ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΣΗΕΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΤ
Προς Όλους τους δημοσιογράφους, που εργάζονται στην Ε.Ρ.Τ.
(μέλη και μη μέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Α.)
Η Ε.Ρ.Τ. προκήρυξε την πλήρωση μόνον εκατόν εξήντα (160)
θέσεων δημοσιογράφων από τις 300 που διεκδικούσε η Ε.Σ.Η.Ε.Α.
με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.
Η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων λήγει στις 8
Σεπτεμβρίου 1998.
Ενόψει του γεγονότος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ε.Σ.Η.Ε.Α. γνωρίζει προς όλους τους συναδέλφους που εργάζονται
στην Ε.Ρ.Τ., τα εξής:
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τις μακροχρόνιες συζητήσεις
που είχε με τη Διοίκηση της Ε.Ρ.Τ. σχετικά με το θέμα αυτό,
είχε καταστήσει σαφές, ότι προϋποθέσεις για την οποιαδήποτε
ρύθμισή του ήταν:
α) Η διασφάλιση των θέσεων εργασίας όλων των συναδέλφων, που
επί μακρά σειρά ετών εργάζονται στην Ε.Ρ.Τ., τυπικά μεν με
επαναλαμβανόμενες συμβάσεις έργου, ουσιαστικά δε με συμβάσεις
εργασίας αορίστου χρόνου.
β) Η μετατροπή των συμβάσεων αυτών και τυπικά σε συμβάσεις
εργασίας.
γ) Η ένταξη των συναδέλφων αυτών στις ισχύουσες συλλογικές
συμβάσεις και στο προσήκον, με βάση και το χρόνο απασχόλησής
τους στην Ε.Ρ.Τ., μισθολογικό κλιμάκιο. Και
δ) Η δυνατότητα της παράλληλης απασχόλησής τους εκτός Ε.Ρ.Τ.,
σύμφωνα με όσα ισχύουν.
2. Η Διοίκηση της Ε.Ρ.Τ., δυστυχώς, προέβη στην προκήρυξη για

την πλήρωση των εκατόν εξήντα (160) αυτών θέσεων
δημοσιογράφων, χωρίς ουσιαστικά να διασφαλίζεται καμία από τις
προϋποθέσεις αυτές, αποβλέποντας αποκλειστικά και μόνο στο να
στερήσει την εργασία σε εκατοντάδες δημοσιογράφους, που
εργάζονται στην Εταιρία από εδώ και πολλά χρόνια.
3. Αμετακίνητη θέση του Δ.Σ. της Ε.Σ.Η.Ε.Α. είναι ΟΛΟΙ οι
συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους επί
σειρά ετών και έχουν στηρίξει τη δημόσια Ραδιοτηλεόραση,
πρέπει να παραμείνουν στην εργασία τους και να εξασφαλιστούν
τα δικαιώματά τους στην ΕΡΤ.
Το Δ.Σ. καταγγέλλει για μια ακόμη φορά την πρωτοφανή
διαδικασία που επέλεξε η διοίκηση της ΕΡΤ για την επιλογή –
σφαγή εκατοντάδων συναδέλφων που επί χρόνια εργάζονται στην
εταιρεία και επισημαίνει ότι αποτελεί ευθύνη των διευθυντικών
στελεχών – δημοσιογράφων να μην αποδεχθούν στη σύνθεση της
επιτροπής επιλογής τη συμμετοχή μη δημοσιογράφων.
Πεποίθηση του Δ.Σ. της Ε.Σ.Η.Ε.Α. είναι ότι οι διευθυντές και
οι επικεφαλής των ειδησεογραφικών
προασπίσουν την αξιοκρατία και θα

τμημάτων της ΕΡΤ θα
αποτρέψουν προγραφές

συναδέλφων.
4. Η διοίκηση της ΕΡΤ έχει την ευθύνη για τη σύγχυση που έχουν
προκαλέσει οι ενέργειές της και οφείλει να διευκρινίσει και να
καταστήσει σαφώς και δημόσια στους ενδιαφερομένους τα εξής:
α) Ποια θα είναι η τύχη των σημερινών συμβασιούχων έργου, οι
οποίοι δεν θα επιλεγούν μεταξύ των 160.
β) Πόσοι και ποιοι είναι αυτοί που θα απασχοληθούν στην ΕΡΤ με
σύμβαση έργου, από εδώ και στο εξής, καλύπτοντας τις ανάγκες
εκπομπών.
γ) Ποιες είναι οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες των
ειδησεογραφικών τμημάτων. Η διοίκηση της ΕΡΤ δεν έχει
εκπληρώσει τη δέσμευσή της να γνωστοποιήσει στην Ε.Σ.Η.Ε.Α.
την περιγραφή των αναγκών της.
δ) Τι ακριβώς και ποιοι όροι αμοιβής, εργασίας κ.λπ. θα
προβλέπονται στη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, που θα
προτείνει στους προσλαμβανόμενους με τη νέα διαδικασία, η ΕΡΤ.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Α. θα συνεχίσει, τις
άοκνες προσπάθειές του για την περιφρούρηση των δικαιωμάτων
και των συμφερόντων ΟΛΩΝ των δημοσιογράφων που εργάζονται στην
Ε.Ρ.Τ. και πριν από όλα του δικαιώματος στην εργασία.
Και καλεί τους δημοσιογράφους, που εργάζονται σήμερα στην ΕΡΤ
και επιθυμούν να διεκδικήσουν συμβάσεις εργασίας, να υποβάλουν
αιτήσεις.
6. Ζητεί από όλους τους συναδέλφους να μην ενδώσουν στις
οποιεσδήποτε πιέσεις της εταιρίας και να είναι έτοιμοι να
συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε αγωνιστική κινητοποίηση,
προκειμένου να ικανοποιηθούν τα δίκαια και νόμιμα αιτήματά
τους.

