
Αγία Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2020  
 
Ενημέρωση   -   Διοικητικός  Απολογισμός  - Πρόγραμμα Δράσης   
 
 Στην Εκλογοπαλογιστική Γενική συνέλευση ΠΑΣΥΜΗΤΕ στις 17/12/20  
 
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι  
Σήμερα  είναι η πρώτη  μας  συνάντηση  μετά την ιστορική ΓΣ της 7ης 
Φεβρουαρίου 2020, που όλοι  μαζί 120 μέλη του σωματείου, ζητήσαμε 
εκλογές και το  τότε   διορισμένο ΔΣ  την αγνόησε παραβιάζοντας βάναυσα το 
καταστατικό και τη δημοκρατία και καταδίκασε το Συλλογο σε μια δεκάμηνη 
απαξίωση και ανυπαρξία.  
Επίσης σήμερα γίνεται ο απολογισμός σε συνέχεια του προηγούμενου που 
είχε υπερψηφιστεί  στην τακτική απολογιστική ΓΣ του Απριλίου 2019. 
 
Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ μαζικά και αποφασιστικά για να επιτελέσουμε 
το καθήκον μας όπως απορρέει  από το καταστατικό και την ευθύνη μας 
απέναντι σας για τον απολογισμό, αλλά ταυτόχρονα και από την εντολή που 
έχουμε πάρει από το δικαστήριο με την απόφαση 1882/20, που μας εντέλει να 
ολοκληρώσουμε τη διαδικασία της εκλογοαπολογιστικής ΓΣ μέχρι  τις 
31/12/2020 και να οδηγήσουμε το Σύλλογο σε εκλογές, για την ανάδειξη 
αιρετής διοίκησης, για να οδηγήσουμε δηλ το Σύλλογο με δημοκρατικές 
διαδικασίες σε μια πορεία κανονικότητας. 
 
 
Απόφαση Μον. Πρωτ. Αθήνας 1882/20 δικαίωση του εκλεγμένου ΔΣ. 
 
Με την Δικαστική απόφαση 1882 / 202  και τη δικαίωση του εκλεγμένου ΔΣ -  
που καθαιρέθηκε με μεθόδους σκοτεινές και ξένες με τη λειτουργία του 
συνδικαλιστικού κινήματος  -   τερματίζεται μια δεκάμηνη περίοδος απαξίωσης 
και υποβάθμισης της συνολικής λειτουργίας του ΠΑΣΥΜΗΤΕ. 
 
Επαναφορά του καθαιρεμένου Προεδρείου. 
 
Το νέο ΔΣ συγκροτείται σε σώμα επαναφέροντας τη σύνθεση του 
Προεδρείου,  που είχε καθαιρεθεί.  Το νέο Προεδρείο δεσμεύτηκε ότι σέβεται 
και  θα υλοποιήσει όλες τις αποφάσεις του εκλεγμένου ΔΣ και των ΓΣ., με 
κεντρικό στόχο την άμεση διενέργεια εκλογών και την ολοκλήρωση της 
διαπραγμάτευσης για την υπογραφή ΣΣΕ.  
Επαναβεβαίωσε την εκπροσώπηση του Συλλόγου στο Πρωτοβάθμιο και 
Δευτεροβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, καθώς και στην Επιτροπή 
διαπραγμάτευσης  της ΣΣΕ, όπως είχαν οριστεί με τις αποφάσεις του 
εκλεγμένου ΔΣ.  
 
Νέα νίκη στην Επιτρ. του Αρ. 15 του Ν. 1264/82 δικάωση του ΠΑΣΥΜΗΤΕ 
 
Την ίδια  μέρα  της συγκρότησης σε Σώμα  ( 5/10/20)  δέχτηκε νέα  επίθεση με  
δικαστική προσφυγή στην Επιτρ του Αρ. 15 του Ν 1264/82  από τον 
Πανελλήνιο Σύλλογο προσωπικού ΕΡΤ ( ΠΣΥΠΕΡΤ ).  Πρόκειται για άλλη μια  
αντισυνδικαλιστική ενέργεια, που σκοπό είχε  να πλήξει  την αυτονομία των 



Σωματείων και την ελεύθερη συνδικαλιστική λειτουργία και είναι  αντίθετη 
προς των  μελών  -  εργαζομένων. Και αυτή η επίθεση αντιμετωπίστηκε με 
επιτυχία  στη δίκη της 16ης Οκτωβρίου 2020 ενώπιον της Επιτρ. του Αρ. 15 
του Ν 1264/82.   Η απόφαση αρ. 2/2020 της Επιτροπής δικαιώνει για άλλη μια 
φορά τον ΠΑΣΥΜΗΤΕ και τα συμπράττοντα Σωματεία ΕΕΕΡΤ και ΣΕΚΟΧΕΡΤ 
και ανοίγει το δρόμο για την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης και την  
υπογραφή ΣΣΕ. 
 
Δεδουλευμένα οφειλόμενα 2012- 2013 
 
Έγιναν αλλεπάλληλες συναντήσεις  και διαρκής επικοινωνία με την Ειδική  
Διαχείριση, τους υπηρεσιακούς παράγοντες των υπουργείων και της 
κυβέρνησης, για το χρονίζον θέμα της  πληρωμής των οφειλομένων  
πρόσθετης εργασίας της περιόδου 2012 – 2013. Η  υπεύθυνη  στάση και 
ανυποχώρητη διεκδίκηση του αυτονόητα δίκαιου  αιτήματός μας, έφερε άμεσα 
αποτελέσματα. Σήμερα   - όπως μας ενημέρωσαν -  κατατίθεται  στη Βουλή - 
με τη διαδικασία του επείγοντος -  το νομοσχέδιο σχετικό με θέματα 
Υπουργείου υγείας το οποίο περιλαμβάνει ειδική ρύθμιση  στο άρθρο 64  που 
δικαιώνει τον αγώνα μας και επιλύει μια εκκρεμότητα οκτώ ετών χωρίς 
περικοπές και εξαιρέσεις, δικαιώνοντας  τις προσπάθειες μας.     
 
Ένσημα διετίας 2013  -  2015 
 
Για το εξίσου χρονίζον θέμα της ασφαλιστικής κάλυψης της διετίας Ιούνιος 
2013  -  Ιούνιος 2015  αποφασίσαμε να αναθέσουμε την διερεύνηση  του και 
τις αναγκαίες νομικές ενέργειες σε ειδικό δικηγόρο, ώστε να επιταχυνθούν οι 
διαδικασίες. Ταυτόχρονα αποτελεί ένα πάγιο αίτημα που  Συλλόγου και 
παραμένει με άμεση προτεραιότητα  στο πλαίσιο των διεκδικήσεων και των 
αιτημάτων μας σε όλα τα επίπεδα.  
 
Προϋπηρεσία  νεοπροσληφθέντων συναδέλφων 
 
Ένα επίσης σημαντικό ζήτημα, που έχει διεκδικήσει δυναμικά και 
ανυποχώρητα το σωματείο μας, αφορά την προϋπηρεσία των 
νεοπροσληφθέντων  συναδέλφων  στους οποίους δεν  αναγνωρίζεται  ούτε 
μια μέρα από την προϋπηρεσία  τους  και η ΕΡΤ τους έχει εντάξει στο 
εισαγωγικό κλιμάκιο.   Και για αυτό  έχουμε ευχάριστα νέα με το προσχέδιο 
του Νόμου Πέτσα,  στο οποίο περιλαμβάνεται σχετική διάταξη, ειδικά για το 
προσωπικό της ΕΡΤ.  Στο άρθρο 51 του σχεδίου νόμου,  τροποποιείται το 
άρθρο 11 του Ν 4354/15 , εισάγεται η παραγρ. 5 για την προϋπηρεσία του 
προσωπικού της ΕΡΤ.  
 
Οι διεκδικήσεις μας επαναφέρονται στη Διοίκηση της ΕΡΤ 
 
Έγιναν συναντήσεις με όλους τους Γενικούς Διευθυντές και τη Διοίκηση της 
ΕΡΤ, με προτεραιότητα στην ΕΡΤ3. όπου επανατοποθετήσαμε όλα τα 
ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο μας.  Καταθέσαμε τις θέσεις και τις 
προτάσεις των συναδέλφων μας μαζί με αντιπροσωπεία εργαζομένων της 
ΕΡΤ3 στο ΓΔ κ. Στάγκο. Του εξηγήσαμε τα προβλήματα που δημιουργεί το 
Οργανόγραμμα του σταθμού και του ζητήσαμε να το αποσύρει. Επίσης 



απαιτήσαμε να μην γίνει καμία αυθαίρετη μετακίνηση εργαζόμενου, χωρίς τη 
σύμφωνη γνώμη του και  να κάνει τις ενέργειες για να καλυφθούν οι κενές 
θέσεις εργασίας. 
Ανάλογες συναντήσεις και συσκέψεις έγιναν και στη Αθήνα σε όλα τα επίπεδα 
της Διοίκησης και σε όλους τους Τομείς λειτουργίας της  εταιρείας με ιδιαίτερη 
έμφαση στον Τεχνικό. 
 
Συμβασιούχοι , ενοικιαζόμενοι έχουν τη στήριξή μας  
 
Εκφράζουμε τη συμπαράσταση μας και δίνουμε συνδικαλιστική  στήριξη 
στους  νέους συμβασιούχους της  ΕΡΤ. Είμαστε δίπλα τους στον αγώνα τους 
για ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, αμοιβής και ασφαλιστικής κάλυψης. 
Αναγνωρίζουμε ότι αποτελεί ένα καλύτερο βήμα η σύμβαση  με την ΕΡΤ, αλλά 
δεν επιλύει στην ουσία τίποτα από όλα τα προβλήματα, που είχαν ως 
ενοικιαζόμενοι μέσω εργολάβου. Ζητάμε σταθερές σχέσεις εργασίας για 
όλους,  χωρίς εργολάβους χωρίς μεσάζοντες. Αυτοί οι  συνάδελφοι μας είναι 
και επισήμως ενεργά μέλη του Συλλόγου,  τους καλωσορίζουμε.    
 
Προγραμμα δράσης  
 
Στο πρόγραμμα δράσης της επόμενης περιόδου αποτελεί προτεραιότητα μας 
η συνδικαλιστική συνεργασία και αυτονομία των σωματείων. Θα  συνεχίσουμε 
τη συνεργασία με τα άλλα σωματεία της  ΕΡΤ, στα πλαίσια της σύμπραξης, 
για την ολοκλήρωση της ΣΣΕ και τη δικαίωση των αιτημάτων των 
εργαζομένων. Μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί να κλείσει αυτή η εκκρεμότητα 
13 χρόνων. 
 
Τα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν την επόμενη περίοδο είναι πολλά 
και  οξυμένα. Τα έχουμε περιγράψει  και καταθέσει αναλυτικά, έχουμε τις 
αποφάσεις των θεσμικών οργάνων και των ΓΣ του Σωματείου μας, σε όλο το 
διάστημα της προηγούμενης περιόδου. .Έχουμε όλη την τεκμηρίωση και τα 
επιχειρήματα για να αγωνιστούμε δυναμικά για τη δικαίωση τους. Έχουμε  την 
αταλάντευτη θέληση τη δική σας, για να  προχωρήσουμε ενωτικά, δυναμικά, 
αποτελεσματικά με στόχο τη δικαίωση και τη νίκη μας. 
 
Πλαίσιο θέσεων και αιτημάτων  συνέχιση και ολοκλήρωση της ΣΣΕ  
 
Ένα περίγραμμα των θέσεων και των αιτημάτων του κλάδου περιλαμβάνεται 
στο πλαίσιο  της διαπραγμάτευση για τη ΣΣΕ το οποίο επιγραμματικά το 
καταθέτουμε.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 

1. Πεδίο Εφαρμογής 

2. Όροι και συνθήκες εργασίας 

 Χρόνος εργασίας  

 Ειδικά ωράρια – συμψηφιστικά ωράρια 

3. Καθορισμός τακτικών αποδοχών 

Με την παρούσα καθορίζονται οι αποδοχές του προσωπικού της ΕΡΤ ΑΕ με τρόπο 

ώστε να μην προκαλείται άνιση μεταχείριση μεταξύ των κλάδων, των ειδικοτήτων 

και των εκπαιδευτικών βαθμίδων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

4  Καθορισμός αποδοχών καλλιτεχνικών ειδικοτήτων 

5. Καθορισμός πρόσθετων αποδοχών 

6. Επιδόματα 

 Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας 

 Βρεφονηπιακό  

7. Προϋπηρεσία 

8. Διευκόλυνση στην άσκηση του υπηρεσιακού έργου 

 Δαπάνες και αποζημίωση υπαλλήλων στις μετακινήσεις 

 Διατακτικές προμήθειας προϊόντων  

9. Καθηκοντολόγιο 

Περιγραφή γενικών και ειδικών καθηκόντων και δικαιωμάτων των εργαζόμενων 

ανάλογα με την θέση εργασίας τους. 

10. Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού 

11.Υπηρεσιακός Οργανισμός ΕΡΤ ΑΕ 

Κεντρικές Υπηρεσίες, Μουσικά Σύνολα, ΕΡΤ3, Περιφερειακοί Σταθμοί. 

12. Θέματα που αφορούν το Γενικό Κανονισμό του Προσωπικού της ΕΡΤ ΑΕ 

 Κλάδοι 

 Ειδικότητες 

 Ρυθμίσεις για την ένταξη ή αλλαγή ειδικότητας 

13. Χρόνος ισχύος της παρούσης 

 
 
Όλα αυτά τα αιτήματα έχουν αναλυθεί και έχει κατατεθεί  η τεκμηρίωση τους 
και τα επιχειρήματα των εκπροσώπων του Σωματείου μας, στην Επιτροπή 
διαπραγμάτευσης, στις τρείς μέχρι τώρα συνεδριάσεις που έχουν 
πραγματοποιηθεί. 
 
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι  
 
Στην Δικαστική αντιπρόσωπο, στο προεδρείο της ΓΣ, σε όλους, εύχομαι καλή 
επιτυχία στις εργασίες της σημερινής καθοριστικής διαδικασίας και καλή 
δύναμη στις συναδέλφισσες και στους συνάδελφους μέλη των εφορευτικών 
επιτροπών, που θα  εκλεγούν σήμερα και στη συνέχεια θα επιφορτιστούν ένα 
σημαντικό  καθήκον για το σύλλογο.  
 
 
 


