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ΤΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καταγγέλλει για άλλη μία
φορά την Διοίκηση της ΕΡΤ Α.Ε. για αδιαφορία στην άμεση
επίλυση των προβλημάτων των εργαζομένων δημοσιογράφων στην
Εταιρία.
Συγκεκριμένα η Διοίκηση της ΕΡΤ:
· Αρνείται προκλητικά να εφαρμόσει συμβατικές υποχρεώσεις της
ΣΣΕ 2002 (την αντιμετώπιση από Επιτροπή της αποκατάστασης των
συμβασιούχων δημοσιογράφων που απασχολούνταν μέχρι 15/3/2002,
οπότε υπεγράφη η ανωτέρω σύμβαση).
· Αρνείται να προχωρήσει σε ανανέωση των συμβάσεων ορισμένου
χρόνου και έργου στο σύνολό τους και καθυστερεί την υπογραφή
των υπολοίπων.
· Κάνει ανοιχτά λόγο για επικείμενες περιστολές σε όλα τα
επίπεδα και για συγχωνεύσεις σταθμών και υπηρεσιών.
· Εκφράζει “ευγενή διάθεση” αλλά δεν δεσμεύεται για μη
φαλκίδευση των θέσεων εργασίας.
· Συνδέει την επίλυση των εργασιακών προβλημάτων των
εργαζομένων με την αύξηση του ανταποδοτικού τέλους,
μετακυλίοντας το κόστος στο κοινωνικό σύνολο.
· Συνδέει ενδεχόμενες αυξήσεις με συμβατική υποχρέωσή της προς
την ΠΟΣΠΕΡΤ για εξομάλυνση.
· Προεξοφλεί, ουσιαστικά, μηδενικές αυξήσεις με την υπογραφή
της νέας ΣΣΕ, επικαλούμενη ζημιές και επιβαρύνσεις που ανέλαβε
με αποφάσεις του μετόχου εν όψει της Ολυμπιάδας του 2004.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ θεωρεί ότι για τη χρηματοοικονομική
κατάσταση της ΕΡΤ Α.Ε. σε καμιά περίπτωση δεν ευθύνονται οι
εργαζόμενοι δημοσιογράφοι. Τα προβλήματα οφείλονται στα
τεράστια ανοίγματα που προκαλούν στον ισολογισμό της οι
υποχρεώσεις που της έχουν επιβληθεί για το 2004 (συνολικά
περίπου 14 δισ.), οι από σειρά ετών ανεξάρτητες παραγωγές, οι

δανεισμοί και οι μεγάλες μισθολογικές ανισότητες, που είναι
ευθύνη των Διοικήσεων.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ είναι αποφασισμένο να προστατεύσει τα
δικαιώματα και να διασφαλίσει το εργασιακό καθεστώς των
εργαζόμενων δημοσιογράφων στην ΕΡΤ Α.Ε. με κάθε νόμιμο μέσο.
Έχοντας υπόψη και σχετική έκκληση επιτροπής συμβασιούχων, το
Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ συγκαλεί ανοιχτή συνεδρίαση – Γεν. Συνέλευση
την Πέμπτη 30/1, 3 μ.μ. στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, όπου,
παρουσία μελών του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ, των εκπροσώπων στο Μικτό
και όλων των συναδέλφων, θα εξετασθεί συνολικά το πρόβλημα της
ΕΡΤ, με αιχμή το θέμα των συμβασιούχων και θα ληφθούν
αποφάσεις για τον τρόπο και την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

