
ΚΑΜΜΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ την αγωνιστική μας απάντηση στις νέες εξελίξεις
ΑΠΑΙΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ από την Κυβέρνηση θεσμική παρέμβαση
για:
·
την εγγύηση όλων των θέσεων εργασίας στους
τηλεοπτικούς σταθμούς είτε αδειοδοτήθηκαν, είτε όχι
·
τη κατοχύρωση των εργασιακών και ασφαλιστικών
δικαιωμάτων τους με ΣΣΕ.
·
Την επιβολή με νομοθετική ρύθμιση της εφαρμογής ΣΣΕ
ως όρο για την αδειοδότηση στα κανάλια και υποχρέωση στην
τήρηση κανόνων δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

·
Τη διασφάλιση της ελεύθερης διακίνησης ιδεών και την
απρόσκοπτη πληροφόρηση των πολιτών.
Στο πλαίσιο αυτό και επισημαίνοντας για άλλη μια φορά ότι ο
αγώνας μας είναι αγώνας για τη δημοκρατία, τις κοινωνικές
ελευθερίες, τα ατομικά δικαιώματα, την ενημέρωση, την
αξιοπρέπεια στην εργασία και τη ζωή, οι Συνεργαζόμενες Ενώσεις
διατρανώνουμε προς κάθε κατεύθυνση την πάγια και
αδιαπραγμάτευτα αγωνιστική μας θέση με:
Κάλεσμα όλων των συναδέλφων σε αγωνιστική επαγρύπνηση και
μαζική συμμετοχή
στην 24ωρη απεργία του Σαββάτου 10/9/2016.
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