Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ
ΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ :

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ-ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΜΕ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΥΠΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ
ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2013

Η Συντονιστική Επιτροπή των συνεργαζόμενων Eνώσεων στο χώρο
του Τύπου, συνεδρίασε σήμερα Παρασκευή στο Ραδιομέγαρο της
ΕΡΤ, που έχει γίνει το κέντρο του συλλογικού μας αγώνα.
Ομόφωνα αποφάσισε τη συνέχιση της απεργιακής κινητοποίησης σε
όλα τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα της χώρας και σε όλα τα έντυπα και
ηλεκτρονικά μέσα της περιφέρειας, το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τη Γενική
Γραμματεία και τα Γραφεία Τύπου.
Συνεχίζουμε τον αγώνα για να ματαιωθεί η πραξικοπηματική
απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει την ΕΡΤ. Είναι αγώνας για
την υπεράσπιση της δημόσιας τηλεόρασης, της ελευθερίας της
ενημέρωσης, της δημοκρατίας αλλά και του ίδιου του δικαιώματος
της απεργίας.
Η Συντονιστική Επιτροπή καλεί τους συνδικαλιστικούς
εκπροσώπους και τους συναδέλφους στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα να
περιφρουρήσουν την κινητοποίησή μας και να αποτρέψουν
προσπάθειες της εργοδοσίας να σπάσει την απεργία με το
πρόσχημα της αναφοράς στις εξελίξεις περί την ΕΡΤ.
Η Συντονική Επιτροπή επαναλαμβάνει την προτροπή στα
ηλεκτρονικά μέσα να αναμεταδίδουν το απεργιακό πρόγραμμα των
εργαζομένων στην ΕΡΤ. Καλούμε επίσης όσους ραδιοφωνικούς
σταθμούς το επιθυμούν, να εκπέμψουν πρόγραμμα για
τις εξελίξεις γύρω από τον απεργιακό αγώνα μέσα από τις
εγκαταστάσεις του Ραδιομεγάρου της ΕΡΤ.
Η Συντονική Επιτροπή καταγγέλλει τους εκδοτικούς ομίλους που
επιχειρούν να εκδώσουν απεργοσπαστικά φύλλα, εξαπολύοντας

εκστρατεία εκφοβισμού και εκβιασμού των εργαζομένων.
Προειδοποιεί με πειθαρχικό έλεγχο τα διευθυντικά στελέχη και
όσους άλλους πρωτοστατούν στην απεργοσπαστική εκστρατεία.
Η Συντονική Επιτροπή καλεί αύριο Σάββατο, στις 5 το απόγευμα,
σύσκεψη με τη συμμετοχή των Εργατικών Κέντρων, της ΓΣΕΕ, της
ΑΔΕΔΥ και των πρωτοβάθμιων σωματείων, στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ.
Καλεί επίσης όλους τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ και όλους τους
πολίτες να αγκαλιάσουν με τη διαρκή παρουσία τους τον αγώνα
που εξελίσσεται με κέντρο το Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ.
Ο αγώνας για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, για την ελευθερία της
ενημέρωσης και για τη δημοκρατία συνεχίζεται.

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

