Συνάντηση γνωριμίας με τον
Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο
της
ΕΡΤ
είχε
αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της
ΕΣΗΕΑ
Συνάντηση γνωριμίας και
θεμελίωσης συνεργασίας είχαν την
Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου, στο Ραδιομέγαρο, εκ μέρους του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ, η Πρόεδρος Μαρία Αντωνιάδου,
η Α’ Αντιπρόεδρος Αριάδνη Αγάτσα, ο Γενικός Γραμματέας Σταύρος
Καπάκος και η Ειδική Γραμματέας Ανδρομάχη Νικολάρα και εκ
μέρους του Δ.Σ. της ΕΡΤ ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Ζούλας και ο
Διευθύνων Σύμβουλος Γιώργος Γαμπρίτσος. Παρόντες ήταν και οι
εκπρόσωποι Ραδιοφωνίας, Νέων Μέσων και Τηλεόρασης της ΕΡΤ στο
Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ.
Η Μαρία Αντωνιάδου ευχαρίστησε τους κυρίους Γαμπρίτσο και
Ζούλα για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ
για συνάντηση και τόνισε ότι η ΕΣΗΕΑ συνεργάζεται σταθερά και
αδιάλειπτα με τις διοικήσεις της ΕΡΤ με στόχο την προάσπιση
της ανεξάρτητης και πολύπλευρης ενημέρωσης και των δικαιωμάτων
των δημοσιογράφων.
Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συγκροτήσουν το συντομότερο
επιτροπές, οι οποίες θα επεξεργαστούν βελτιώσεις και
εξειδικεύσεις της Συλλογικής Σύμβασης για τα θεσμικά των
δημόσιων ΜΜΕ, που έχει υπογράψει η ΕΣΗΕΑ με τα αρμόδια
υπουργεία και εφαρμόζεται ήδη στην ΕΡΤ.
Τα μέλη του προεδρείου του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ ζήτησαν την άμεση
επίλυση εκκρεμοτήτων που χρονίζουν, όπως η καταβολή από την
ειδική διαχείριση των δεδουλευμένων που οφείλονται από
αναγνωρισμένη υπερεργασία την περίοδο 2012 – 2013 και η

συμπλήρωση του Δ.Σ. της ΕΡΤ με τον εκπρόσωπο των εργαζομένων,
με ειδικότητα δημοσιογράφου όπως ορίζει ο νόμος. Υπήρξε
εκτενής συζήτηση για τα δύο θέματα και η διοίκηση της ΕΡΤ
δεσμεύτηκε να εξετάσει τις προτάσεις της ΕΣΗΕΑ με τη νομική
της υπηρεσία.
Έγινε, επίσης, εκτενής συζήτηση για τις υψηλές απαιτήσεις του
ενημερωτικού τομέα της ΕΡΤ, σε όγκο και ποιότητα, και την
προσπάθεια των συναδέλφων να ανταποκριθούν παρά τις ελλείψεις
σε νευραλγικούς τομείς όπως το ρεπορτάζ και η παραγωγή
ειδήσεων στην τηλεόραση. Η διοίκηση της ΕΡΤ ενημέρωσε ότι
επεξεργάζεται διαδικασίες ανανέωσης του προσωπικού της ΕΡΤ,
αφού εξαντλήσει τις δυνατότητες κάλυψης των αναγκών με το
υφιστάμενο δυναμικό. Τα μέλη του Δ.Σ. επεσήμαναν, ωστόσο, ότι
θα πρέπει να αποφευχθεί η κατάχρηση του εργαλείου των μεικτών
παραγωγών που παρατηρήθηκε τα προηγούμενα δύο χρόνια και ότι
οι συνάδελφοι που θα απασχοληθούν με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει
να εργάζονται με αξιοπρεπείς αμοιβές και συνθήκες.
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