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ΠΑΣΥΜΗΤΕ - ΕΝΩΜΕΝΟΙ στη Γ. Σ. – ΜΑΖΙΚΑ στις ΕΚΛΟΓΕΣ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Πραγματοποιήθηκε η τακτική Γ. Σ. του Συλλόγου μας, με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή
από όλους τους χώρους δουλειάς. Η Γ. Σ. - ορόσημο για το Σωματείο μας και τον Τεχνικό
κλάδο, - επιβεβαίωσε και επισφράγισε με κάθε νομιμότητα και καταστατική συνέπεια, το
αίτημα και τη θέληση των σδφων μας, για ενιαία έκφραση και κοινή πορεία όλων των
Μηχανικών, Τεχνικών, Εργοδηγών, της ΕΡΤ. Η ενοποίηση των Τεχνικών Συλλόγων ΠΣΕΤΑ
Σ, ΠΑΣΤΕΔ, ΠΑΣΥΜΗΤΕ
ψηφίστηκε πανηγυρικά και ομόφωνα στη Γ.Σ. της 7 Νοέμβρη. Ο
ΠΑΣΥΜΗΤΕ
είναι πλέον ο συνδικαλιστικός φορέας ενιαίας έκφρασης, τεκμηριωμένης πρότασης και
δίκαιης διεκδίκησης των εργασιακών, ασφαλιστικών και μισθολογικών δικαιωμάτων όλων
των Τεχνικών της ΕΡΤ. Είναι ο φορέας της παραγωγής, της λειτουργίας, της τεχνικής
ανάπτυξης και της στήριξης της ΕΡΤ σε όλη την Ελλάδα.

Στη Γενική Συνέλευση αναλύθηκε και υπερψηφίστηκε ο Διοικητικός και Οικονομικός
Απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, η Έκθεση της Ελεγκτικής
Επιτροπής και ο Οικονομικός Προϋπολογισμός. Έγινε ψηφοφορία και εκλέχτηκαν η
Κεντρική και οι 16 Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές, για τη διενέργεια εκλογών και
ανάδειξης νέου Δ. Σ., Ελ. Επιτροπής, και Αντιπροσώπων στην ΠΟΣΠΕΡΤ και στο ΕΚΑ.
Τοποθετήθηκαν πολλοί σδφοι μέλη του Συλλόγου, τονίστηκε η σημασία της Ενότητας και
της ισχυροποίησης του Σωματείου, κατατέθηκαν προτάσεις και θέσεις, έγινε γόνιμος και
ουσιαστικός διάλογος, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των Τεχνικών, για όλα τα
σοβαρά ζητήματα που μας απασχολούν, για την τεκμηρίωση των δίκαιων αιτημάτων μας,
για την αναβάθμιση του κλάδου και της αποστολής ΕΡΤ προς το κοινωνικό σύνολο.
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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Γνωρίζουμε και όλοι βιώνουμε τις δυσλειτουργίες της ΕΡΤ, που απορρέουν από την απουσία
κανονισμών και κανόνων, τις αγκυλώσεις που επιφέρει η υπαγωγή στις ΔΕΚΟ σε
περιβάλλον ανταγωνιστικής λειτουργίας, αλλά και όσα ζητήματα χρονίζουν από την
απροθυμία της Διοίκησης να τα επιλύσει. Ειδικά στον τεχνικό κλάδο, με πλήθος
λειτουργικών και τεχνικών δραστηριοτήτων να έχουν δοθεί σε εργολάβους, με περικοπές σε
αμοιβές, χωρίς την προϋπηρεσία και τα μισθολογικά κλιμάκια των σδλφων του ΠΔ και των
νεοπροσληφθέντων, χωρίς τα βασικά επιδόματα που προβλέπει ο νόμος, με ωράρια
λάστιχο, με πρόσθετη εργασία και δαπάνες κίνησης που δεν αποδίδονται, σε περιβάλλον
μισθολογικών και υπηρεσιακών ανισοτήτων και με βασικά εργασιακά δικαιώματα να έχουν
αφαιρεθεί. Για όλα αυτά τα καθοριστικά ζητήματα, για την ισότιμη και δίκαιη αμοιβή μας,
για τη βιωσιμότητα της ΕΡΤ και του τεχνικού κλάδου, για την υπεράσπιση του δημόσιου
αγαθού της ελεύθερης ενημέρωσης και του πολιτισμού, για την παρουσία της ΕΡΤ σε όλη
την Ελλάδα, σας καλούμε όλες και όλους να συμμετέχετε στην Εκλογική διαδικασία
“εκλέγειν και εκλέγεσθαι’’.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ και ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΑΣΥΜΗΤΕ στις 8 ΔΕΚ 2016
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