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Αγία Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2021 

Αρ. Πρωτ.: 2146 

Προς:  

Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΡΤ Α.Ε. 

Νομική Υπηρεσία ΕΡΤ Α.Ε. 

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών ΕΡΤ Α.Ε. 

 

Με κοινοποίηση προς: 

Τη Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, Διεύθυνση Διαχείρισης 

Ανθρωπίνου Δυναμικού, Τμήμα Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας του Υπουργείου 

Εσωτερικών. 

Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) 

ΘΕΜΑ: Απάντηση στο από 22 Σεπτεμβρίου 2021 με αρ. πρωτ. 1582 έγγραφό σας.  

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η ΠΟΣΠΕΡΤ αποτελεί πρωτοπόρα δευτεροβάθμια συνδικαλιστική 

οργάνωση των εργαζομένων στη ραδιοτηλεόραση και έχει ως κύριο καταστατικό σκοπό, μεταξύ 

άλλων, τη διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών δικαιωμάτων  των  εργαζομένων στην 

ραδιοφωνία και τηλεόραση, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Για την 

πολυεπίπεδη προσφορά της στην προάσπιση της δημοκρατίας, της ελευθεροφωνίας και των 

εργασιακών δικαιωμάτων, η ΠΟΣΠΕΡΤ έχει βραβευθεί από διεθνείς οργανισμούς με παγκόσμια 

εμβέλεια, όπως η UNESCO. Έχει, δε, κληθεί κατ’ επανάληψη να εκθέσει τις θέσεις και τις απόψεις 

της με θεσμικό τρόπο στη Βουλή των Ελλήνων επί νομοσχεδίων που αφορούν εργασιακά ζητήματα 

και θεμάτων που άπτονται της ραδιοτηλεόρασης.  

Στο πλαίσιο του ως άνω θεσμικού ρόλου και του καταστατικού σκοπού της ΠΟΣΠΕΡΤ, 

απευθύναμε προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της ΕΡΤ Α.Ε. 

την από 17/09/2021 επιστολή, με την οποία εκφράσαμε την έντονη αντίθεσή μας στα όσα ορίζονται 

μονομερώς με την υπ’ αριθ. 13856/14.09.2021 εγκύκλιό της και συγκεκριμένα στην απαράδεκτη 

και όλως αυθαίρετη απαίτηση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονοϊό covid-

19 δύο (2) φορές την εβδομάδα για το σύνολο των εργαζομένων της ΕΡΤ Α.Ε. που δεν είναι πλήρως 

εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες, αδιακρίτως και ανεξάρτητα από το είδος της εργασίας που αυτοί 

παρέχουν.  
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Παράλληλα, απευθύναμε με την ως άνω από 17/09/2021 επιστολή μας,  ρητώς το ερώτημα προς 

την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της ΕΡΤ Α.Ε. να μας 

τεκμηριώσει, ως οφείλει, την νομική βάση της εν λόγω αυθαίρετης απαίτησης που έθεσε για το 

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

διαφοροποίηση 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. 

Σε απάντηση της ως άνω επιστολής μας, λάβαμε το υπ’ αριθ. πρωτ. 1582/22.09.2021 έγγραφο της 

Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της ΕΡΤ Α.Ε., το οποίο εμπεριέχει 

ασάφειες, νομικές ανακρίβειες και παράλληλα αποφεύγει τεχνηέντως να απαντήσει στο σαφές 

ερώτημα που θέσαμε, αλλά αντίθετα αναμηρυκάζει τις ισχύουσες διατάξεις, χωρίς να είναι σε θέση 

να τεκμηριώσει ειδικώς τις αποφάσεις της.  

Πιο συγκεκριμένα, όσα αναφέρονται στο από 22.09.2021 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της ΕΡΤ Α.Ε. εύλογα προκαλούν την έκπληξη και τη 

δικαιολογημένη αγανάκτηση της Ομοσπονδίας μας, καθώς με το ως άνω έγγραφο, αντί των 

απαντήσεων που όφειλαν να παρασχεθούν, δηλώνεται ευθέως ότι η ως άνω Γενική Διεύθυνση 

προέβη στη λήψη της εν λόγω απόφασης σταθμίζοντας την ανάγκη προστασίας της υγείας των 

εργαζομένων και την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας και του δημοσίου συμφέροντος.  

Ωστόσο, είναι σαφές και οφείλουμε να ενημερώσουμε τόσο τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και 

Διοικητικών Υπηρεσιών της ΕΡΤ Α.Ε. αλλά και τη Διοίκηση της εταιρείας ότι ουδεμία 

αρμοδιότητα, επιστημονική γνώση και επάρκεια κατέχουν, ούτως ώστε να προβαίνουν αυτοβούλως 

σε σταθμίσεις που αφορούν υγειονομικά μέτρα προστασίας από την πανδημία  και διασφάλισης της 

δημόσιας υγείας! 

Την αρμοδιότητα αυτή έχουν αποκλειστικά τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας, με τις αποφάσεις 

των οποίων οφείλει η ΕΡΤ Α.Ε. να συμμορφώνεται τηρώντας πιστά και απαρέγκλιτα το ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο, είναι, δε αυτονόητο ότι τα όργανα της ΕΡΤ δεν επιτρέπεται να εισάγουν 

επιπρόσθετες απαιτήσεις κατά το δοκούν ή σύμφωνα με τις δικές τους σταθμίσεις (!). 

Κατόπιν των ανωτέρω, και σε σχέση με τα όσα ορίζονται στην υπ’ αριθ. 13856/14.09.2021 εγκύκλιο 

της ΕΡΤ Α.Ε. καθώς και στο υπ’ αριθ. 582/1582/22.09.2021 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της εταιρείας σημειώνονται από πλευράς μας τα εξής: 

Με την υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933/13-08-2021 (ΦΕΚ Β΄3794) Υ.Α., την υπ’ αριθ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ.55570/12.09.2021 (ΦΕΚ 4207 τ. Β) Κ.Υ.Α. και ιδίως την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 

55400/12.09.2021  (ΦΕΚ 4206 τ. Β) Κ.Υ.Α. ετέθη, μεταξύ άλλων, το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο 

για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό 

COVID-19 σε υπαλλήλους  που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας. 

Ειδικά, ως προς τους εργαζόμενους στο Δημόσιο τομέα καθώς και σε υπηρεσίες φορέων που 

ανήκουν στον δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 

4270/2014 (Α’ 143), στους οποίους περιλαμβάνεται και η ΕΡΤ Α.Ε., που δεν είναι πλήρως 

εμβολιασμένοι ή νοσήσαστες, απαιτείται σύμφωνα με τις ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις η 

διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 υποχρεωτικά μία (1) φορά 

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

κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Την ανωτέρω, άλλωστε, απαίτηση για διενέργεια του 
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διαγνωστικού ελέγχου μία (1) φορά την εβδομάδα εφήρμοζε παγίως έως προσφάτως και η ΕΡΤ 

Α.Ε.  

 

Περαιτέρω, στο αρ. 1 της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400/12.09.2021  (ΦΕΚ 4206 τ. Β) ΚΥΑ, πεδίο 

υπ’ αριθ. 14 (σελ. 56276 - 56277) ορίζεται αποκλειστικά για τις εργασίες: «Πρόβες, ρεπεράζ και εν 

γένει προεργασίες γυρισμάτων οπτικοακουστικών παραγωγών, γυρίσματα τηλεοπτικά, 

κινηματογραφικά και λοιπών οπτικοακουστικών παραγωγών, ηχογραφήσεις» η υποχρέωση 

διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 υποχρεωτικά δύο (2) 

φορές την εβδομάδα για τους εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες. 

Από την σαφή γραμματική διατύπωση της ως άνω διάταξης  προκύπτει ευθέως ότι η υποχρέωση 

για διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο (2) φορές την εβδομάδα αφορά αποκλειστικά και μόνο 

όσους (μη πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες) εργαζόμενους παρέχουν εργασία συμμετέχοντας 

στις εν λόγω αποκλειστικά αναφερόμενες εργασίες (πρόβες, γυρίσματα, ρεπεράζ, κ.λπ.), καθώς σε 

αυτές  επικρατούν ειδικές συνθήκες που ευνοούν την εκπνοή αεροσωματιδίων, όπως τραγούδι, 

ερμηνεία ρόλων υποκριτικής, χορός, ψυχαγωγικές εκπομπές,   καθώς  και φυσική εγγύτητα, ενώ 

λαμβάνουν χώρα σε συγκεκριμένους κλειστούς χώρους (στούντιο). 

Η εν λόγω θέση ενισχύεται και από την εξειδίκευση που λαμβάνει χώρα στην στήλη «Μέτρα 

προστασίας» για τις εν λόγω εργασίες, όπου αναφέρονται τα εξής:  

« Πραγματοποίηση με την παρουσία μόνο των αυστηρά απαραίτητων προσώπων, χωρίς την 

παρουσία κοινού και πάντως υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 Υποχρεωτική χρήση μάσκας: α) σε πρόβες ρεπεράζ και εν γένει προεργασίες γυρισμάτων β) 

όσων δεν συμμετέχουν στη σκήνη γυρίσματος. 

 Οι μουσικοί των εγχόρδων τηρούν μεταξύ τους απόσταση ενός (1) μέτρου, με υποχρεωτική 

χρήση μάσκας και χρησιμοποιώντας ο καθένας το δικό του αναλόγιο. 

 Τήρηση απόστασης δύο (2) μέτρων για συντελεστές και συμμετέχοντες σε ρεπεράζ και εν γένει 

προεργασίες γυρισμάτων.  

 Καταγραφή εισερχομένων -  εξερχομένων. 

 Υποχρεωτική προηγούμενη διενέργεια διαγνωστικού τέστ για τον κορωνοϊό covid-19 από 

όλους του συμμετέχοντες σε ψυχαγωγικές εκπομπές και υποχρεωτική προβολή ανά δεκάλεπτο, 

καθώς και πριν από την έναρξη και μετά τη λήξη των εκπομπών αυτών, ειδικού μηνύματος 

ως προς τη διενέργεια του τεστ και την τήρηση των μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό 

covid -19». 

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ευθέως ότι η υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης 

από τον κορωνοϊό COVID-19 υποχρεωτικά δύο (2) φορές την εβδομάδα για τους εργαζόμενους 

που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες, αφορά αποκλειστικά τους εργαζόμενους της 

ΕΡΤ Α.Ε. που εκτελούν και συμμετέχουν στις αποκλειστικά αναφερόμενες εργασίες της κατηγορίας 

υπ’ αριθ. 14, του  αρ. 1, της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55400/12.09.2021  (ΦΕΚ 4206 τ. Β) ΚΥΑ και σε 

καμία περίπτωση δεν καταλαμβάνει το σύνολο των εργαζομένων, οι οποίοι δεν έχουν μεν 

εμβολιαστεί πλήρως ή νοσήσει, πλην όμως απασχολούνται σε εργασίες που ουδεμία σχέση έχουν 

είτε λειτουργικά είτε χωροταξικά με τις ως άνω αποκλειστικά αναφερόμενες εργασίες. 
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Πράγματι, στην ΕΡΤ Α.Ε. απασχολείται πλήθος εργαζομένων διαφορετικών ειδικοτήτων σε 

πληθώρα εργασιών, οι οποίες δεν σχετίζονται με όσες εργασίες αναφέρονται στην ως άνω ειδική 

κατηγορία.  

Επί παραδείγματι, στην ΕΡΤ Α.Ε. μεγάλος αριθμός εργαζομένων παρέχουν εργασία σε αντικείμενο 

αμιγώς διοικητικής, οικονομικής, λογιστικής και γραμματειακής φύσεως ή μηχανογράφησης, οι 

οποίοι εργάζονται σε διακριτούς και οριοθετημένους χώρους, σε αυτοτελή γραφεία, και τηρώντας 

τα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό, όπως η χρήση μάσκας και η τήρηση αποστάσεων. 

Αντιστοίχως, υφίσταται πλήθος εργαζομένων τεχνικών ειδικοτήτων, οι οποίοι δεν συμμετέχουν 

άμεσα στις εργασίες της ως άνω ειδικής υπ’ αριθ. 14 κατηγορίας (πρόβες, ρεπεράζ, ηχογραφήσεις, 

κ.οκ.), αλλά αντίθετα τους έχει ανατεθεί έργο αμιγώς τεχνικό, εποπτείας και ελέγχου 

εγκαταστάσεων, κεραιών, συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, δικτύων κ.λπ. και οι 

οποίοι εργάζονται στους διακριτούς χώρους των εγκαταστάσεων τηρώντας πλήρως τα 

προβλεπόμενα μέτρα προστασίας.  

Είναι, επομένως,  πρόδηλο ότι οι κατηγορίες εργαζομένων που δεν συμμετέχουν στις αποκλειστικά 

αναφερόμενες εργασίες (πρόβες, γυρίσματα, ρεπεράζ, κ.λπ.), όπως οι ανωτέρω που αναφέρθηκαν 

ενδεικτικά,  ουδόλως καταλαμβάνονται από την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου 

νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 υποχρεωτικά δύο (2) φορές την εβδομάδα, καθώς η διάταξη 

του αρ. 1, κατηγορία 14, της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400/12.09.2021  (ΦΕΚ 4206 τ. Β) ΚΥΑ  είναι 

σαφής και σε καμία περίπτωση δεν δύναται η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών 

Υπηρεσιών της ΕΡΤ Α.Ε. να προβεί σε δικές της αυθαίρετες διασταλτικές ερμηνείες.  

Κατόπιν των ανωτέρω, εσφαλμένα, αυθαίρετα και αντίθετα προς το Νόμο, επιβλήθηκε η εν λόγω 

απαίτηση, η οποία είναι αναιτιολόγητη, μη εδραζόμενη στο εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο και 

πλήττει υπέρμετρα τους εργαζόμενους προκαλώντας τους  δυσανάλογη οικονομική επιβάρυνση, 

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, διαμαρτυρόμαστε έντονα για την επιβολή της απαίτησης διενέργειας 

διαγνωστικού ελέγχου δύο (2) φορές την εβδομάδα για το σύνολο των εργαζομένων που δεν είναι 

πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες, ανεξαρτήτως φύσης της παρεχόμενης εργασίας, απαίτηση, η 

οποία αντίκειται στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, κατά τα ειδικώς αναφερόμενα ανωτέρω.  

Διαμαρτυρόμαστε, ακόμη, έντονα για τις πρωτοφανείς παραδοχές της Γενικής Διεύθυνσης 

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ότι αντί να τηρεί πιστά το οικείο κανονιστικό πλαίσιο 

προβαίνει αυτοτελώς σε σταθμίσεις περί της προστασίας της δημόσιας υγείας και του δημοσίου 

συμφέροντος, οι οποίες εκφεύγουν προφανώς των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της και του ρόλου 

της στην εταιρεία.  

Σας καλούμε να τροποποιήσετε την υπ’ αριθ. υπ’ αριθ. 13856/14.09.2021 εγκύκλιο της ΕΡΤ Α.Ε., 

σε συμφωνία με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και ιδίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 

14 κατηγορία, του  αρ. 1,  της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400/12.09.2021  (ΦΕΚ 4206 τ. Β) ΚΥΑ. 

Σε κάθε περίπτωση, σας καλούμε να απευθυνθείτε στην Νομική Υπηρεσία της ΕΡΤ Α.Ε., στην 

οποία κοινοποιούμε την παρούσα, ούτως ώστε αυτή να γνωμοδοτήσει αρμοδίως σχετικά με τη 

νομιμότητα των υιοθετούμενων αποφάσεων που περιλαμβάνονται στην εκδοθείσα υπ’ αριθ. 
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13856/14.09.2021 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών της 

εταιρείας.  

Είναι, άλλωστε, βέβαιο ότι η διγλωσσία και η λήψη αποφάσεων από πλευράς της εταιρείας που 

εκφεύγουν του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου σε τόσο κρίσιμα ζητήματα επιτείνουν τις 

αμφιβολίες των εργαζομένων, δημιουργούν διχαστικό κλίμα στην εταιρεία και τορπιλίζουν την 

εμβολιαστική προσπάθεια, η οποία δεν είναι δυνατόν να στεφθεί με επιτυχία, όταν βασίζεται στον 

αυταρχισμό και την μονομερή επιβολή.  

Τέλος, επαναλαμβάνουμε μετ’ επιτάσεως  ότι η ΠΟΣΠΕΡΤ παραμένοντας αταλάντευτα πιστή στην 

αποστολή της θα διασφαλίσει, όπως διαχρονικά πράττει, συνολικά τα ενιαία δικαιώματα των 

εργαζομένων στην ΕΡΤ και τους ιδιωτικούς σταθμούς, χωρίς τεχνητούς διαχωρισμούς και ενάντια 

στον επιχειρούμενο κοινωνικό αυτοματισμό, μη επιτρέποντας 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.  

Κατόπιν αυτών σας καλούμε όπως μας απαντήσετε επί των ανωτέρω το συντομότερο δυνατό. 

 

 


