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Επιστολή  Σωματείων  ΕΡΤ  

Προς : 
Τον Γενικό Διευθυντή Δ.Ο.Υ. 
κ. Ευάγγελο Λουριδά  

Σχετικό : 
Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 28/1/2022  

Αγία Παρασκευή  8  Φεβρουαρίου  2022 

Σε απάντηση του από 28/1/2022 ηλεκτρονικού μηνύματος που μας αποστείλατε για 
την θέση της εταιρίας σε σχέση με την διαπραγμάτευση για την ΕΣΣΕ σας επισημαίνουμε 
τα παρακάτω : 

Η θέσεις σας αυτές τις οποίες έχετε επαναφέρει  - συχνά εμμονικά - όλους αυτούς 
τους μήνες δείχνουν ότι για άλλη μία φορά - χωρίς να απορρίπτετε ρητά – παρ’ όλα αυτά 
δεν αποδέχεστε την  ουσία των αιτημάτων μας όπως αυτά διατυπώθηκαν τον Οκτώβριο 
2020 με την  εξώδικη δήλωση μας  περί συνέχισης των διαπραγματεύσεων για την 
Επιχειρησιακή ΣΣΕ.  

Είναι πλέον γεγονός ότι κρούουμε σε θύρες κλειστές καθώς και ότι αγνοείτε 
επιδεικτικά σωρεία από τα αιτήματα μας,  θέτοντας εσείς άλλες προτεραιότητες και 
προσπαθώντας πάντα με πλάγια μέσα να μας καταστήσετε συνεργούς στην 
συνεχιζόμενη υποβάθμιση των συνθηκών και όρων εργασίας των συναδέλφων μας. 

Τα δίκαια αιτήματα μας που έχουν διατυπωθεί πλειστάκις  δεν βρίσκουν παρά την 
συνεχιζόμενη από εσάς αντίδραση να συμπλεύσετε με την προσπάθεια μας να 
επιλύσουμε χρονίζοντα προβλήματα που σοβούν στους χώρους εργασίας, 
υπερασπίζεστε δε με ακατανόητη εμμονή τον αυτοματισμό στις σχέσεις και συνθήκες 
εργασίας και απαξιώνετε την αγωνία μας να οργανωθούν οι σχέσεις μεταξύ των 
εργαζόμενων και της εταιρίας σε μία ορθολογική και δίκαιη βάση.  

Πλήθος των δικαίων αιτημάτων μας έχουν αγνοηθεί επιδεικτικά ( ΓΚΠ , Οργανισμός, 
επιδόματα, προϋπηρεσία, μισθολογικές και μη μισθολογικές παροχές  κ.α. ) παρ' όλο ότι 
το οικονομικό περιβάλλον έχει επιδεινωθεί δραματικά με τον πληθωρισμό να αγγίζει 
πλέον το 7%  και τις αποδοχές μας να μειώνονται συνεχώς. Είναι πραγματικά λυπηρό, 
ότι  μετά  από τόσους μήνες διαπραγματεύσεων με τεκμηρίωση των προτάσεων μας, 
εσείς χωρίς να επικαλείστε πραγματικούς λόγους απαντάτε με αντιπροτάσεις το 
περιεχόμενο των οποίων εξακολουθεί να μην εμπεριέχει ούτε κατ’ ελάχιστο  την ουσία 
των δίκαιων αιτημάτων και αναγκών μας. 

Επειδή σε καμία περίπτωση δεν θα ανεχτούμε να συνεχιστεί η απαξίωση από 
μεριάς σας θεσμών όπως η συλλογική διαπραγμάτευση, την οποία επιμένετε να 
πραγματοποιείτε σε κενό πραγματικού χρόνου και αναγκών των εργαζόμενων και της 
εταιρίας. 
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Επειδή με ευθύνη σας έχετε καταστήσει το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ένα 
είδος πειραματόζωο τόσο για εργασιακές προσαρμογές σε μισθούς πείνας και βάρδιες 
εξαντλητικές,  άλλα και για την απαξίωση των περιουσιακών στοιχείων του και της 
ποιότητας του προσφερόμενου προϊόντος. 

Επειδή η υπομονή έχει εξαντληθεί. 
Σας καλούμε να προστρέξετε με ειλικρινές ενδιαφέρον στην επίλυση των χρόνιων 

και οξύτατων προβλημάτων των εργαζόμενων, άλλα και της λειτουργίας της εταιρίας και 
να ολοκληρώσουμε με θετικό πρόσημο ως προς τα δίκαια αιτήματα μας τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις ετών 2021 - 2022 που είναι ηρτημένες ήδη επί μία διετία !   

    Για τα Σωματεία 

Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών & Τεχνικών ΕΡΤ ΑΕ  ( ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ. ) 
Ο Πρόεδρος    Γαβριήλ Κασιμάτης  
Ο Γενικός Γραμματέας  Χρήστος Γιαννόπουλος  
 
Σωματείο Εργαζομένων Καλλιτεχνών Ορχηστρών & Χορωδίας ΕΡΤ ΑΕ  
(Σ.Ε.Κ.Ο.Χ.ΕΡΤ ) 
Ο Πρόεδρος   Αναστάσιος Γρατσίας 
Ο Γενικός Γραμματέας  Νικόλαος Ζαγουράκης 
 
Πανελλήνιος Σύλλογος Προσωπικού ΕΡΤ ΑΕ  ( Π.ΣΥ.Π.ΕΡΤ ) 
Η Πρόεδρος    Καίτη  Θεοδωρίδου  
Ο Γενικός Γραμματέας  Θεμιστοκλής  Συμβουλόπουλος 
 
Πανελλήνιος Σύλλογος Παραγωγής Τεχνικού & Καλλιτεχνικού Προσωπικού  ΕΡΤ ΑΕ  
( ΠΑ.ΣΥ.ΠΑ.ΤΕ.ΚΑΛ.) 
Ο Πρόεδρος    Βασίλης Λιαπίκος  
Ο Γενικός Γραμματέας  Χρήστος Μπελεσιώτης 
 
Πανελλήνιο Σωματείο Σκηνοθετών & Διευθυντών Παραγωγής ΜΜΕ 
Ο Πρόεδρος    Λεωνίδας Λουκόπουλος 
Η Γενική Γραμματέας  Νεκταρία Δρακουλάκη 
 


