ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγ. Παρασκευή, 31/01/2020

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες

Στη χθεσινή συνεδρίαση του π. Δ.Σ. του συλλόγου μας, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων να
πραγματοποιηθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 07/02/2020 και ώρα 13:00 σε
στούντιο της ΕΡΤ που θα ανακοινωθεί έγκαιρα.

Η παραπάνω απόφαση για έκτακτη γενική συνέλευση είναι δική μας επιθυμία, καθώς και το
είχαμε συζητήσει και το είχαμε επικοινωνήσει με πολλούς συναδέλφους, περιμέναμε όμως
τις θεσμικές συναντήσεις του Δ.Σ. του ΠΑΣΥΜΗΤΕ με τη διοίκηση ώστε να έχουμε
απαντήσεις και να γίνει διάλογος στα θέματα που θα αναφερθούν παρακάτω και να
ενημερωθείτε για τις θέσεις της διοίκησης για όλα. Επικύρωση αυτής της δικής μας
θέλησης ήταν και η κατάθεση υπογραφών συναδέλφων που ζήτησαν να εφαρμοστεί το
άρθρο 7, παράγραφος 3 του καταστατικού για σύγκλιση έκτακτης γενικής συνέλευσης.

Την Τρίτη 28/01/2020 υπήρξε θεσμική συνάντηση όπως προβλέπεται από το Ν.1264, μακράς
διάρκειας, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΡΤ και ζητήσαμε ενημέρωση για τα κρίσιμα
θέματα που απασχολούν τους συναδέλφους τεχνικούς στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και
στην περιφέρεια και να ακούσουμε τις θέσεις του πάνω σε αυτά.

Οι συναντήσεις συνεχίζονται για περαιτέρω πληρέστερη ενημέρωση.
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Τα θέματα που θέσαμε ήταν :

Μέγεθος ΕΡΤ (κανάλια – ραδιόφωνα) ERT- World

Ελλείψεις τεχνικού προσωπικού - προσλήψεις τεχνικών – σύμβουλοι.

Εθελουσία

Οργανόγραμμα – διευκρινήσεις – γ. Δνση ΕΡΑ- περιφερειακοί σταθμοί- Κέντρα Εκπομπής

Κάλυψη θέσεων πριν και μετά την εθελουσία- προσλήψεις – αποφάσεις διοίκησης –
προγραμματισμός

Επίδομα ανθυγιεινών και επικίνδυνων εργασιών

Μισθολόγιο τεχνικών ειδικοτήτων (καλλιτέχνες, ηλεκτρονικοί) – ΓΚΠ – ΣΣΕ

Ωράρια

Τεχνολογικός εξοπλισμός

Δίκτυο

Ακίνητη περιουσία ΕΡΤ-κτίρια ΕΡΤ 3 – Περαία
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Αναγνώριση προϋπηρεσίας τεχνικών ΝΕΡΙΤ

Εξωτερικές μεταδόσεις - HD VAN Τ/Ο- VAN Ρ/φ – Μητρώο κλπ

Εξαιρέσιμα , δεδουλευμένα 2012-2013

ΚΥΑ , Ένσημα ΙΚΑ , συνάδελφοι λίγο πρίν τη σύνταξη

Επιχειρησιακό σχέδιο (Grand Thornton)

Εκπαίδευση – επιμόρφωση τεχνικών

Ομαδική ασφάλιση υγείας σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες

Συνάδελφοι

Η τήρηση του καταστατικού δεν είναι μόνο θεσμική υποχρέωση, είναι για όλους εμάς στάση
ζωής, εντιμότητας, ενότητας και δικαιοσύνης.

3/4

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος - Γ. Βωβός

Ο Γενικός Γραμματέας - Δ. Κούνης
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