Σωματεία ΕΡΤ : Με αγώνα και σταθερό βηματισμό μέχρι τη δικαίωση μας Επιχειρησιακή ΣΣΕ στ
Συντάχθηκε απο τον/την Admin

Με αγώνα και σταθερό βηματισμό μέχρι τη δικαίωση μας

Επιχειρησιακή ΣΣΕ στην ΕΡΤ - ΤΩΡΑ με ισονομία για ΟΛΟΥΣ !

Αγία Παρασκευή 10 Αυγούστου 2022

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Οι τελευταίες κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην ΕΡΤ και στον ευρύτερο χώρο
των Δημοσίων ΜΜΕ είχαν πολλαπλά σημαντικά και θετικά αποτελέσματα αφού :
- Ακυρώσαμε το στήσιμο απεργοσπαστικού μηχανισμού στην ΕΡΤ και την ποινικοποίηση
της συνδικαλιστικής δράσης που επιχείρησε η Διοίκηση της ΕΡΤ με δικαστικές προσφυγές
- Είχαν μεγάλη επιτυχία και δεν μεταδόθηκε ούτε λεπτό ενημερωτικής και
ειδησεογραφικής εκπομπής στην ΕΡΤ, ενώ δεν λειτούργησαν το ΑΠΕ ΜΠΕ και οι άλλοι
φορείς
- Ανεδείξαμε τα πολυετή προβλήματα όλων των εργαζομένων και έγιναν ευρύτερα
γνωστά στο πολιτικό και κοινωνικό πεδίο
- Ενοποιήσαμε αγωνιστικά τους κλάδους των εργαζομένων στο χώρο των Δημοσίων
ΜΜΕ
- Καταδείξαμε με απόλυτη σαφήνεια τα κοινά προβλήματα όλων των ειδικοτήτων και
αποδείχτηκε περίτρανα ότι οι κοινοί αγώνες που συμμετέχουν σύσσωμοι οι εργαζόμενοι
είναι νικηφόροι και παράγουν χειροπιαστά αποτελέσματα
- Αποδείξαμε ότι τα αιτήματα μας για την επιχειρησιακή ΣΣΕ στην ΕΡΤ, που
διαπραγματευόμαστε όλα αυτά τα χρόνια, είναι δίκαια, λογικά, εφικτά και υλοποιήσιμα
κόντρα στη Διοίκηση που επί μήνες αρνείται να τα αποδεχτεί χαρακτηρίζοντας τα
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εξωπραγματικά, ανεφάρμοστα και μαξιμαλιστικά
- Διαμηνύσαμε σε κάθε κατεύθυνση ότι όλοι όσοι εργαζόμαστε στην ΕΡΤ είμαστε
ενωμένοι και μαζί αγωνιστικά θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μέχρι τη τελική μας
δικαίωση

Είχαμε όμως και ένα ακόμη μεγαλύτερο κέρδος. Αποδείξαμε και στους πιο δύσπιστους και
υποχωρητικούς ότι μόνο με κινητοποιήσεις και απεργιακούς αγώνες οι εργαζόμενοι
δικαιώνονται και κερδίζουν αυτά που διεκδικούν
, όπως όψιμα
παραδέχτηκε στη χθεσινή της ανακοίνωση η ΕΕΕΡΤ. Πριν από λίγους μήνες ζητούσε
επίμονα να υπογράψουμε ΣΣΕ με αύξηση του χρόνου εργασίας μας και 1€ την ημέρα χωρίς
καμία άλλη διεκδίκηση. Σήμερα γίνονται αποδεκτά από τη Διοίκηση τα 4€ ή 5€ τροφεία συν
δωροεπιταγή 300€, με 7,5 ώρες καθαρό ημερήσιο χρόνο εργασίας - 37,5 εβδομαδιαίο.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Τα Σωματεία μας και τα εκλεγμένα ΔΣ λειτουργούμε με δημοκρατικές και καταστατικές
διαδικασίες, με σχέδιο και στρατηγική, σε στέρεο έδαφος και όχι στην κινούμενη άμμο που
επεδίωξε ποικιλοτρόπως να μας εγκλωβίσει η Διοίκηση.

Καλούμε για άλλη μια φορά τη Διοίκηση της ΕΡΤ και την Κυβέρνηση να αποδεχτεί τις
προτάσεις μας ώστε να ολοκληρωθεί επιτέλους η διαπραγμάτευση και να υπογραφεί τώρα
η Επιχειρησιακή ΣΣΕ στην ΕΡΤ στο πλαίσιο και στα σημεία που συνομολογήθηκε για
τους Δημοσιογράφους
, μεταξύ της Κυβέρνησης και των ενώσεων
ΕΣΗΕΑ - ΕΣΠΗΤ.

Η αντιμετώπιση ΟΛΩΝ των εργαζόμενων στα ΜΜΕ πρέπει να είναι ισότιμη

τόσο σε εργασιακό όσο και σε μισθολογικό επίπεδο.

Όλοι μαζί ενωμένοι συνεχίζουμε τους αγώνες μας μέχρι την οριστική μας
δικαίωση !

2/3

Σωματεία ΕΡΤ : Με αγώνα και σταθερό βηματισμό μέχρι τη δικαίωση μας Επιχειρησιακή ΣΣΕ στη
Συντάχθηκε απο τον/την Admin

Να υπογραφτεί τώρα η Επιχειρησιακή ΣΣΕ στην ΕΡΤ !

Τα ΔΣ των Σωματείων της ΕΡΤ :

Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών & Τεχνικών ΕΡΤ ΑΕ ( ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ. )

Πανελλήνιος Σύλλογος Προσωπικού ΕΡΤ ΑΕ ( Π.ΣΥ.Π.ΕΡΤ )

Σωματείο Εργαζομένων Καλλιτεχνών Ορχηστρών & Χορωδίας ΕΡΤ ΑΕ (Σ.Ε.Κ.Ο.Χ.
ΕΡΤ )

Πανελλήνιο Σωματείο Σκηνοθετών & Διευθυντών Παραγωγής ΜΜΕ
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