Η Διοίκηση συνεχίζει την αδιαλλαξία και την υποβάθμιση της ΕΡΤ και των εργαζομένων
Συντάχθηκε απο τον/την Admin

Αγία Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2022

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι ,

Όπως είχαμε επισημάνει και στις προηγούμενες ανακοινώσεις μας η Διοίκηση της ΕΡΤ
συνεχίζει την τακτική που έχει επιλέξει και χωρίς καμιά συστολή εφαρμόζει την διάλυση
του οργανικού ιστού και της λειτουργίας της εταιρείας και εντείνει την εχθρική της στάση
προς τους εργαζόμενους.

Στην τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ του Συλλόγου μας συζητήθηκαν όλα τα θέματα και οι εν
κρυπτώ αποφάσεις της Διοίκησης με καταστροφικές συνέπειες για το σύνολο της
λειτουργίας της ΕΡΤ, για τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα για τον Τεχνικό κλάδο.

Το ΔΣ του ΠΑΣΥΜΗΤΕ καταγγέλλει τη Διοίκηση της ΕΡΤ :
- για την αδιανόητη εμμονή, τον αυταρχισμό και την αδιαλλαξία της να δεχτεί
στοιχειωδώς, στη διαπραγμάτευση για τη ΣΣΕ, τα δίκαια αιτήματα των Σωματείων. Μια
απαράδεκτη τακτική που έρχεται σε απόλυτη απόκλιση με τις διακηρύξεις της κυβέρνησης
για προτεραιότητα των ΣΣΕ, όπως επανέλαβε προχθές ο κ. Οικονόμου στην Θεσσαλονίκη.
Ταυτόχρονα το ΔΣ διαχωρίζει κάθετα τη θέση του από τη στάση της ΕΕΕΡΤ, που
ασθμαίνως ταυτίστηκε με τις θέσεις της Διοίκησης, αντίθετα στα δίκαια και λογικά
αιτήματα των εργαζομένων και όλων των άλλων Σωματείων της ΕΡΤ. (
Σας
επισυνάπτουμε την επιστολή των πέντε Σωματείων προς τη Διοίκηση
).
- για την απροθυμία της να συνδράμει ουσιαστικά τις αρχές για τον εντοπισμό των
ενόχων και την διερεύνηση της κλοπής εξοπλισμού αξίας εκατομμυρίων δολαρίων στο
Κέντρο Εκπομπής Βραχέων Αυλίδας. Αντί να πράξει τα αυτονόητα, κρυφά και
αιφνιδιαστικά αποφασίζει το κλείσιμο των Βραχέων. Επικαλούνται δήθεν το κόστος
λειτουργίας, όταν είναι γνωστό ότι το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΚΕΒΑ είναι πολύ
μικρότερο από το μηνιαίο κόστος μιας εξωτερικής παραγωγής. Θα αγωνιστούμε με κάθε
τρόπο και δεν θα επιτρέψουμε την εγκατάλειψη και την απομόνωση του Έλληνα ναυτικού
και του απόδημου Ελληνισμού από την ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, από την πατρίδα και τις
οικογένειες τους. Ειδικά αυτή την περίοδο με τα εφιαλτικά σενάρια του πολέμου να
πυκνώνουν μια ανάσα από τις εστίες της ιστορικής ελληνικής ομογένειας της Ουκρανίας.
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- για την απόφασή της - χωρίς καμιά μελέτη και κανένα σχεδιασμό - να γκρεμίσει τις
κεραίες και τις υποδομές των πομπών Μεσαίων των Περιφερειακών Σταθμών και των ΚΕ
Μεσαίων σε όλη την Ελλάδα (πλην Πρώτου Προγρ., Κέρκυρας και Τρίπολης), όταν είναι
γνωστό πόσο αναγκαία είναι η λειτουργία τους για την κάλυψη μεγάλων περιοχών που δεν
καλύπτονται από τα FM και για τη χρήση τους σε καταστάσεις κινδύνου και έκτακτων
αναγκών. Αυτές οι ενέργειες έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το ρόλο της ΕΡΤ και την
προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις εξαγγελίες της
Κυβέρνησης για την ενίσχυση και την ανάπτυξη των περιφερειακών ΜΜΕ και την ανάπτυξη
των περιφερειακών Σταθμών της ΕΡΤ. Ταυτόχρονα αποτελούν ένα ακόμα βήμα για την
εκποίηση των γηπέδων και των ακινήτων της ΕΡΤ, περίπου 1.700 στρεμμάτων, προς
όφελος μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων.

Επαναφέρουμε το ερώτημα μας και απαιτούμε πλήρη και ξεκάθαρη ενημέρωση για την
επιβολή της παρακράτησης υπέρ ΟΑΕΔ και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης οριζόντια
και χωρίς διάκριση για τους εργαζόμενους της ΕΡΤ. Είναι γνωστό ότι ο νόμος προβλέπει
σαφή εξαίρεση για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ, που αποδίδουν, μέσω των ασφαλιστικών
τους εισφορών, το προβλεπόμενο ποσοστό υπέρ ΟΑΕΔ. Δεν πρόκειται να δεχτούμε
επιβολή κάθε μείωσης και οποιασδήποτε περικοπής στο μισθό μας, όποτε άκριτα επιλέγει
η Διοίκηση.

Ζητούμε άμεσα απαντήσεις από τη Διοίκηση σε ερωτήματα των εργαζομένων σχετικά με
τις ασφαλιστικές τους κρατήσεις και για κάθε περίπτωση τονίζουμε ότι δεν θα ανεχτούμε
αυθαίρετες ενέργειες. ( Για την ενημέρωσή σας, θα σας προωθήσουμε τη σχετική επιστολή
του συναδέλφου Π. Σκορδαρά ).

Ο Σύλλογός μας στηρίζει το ελεύθερο και ανεμπόδιστο δημοσιογραφικό καθήκον και
καταδικάζει απερίφραστα τις διώξεις, τη στοχοποίηση και την αστυνομική βία ενάντια σε
δημοσιογράφους. ( Θα σας σταλεί η καταγγελία - ανακοίνωση ).

Ο ΠΑΣΥΜΗΤΕ ζητά την προστασία της περιουσίας της ΕΡΤ, την απρόσκοπτη λειτουργίας
της, τη συνέχεια της αποστολής της στην ελληνική κοινωνία και στους απόδημους και
την ενίσχυσή της με ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμό και εσωτερική παραγωγή. Το ΔΣ
όπως έχει υποχρέωση θα κάνει όλες τις ενέργειες και με κάθε τρόπο θα συνεχίσει να
διεκδικεί ανυποχώρητα τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων και να παλεύει για τη διάσωση
της ΕΡΤ.
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Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος

Γαβριήλ Κασιμάτης

Ο Γενικός Γραμματέας

Χρήστος Γιαννόπουλος
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