
 

 

                                                                                        Αγία Παρασκευή, 17/09/2021                   

                                                                                 Αρ. Πρωτ. 2140 

ΠΡΟΣ: ΕΡΤ Α.Ε. 

            ΓΔΔΟΥ – κ. Ε. Λουριδά  

ΚΟΙΝ.: Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – κ. Β. Πατσιαντό 

 

ΘΕΜΑ: «Ερώτημα σχετικό με την υπ’ αριθ. πρωτ. 13856/14.09.2021 εγκύκλιο σας»  

 

Με το από 15.09.2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με θέμα: «Εγκύκλιος με 

θέμα: Υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-

19» που μας αποστείλατε, μετά των συνημμένων εγγράφων, μας γνωρίσατε την 

μονομερή απόφαση της εταιρείας, σχετικά με το πλαίσιο διενέργειας διαγνωστικού 

ελέγχου νόσησης από τον κορονοϊό covid-19 για τους εργαζόμενους της ΕΡΤ Α.Ε. που 

δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες. 

Ειδικότερα, με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι με την υπ’ αριθ. πρωτ. 13856/14.09.2021 

εγκύκλιο της ΕΡΤ Α.Ε. εισάγεται η απαράδεκτη και όλως αυθαίρετη απαίτηση 

διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονοϊό covid-19 δύο (2) φορές 

την εβδομάδα με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης 

αντιγόνου κορονοϊού Covid -19 (rapid test) για το σύνολο των εργαζομένων της ΕΡΤ 

Α.Ε. που ανήκουν στην ως άνω κατηγορία, με οικονομική επιβάρυνση εκάστου 

εργαζόμενου.  

Η εν λόγω υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονοϊό 

covid-19 δύο (2) φορές την εβδομάδα εισάγεται αδιακρίτως, χωρίς να λαμβάνεται 

υπόψη η ειδικότητα του κάθε  εργαζόμενου, το φυσικό αντικείμενο της απασχόλησης 

του, ούτε, άλλωστε ο χώρος, το περιβάλλον και οι συνθήκες υπό τις οποίες αυτός 

παρέχει την εργασία του.  

Πολύ περισσότερο μας προκαλεί έκπληξη ότι η ως άνω υποχρέωση, την οποία έθεσε 

πρωτογενώς η εταιρεία για συλλήβδην τους εργαζόμενους που ανήκουν στην 

ανωτέρω κατηγορία, εκφεύγει του κανονιστικού πεδίου και των ρυθμίσεων του 

ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και ιδίως της υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933/13-08-2021  



 

 

 

(ΦΕΚ Β΄3794) ΥΑ, της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55570/12.09.2021 (ΦΕΚ 4207 τ. Β) ΚΥΑ 

και ιδίως της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400/12.09.2021  (ΦΕΚ 4206 τ. Β) ΚΥΑ.  

Πρόκειται,  συνεπώς, για απαίτηση απολύτως αβάσιμη, αναιτιολόγητη και μη 

εδραζόμενη στο εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο, η οποία πλήττει υπέρμετρα τους 

εργαζόμενους προκαλώντας τους, ως μη έδει, σημαντική οικονομική επιβάρυνση, η 

οποία είναι υπέρμετρη και δυσανάλογη, ιδίως, εάν αναλογιστεί κανείς το εξαιρετικά 

χαμηλό ύψος των μισθών της μεγάλης πλειοψηφίας των εργαζομένων της εταιρείας 

αλλά και τις αλλεπάλληλες μισθολογικές μειώσεις που έχουμε υποστεί.  

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι η συγκεκριμένη απόφαση της εταιρείας 

είναι, κατά την άποψη μας, απολύτως αυθαίρετη και επιφέρει μείζονες δυσμενείς 

συνέπειες σε σημαντικό αριθμό των συναδέλφων μας,   σας καλούμε να μας γνωρίσετε 

την νομική βάση της εν λόγω αυθαίρετης απαίτησης, για διενέργεια διαγνωστικού 

ελέγχου νόσησης από τον κορονοϊό covid-19 δύο (2) φορές την εβδομάδα για το σύνολο 

των εργαζομένων που δεν έχουν εμβολιαστεί πλήρως και δεν έχουν νοσήσει, χωρίς 

διάκριση αναλόγως με το είδος της παρεχόμενης εργασίας τους, σε αντίθεση με τα όσα 

ρητά ορίζονται στην υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400/12.09.2021  (ΦΕΚ 4206 τ. Β) ΚΥΑ. 

Παράλληλα, σας δηλώνουμε ότι η ΠΟΣΠΕΡΤ παραμένοντας πιστή στην αποστολή 

της να προασπίζεται συνολικά τα ενιαία δικαιώματα των εργαζομένων στην 

ΕΡΤ και τους ιδιωτικούς σταθμούς, χωρίς τεχνητούς διαχωρισμούς και ενάντια 

στον επιχειρούμενο κοινωνικό αυτοματισμό, δεν θα επιτρέψουμε να 

μετατραπεί η πανδημία και τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας σε 

συγκαλυμμένο όχημα εργοδοτικής αυθαιρεσίας εις βάρος των συναδέλφων και 

πρόσχημα για την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και 

της νομιμότητας.  

 

 
 


