ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΟΥ ΔΣ ΠΑΣΥΜΗΤΕ 21/1/2021

Αγία Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2021

ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ.

Μαζική συμμετοχή - ξεκάθαρη εντολή !

Συγκροτήθηκαν σε Σώμα το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η Ε.Ε.

Συναδέλφισσες, -φοι,

Με πρωτοφανή συμμετοχή και φυσική παρουσία στην κάλπη, που ξεπέρασε σε ποσοστό το
85% διενεργήθηκαν οι ΕΚΛΟΓΕΣ του ΠΑΣΥΜΗΤΕ σε ολόκληρη τη χώρα, σε κάθε γωνία και
σε κάθε μονάδα Τεχνικής Λειτουργίας της ΕΡΤ.

Καθοριστικός παράγοντας για τη συμμετοχή και για την ομαλή ολοκλήρωση της εκλογικής
διαδικασίας, ήταν η σταθερή θέληση των μελών να λήξει οριστικά η περίοδος απαξίωσης
του Συλλόγου, να μην παραβιάσει κανείς τη Δικαστική απόφαση 1882/2020 και να
αποκτήσει ο ΠΑΣΥΜΗΤΕ αιρετή Διοίκηση και Αντιπροσώπους. Στην ίδια κατεύθυνση με το
προηγούμενο ΔΣ, που αταλάντευτα και ανυποχώρητα σεβάστηκε την απόφαση της ΓΣ της
7ης Φεβρουαρίου 2020 και τήρησε κατά γράμμα την Δικαστική απόφαση, οδηγώντας το
Σωματείο στις Εκλογές, παρά τον πόλεμο και τις προσπάθειες ακύρωσής τους.

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα ( &nbsp;εδώ ) από τα 17 Εκλογικά Τμήματα
ανακοινώθηκαν στις 18 Γενάρη από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και απεικονίζουν
με τον πιο ξεκάθαρο και αδιαμφισβήτητο τρόπο την εντολή των μελών :
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-

Ισχυρός και ενιαίος ΠΑΣΥΜΗΤΕ - Νέα σελίδα στο συνδικαλιστικό κίνημα της ΕΡΤ
Ενεργοποίηση και κινητοποίηση των εργαζομένων
Δυναμική διεκδίκηση των δικαιωμάτων των Μηχανικών και των Τεχνικών της ΕΡΤ
Ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης και υπογραφή ΣΣΕ.

Την Πέμπτη 21 Γενάρη συνεδρίασε το νεοεκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο και
συγκροτήθηκε σε σώμα, με νέα πρόσωπα, με καταξιωμένους συναδέλφους από όλους
τους εργασιακούς χώρους, με σύνθεση που μπορεί να χαράξει ελπιδοφόρα πορεία και
προοπτική.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΣΥΜΗΤΕ έχει ως εξής :

Πρόεδρος

Κασιμάτης Γαβριήλ

Α’ Αντιπρόεδρος

Τσιτιρίδης Ιωάννης

Β’ Αντιπρόεδρος

Αργύρης Ευάγγελος

Γενικός Γραμματέας

Γιαννόπουλος Χρήστος
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Ταμίας

Μαυρίδης Ανδρέας

Ειδική Γραμματέας

Κουστούκη Κωνσταντίνα ( Ντίνα )

Γραμ. Δημοσίων Σχέσεων

Σκιαθίτου Κωνσταντίνα ( Νάντια )

Έφορος

Τσιακίρης Ευάγγελος

Μέλος

Βώβος Γεώργιος

Μέλος

Καρέλλας Αναστάσιος

Μέλος

Κλαδευτήρας Αριστείδης

Μέλος

Κούνης Δημήτριος

Μέλος

Κούρος Χαρίδημος ( Χάρης )

Μέλος

Στεργιοπούλου Ελένη

Μέλος

Φαραντάκη Ελευθερία
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Η συναδέλφισσα Ελένη Στεργιοπούλου επιφορτίστηκε με την ευθύνη της αμφίδρομης
ενημέρωσης, του συντονισμού και της καταγραφής των αιτημάτων των συναδέλφων που
εργάζονται στους Περιφερειακούς Σταθμούς της ΕΡΤ, προς το ΔΣ. Ο συνάδελφος Χάρης
Κούρος επιφορτίστηκε με το αντίστοιχο έργο στο Δίκτυο Εκπομπής.

Ορίστηκε η εκπροσώπηση του Συλλόγου στην Επιτροπή διαπραγμάτευσης για τη ΣΣΕ.
Συζητήθηκαν οργανωτικά και λειτουργικά ζητήματα, καθώς και διαδικαστικά θέματα για την
πιο αποτελεσματική λειτουργία του οργάνου. Αποφασίστηκε οι τακτικές μηνιαίες
συνεδριάσεις να πραγματοποιούνται κάθε δεύτερη Δευτέρα καθώς και η χρήση
ηλεκτρονικών μέσων ώστε να μην περιορίζεται η λειτουργία του ΔΣ.

Το νέο Προεδρείο δεσμεύτηκε ότι θα σεβαστεί την εντολή των μελών όπως εκφράστηκε
στις Εκλογές, θα διασφαλίσει με κάθε τρόπο την Ενότητα του Τεχνικού Κλάδου, θα
συμβάλλει αποφασιστικά στην ενεργή συμμετοχή όλων και θα αγωνιστεί με όλες του
δυνάμεις για την υλοποίηση των δίκαιων διεκδικήσεων όλων των Τεχνικών !

Συγκροτήθηκε σε Σώμα και η νεοεκλεγείσα Ελεγκτική Επιτροπή ως εξής :

Πρόεδρος

Καρκαλέτσης Ιωάννης

Μέλος

Κιάμου Θεοφανώ ( Φανή )

Μέλος

Φίλος Πέτρος
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Συναδέλφισσες, -φοι,

Η επόμενη περίοδος θα είναι καθοριστική για όλους μας, για τα δικαιώματα μας και για το
μέλλον μας, για την πορεία του Τεχνικού κλάδου και ευρύτερα για την πορεία της ΕΡΤ.
Πιστεύουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να συμβάλλουμε αποφασίστηκα σε μια θετική
κατεύθυνση. Για αυτό το στόχο χρειαζόμαστε όλοι και δεν περισσεύει κανείς.

Για αυτή την προσπάθεια πριν από όλους καλούμε τις Παρατάξεις να επιτελέσουν το
θεσμικό τους ρόλο.

Για αυτή την προσπάθεια σας καλούμε όλες και όλους να βρεθείτε δίπλα στο νέο ΔΣ με
προτάσεις, με αιτήματα, με έλεγχο στη λειτουργία του, στη δράση του, στην
αποτελεσματικότητά του.

Όλοι μαζί κτίζουμε την Ενότητα του Σωματείου και του συνδικαλιστικού κινήματος.

Με την ενεργή συμμετοχή μας θα δικαιωθούν οι διεκδικήσεις μας !
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Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος

Γαβριήλ Κασιμάτης

Ο Γενικός Γραμματέας

Χρήστος Γιαννόπουλος
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