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Όπως προκύπτει από τον κατάλογο που ακολουθεί οι
απασχοληθέντες κατά το έτος 2004 σε δημοσιογραφικές θέσεις στο
δημόσιο, τον ευρύτερο τομέα και τα δημόσια μέσα ενημέρωσης
ανέρχονται σε 1.967. Από αυτούς 1.710 (δηλαδή το 86,93%)
εργάζονται στην ΕΡΤ Α.Ε., το ΑΠΕ, το Μακεδονικό Πρακτορείο
Ειδήσεων και τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας.
Αντίστοιχα για το 2003 το σύνολο των εργαζομένων ανερχόταν σε
1.813.
Ως εργαζόμενοι στην ΕΡΤ Α.Ε. εμφανίζονται 1.268 το 2004 έναντι
1.251 το 2003. Από αυτούς οι 205 με σύμβαση αορίστου χρόνου,
οι 770 με σύμβαση ορισμένου χρόνου, οι 253 με σύμβαση έργου,
30 ως «εξωτερικοί συνεργάτες» και 10 χωρίς να δηλωθεί η σχέση
εργασίας τους.
Ως εργαζόμενοι στο ΑΠΕ εμφανίζονται 235 το 2004 έναντι 199 το
2003. Από αυτούς οι 112 με σύμβαση αορίστου χρόνου, οι 76 με
σύμβαση έργου και 47 με Δ.Π.Υ. Η αντίστοιχη κατάταξη για το
2003 ήταν 110 με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου, οι 45 με Σύμβαση
Έργου και οι 44 με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.
Ως εργαζόμενοι στο ΜΠΕ εμφανίζονται 35 το 2004 έναντι 36 το
2003. Από αυτούς οι 30 με σύμβαση αορίστου χρόνου, οι 3 με
σύμβαση έργου και 2 με σύμβαση ορισμένου χρόνου.
Ως εργαζόμενοι στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου
Επικρατείας εμφανίζονται 172 το 2004 έναντι 170 το 2003. Από
αυτούς 169 με σύμβαση αορίστου χρόνου, 2 ως υπάλληλοι και 1
που δεν έχει δηλωθεί η σχέση εργασίας του.
Ως εργαζόμενοι σε υπουργεία, οργανισμούς και επιχειρήσεις

εμφανίζονται 257 το 2004 έναντι 157 το 2003.
Από αυτούς οι 43 με σύμβαση αορίστου χρόνου, οι 103 με σύμβαση
ορισμένου χρόνου, 88 με σύμβαση έργου, 2 με Δ.Π.Υ., 2 ως
σύμβουλοι, 1 ως μέλος Δ.Σ., 1 με σύμβαση ανεξαρτήτων
υπηρεσιών, 2 ως υπάλληλοι και 15 χωρίς να δηλωθεί η σχέση
εργασίας τους.
Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί όμως ότι:
α. Σύμφωνα με τα στοιχεία προκύπτει ότι από 449 νομικά πρόσωπα
94 απασχόλησαν δημοσιογράφους, 349 δεν απασχόλησαν, ενώ 6 δεν
εμπίπτουν στο Π.Δ. 60/97 (Παγκόσμιο Ταμείο για τη φύση, Εθνική
Τράπεζα, Αμερικάνικο Κολέγιο Ελλάδος, Ελληνικός Νηογνώμονας,
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και Ελληνικά Χρηματιστήρια).
Αντίθετα για το 2003 είχαν δοθεί καταστάσεις για 14 υπουργεία
και 58 φορείς από τους 385 που φέρονταν να εποπτεύονται από το
υπουργείο Επικρατείας.
β. Ο αρχικός αριθμός των εργαζομένων στην ΕΡΤ που δόθηκε με
τον πρώτο κατάλογο και τον συμπληρωματικό ανερχόταν για το
2003 σε 769. Με τον κατάλογο όμως του 2004 εστάλη και δεύτερος
συμπληρωματικός κατάλογος για την ΕΡΤ για το 2003 με 512
ονόματα (476+36) ενώ διευκρινίστηκε ότι στον προηγούμενο
κατάλογο του 2003 περιλαμβάνονταν και 30 ονόματα
απασχοληθέντων στη Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων της ΕΡΤ, οι
οποίοι, όμως, δεν ήσαν δημοσιογράφοι.. Κατά συνέπεια το σύνολο
των απασχολουμένων για το 2003 σύμφωνα με τους καταλόγους
ανέρχεται σε 769 + 512 – 30 = 1.251.

