ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ
Η 24ωρη απεργία που κήρυξε η ΕΣΗΕΑ στο χώρο του Τύπου και των
ΜΜΕ, ειδικά για τις εφημερίδες στόχο έχει να μην κυκλοφορήσουν
φύλλα την Τετάρτη 9 Μαΐου 2007 σε κανένα σημείο πώλησης σε
ολόκληρη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ υπενθυμίζει ότι όλοι ανεξαιρέτως οι
συντάκτες ή οι συνεργάτες που εργάζονται σε εφημερίδες, στα
ΝΠΔΔ, στις επιχειρήσεις του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και στο
Ελληνικό Δημόσιο δεν θα εργαστούν το διάστημα από τις 6 π.μ.
της Τρίτης 8 Μαΐου 2007 έως τις 6 π.μ. της Τετάρτης 9 Μαΐου
2007 και κανείς δημοσιογράφος δε θα παραδώσει δημοσιογραφική
ύλη.
Οι δημοσιογράφοι των Ραδιοτηλεοπτικών σταθμών και της ΕΡΤ δεν
θα εργαστούν με οποιονδήποτε τρόπο, μέσα ή έξω από τις
εγκαταστάσεις των ΜΜΕ, δηλαδή δεν θα μετέχουν ούτε σε
μπρίφινγκ, ούτε σε οποιοδήποτε ρεπορτάζ, πλην της κάλυψης της
απεργιακής συγκέντρωσης. Κανείς δημοσιογράφος, δηλαδή, δεν
επιτρέπεται να βρίσκεται στους χώρους εργασίας, πλην των
εκλεγμένων εκπροσώπων και των μελών του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ.
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς
σταθμούς, εξυπακούεται ότι όλοι οι δημοσιογράφοι απεργούν και
δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή τους από τρίτους ή η με
οποιοδήποτε τρόπο υποκατάσταση της δημοσιογραφικής εργασίας.
Καθ όλο το χρονικό διάστημα της απεργίας δεν θα μεταδίδονται
ή αναμεταδίδονται ειδησεογραφικές – ενημερωτικές εκπομπές,
είτε «ζωντανές», είτε ηχογραφημένες ή εκπομπές σε επανάληψη με
δημοσιογραφικό περιεχόμενο (συνεντεύξεις, σχόλια, έρευνες,
πολιτικού, κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού ή αθλητικού
περιεχομένου κ.λπ.)
Επίσης, δεν μεταδίδονται εκπομπές από τρίτους (εκφωνητές ή
παρουσιαστές, συνεργάτες τακτικούς ή έκτακτους, παραγωγούς
κ.λπ.) με το περιεχόμενο που περιγράφεται παραπάνω.
Διακόπτονται οι συνδέσεις με ειδησεογραφικό περιεχόμενο

ραδιοτηλεοπτικών σταθμών της Αθήνας με ραδιοτηλεοπτικούς
σταθμούς της επαρχίας και του εξωτερικού και αντίστροφα.
Δεν μεταδίδονται, η κίνηση στους δρόμους, ειδήσεις από τα
χρηματιστήρια Αθηνών και εξωτερικού, οικονομικές ειδήσεις,
αθλητικοί αγώνες και δελτία καιρού.
Δεν μεταδίδονται, τέλος, εκπομπές που προέρχονται από
οποιοδήποτε άλλο Μέσο Ενημέρωσης, του εσωτερικού ή του
εξωτερικού (προγράμματα BBC, Deutsche Welle, CBS, Φωνή της
Αμερικής κ.λπ.).
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