ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
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δημοσιογράφους, μέλη και μη μέλη της Ένωσης, που εργάζονται σε
εφημερίδες, ραδιοφωνικούς σταθμούς, τηλεοπτικούς σταθμούς,
στην ΕΡΤ, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στα ειδησεογραφικά sites , καθώς και σε
κάθε μέσο ή φορέα ενημέρωσης, που απασχολεί δημοσιογράφους να
μετάσχουν αποφασιστικά στις δύο κυλιόμενες 48ωρες απεργίες που
έχει κηρύξει η Ένωση και η Διασωματειακή Επιτροπή, από τις 6
το πρωί της Πέμπτης, 7/4 έως τις 6 το πρωί της Δευτέρας, 11/4.
Οι δημοσιογράφοι και όλοι οι εργαζόμενοι στην ενημέρωση
διεκδικούμε την υπογραφή ΣΣΕ και προειδοποιούμε ότι δεν θα
υποκύψουμε στην προσπάθεια των εργοδοτικών οργανώσεων που,
συνεπικουρούμενοι από την κυβερνητική πολιτική, επιδιώκουν την
πλήρη εργασιακή απορρύθμιση στο χώρο των ΜΜΕ, και
υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις των
εργαζομένων αλλά και τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις για έντιμη
και αντικειμενική ενημέρωση των πολιτών.
Κατά τη διάρκεια της απεργίας, από τις 6 το πρωί της Πέμπτης,
7 Απριλίου έως το πρωί της Δευτέρας, 11 Απριλίου:
Δεν θα μεταδοθούν δελτία ειδήσεων και καμία
δημοσιογραφική και ενημερωτική εκπομπή από το εσωτερικό
ή το εξωτερικό . Το ίδιο ισχύει και για τις ενημερωτικές
εκπομπές, που είναι εξωτερικές παραγωγές της ΕΡΤ και των
ιδιωτικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, καθώς
και για τους συναδέλφους που απασχολούνται σε αυτές.
Στις περιπτώσεις αυτές δεν θα μεταδοθεί ούτε
μαγνητοσκοπημένη ή ηχογραφημένη εκπομπή.
Δεν θα εκδοθεί κανένα Δελτίο Τύπου και οι συντάκτες δεν
θα παραστούν σε καμία συνάντηση, συνέντευξη ή briefing.

Την Παρασκευή, 8 Απριλίου και τις επόμενες ημέρες της
απεργίας δεν θα κυκλοφορήσει καμία εφημερίδα, πρωινή,
απογευματινή, πολιτική, οικονομική, αθλητική ή free
press.
Σε ενδεχόμενο σοβαρού γεγονότος, όπου για λόγους
ενημέρωσης, θα πρέπει να διακοπεί η απεργία, η απόφαση
θα παρθεί αμέσως από το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ και θα δοθούν
σχετικές και συγκεκριμένες οδηγίες.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 20 του
Ν. 1264/1982 στην απεργία συμμετέχουν και τα μη μέλη της
ΕΣΗΕΑ.
Η Ένωση καλεί όλους τους δημοσιογράφους σε επαγρύπνηση και
κινητοποίηση για την επιτυχία της απεργίας. Καλεί ιδιαίτερα τα
διευθυντικά στελέχη των ΜΜΕ να αποφύγουν κάθε ενέργεια πίεσης
πάνω σε συναδέλφους φισσες για υπονόμευση της απεργίας,
θυμίζοντας τις καταστατικές υποχρεώσεις όλων των μελών της
ΕΣΗΕΑ.
Καλεί, τέλος, την κυβέρνηση να εγκαταλείψει την τακτική του
Πόντιου Πιλάτου και να αναλάβει τις ευθύνες της μπροστά στην
αντεργατική τακτική των εργοδοτών στα ΜΜΕ και τους προφανείς
κινδύνους για την ενημέρωση και τα δημοκρατικά δικαιώματα.
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