Ούτε αριστερό, ούτε
μαύρο στην ενημέρωση

δεξιό

Η οριστική υποταγή της κυβέρνησης στους δανειστές και στη
διαπλοκή, βάζει τίτλους τέλους στην ελεύθερη ενημέρωση, στη
δημοσιογραφική ανεξαρτησία και στα ασφαλιστικά Ταμεία.
Με το νόμο λαιμητόμο Κατρούγκαλου-Πετρόπουλου να ψηφίζεται
άρον-άρον την Κυριακή, 8 Μαΐου η κυβερνητική πλειοψηφία
Τσίπρα-Καμμένου μαζί με άλλες κοινοβουλευτικές παρουσίες, που
τους στηρίζουν αλά καρτ, βάζει ταφόπλακα στην ελληνική
κοινωνία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ κατά τη σημερινή συνεδρίασή
του αποφάσισε 48ωρη απεργία από κοινού με την ΠΟΕΣΥ, τη ΓΣΕΕ
και την ΑΔΕΔΥ, από τις 6 π.μ. της Παρασκευής, 6 Μαΐου 2016 έως
τις 6 π.μ. της Κυριακής, 8 Μαΐου 2016.
Η ΕΣΗΕΑ καλεί τους συναδέλφους να πάρουν μέρος μαζικά στη
διαδήλωση διαμαρτυρίας, η οποία θα ξεκινήσει με συγκέντρωση
μπροστά στην ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20) την Κυριακή, 8 Μαΐου 2016
στις 12 το μεσημέρι και στη συνέχεια πορεία προς τη Βουλή.
Η απεργία αφορά τους δημοσιογράφους

που εργάζονται:

Σε όλα τα ΜΜΕ (έντυπα, ραδιοτηλεοπτικά και διαδικτυακά)
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Στην ΕΡΤ, στο ΑΜΠΕ, στους δημοτικούς ραδιοφωνικούς
σταθμούς, στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και
Επικοινωνίας και στα Γραφεία Τύπου.
Διεκδικούμε
– την αυτονομία των ασφαλιστικών Ταμείων του κλάδου και τη
διασφάλιση των πόρων τους.
– κοινωνική ασφάλιση για όλους και σοβαρή, αξιόπιστη και
δημοκρατική ενημέρωση με βάση τις αληθινές ανάγκες της

κοινωνίας.
Συλλογικά δικαιώματα, που θα εγγυώνται την αξιοπρέπεια
και την ανεξαρτησία των εργαζομένων στα ΜΜΕ και της
Ενημέρωσης.
Στη διάρκεια της απεργίας η ΕΣΗΕΑ σε συνεννόηση με την ΠΟΕΣΥ
θα επιτρέψουν:
Τη μετάδοση 15λεπτου απεργιακού δελτίου από τα ραδιόφωνα
στις 13:15-13:30.
Τη μετάδοση 15λεπτου απεργιακού δελτίου
τηλεοπτικούς σταθμούς στις 20:00-20:15.

από

τους

Την ώρα των συγκεκριμένων μεταδόσεων έχουν τη δυνατότητα για
αναρτήσεις απεργιακών θεμάτων τα ειδησεογραφικά sites και οι
ηλεκτρονικές εκδόσεις των εφημερίδων (πολιτικών, οικονομικών
και αθλητικών), όπως και το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο
Ειδήσεων για ροή ειδήσεων σε αυτό το 15λεπτο.
Η κάλυψη των θεμάτων, η μετάδοση και οι αναρτήσεις θα γίνουν
σε αυτά τα απεργιακά δελτία, ΜΟΝΟ από το απολύτως απαραίτητο
συντακτικό και τεχνικό προσωπικό και από τους συναδέλφους, που
καλύπτουν τα εργατικά θέματα.
Οι δημοσιογράφοι, που θα απασχοληθούν, θα αναγγελθούν στην
απεργιακή επιτροπή της Ένωσης εκ των προτέρων, από τους
εκπροσώπους της ΕΣΗΕΑ σε κάθε ΜΜΕ ή τους υπεύθυνους των
δελτίων.
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