Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΝΑ
ΔΙΧΑΣΕΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΕΡΤ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καταδικάζει τις διχαστικές
ενέργειες της Κυβέρνησης, με τις οποίες επιχειρεί να
λειτουργήσει το «μόρφωμα» που καλείται Δημόσια Τηλεόραση.
Μετά την απαράδεκτη ενέργεια της Κυβέρνησης, στις 11 Ιουνίου,
να κλείσει την ΕΡΤ, το Υπουργείο Οικονομικών και ο υπόλογος
ειδικός διαχειριστής Γκίκας Μάναλης με τη χθεσινή ανακοίνωση
των προσλήψεων για τον μεταβατικό φορέα, επιχειρούν σήμερα:
Να διχάσουν τους εργαζόμενους και τον δημοσιογραφικό
κλάδο.
Να αντικαταστήσουν τα ΜΑΤ και τα ΕΚΑΜ για την εκκαθάριση
του Ραδιομεγάρου με εν δυνάμει εργαζόμενους στο
ενδιάμεσο «μόρφωμα», οι οποίοι θα ζητούν να αδειάσει η
Αγία Παρασκευή και η ΕΤ3 στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου η
Κυβέρνηση να προχωρήσει στη διαδικασία πρόσληψης των
συμβασιούχων των δύο μηνών!!! Υπογραμμίζεται ότι όσοι
υπογράψουν δίμηνη σύμβαση δεν θα έχουν καμία δυνατότητα
ανανέωσης ή επέκτασής της.
Η πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών να λειτουργήσει το
ενδιάμεσο «μόρφωμα» περιγράφεται από μία πρόχειρη, παράνομη
και ασαφή πρόσκληση ενδιαφέροντος από την οποία πουθενά δεν
προκύπτει ότι, όσοι υποβάλλουν αίτηση, θα έχουν περισσότερες
πιθανότητες πρόσληψης στο νέο φορέα ΝΕΡΙΤ. Η υποβολή αίτησης
και η υπογραφή σύμβασης, που ενδεχομένως θα ακολουθήσει, δεν
σημαίνει αποδοχή όλων όσων έχουν συμβεί μέχρι σήμερα στην ΕΡΤ
(ΚΥΑ, λειτουργία μεταβατικού φορέα κ.λπ.).

Επιπλέον, ο αρμόδιος υπουργός δεν μας διευκρινίζει, ποιος θα
αξιολογήσει τις αιτήσεις που θα υποβληθούν και εάν θα υπάρχει
δυνατότητα ένστασης για όποιον δεν προσληφθεί. Μήπως, γιατί η
Κυβέρνηση αποβλέπει στην πρόσληψη ημετέρων σε βάρος των
απολυμένων της ΕΡΤ;
Το Υπουργείο Οικονομικών δεν προσδιορίζει ποιο θα είναι το
ύψος των αποδοχών όσων προσληφθούν, με ποια κριτήρια θα
διαμορφώνονται οι αποδοχές και σε ποιο Ασφαλιστικό Ταμείο και
με ποιο καθεστώς ασφάλισης θα ασφαλίζεται ο κάθε συμβασιούχος.
Η συναίνεση των δημοσιογράφων να αποδεχθούν ως εργοδότη το
Υπουργείο Οικονομικών υπό την ομηρία, μάλιστα, δίμηνης
σύμβασης, που ζητεί η Κυβέρνηση, αμφισβητεί στην πράξη αυτήν
καθ αυτήν την υπόσταση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος.
Ο μοναδικός λόγος έκδοσης της πρόσκλησης ενδιαφέροντος
αποδεικνύεται πως είναι να πέσει στάχτη στα μάτια της
Ελληνικής Κοινωνίας και ότι το «μαύρο» στην ΕΡΤ δεν το έριξε η
Κυβέρνηση στις 11 Ιουνίου, αλλά οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ που
συνεχίζουν να κρατούν δυνατή τη φωνή της σε όλη την Ελλάδα και
να προστατεύουν την περιουσία της, που ανήκει στον Ελληνικό
λαό.
Η υποβολή ή μη αίτησης για τον μεταβατικό φορέα της νέας
ραδιοτηλεόρασης είναι προσωπική απόφαση κι ευθύνη του καθενός
και δεν μπορεί να επιβληθεί από κανέναν.
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