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Η ΕΡΤ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - «ΠΟΙΑ ΕΡΤ ΘΕΛΟΥΜΕ» 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ των ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Με τη συµπλήρωση σχεδόν 20 µηνών από την πραξικοπηµατική απόφαση της 
κυβέρνησης να ρίξει «µαύρο» στη Δηµόσια Ραδιοφωνία Τηλεόραση της χώρας (ΕΡΤ) 
την 11η Ιούνη 2013, εµείς οι απολυµένοι εργαζόµενοι της Ελεύθερης 
Αυτοδιαχειριζόµενης ΕΡΤ που µέσω του αυτοδιευθυνόµενου αγώνα κρατήσαµε την 
Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση ανοιχτή µε κανονικό ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό 
πρόγραµµα στην υπηρεσία της κοινωνίας, πεπεισµένοι για το δίκιο του αγώνα µας 
και την επερχόµενη νίκη, ετοιµαζόµαστε για την «επόµενη µέρα» και δίνουµε σήµερα 
στη δηµοσιότητα τη δική µας πρόταση για τη «νέα περίοδο λειτουργίας της ΕΡΤ».  
 
Η απόφαση αυτή που είναι αποτέλεσµα πανελλαδικής αµεσοδηµοκρατικής 
διαβούλευσης µέσω των γενικών συνελεύσεων των αγωνιζόµενων εργαζοµένων της 
ΕΡΤ, αφορά τις βασικές αρχές-στόχους, τον τρόπο χρηµατοδότησης, τις εργασιακές 
σχέσεις, το ανθρώπινο δυναµικό του ραδιοτηλεοπτικού οργανισµού, τη συµµετοχή 
της κοινωνίας και το µοντέλο «διοίκησης» κατά τη νέα περίοδο λειτουργίας της ΕΡΤ.  

Η προσπάθεια αυτή, µε τις όποιες µικρές διαφοροποιήσεις εκφράστηκαν από 
συµµετέχοντες στις πανελλαδικές συνελεύσεις στις 29 Νοεµβρίου, στις 13-14 
Δεκεµβρίου και 17-18 Ιανουαρίου 2015 στην Αθήνα, στόχευε στη δηµιουργική 
σύνθεση των προτάσεων σε ότι αφορά τις βασικές αρχές-στόχους, το περιεχόµενο 
και τον τρόπο λειτουργίας µιας «άλλης», διαφορετικής  ΕΡΤ στην υπηρεσία της 
κοινωνίας, µόλις ευοδωθεί το κεντρικό αίτηµα αυτού του πολύµηνου αγώνα για 
επαναλειτουργία (και τυπική) της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Στην 
πρόταση αυτή υπάρχουν µόνο 2 ζητήµατα στα οποία δεν υπήρξε οµόφωνη 
απόφαση των συµµετεχόντων: το ζήτηµα "Με ποιούς ανοίγει η ΕΡΤ" και το ζήτηµα 
περί της αναγκαιότητας ύπαρξης ή µη Ανώτατων οργάνων Συντονισµού και 
Λειτουργίας". Οι απόψεις επί αυτών των ζητηµάτων παρατίθενται ισότιµα στο κείµενο 
αντικατοπτρίζοντας επίσης τον πλούτο των ιδεών και των απόψεων, που 
κατατέθηκαν σε αυτή τη διαδικασία. 

Σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση έπαιξε το κείµενο-πρόταση «ΠΟΙΑ ΕΡΤ 
ΘΕΛΟΥΜΕ» στο οποίο κατέληξε και ψήφισε οµοφώνως το σώµα της Γενικής 
Συνέλευσης της Ελεύθερης Αυτοδιαχειριζόµενης ΕΡΤ3 στη Θεσσαλονίκη και δόθηκε 
στη δηµοσιότητα στις 11 Ιούνη 2014, έναν χρόνο µετά το «µαύρο» στην ΕΡΤ. 

Σηµειώνεται ότι οι αποφάσεις των συγκεκριµένων πανελλαδικών συνελεύσεων 
αποτυπώνουν τις απόψεις µόνο όσων συµµετείχαν ενεργά σε αυτή τη διαδικασία 
διαµόρφωσης της ενιαίας πρότασης για την ΕΡΤ της επόµενης ηµέρας. Στη 
διαδικασία διαµόρφωσης της πρότασης συµµετείχαν εργαζόµενοι τόσο από την 
Αθήνα όσο και από τη Θεσσαλονίκη αλλά και από τους περισσότερους 
Περιφερειακούς Σταθµούς από την υπόλοιπη Ελλάδα. Το πνεύµα της συντροφικής 
αλληλεγγύης και της ειλικρινούς διάθεσης σύνθεσης-καταγραφής όλων των απόψεων 
χαρακτήρισε σε όλα τα στάδιά της την παραπάνω διαδικασία.  
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1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΣΤΟΧΟΙ 
Η ακηδεµόνευτη ενηµέρωση  και η ποιοτική πολιτισµική/ψυχαγωγική 
οπτικοακουστική παραγωγή ενός πραγµατικά ΔΗΜΟΣΙΟΥ και αυθεντικά 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΡαδιοΤηλεοπτικού Οργανισµού, αποτελούν κοινωνικά αγαθά και 
όχι εµπορεύµατα. 

Η ελευθεροτυπία, η αλογόκριτη δηµοσιογραφική εργασία, η απεξαρτηµένη από 
άνωθεν «εντολές» πολιτιστική δηµιουργία/προβολή και η απρόσκοπτη άσκηση της 
ερευνητικής δουλειάς προς όφελος του λαού και ειδικότερα υπέρ των πιο αδύναµων 
κοινωνικών οµάδων και των κοινωνικών κινηµάτων, αποτελούν ενιαίο και 
αδιαπραγµάτευτο δικαίωµα και υποχρέωση. 

Η φωνή της ΕΡΤ οφείλει να µεταδίδεται σε όλη την ελληνική επικράτεια και παντού 
στον κόσµο όπου υπάρχει απόδηµος ελληνισµός. Η πολιτεία οφείλει να παράσχει  
την κατάλληλη υλικοτεχνική/δορυφορική υποδοµή για αυτόν τον σκοπό. 

Ο σεβασµός στα ανθρώπινα δικαιώµατα, ατοµικά και κοινωνικά, εφαρµόζεται από 
τους εργαζόµενους χωρίς καµία εξαίρεση για τους πολίτες της χώρας και του 
κόσµου. 

Η ΕΡΤ λειτουργεί εκ-παιδευτικά, παράγει ποιοτικό πολιτιστικό προϊόν, δίνει βήµα 
έκφρασης στις αποκλεισµένες κοινωνικές οµάδες, µεριµνά για την προαγωγή της 
δηµιουργικής φαντασίας των µικρών ηλικιών, τη διαδραστική ενθάρρυνση των 
δεξιοτήτων τους και της κριτικής σκέψης. 

Η ΕΡΤ διασφαλίζει στην πράξη την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 
αναδεικνύει, καταγγέλλει και αποκρούει τα κρούσµατα ρατσισµού, µισαλλοδοξίας, 
σεξισµού, εθνικισµού, κρατικού αυταρχισµού ή κάθε είδους διάκρισης σε βάρος 
ατόµων ή οµάδων που στοχοποιούνται για την πολιτική/κοινωνική/συνδικαλιστική 
τους δράση και την ταυτότητα του φύλου τους. 

Η ΕΡΤ υπηρετεί την κοινωνία και τις ανάγκες της ενώ ταυτοχρόνως αποτελεί 
ανάχωµα στα φαινόµενα «κοινωνικού αυτοµατισµού-κατακερµατισµού-
κανιβαλισµού», κάθε φορά που η όποια εξουσία επιχειρεί να τα καλλιεργήσει στη 
βάση της κοινωνίας στη λογική του «διαίρει και βασίλευε». 

Η ΕΡΤ ελέγχει την εξουσία και δεν ταυτίζεται µε αυτήν, δεν αποτελεί ούτε όργανο της 
κυβέρνησης και των µηχανισµών της, ούτε όργανο των κοµµάτων και των 
µεµονωµένων ή οργανωµένων επιχειρηµατικών «κύκλων». 

Οι γενικές συνελεύσεις των εργαζοµένων, οι θεσµικοί τους εκπρόσωποι και ο 
ενεργός λαϊκός παράγοντας οφείλουν και πρέπει να επαγρυπνούν για την τήρηση 
των παραπάνω βασικών αρχών-στόχων σε όλα τα στάδια λειτουργίας της ΕΡΤ 
προκειµένου να αποκρούεται άµεσα κάθε λογοκριτική ή άλλου είδους παρέµβαση, 
από όποια µορφή εξουσίας και αν προέρχεται. 
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2.1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  1 

Το ανταποδοτικό τέλος είναι η βασική πηγή χρηµατοδότησης της ΕΡΤ, δεν 
χρησιµοποιείται για κανέναν άλλον σκοπό πέραν των αναγκών της ΕΡΤ και δεν 
αποτελεί σε καµία περίπτωση ευκαιριακή χρηµατοδοτική «δεξαµενή» στα χέρια της 
εκάστοτε κυβέρνησης (π.χ. µεταφορά µέρους του ανταποδοτικού στα φωτοβολταΐκά). 

Το ανταποδοτικό τέλος ορίζεται µε βάση εισοδηµατικά/κοινωνικά κριτήρια. 
Εξαιρούνται από την καταβολή του όσοι διαβιούν κάτω από τα όρια της φτώχειας. 

Η ΕΡΤ ως δηµόσιο Μέσο Ενηµέρωσης που αντιλαµβάνεται στην πράξη την ποιοτική 
ενηµέρωση, τις παραγωγές και την ψυχαγωγία ως κοινωνικά αγαθά και όχι ως 
εµπορεύµατα, παραµένει εκτός των πρακτικών του διαφηµιστικού κυκλώµατος.  

Συγκεκριµένα: 

-Τα διαφηµιστικά-εµπορικά µηνύµατα προβάλλονται µόνο πριν και µετά από ταινίες ή 
ντοκιµαντέρ, ενώ δεν προβλέπεται καµία µετάδοσή τους κατά τη διάρκεια 
ενηµερωτικών ζωνών και δελτίων ειδήσεων. Εξαιρείται εκείνο το κανάλι της ΕΡΤ που 
αναλαµβάνει να µεταδώσει π.χ. ένα µεγάλο αθλητικό γεγονός και που εκ των 
πραγµάτων δεν µπορεί να αποδεσµευτεί από το «πακέτο» των χορηγιών.  

- Ποσοστό από τα έσοδα που προκύπτουν από τις αθλητικές µεταδόσεις θα 
διοχετεύεται σε ερασιτεχνικές αθλητικές Οµοσπονδίες. 

- Ναι στη µε µετάδοση κοινωνικών µηνυµάτων 

-Σε κάθε περίπτωση, αµφισβητούµενες διαφηµίσεις που στοχεύουν στην 
παραπλάνηση του κοινού ή είναι προσβλητικές για αδύναµες κοινωνικές οµάδες, 
παιδιά κλπ. τελούν υπό την κρίση/έγκριση/απόρριψη των ίδιων των εργαζοµένων. 

 

                                                
1 Χρηµατοδότηση: Σε ότι αφορά την εταιρική µορφή της ΕΡΤ κατατέθηκε επίσης και η εξής θέση-άποψη 

των εργαζοµένων της ΕΡΤ3:  «Η ΕΡΤ λειτουργεί σε ειδικό οικονοµικό καθεστώς δηµόσιας κοινωφελούς 

επιχείρησης που δεν µεταβιβάζεται ούτε πωλείται σε ιδιώτες. Η ΕΡΤ παύει να είναι Ανώνυµη Εταιρεία.» 
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3.1 ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

Η υπεράσπιση των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας αποτελεί βασική αρχή των 
εργαζοµένων.  
Όλοι οι εργαζόµενοι στην ΕΡΤ εργάζονται µε σύµβαση αορίστου  χρόνου, µε πλήρη, 
αποκλειστική απασχόληση και ασφαλιστικά δικαιώµατα, χωρίς εξαιρέσεις. 
Καταργούνται οι (από)ρυθµιστικοί κανόνες (άρθρα και κανονισµοί σε συµβάσεις ή σε 
ΓΚΠ ) που διαιωνίζουν το καθεστώς εκµετάλλευσης των συµβασιούχων, ειδικότερα 
όταν αυτοί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.  

 «Ειδικοί Σύµβουλοι» και «Προσωπικό Ειδικών Θέσεων» (ΠΕΘ), δεν έχουν θέση στη 
νέα περίοδο λειτουργίας της ΕΡΤ. 

Δεν υπάρχουν εργαζόµενοι από υπεργολαβικές εταιρείες. Τα µέλη του προσωπικού 
µε εξειδικευµένο αντικείµενο εργασίας (συνεργεία καθαρισµού, φύλαξη, οπερατέρ 
κλπ.) αποτελούν οργανικό µέρος του ανθρώπινου δυναµικού της ΕΡΤ που 
προσλαµβάνεται για αυτόν τον λόγο µε τα ίδια δικαιώµατα όπως όλοι οι υπόλοιποι 
εργαζόµενοι. 

Η όποια πραγµατική έκτακτη ανάγκη της ΕΡΤ προκύπτει για απασχόληση έκτακτου 
προσωπικού (π.χ. για τις αυξηµένες ανάγκες κάλυψης ενός µεγάλου αθλητικού ή 
άλλου γεγονότος της επικαιρότητας καθώς για τις ανάγκες ανανέωσης του 
προγράµµατος π.χ. από συγκεκριµένο αριθµό εξειδικευµένων θεµατικών εκποµπών), 
εξετάζεται διεξοδικά και ελέγχεται µέσω των λειτουργικών συνελεύσεων των 
εργαζοµένων. Για την πλήρωση αυτών των εκτάκτων αναγκών θα πρέπει να έχουν 
προηγηθεί σχετικές εµπεριστατωµένες εισηγήσεις των επιτροπών παραγωγής 
προγράµµατος και των Συντονιστών.  
 
Για τις παραπάνω περιπτώσεις, η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα συνεργασιών µε την 
ΕΡΤ για συγκεκριµένο διάστηµα έως τη λήξη της αναγκαιότητας κάλυψης του 
εκάστοτε έκτακτου γεγονότος ή µετά την ολοκλήρωση συγκεκριµένου κύκλου 
εκποµπών, δεν µπορεί να µετατρέπεται, όπως έχει συµβεί στο παρελθόν, σε 
«βολική» τακτοποίηση ηµετέρων της εκάστοτε κυβέρνησης µέσω συνεχόµενων 
ανανεώσεων των συµβάσεων που υποκρύπτουν την κάλυψη πάγιων και διαρκών 
αναγκών. Οι εργαζόµενοι, οι θεσµικοί τους εκπρόσωποι και τα µέλη των επιτροπών 
προγράµµατος, επαγρυπνούν για την αποτροπή τέτοιων φαινοµένων και 
ανακαλούνται αυτοδικαίως από τα καθήκοντά τους σε περίπτωση καταστρατήγησης 
της παραπάνω αρχής. 
 
 
3.2 Τις εργασιακές συνελεύσεις τις συγκαλούν είτε οι εκπρόσωποι των  θεσµικών 
συνδικαλιστικών οργάνων είτε οι εργαζόµενοι για θέµα που κρίνεται ως σοβαρό αν 
έτσι το αξιολογήσει ένας ικανός αριθµός εργαζοµένων (π.χ. ύστερα από 
«ηλεκτρονική διαβούλευση»).   
 
Οι συνελεύσεις για τη λειτουργία της ΕΡΤ γίνονται ανά τµήµα ή τοµέα 
ραδιοτηλεοπτικής δραστηριότητας σε τακτά χρονικά διαστήµατα (π.χ. ανά µήνα) µε 
τη συµµετοχή όλων των εµπλεκοµένων ειδικοτήτων. 
 
Οι Συντονιστές οφείλουν να παρίστανται, να ενηµερώνουν, να κάνουν απολογισµό  
επίτευξης  των  στόχων   και  να  θέτουν  νέους.  Οι  εργαζόµενοι  συζητούν,   
κρίνουν  και  υποβάλλουν προτάσεις  για  την  καλύτερη  λειτουργία  των τµηµάτων 
τους. Το σώµα έχει αποφασιστικό ρόλο αναφορικά µε την επιλογή ανθρώπων που 
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στελεχώνουν τις θέσεις ευθύνης, αλλά και των στόχων του οργανισµού, αφού µετέχει 
µε άµεσο δηµοκρατικό και αδιαµεσολάβητο τρόπο στην επιλογή και αξιολόγηση των 
συντονιστών, αρχισυντακτών και υπεύθυνων των τµηµάτων. Οι εργαζόµενοι που 
εκλέγονται στις θέσεις ευθύνης εκτελούν τα καθήκοντά τους για καθορισµένη θητεία 
και η συνέλευση έχει το δικαίωµα να τους ανακαλέσει µε αυξηµένη πλειοψηφία.  
Οι Συντονιστές των διαφόρων τµηµάτων αναλαµβάνουν να καταγράψουν τις ανάγκες 
σε εργατικό δυναµικό που απαιτούνται ανά ειδικότητα προς υλοποίηση των 
αποφάσεων των συνελεύσεων σχετικά µε τις εγκεκριµένες νέες παραγωγές και 
συντονίζουν την όλη διαδικασία σε όλα τα στάδιά της. 

 
3.3. Η αυτόνοµη ή θεσµική συνδικαλιστική δράση οφείλει να απηχεί τις ανάγκες και 
τα αιτήµατα της βάσης των εργαζοµένων. Τα φαινόµενα συνδικαλιστικού 
«παραγοντισµού» και σφετερισµού της συνδικαλιστικής ιδιότητας/δραστηριότητας 
προς ίδιον όφελος σε βάρος του συνόλου ή προς όφελος της όποιας εξουσίας, 
καταγγέλλονται και αποκρούονται άµεσα από τη βάση των εργαζοµένων. 
 
 
 
4.1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η πολύµηνη και πολύτιµη εµπειρία της αυτο-οργάνωσης στην Ελεύθερη 
Αυτοδιαχειριζόµενη ΕΡΤ και η συνοδευτική οριζόντια διάχυση της ευθύνης στην 
παραγωγή του προγράµµατος έχει δείξει ότι ωφελεί πολλαπλώς το τελικό 
παραγόµενο αποτέλεσµα. Έτσι, προτείνεται η δηµιουργία επιτροπών προγράµµατος 
µε στόχο την απλοποίηση της διαδικασίας παραγωγής και τον καλύτερο συντονισµό 
µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων.  
 
Παύει η εργολαβική ανάθεση παραγωγής ενός µέρους ή του συνόλου ενός 
προγράµµατος σε ιδιωτικές εταιρείες, και καταργείται, χωρίς εξαιρέσεις, η πρακτική 
των λεγόµενων µεικτών παραγωγών που ζηµιώνει µε υπέρογκα ποσά τον 
ραδιοτηλεοπτικό οργανισµό και δηµιουργεί εργαζόµενους δύο ταχυτήτων. Η ΕΡΤ 
διαθέτει την απαραίτητη υποδοµή (στούντιο, µοντάζ, τεχνικό προσωπικό κ.α.) για την 
άρτια υποστήριξη των διαφόρων παραγωγών. Σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική, η 
ΕΡΤ δύναται να αγοράζει πρόγραµµα από δηµιουργούς στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό, κυρίως εξειδικευµένου περιεχοµένου, ή να συµµετέχει σε συµπαραγωγές 
µε άλλα δηµόσια ραδιοτηλεοπτικά Μέσα ανά τον κόσµο. 
 
 
5.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
Μέσα από την πολύµηνη εµπειρία του αυτοδιευθυνόµενου αγώνα για την 
επαναλειτουργία της ΕΡΤ, έγινε φανερό πως η διασύνδεση της ΕΡΤ µε την κοινωνία 
όχι µόνο είναι κοινή επιθυµία αλλά και επιτακτική ανάγκη ως βασικός πυλώνας 
δηµιουργίας, ελέγχου και εµπλουτισµού της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Η ΕΡΤ ως 
ραδιοτηλεοπτικός φορέας µε πραγµατικά δηµόσιο χαρακτήρα, οφείλει και πρέπει να 
αφουγκράζεται τη φωνή της ίδιας της κοινωνίας στην οποία απευθύνεται. Η 
παρουσία και ο λόγος της ίδιας της κοινωνίας πρέπει να έχει τη µορφή της 
συµµετοχικής συνδιαµόρφωσης της γενικότερης φιλοσοφίας του εκπεµπόµενου 
προγράµµατος. Προκειµένου να αποφευχθεί η παράφραση/παράκαµψη της λαϊκής 
βούλησης και η αυθαίρετη αντιπροσώπευση των κοινωνικών οµάδων από 
«παράγοντες» και οργανωµένα συµφέροντα της πολιτικής, κοινωνικής, οικονοµικής, 
αυτοδιοικητικής εξουσίας, θα πρέπει να διασφαλίζεται η αδιαµεσολάβητη συµµετοχή 
της κοινωνίας των πολιτών, µε τις αλληλέγγυες δοµές της, τα κοινωνικά κινήµατα, τις 
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λαϊκές επιτροπές γειτονιάς, τις συνελεύσεις των σωµατείων κλπ.  Εκπρόσωποι των 
παραπάνω ζωντανών κυττάρων της κοινωνίας αναλαµβάνουν να µεταφέρουν ιδέες, 
προτάσεις και απόψεις που διαµορφώνονται ως γενική αίσθηση στη βάση της 
κοινωνίας, και σε συνδυασµό µε τις προτάσεις που µεταφέρουν προς την ΕΡΤ οι 
εκπρόσωποι των συνελεύσεων διαφόρων επιστηµονικών, εκπαιδευτικών, 
επαγγελµατικών κλάδων, επιτυγχάνεται σε µεγάλο βαθµό η αδιαµεσολάβητη 
ακρόαση της ίδιας της κοινωνίας. Έτσι, ενισχύεται η ανεξαρτησία και ο πραγµατικά 
δηµόσιος χαρακτήρας της ΕΡΤ που δεν απευθύνεται απλώς στην κοινωνία αλλά 
κυρίως, εκκινεί από αυτήν. 
 
 
 
5.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΙ 
 
Οι λειτουργικοί αλληλέγγυοι που συµµετείχαν για µεγάλο χρονικό διάστηµα µετά την 
11η Ιούνη 2013 ενεργά και έµπρακτα στην παραγωγή και λειτουργία της ελεύθερης 
αυτοδιαχειριζόµενης ΕΡΤ, έχουν θέση και στην επόµενη ηµέρα της επαναλειτουργίας 
της.  
 
 
6.1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

Δύο από τα βασικότερα γνωρίσµατα του πολύµηνου αγώνα των εργαζοµένων της 
ΕΡΤ ενάντια στο κυβερνητικό «µαύρο», η αυτοδιαχείριση του παραγόµενου 
προγράµµατος και η αυτοδιεύθυνση του αγώνα, ενσωµατώνονται ως βιωµένη, 
πετυχηµένη αµεσοδηµοκρατική κατάκτηση στη νέα περίοδο λειτουργίας της ΕΡΤ.  

Συνοπτικά, το διοικητικό µοντέλο της ΕΡΤ πρέπει να διέπεται από τις εξής αρχές: Την 
εισαγωγή του µοντέλου αυτοδιεύθυνσης στον τοµέα της διοίκησης/οργάνωσης, την  
επιλογή των υπευθύνων/συντονιστών από τη βάση, την εξάλειψη της νοοτροπίας 
επιβολής και παρέµβασης που συνοδεύει συνήθως τις θέσεις ευθύνης, τη 
δυνατότητα ανακλητότητας. 

Στη θέση του κάθετου µοντέλου διοίκησης µε την κλασσική ιεραρχική "πυραµίδα" 
εισάγεται µια λειτουργική κλίµακα γενικού συντονισµού και η οριζόντια διασύνδεση 
τµηµάτων και τοµέων συντονισµού (πρώην διευθύνσεις).2 

Στη νέα διοικητική δοµή δεν υπάρχουν Διευθυντές αλλά Συντονιστές που εκλέγονται 
σε θέσεις ευθύνης και περιορισµένης παρέµβασης χωρίς να  αναπαράγουν 
εξουσιαστικές συµπεριφορές του παρελθόντος. Τα καθήκοντα των Συντονιστών είναι 
η υλοποίηση του σχεδιασµού και η αποτελεσµατικότερη εσωτερική 
λειτουργία/συντονισµός για καλύτερα ποιοτικά αποτελέσµατα στο εκπεµπόµενο 
πρόγραµµα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Στο κείµενο-πρόταση των εργαζοµένων της ΕΡΤ3 «ΠΟΙΑ ΕΡΤ ΘΕΛΟΥΜΕ» διατυπώθηκε 
σχετικά η εξής θέση: Το λεγόµενο «διευθυντικό δικαίωµα» καταργείται και στη θέση του 
µπαίνει ο σεβασµός των ίσων προς ίσους. 



 7 

 
Τόσο ο Γενικός Συντονιστής (θέση πρώην Γενικού Διευθυντή) όσο και οι υπόλοιποι 
Συντονιστές τµηµάτων, δεν διορίζονται αλλά είναι εργαζόµενοι της ΕΡΤ, εκλέγονται 
απευθείας από τη βάση της γενικής συνέλευσης των εργαζοµένων και ανακαλούνται 
από αυτήν πριν τη λήξη της καθορισµένης θητείας αν υποβληθεί σχετικό 
τεκµηριωµένο αίτηµα και γίνει δεκτό (µε αυξηµένη πλειοψηφία) από το σώµα της  
γενικής συνέλευσης.  
 
Όταν ολοκληρωθεί η θητεία στη διοικητική/συντονιστική θέση, ο εργαζόµενος 
επιστρέφει στην οργανική του θέση. 
 
 
6.2  ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο θέµα των  Ανώτατων οργάνων Συντονισµού και Λειτουργίας δεν 
υπήρξε οµόφωνη απόφαση. (Επιπλέον, η πρόταση αυτή συζητήθηκε διεξοδικά στις 
28/1/2015 στη διάρκεια γενικής συνέλευσης των εργαζοµένων στην Ελεύθερη 
Αυτοδιαχειριζόµενη ΕΡΤ3 και, κατόπιν ψηφοφορίας, απορρίφθηκε η πρόταση περί 
της αναγκαιότητας ύπαρξης «Ανώτατου οργάνου λειτουργίας και συντονισµού». 
Ωστόσο, υιοθετήθηκε το σκέλος που αφορά το Συµβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου που, 
σύµφωνα µε την απόφαση της συνέλευσης θα έπρεπε να ενσωµατωθεί στο κεφάλαιο 
«ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»). 
  
Ακολουθεί η σχετική πρόταση για τα όργανα εποπτείας και συντονισµού πέραν του 
βαθµού των Γενικών Συντονιστών. 
  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
  
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, προτείνεται η θέσπιση και λειτουργία ενός 
πανελλαδικού οργάνου βάσης, που θα ονοµάζεται Εποπτικό Συµβούλιο Κοινωνικού 
Ελέγχου (ΣΚΕ). Το Συµβούλιο αυτό, ασκεί «εποπτική» λειτουργία «κοινωνικού 
ελέγχου» στο έργο της ΕΡΤ, χωρίς όµως, τη δυνατότητα άσκησης οργανικής 
συνδιοίκησης, ευθείας εµπλοκής στην παραγωγή του προγράµµατος ή άµεσης 
παρέµβασης στην ανεξάρτητη δηµοσιογραφική λειτουργία. Οι 
εκπρόσωποι/συντονιστές του Συµβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου αναδεικνύονται µέσα 
από συγκροτηµένες, αµεσοδηµοκρατικές διαδικασίες ανά γεωγραφική περιφέρεια, 
και οι γενικές τους συνελεύσεις (στις οποίες µπορεί να συµµετέχουν και εργαζόµενοι 
της ΕΡΤ) αποτελούν το κυρίαρχο όργανο λήψης των αποφάσεών τους. 
  
  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
  
Το Συµβούλιο Λειτουργίας και Συντονισµού (ΣΛΣ) ορίζεται από το Συµβούλιο 
Κοινωνικού Ελέγχου µετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος µε βάση τα τυπικά τους 
προσόντα, την εµπειρία τους στη ραδιοτηλεόραση, την κοινωνική προσφορά και 
δράση. Στο ΣΛΣ συµµετέχουν και εργαζόµενοι της ΕΡΤ. Οι εργαζόµενοι προέρχονται 
από τους 4 κλάδους ειδικοτήτων της ΕΡΤ (δηµοσιογράφοι, τεχνικοί, διοικητικοί, 
καλλιτεχνικό προσωπικό), έχουν πολυετή πείρα και ενεργή παρουσία στη Δηµόσια 
Ραδιοτηλεόραση και εκλέγονται ύστερα από καθολική ψηφοφορία. 
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6.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 
 

Η ΕΡΤ, από όπου και αν εκπέµπει πρόγραµµα, αποτελεί έναν ενιαίο, δηµόσιο 
ραδιοτηλεοπτικό οργανισµό, ενώ παραλλήλως, κάθε κανάλι, ραδιόφωνο ή 
διαδικτυακό Μέσο της ΕΡΤ (όπως άλλωστε και η ΕΡΤ3), διατηρούν τη διοικητική τους 
αυτονοµία. Η ΕΡΤ διαθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό και την κατάλληλη 
υλικοτεχνική ραδιοτηλεοπτική υποδοµή σε κάθε νοµό της χώρας προκειµένου να 
καλύπτεται άµεσα οποιοδήποτε τοπικό ή έκτακτο θέµα από τις κατά τόπους, 
µονάδες. Η αλληλεγγύη, η ισότιµη συνεργασία, ο σεβασµός στην αυτοτέλεια αλλά και 
ο συντονισµός µεταξύ των µονάδων της χώρας, αποτελούν προϋπόθεση τόσο για 
την εφαρµογή και την εµπέδωση των εσωτερικών αµεσοδηµοκρατικών διαδικασιών 
όσο και για την αποτροπή κυριάρχησης µίας κεντρικά κατευθυνόµενης διοίκησης. 

Σε τακτά διαστήµατα γίνονται πανελλαδικές συναντήσεις των συντονιστών και των 
επιτροπών όλων των µονάδων της χώρας που µεταφέρουν τις αποφάσεις των 
γενικών συνελεύσεων των εργαζοµένων και της κοινωνίας των πολιτών, προκειµένου 
να ανταλλάσσονται απόψεις, να αντιµετωπίζονται οι αδυναµίες και να βελτιώνεται 
συνεχώς το εκπεµπόµενο πρόγραµµα. 

  
6.4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΑ 
 
Επαναλειτουργούν άµεσα όλοι οι Περιφερειακοί Σταθµοί της ΕΡΑ. 
 
Για τους περιφερειακούς σταθµούς προτείνεται οι υπεύθυνοι των ΕΡΑ να 
προέρχονται από τους εργαζόµενους που εργάζονται στις δοµές αυτές, στο πρότυπο 
του διοικητικού µοντέλου αυτοδιεύθυνσης που προτάθηκε παραπάνω. Προτείνεται 
επίσης ο Συντονισµός των Περιφερειακών Σταθµών να στελεχώνεται µετά από 
προτάσεις και απόφαση των γενικών συνελεύσεων των 19 Περιφερειακών Σταθµών, 
απόφαση που θα µεταφέρουν οι κατά τόπους Συντονιστές των ΕΡΑ.  
 
 
 
7.1 ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΕΡΤ 
 
Στο θέµα του προσωπικού µε το οποίο επαναλειτουργεί η ΕΡΤ δεν υπήρξε οµόφωνη 
απόφαση. Για αυτό το λόγο συµπεριλαµβάνονται και οι δύο προτάσεις που 
προκρίθηκαν µέσα από την ανοιχτή και δηµόσια διαβούλευση για το ζήτηµα αυτό.  
 
 
ΠΡΟΤΑΣΗ 1 (Όπως προέκυψε από τις γενικές συνελεύσεις των εργαζοµένων της 
ΕΡΤ3, ΕΡΑ Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Φλώρινας και Τρίπολης) 
 
Το ανθρώπινο εργασιακό δυναµικό κατά τη νέα περίοδο λειτουργίας της ΕΡΤ 
αποτελείται από τους απολυµένους/εργαζόµενους της ΕΡΤ που απέρριψαν 
εµπράκτως το κυβερνητικό «µαύρο», τους αγωνιζόµενους εργαζόµενους της 
Ελεύθερης Αυτοδιαχειριζόµενης ΕΡΤ καθώς επίσης και από τους αλληλέγγυους που 
συµµετείχαν ενεργά στην παραγωγή του αυτοδιευθυνόµενου ραδιοφωνικού και 
τηλεοπτικού προγράµµατος κατά την περίοδο από το βράδυ της 11ης Ιούνη 2013 
που ανακοινώθηκε το πραξικοπηµατικό «κλείσιµο της ΕΡΤ» µέχρι και σήµερα. 
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ΠΡΟΤΑΣΗ 2  (Όπως προέκυψε από συµµετέχοντες σε πανελλαδική συνέλευση της 

Αθήνας) 

Άµεση επαναλειτουργία της ΕΡΤ, στο σύνολο των δραστηριοτήτων της (ραδιόφωνο, 
τηλεόραση, πολυµέσα, ραδιοτηλεόραση), µε ταυτόχρονη επιστροφή στην 
παραγωγική διαδικασία, όλων όσοι εργάζονταν σε αυτήν, την 11η Ιουνίου 2013 µε 
την εργασιακή σχέση που οι ίδιοι επέλεξαν έκτοτε. Εξαιρούνται ΠΕΘ (Προσωπικό 
Ειδικών Θέσεων), ειδικοί σύµβουλοι, Γενικοί Διευθυντές και αυτοί που στελέχωσαν τα 
κυβερνητικά µορφώµατα και που συνέβαλλαν στην εδραίωση του «µαύρου». Πρέπει 
να υπάρξει ειδική µέριµνα για όσους εργαζόµενους εξαναγκάστηκαν σε πρόωρη 
συνταξιοδότηση, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στην ΕΡΤ, εάν το 
επιθυµούν. 
 

8.1. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
 
Σε κάθε επαφή/διαπραγµάτευση για θέµατα της ΕΡΤ, τόσο µε τους εκπροσώπους 
της κυβέρνησης όσο και µε άλλους φορείς, τους εργαζόµενους της ΕΡΤ 
εκπροσωπούν οι εκλεγµένοι από τις γενικές τους συνελεύσεις (ένας εκπρόσωπος 
από κάθε ΕΡΑ της χώρας) και οι θεσµικοί συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι. Ωστόσο οι 
γενικές συνελεύσεις των εργαζοµένων αν το αποφασίσουν διαφορετικά, µπορούν να 
ζητούν τη συµµετοχή π.χ. ενός εργατολόγου σε µία ή περισσότερες συναντήσεις µε 
φορείς της εξουσίας.   
 
Ειδικότερα, ενόψει των αναγκαίων επαφών µε τη νέα κυβερνητική εξουσία που έχει 
δεσµευτεί για ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ της ΕΡΤ, κρίνεται απαραίτητη η 
εκπροσώπηση της ΕΡΤ (από Αθήνα), της ΕΡΤ3 (από Θεσσαλονίκη) και όλων των 
περιφερειακών ΕΡΑ σε αυτή την πανελλαδική επιτροπή, προκειµένου να 
µεταφερθούν αδιαµεσολάβητα τα αιτήµατα των εργαζοµένων της ΕΡΤ από κάθε 
γωνιά της χώρας.  
 
 
Εν κατακλείδι:  
 
Την πανελλαδική απόφαση που δηµοσιοποιείται σήµερα µε τις θέσεις και τις 
προτάσεις των εργαζοµένων για την επόµενη ηµέρα της ΕΡΤ θα αναλάβουν να 
µεταφέρουν προς την εξουσία τα µέλη της πανελλαδικής επιτροπής των 
εργαζοµένων και οι θεσµικοί συνδικαλιστικοί τους εκπρόσωποι.   
 

Η ώρα της νίκης έφτασε! Όχι γιατί µας περίµενε, αλλά γιατί ΕΜΕΙΣ βαδίσαµε 
προς αυτήν. 

VENCEREMOS ! 

 


