ΕΛΕΓΚΤΕΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΡΤ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΗΕΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Α. πληροφορήθηκε ότι ο
Πρόεδρος της ΕΡΤ Α.Ε. συγκάλεσε συγκέντρωση των εργαζομένων
για αύριο το μεσημέρι.
Το ερώτημα που τίθεται είναι: Ποιους εργαζομένους συγκαλεί;
Αυτούς που πρόκειται να αποκεφαλίσει με την πρόταση που
υπέβαλε στην κυβέρνηση, δηλαδή τα θύματά του, της 1ης Ιουλίου;
Είναι η δεύτερη φορά που ο κ. Παναγιώτου το επιχειρεί. Η πρώτη
ήταν αμέσως μετά την ανακοίνωση της Ε.Σ.Η.Ε.Α., την περασμένη
Παρασκευή, με την οποία η Ενωση Συντακτών κατήγγειλε τις
μεθοδεύσεις του. Τότε, αποπειράθηκε να εξαπατήσει και τους
συναδέλφους και την Κοινή Γνώμη, αποκρύπτοντας ότι μόνο 150
από τους 550 συμβασιούχους, έχει αποφασίσει να διατηρήσει με
συμβάσεις εργασίας και μάλιστα όχι όλους από τους ήδη
εργαζόμενους στην ΕΡΤ, αλλά και άλλους, με προφανέστατα
ευνοιοκρατικά κριτήρια.
Και όλα αυτά ενώ, ο κ. Πρόεδρος της ΕΡΤ:
1. Είναι υπόλογος για την σκανδαλώδη σύμβαση με το Filmnet της
Nethold, βάσει της οποίας η ΕΡΤ πληρώνει πολύ περισσότερα για
δικαιώματα απ’ όσα εισπράττει για την παραχώρηση της
συχνότητας!
2. Είναι ελεγκτέος, διότι εκταμιεύει δεκάδες εκατομμύρια το
μήνα με την ανάθεση έργου σε δημοσιογράφους που εργάζονται σε
ανταγωνιστικά μέσα (ραδιόφωνο και τηλεόραση ) και οι οποίοι
έχουν σαφείς επιρροές από τον άλλο πόλο των διαπλεκομένων
συμφερόντων.
3. Επιχειρεί να καλύψει την ανεπάρκεια της Διοίκησης της ΕΡΤ,
που επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της Εταιρίας με υπέρογκα
ποσά, όπως π.χ. με την από διετίας αναβολή της πρόωρης

συνταξιοδότησης των εργαζομένων,
αντισταθμίσει με απολύσεις.
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Η Ε.Σ.Η.Ε.Α. υπενθυμίζει, για μια ακόμη φορά, ότι η μόνη
συμφωνία με τον Πρόεδρο της ΕΡΤ, τον Υπουργό Τύπου και τη
Διοίκηση της ΠΟΣΠΕΡΤ ήταν η μετατροπή των συμβάσεων, των ήδη
εργαζομένων στην ΕΡΤ, από συμβάσεις έργου σε συμβάσεις
εργασίας.
Σε αυτή τη συμφωνία η ΕΣΗΕΑ εμμένει και καλεί όλους τους
δημοσιογράφους να αντιδράσουν στις μεθοδεύσεις της ΕΡΤ που
υπονομεύουν τις λειτουργίες της και τις δραστηριότητές της
(ΕΡΑ και ΝΕΤ) και οδηγούν στη συρρίκνωση του δημόσιου
ραδιοτηλεοπτικού φορέα.

