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ΚΑΤΑ 
Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
(ΕΡΤ Α.Ε.)», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή, Λεωφόρο Μεσογείων 432 και 
εκπροσωπείται νόμιμα κατά το καταστατικό της.  

------------------------- 

O Υπηρεσιακός Οργανισμός της ΕΡΤ καθορίζει με σαφήνεια το αντικείμενο των εργασιών 
και τα καθήκοντα του προσωπικού της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο συγκροτεί τα 
διάφορα Τεχνικά Τμήματα της και ταυτόχρονα είναι εντεταγμένο κατά την πλειοψηφία του στο 
σωματείο μας. 

Τα μέλη μας έχουν την τεχνική εποπτεία και είναι υπεύθυνα για την λειτουργία των 
εγκαταστάσεων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αλλά και σε όλους τους Περιφερειακούς Ραδιοφωνικούς 
και Τηλεοπτικούς Σταθμούς και τα Κέντρα Εκπομπής μέχρι και το τελευταίο βουνό της Ελλάδας. 
Οι αρμοδιότητές τους αφορούν στην τεχνική ανάπτυξη, έρευνα, μελέτη, εγκατάσταση, επιτήρηση, 
συντήρηση, αρχειοθέτηση, ψηφιοποίηση, εποπτεία, παραγωγή, μετάδοση και εκπομπή του 
ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος της ΕΡΤ. 

Το προσωπικό αυτό απαρτίζεται από άτομα που διακρίνονται για τις απόλυτα 
εξειδικευμένες γνώσεις τους, την πολυετή εμπειρία τους και τον διαπιστωμένο επαγγελματισμό 
τους. Πρόκειται για προσωπικό που με συνέπεια και αξιοπιστία εκτελεί τα καθήκοντα του για το 
σύνολο της πολιτικής, καλλιτεχνικής, πνευματικής, ψυχαγωγικής δράσης του τόπου, δεκαετίες 
τώρα. 

Είναι γεγονός ότι η ΕΡΤ στερείται σήμερα του αναγκαίου για την εύρυθμη και ασφαλή 
λειτουργία της αριθμού τεχνικού προσωπικού. Η πανθομολογούμενη ύπαρξη κενών θέσεων του 
κλάδου μας έχει ως συνέπεια την αντικειμενική αδυναμία επαρκούς επάνδρωσης των βαρδιών 
λειτουργίας της με το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό, πράγμα, που εκτός των άλλων, εγκυμονεί 
σοβαρότατους κινδύνους για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της και τη διασφάλιση της 
αδιάλειπτης ροής και εκτέλεσης όλων των προγραμμάτων της. Από την άλλη πλευρά η 



αναμενόμενη μέσα στην προσεχή τριετία συνταξιοδότηση και ενός ακόμα κρίσιμου αριθμού 
τεχνικών της ΕΡΤ μοιραία θα σηματοδοτήσει τον παροπλισμό κρίσιμων εγκαταστάσεων της 
εταιρείας, αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ, δεδομένου ότι ο χειρισμός τους προϋποθέτει την 
ύπαρξη ειδικών τεχνικών γνώσεων και εμπειρίας για την απόκτηση των οποίων απαιτείται 
μακρόχρονη συνεργασία των νέων τεχνικών με τους παλαιούς συναδέλφους τους. Όπως 
αντιλαμβάνεσθε το μείζον αυτό πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με εμβαλωματικές λύσεις 
όπως η πρόσληψη συμβασιούχων μηχανικών και τεχνικών 12μηνης θητείας, η οποία είναι 
μαθηματικά βέβαιο ότι θα λήξει πριν αυτοί προλάβουν να εκμάθουν τη λειτουργία των σχετικών 
εγκαταστάσεων. 

Η ανταγωνιστικότητα της ΕΡΤ μέσα στο χώρο των Μ.Μ.Ε. θα κριθεί κατ’ ανάγκη από το αν 
αυτή διαθέτει τεχνικό προσωπικό με υψηλό επίπεδο γνώσεων και εμπειρίας. 

Επομένως είναι αδήριτη ανάγκη για την ίδια την ύπαρξη της ΕΡΤ να καλυφθούν άμεσα οι 
παραπάνω κενές θέσεις με μόνιμο κατάλληλο τεχνικό προσωπικό, το οποίο σε συνεργασία με 
τους παλαιούς συναδέλφους του θα καλύψει τις υπάρχουσες σημαντικότατες ελλείψεις και θα 
διασφαλίσει σε βάθος χρόνου την παραγωγική, ανταγωνιστική και ασφαλή λειτουργία της.  

Επισημαίνοντας σας την ύπαρξη των παραπάνω ζωτικών για τη λειτουργία της επιχείρησης 
προβλημάτων, σας καλούμε να μεριμνήσετε για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και την 
επίλυση τους, καθώς είναι επιτακτική ανάγκη η ΕΡΤ, με τις συμβατικές υποχρεώσεις της για 
κάλυψη των οργανικών θέσεων εργασίας, ακόμα και υπό τις παρούσες συνθήκες να λειτουργεί 
προς όφελος του κοινωνικού συνόλου  

Η επιμονή στην ανάθεση καθηκόντων και εργασιών σε τρίτα εκτός ΕΡΤ, πρόσωπα και 
εταιρείες, οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εγγυηθούν την ποιότητα της 
παρεχόμενης εργασίας από το ειδικά εκπαιδευμένο, καταρτισμένο και έμπειρο τεχνικό 
προσωπικό της ΕΡΤ, θέτει αφ΄ ενός σε κίνδυνο την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των 
συναδέλφων που εργάζονται σε αυτές και αφ΄ ετέρου επιβαρύνεται το λειτουργικό κόστος της 
επιχείρησης  σε άλλους κωδικούς, αποφεύγοντας έτσι να διαφανεί η πραγματική επιβάρυνση του 
κόστους της εταιρείας στις λειτουργικές δαπάνες, πράξη που αποβαίνει παραπλανητική για τον 
προϋπολογισμό της εταιρείας. 

Η ανάγκη να προηγηθούν οι γενικότερες εσωτερικές ρυθμίσεις  (επιχειρησιακό σχέδιο, 
οργανόγραμμα) προκειμένου να προσδιοριστεί  επακριβώς το σύνολο των πραγματικών αναγκών 



για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της ΕΡΤ, είναι αδήριτη. Δεν πρέπει να χαθεί 
άλλος χρόνος, διότι θα οδηγηθούμε σε καταστροφή του έργου και των εγκαταστάσεων. 

Το συμφέρον της επιχείρησης εξυπηρετείται με την υποχρέωση χρήσης και λειτουργίας του 
συνόλου των υποδομών για τις οποίες ο Ελληνικός λαός συμβάλλει με το ανταποδοτικό τέλος. 
Είναι αδιανόητο να απαξιώνονται τα εκατομμύρια ευρώ των επενδύσεων που έχουν διατεθεί. Η 
ανάθεση παραγωγών και εργασιών στα ιδιωτικά συμφέροντα συνεπάγεται κατ΄ επέκταση και 
υψηλότερο κόστος, με αμφίβολη την ποιότητα του τελικού προϊόντος.  

Όπως αντιλαμβάνεσθε με ενέργειες όπως οι προαναφερόμενες διακυβεύεται όχι μόνο η 
ασφάλεια των θέσεων εργασίας των μελών του σωματείου μας, αλλά προσέτι και η ποιότητα των 
παραγομένων εκπομπών και κατ’ επέκταση το όνομα, η φήμη και η αξιοπιστία της ΕΡΤ. 

Έχοντας άμεσο έννομο προς τούτο συμφέρον, σας καλούμε να ενεργήσετε για την αποφυγή 
επανάληψης τέτοιων φαινομένων στο μέλλον και τη διασφάλιση της αξιοποίησης των τεχνικών της 
ΕΡΤ, προκειμένου αυτοί να εκτελούν τα καθήκοντα τους σύμφωνα με τον Υπηρεσιακό Οργανισμό 
της και την επί πολλές δεκαετίες πάγια επιχειρησιακή πρακτική αυτής.  

Ενόψει των παραπάνω ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ με την παρούσα να προβείτε στην εφαρμογή του 
άρθρου 37 του νόμου 3986/2011, επιφυλασσόμενοι σε διαφορετική περίπτωση σε κάθε νόμιμη 
ενέργεια για την προάσπιση των νομίμων συμφερόντων των μελών μας.   

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδόσει νόμιμα την παρούσα Ανώνυμης Εταιρείας με 

την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΕΡΤ Α.Ε.)», που εδρεύει στην Αγία 

Παρασκευή, Λεωφόρο Μεσογείων 432 και εκπροσωπείται νόμιμα κατά το καταστατικό της, προς 

γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντάς την ολόκληρη στο αποδεικτικό επιδόσεως. 

Αγία Παρασκευή 7 Νοεμβρίου  2011 
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