ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ KAI
ΤΗΣ 3ΩΡΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ
20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καλεί όλους τους
δημοσιογράφους, μέλη και μη μέλη της, που εργάζονται στις
εφημερίδες, τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, ιδιωτικούς και
δημοτικούς, το Ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδας, την ΕΡΤ
και τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, την τηλεόραση της
Βουλής, τα Γραφεία Τύπου, το Δημόσιο, το ΑΠΕ και το ΜΠΕ, να
συμμετάσχουν μαζικά και μαχητικά στην 24ωρη απεργία της
Τετάρτης 19 Δεκεμβρίου 2007 και στην τρίωρη στάση εργασίας της
Πέμπτης 20 Δεκεμβρίου.
Την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου η συγκέντρωση των δημοσιογράφων θα
γίνει στα Προπύλαια και ώρα 11.00 π.μ. Όλοι μαζί,
Δημοσιογράφοι, Ιατροί, Δικηγόροι, Μηχανικοί, Υγειονομικοί θα
διαμαρτυρηθούμε για την ενοποίηση των ασφαλιστικών μας
Ταμείων, καταγγέλλοντας την κυβερνητική πολιτική που αποσκοπεί
στην ανατροπή του ασφαλιστικού συστήματος μειώνοντας συντάξεις
και αυξάνοντας όρια ηλικίας. Θα ακολουθήσει πορεία προς το
υπουργείο Απασχόλησης και εν συνεχεία στη Βουλή, όπου θα
επιδοθούν σχετικά ψηφίσματα.
Κατά τη διάρκεια της απεργίας:
-Δεν θα μεταδοθεί κανένα δελτίο 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 Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου δεν θα κυκλοφορήσει καμία
εφημερίδα, πρωινή, απογευματινή, πολιτική, οικονομική,
αθλητική ή free press.
Τα ρεπό των συναδέλφων, που έχουν προγραμματιστεί για τις
19/12/2007, θα πραγματοποιηθούν άλλη ημέρα της εβδομάδας, με
τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων.
Το προσωπικό ασφαλείας θα απασχοληθεί μόνο για τη μετάδοση
εκτάκτων και ιδιαιτέρως σημαντικών γεγονότων, που ενδιαφέρουν
το κοινωνικό σύνολο. Η σπουδαιότητα του γεγονότος θα κρίνεται
κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ. Σε κάθε
περίπτωση, για την κάθε μετάδοση απαιτείται προηγούμενη άδεια
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ και σε ενδεχόμενη
μετάδοση θα αναφέρεται ρητά η άδεια (εφόσον δίνεται).
Κατά την 3ωρη στάση εργασίας της 20/12/2007 κανείς
δημοσιογράφος δεν θα εργασθεί και δεν θα μεταδοθεί καμία
ραδιοφωνική ή τηλεοπτική δημοσιογραφική ή ενημερωτική εκπομπή
από το εσωτερικό ή το εξωτερικό καθώς και οι ενημερωτικού
περιεχομένου εκπομπές που είναι εξωτερικές παραγωγές της ΕΡΤ ή
των ιδιωτικών Ρ/Τ σταθμών.
Στην απεργία και την 3ωρη στάση εργασίας σύμφωνα με το άρθρο
20 του Ν. 1264/1982 συμμετέχουν και τα μη μέλη της ΕΣΗΕΑ.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ καλεί όλους τους δημοσιογράφους να
περιφρουρήσουν την απεργία, ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχία
της. Από την απεργία εξαιρούνται μόνο οι δημοσιογράφοι, που θα
καλύψουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις.
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