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Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ και της ΕΠΗΕΑ αντιδρώντας
στην επιβολή του καθεστώτος της εργασιακής εφεδρείας και του
ενιαίου μισθολογίου, καθώς επίσης και στην καταστρατήγηση των
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας των εργαζομένων δημοσιογράφων
και των διοικητικών υπαλλήλων και της με αυτόν τον τρόπο
χειραγώγησης της ενημέρωσης, αποφάσισαν, κατ εντολή και
εξουσιοδότηση των Γενικών τους Συνελεύσεων, την κήρυξη
απεργιακών κινητοποιήσεων στα Δημόσια και Δημοτικά Μ.Μ.Ε. ως
εξής:
1. Για τους δημοσιογράφους και το διοικητικό προσωπικό, που
εργάζονται στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και στη Γενική Γραμματεία Μέσων
Ενημέρωσης-Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας την
κήρυξη στάσεων εργασίας:
για το ΑΠΕ-ΜΠΕ την Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου από τις 06.00
π.μ. έως τις 11.00 π.μ., από τις 14.00 έως τις 18.00 και
από τις 19.00 έως τις 24.00.
για τη Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης και τη Γενική
Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας την Τετάρτη, 7
Δεκεμβρίου από τις 06.00 π.μ. έως τις 11.00 π.μ., από
τις 12 το μεσημέρι έως τις 17.00 και από τις 19.00 έως
τις 22.00.
2. Για τους δημοσιογράφους και το διοικητικό προσωπικό, που
εργάζονται στο Δημοτικό Ραδιοφωνικό Σταθμό «Αθήνα 9,84» την

κήρυξη στάσεων εργασίας:
την Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011 από τις 11.00 π.μ.
έως τις 13.00.
την Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011 από τις 16.00 έως
τις 18.00 και
την Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου από τις 18.00 έως τις
20.00.
3. Για τους δημοσιογράφους και τους διοικητικούς υπαλλήλους,
που εργάζονται στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΕΝΑ καθώς και στο
Κανάλι της Βουλής την κήρυξη στάσεων εργασίας:
Από τις 12.00 το μεσημέρι έως τις 18.00 την
Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011
Από τις 12.00 το μεσημέρι έως τις 18.00 την
Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011
Από τις 12.00 το μεσημέρι έως τις 18.00 την
Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011
4. Τέλος, τ ο Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ, για τους δημοσιογράφους, που
εργάζονται στην ΕΡΤ, αποφάσισε την κήρυξη επαναλαμβανόμενων
24ωρων απεργιών από τις 06.00 π.μ. της Τετάρτης, 7 Δεκεμβρίου
2011 έως τις 06.00 π.μ. της Πέμπτης, 8 Δεκεμβρίου, από τις
06.00 π.μ. της Πέμπτης, 8 Δεκεμβρίου έως τις 06.00 π.μ. της
Παρασκευής, 9 Δεκεμβρίου 2011 και από τις 06.00 π.μ. της
Παρασκευής, 9 Δεκεμβρίου 2011 έως τις 06.00 π.μ. του Σαββάτου,
10 Δεκεμβρίου 2011 όλων των δημοσιογράφων, οι οποίοι
εργάζονται στην ΕΡΤ
ΖΗΤΩΝΤΑΣ
Την ανάκληση των διαπιστωτικών πράξεων για το ενιαίο
μισθολόγιο-βαθμολόγιο.
Να μην εφαρμοστεί ο νόμος «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,
ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και
άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015», που οδηγεί στην
εξαθλίωση των εργαζομένων.

Να σταματήσει κάθε απόπειρα συρρίκνωσης και
ιδιωτικοποίησης του ΑΠΕ-ΜΠΕ, της ΕΡΤ και της Δημοτικής
Ραδιοτηλεόρασης.
Να προστατευθεί το δημόσιο αγαθό της ενημέρωσης και
Να σταματήσει κάθε απόπειρα «υπαλληλοποίησης» των
εργαζομένων στην ενημέρωση, στο ΑΠΕ  ΜΠΕ, την ΕΡΤ, τη
Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, των
Ο.Τ.Α. και των δημοτικών Ρ/Τ σταθμών.
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