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Αγία Παρασκευή 24 Απριλίου 2019

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

μαζί με τις ευχές του ΔΣ του ΠΑΣΥΜΗΤΕ σε όλα τα μέλη και τους σδφους μας για υγεία,
προσωπική και οικογενειακή ευτυχία, θέλουμε ταυτόχρονα να διαβεβαιώσουμε όλους και
όλες, ότι θα συνεχίσουμε με ακόμα περισσότερη ένταση την προσπάθεια υπεράσπισης και
προώθησης των δικαιωμάτων και των αιτημάτων του κλάδου μας, σε όλα τα επίπεδα και
πρωτίστως στο εργασιακό και στο μισθολογικό.

Αυτό αποτυπώθηκε και αποδείχτηκε περίτρανα στην πρόσφατη τακτική απολογιστική ΓΣ
του ΠΑΣΥΜΗΤΕ, στην οποία υπήρξε μεγάλη συμμετοχή και παρουσία των μελών μας από
την Αθήνα, αλλά και από αρκετές Περιφερειακές μονάδες, παρά την προσπάθεια
υπονόμευσης και ακύρωσης βασικών νόμιμων δικαιωμάτων και καταστατικών υποχρεώσεων
αλλά και της γενικότερης λειτουργίας του Συλλόγου μας από μια μικρή μειοψηφία.

Η συντονισμένη επίθεση που δέχτηκε ο ΠΑΣΥΜΗΤΕ για την ακύρωση της ενεργού
συμμετοχής μας στη διαπραγμάτευση και στη σύναψη της ΣΣΕ, έπεσε στο κενό. Αυτή η
μικρή μειοψηφία αφού πρώτα υποστήριξε τη προσφυγή της ΠΟΣΠΕΡΤ και του ΠΣΥΠΕΡΤ,
στην επιτροπή του άρθρου 15 του Νόμου 1264/82, εναντίον του Συλλόγου μας, μετά
ζητούσε – παραπλανητικά και εκβιαστικά - υπογραφές από τα μέλη μας εναντίον αυτού
του πρωταρχικού και θεμελιώδους δικαιώματος μας και στο τέλος ζήτησε από το σώμα
της ΓΣ την καταψήφιση του απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να ακυρωθούν
οι αποφάσεις και οι ενέργειες της πλειοψηφίας του Δ.Σ. Όμως η Γ.Σ. ενέκρινε και στήριξε
με μεγάλη πλειοψηφία όλες τις ενέργειες του Συλλόγου κατά την προηγούμενη περίοδο και
κυρίως τις αποφάσεις της πλειοψηφίας του ΔΣ για το Οργανόγραμμα, για το επίδομα
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, για την προϋπηρεσία των σδφων και για όλα τα
εργασιακά και μισθολογικά μας αιτήματα, που έχουμε καταθέσει ως πλαίσιο
διαπραγμάτευσης και έχουμε υποχρέωση να διεκδικήσουμε με την ενεργό παρουσία μας
στη διαδικασία για τη σύναψη της ΣΣΕ.
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Είναι σε όλους γνωστό ότι ο Τεχνικός κλάδος όλα αυτά τα χρόνια παρά τις αντιξοότητες,
την υποβάθμιση, τις τεράστιες ελλείψεις στις θέσεις εργασίας και σε εξοπλισμό υπηρετεί
την ΕΡΤ με συνέπεια και προσήλωση στην αποστολή της προς το κοινωνικό σύνολο και την
πολιτεία. Από την πρώτη μέρα της επαναλειτουργίας της ΕΡΤ ανταποκριθήκαμε
αποτελεσματικά σε όλες τις προκλήσεις, με κάλυψη 24ωρων ζωντανών προγραμμάτων
στο Ραδιόφωνο, 20ωρων (τώρα 22 ωρών) στην Τηλεόραση, με χιλιάδες ώρες ζωντανών
συνδέσεων το μήνα, με κορυφαία την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και λειτουργίας του
ψηφιακού τηλεοπτικού δικτύου σε όλη τη χώρα και την πλήρη αποδέσμευση από την Digea,
μέσα στο χειμώνα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε πιο δυναμικά για την άμεση και
δίκαιη υλοποίηση της ΚΥΑ, για την υπογραφή της ΣΣΕ με τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις
του κλάδου μας, για τη δίκαιη και νόμιμη ρύθμιση των ωραρίων μας, για την κάλυψη των
κενών οργανικών θέσεων, για τη νόμιμη και δίκαιη αμοιβή της πρόσθετης απασχόλησης και
της αποζημίωσης των μετακινήσεων. Την ίδια ώρα ενώ η Διοίκηση αδιαφορεί για όλα αυτά,
συνεχίζει και πολλαπλασιάζει τις μικτές και τις εξωτερικές παραγωγές με στρατιές
εξωτερικών ‘’συνεργατών’’, τις εργολαβίες με την αλόγιστη πλέον εκχώρηση των
εξωτερικών μεταδόσεων, των μονοκάμερων, του μοντάζ, της συντήρησης εγκαταστάσεων,
των μουσικών παραγωγών, της ηχοληψίας, των πάντων, χωρίς καμιά διαδικασία και κυρίως
χωρίς την εφαρμογή των προβλέψεων που αφορούν τις δημόσιες δαπάνες. Επιτέλους πότε
θα συνειδητοποιήσει η Διοίκηση και η Κυβέρνηση, ότι η ΕΡΤ είναι ένας Δημόσιος
Οργανισμός για τον οποίο ισχύουν νόμοι και κανόνες που κανείς δεν μπορεί να παραβιάζει
για κανένα λόγο ;

Για όλα αυτά τα ζήτημα που μας αφορούν η συμμετοχή και η ετυμηγορία κάθε σδφου
μας δίνει τη δύναμη ώστε ο Σύλλογός μας να είναι, όπως έχει υποχρέωση, ακόμη πιο
ισχυρός, διεκδικητικός και μαχητικός.

Καλό Πάσχα
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Το Δ.Σ. του ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ.
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