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ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΤ
Το Δ.Σ., αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
Αi) Την αποστολή ενημερωτικού σημειώματος στους συναδέλφους
της ΕΡΤ στο οποίο θα επισημαίνονται τα εργασιακά ζητήματα που
προκύπτουν από το νέο Οργανόγραμμα και τον αναθεωρημένο Γενικό
Κανονισμό Προσωπικού, καθώς και για το ενδεχόμενο εγκατάστασης
στην ΕΡΤ συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης του ωραρίου με
ωρομέτρηση.
1. ii) Στο σημείωμα θα αναλύονται οι εργασιακές μεταβολές
που προκύπτουν από το Οργανόγραμμα και τον Γενικό
Κανονισμό Προσωπικού με κύρια σημεία την ένταξη των
αθλητικών συντακτών στο ψυχαγωγικό πρόγραμμα, τη μη
κατανομή των δημοσιογράφων ανά Μέσο στο οποίο
εργάζονται, καθώς και την πρόσληψη προϊσταμένων όλων των
βαθμίδων εκτός του προσωπικού της ΕΡΤ.
Β) Το συμβούλιο αναμένει τις επόμενες δύο μέρες απάντηση από
τη Διοίκηση της ΕΡΤ για το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων
και θα ζητήσει από τον νομικό σύμβουλο της ΕΣΗΕΑ για το θέμα
των πνευματικών δικαιωμάτων κ. Άλκη Ψάρρα, να προτείνει
βελτιωμένη διατύπωση.
Γ) Να σταλεί εκ νέου επιστολή στη διοίκηση της ΕΡΤ στην οποία
θα καθίσταται σαφές ότι η ΕΣΗΕΑ είναι πάντοτε έτοιμη να
ανταποκρίνεται στο θεσμικό της ρόλο, να διαβουλεύεται με τους
εργοδότες. Επιπλέον, θα διατυπώνεται εκ νέου η διαφωνία της
ΕΣΗΕΑ με τις αποφάσεις της διοίκησης της ΕΡΤ για το
οργανόγραμμα και για τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού και η

ετοιμότητα της ΕΣΗΕΑ να ασκήσει κάθε νομικό και συνδικαλιστικό
μέσο για την προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των
δημοσιογράφων.
Δ) Την πραγματοποίηση συνάντησης με τα Πρωτοβάθμια Σωματεία,
προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο νομικής προσφυγής. Για
τον λόγο αυτό, η νομική υπηρεσία θα προετοιμάσει τη διαδικασία
και τα απαραίτητα έγγραφα. Η νομική σύμβουλος κ. Χρ.
Σαλαβράκου εξουσιοδοτείται να επικοινωνήσει με τις νομικές
υπηρεσίες των άλλων σωματείων της ΕΡΤ και να ενημερώσει το
συμβούλιο.
ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΙΚΤΟΥ
Το Δ.Σ., αποφασίζει ομόφωνα να ζητηθεί ενημέρωση:
Από τους εκπροσώπους των Ιδιωτικών Τ/Σ για τον αριθμό
των δημοσιογράφων που έχουν τεθεί σε αναστολή σύμβασης
και πόσοι από αυτούς είναι μέλη της ΕΣΗΕΑ.
Από όλους τους εκπροσώπους του Μεικτού σχετικά με την
τήρηση των μέτρων ασφαλείας σε κάθε Μέσο.
ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΛΥΧΝΟΥ ΚΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
Το Δ.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία τη διενέργεια πρόχειρης
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να επιλεχθεί η
συμφερότερη οικονομικοτεχνική προσφορά που θα υποβάλουν
πολιτικοί μηχανικοί πιστοποιημένοι από το Υπουργείο
Οικονομικών, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία αξιοποίησης
των
οικοπέδων
των
κληροδοτημάτων
Λύχνου
και
Τριανταφυλλόπουλου.

