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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζόμενων Ενώσεων του Τύπου
συνεδρίασε σήμερα Κυριακή, 16/6/2013, και επαναβεβαίωσε την
απόφασή της για την απεργιακή κινητοποίηση κατά του
πραξικοπηματικού λουκέτου στην ΕΡΤ σε όλα τα έντυπα και
ηλεκτρονικά Μέσα, η οποία συνεχίζεται.
Καταγγέλλει την εκστρατεία εκφοβισμού και εκβιασμού των
εργαζομένων και τους απεργοσπαστικούς μηχανισμούς που έστησαν
εκδότες και καναλάρχες, οι οποίοι συντάσσονται με τον τρόπο
αυτό με την προκλητική, αντιδημοκρατική στάση της κυβέρνησης
Σαμαρά.
Η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζόμενων Ενώσεων του Τύπου
χαιρετίζει την αγωνιστική συμμετοχή όλων των συναδέλφων που,
παρά τις ασφυκτικές πιέσεις των εργοδοτών, έδειξαν την

αλληλεγγύη προς τους συναδέλφους της ΕΡΤ. Χαιρετίζει ιδιαίτερα
το γεγονός ότι δεκατρείς εφημερίδες δεν κυκλοφόρησαν,
σεβόμενες το δικαίωμα στην απεργία και τις αποφάσεις των
σωματείων. Για τον λόγο αυτό, η Συντονιστική Επιτροπή
αποφάσισε να δώσει σήμερα στους συναδέλφους που εργάζονται
στις εφημερίδες οι οποίες σεβάστηκαν το δικαίωμα στην απεργία
την άδεια να εργαστούν για την έκδοση εν δυνάμει απεργιακών
φύλλων. Η απόφαση αυτή αφορά τις εφημερίδες, με αλφαβητική
σειρά:
ΑΥΓΗ
ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ
ΕΞΠΡΕΣ
ΕΠΟΧΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
ΚΕΡΔΟΣ
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΠΡΙΝ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΤΟ ΧΩΝΙ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Η απεργία σε όλα τα άλλα μέσα, έντυπα και ραδιοτηλεοπτικά,
συνεχίζεται σύμφωνα με τους όρους που έχει κηρυχθεί από τη
Συντονιστική Επιτροπή για τα ηλεκτρονικά μέσα, και από τις
τέσσερις συνδικαλιστικές οργανώσεις (ΕΣΗΕΑ, ΕΣΠΗΤ, ΕΠΗΕΑ,
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ) για τις εφημερίδες, μέχρι να

υπάρξει νεότερη απόφαση.
Σημειώνουμε ότι, στα ραδιοτηλεοπτικά Μέσα και στο ΑΠΕ-ΜΠΕ οι
Ενώσεις μας επιτρέπουν:
1. Την αναμετάδοση του προγράμματος των εργαζομένων της
ΕΡΤ.
2. Την μετάδοση προγράμματος από τον χώρο της ΕΡΤ σχετικά
με τις κινητοποιήσεις και τις εξελίξεις για τη Δημόσια
Ραδιοτηλεόραση. Και
3. Τη μετάδοση έως τριών 5λεπτων δελτίων ειδήσεων την
ημέρα, επικεντρωμένων αυστηρά στα ζητήματα των
κινητοποιήσεων και των πολιτικών εξελίξεων που
σχετίζονται με το πραξικόπημα κατά της ΕΡΤ, και με τη
συμμετοχή μόνον του απολύτως αναγκαίου προσωπικού.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΕΣΥ και στο
πλαίσιο του παραπάνω σκεπτικού, η συγκεκριμένη απόφαση
επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα από τις Ενώσεις μέλη της ΠΟΕΣΥ.

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

