
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΣΗΕΑ – ΕΡΤ:
ΨΙΧΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ «ΚΡΥΦΑ» !

     Αθήνα, 7.2.2008 

Συνάδελφοι, 
Είμαστε υποχρεωμένοι να διαχωρίσουμε τη θέση μας από την όλη πορεία μη διεκδίκησης και
προφανώς να μην πανηγυρίσουμε για το πενιχρό περιεχόμενο της Συλλογικής Σύμβασης που
αποδέχτηκε και υπέγραψε η συγκυβέρνηση Σόμπολου – Τσαλαπάτη στο Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ για
λογαριασμό μέρους των δημοσιογράφων της ΕΡΤ Α.Ε. Και λέμε μέρους των δημοσιογράφων
δεδομένου ότι η επαγγελματική τύχη των λεγόμενων «συμβασιούχων – συνεργατών» ή όπως αλλιώς
ψευδεπίγραφα τους χαρακτηρίζει η εργοδοσία, επαφίεται εν λευκώ στην «πελατειακή» διαχείριση και
διάθεση της κυβέρνησης και του επιτελείου του προέδρου της ΕΡΤ κ. Παναγόπουλου.  Οι
«συμβασιούχοι» της ΕΡΤ δεν πρόκειται να εισπράξουν ούτε σεντς από την έστω και μικρή αύξηση του
5,8% της ΣΣΕ την οποία θα λάβουν οι συνάδελφοι με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.
Η ΣΣΕ ρουτίνας ΕΣΗΕΑ – ΕΡΤ που έκλεισε χωρίς να διεκδικηθεί από το σωματείο μας και υπεγράφη με
σκόπιμη καθυστέρηση ενός ολόκληρου χρόνου, παρουσιάστηκε από τους εκπροσώπους της συγκυβέρνησης
στο Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ κυρίους Σόμπολο και Τσαλαπάτη σε «κρυφή» από τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ
συνάντησή τους με τους συναδέλφους της ΕΡΤ προχτές, 6/2/2008, περίπου ως μεγάλη κατάκτηση. 

Συνειδητά αποκρύπτεται από τους συναδέλφους της ΕΡΤ ότι και σε αυτή τη Σύμβαση -πέρα από τις
αυξήσεις κάτω από τον πραγματικό πληθωρισμό και κάτω ακόμα και από το ποσοστό (6%) που δόθηκε
στους δημοσιογράφους των εφημερίδων και ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών μέσων το 2007, δεν λύθηκαν
ζωτικής σημασίας θέματα –θέματα που οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ είχαν υποστηρίξει σε
συνελεύσεις και είχαν καταθέσει με ψηφίσματά τους στην ηγεσία της ΕΣΗΕΑ:

 α. Δεν καθορίστηκε παρά τις τεκμηριωμένες προτάσεις μας το ωράριο εργασίας (ώστε να υπολογίζονται οι
υπερωρίες ιδίως των λεγομένων εξωτερικών συντακτών),
 β. δεν εξισώθηκαν οι αμοιβές των «εξωτερικών» συντακτών με αυτές των «εσωτερικών» και δεν
εξομοιώθηκαν με εκείνες των δημοσιογράφων των εφημερίδων,
γ. Δεν διεκδικήθηκε καν ένα πρόγραμμα μετατροπής των συμβάσεων δήθεν έργου σε συμβάσεις εργασίας
αορίστου χρόνου των περίπου 375 «συμβασιούχων»  που εργάζονται στην ΕΡΤ και απειλούνται με
απόλυση, 
δ. Δεν διεκδικήθηκε ένα, έστω στοιχειώδες, πλαίσιο διαφανών και αξιοκρατικών προσλήψεων των
δημοσιογράφων στην ΕΡΤ με απόλυτο σεβασμό των εργασιακών, συντακτικών και ασφαλιστικών
δικαιωμάτων και με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου.
ε. Οδηγήθηκε στις ελληνικές καλένδες το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων των συντακτών και
αποσιωπήθηκε η όσο ποτέ ώριμη διεκδίκηση συγκρότησης Συμβουλίου Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, με
τη συμμετοχή των δημοσιογράφων στην ΕΡΤ. 

 Συνάδελφοι,
Στην ΕΡΤ, σε ένα δημόσιο οργανισμό τεραστίων οικονομικών δυνατοτήτων, οι δημοσιογράφοι
εξακολουθούν να είναι οι «φτηνότεροι» του επαγγέλματος, όπως προκύπτει από τις σχετικές Συλλογικές
Συμβάσεις: λ.χ  στις εφημερίδες μετά από 7 χρόνια εργασίας ένας δημοσιογράφος («εσωτερικός») ήδη από
το 2006 πληρώνεται με 1.442 ευρώ μεικτό μισθό, ενώ στην ΕΡΤ από 1.1.2008 και έως το 2009 θα αμείβεται
με 1.394 ευρώ, έναντι 1.255 ευρώ –πάντοτε μεικτά- που θα παίρνει ο «εξωτερικός» συνάδελφός του! 

Από την πλευρά μας, δηλώνουμε ότι –παρά τις γνωστές σε όλες και όλους σας δυσκολίες- θα συνεχίσουμε
μαζί με τους συναδέλφους της ΕΡΤ το συλλογικό αγώνα για την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος, για τον
πλουραλισμό, την αξιοπιστία και το δημοκρατικό και κοινωνικό χαρακτήρα που οφείλει πρωτίστως να έχει
η δημόσια ραδιοτηλεόραση στη χώρα μας.
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