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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζόμενων Ομοσπονδιών και
Ενώσεων του Τύπου χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου της
Επικρατείας, μετά την προσφυγή της ΠΟΣΠΕΡΤ, να ανοίξει αμέσως
η ΕΡΤ.
Είναι μια σημαντική νίκη των δημοσιογράφων, του τεχνικού και
διοικητικού προσωπικού της ΕΡΤ, όλων των απεργών στην
ενημέρωση και του ελληνικού λαού.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, αναστέλλεται προσωρινά η
εκτέλεση της ΚΥΑ για την ΕΡΤ, ως προς το σκέλος της διακοπής
μετάδοσης εκπομπών και της αναστολής λειτουργίας των
συχνοτήτων της κρατικής τηλεόρασης. Το ΣτΕ επικαλείται το
άρθρο 15 του Συντάγματος για την απρόσκοπτη λειτουργία της
δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της Ε.Ε.
Ειδικότερα, η απόφαση του Προέδρου του ΣτΕ κ. Κ. Μενουδάκου
διατάσσει την αναστολή εκτέλεσης της, από 11.6.2013, Κοινής
Υπουργικής Απόφασης αποκλειστικά ως προς το μέρος της με το
οποίο προβλέπεται:
α. ότι διακόπτεται η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η
λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ και
β. ότι οι συχνότητες της ΕΡΤ παραμένουν ανενεργές.
Τέλος, αναφέρεται ότι οι συμβάσεις των εργαζόμενων δεν μπορούν
να καταγγελθούν και να αποζημιωθούν πριν την έκδοση απόφασης
για την αίτηση αναστολής τον Σεπτέμβριο.
Από την πρώτη στιγμή που η κυβέρνηση έβαλε λουκέτο στην ΕΡΤ
και βύθισε την ενημέρωση στο σκοτάδι, κρατήσαμε ανοιχτή την
ΕΡΤ, με τη συμπαράσταση των συναδέλφων, αλλά και όλου του
ελληνικού λαού. Τώρα το ΣτΕ δικαιώνει τον αγώνα μας.
Η Συντονιστική Επιτροπή παραμένει σε αγωνιστική ετοιμότητα,
παρακολουθεί στενά τις πολιτικές εξελίξεις και ανάλογα με
αυτές, θα αποφασίσει τις περαιτέρω κινητοποιήσεις του κλάδου.
Την ανυποχώρητη στάση μας δυναμώνουν η απόφαση του ΣτΕ και ο
αγωνιστικός παλμός των εργαζόμενων στον Τύπο, αλλά και
ολόκληρης της κοινωνίας που από την αρχή βρέθηκε στο πλευρό
μας.
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΙΚΗΣΕ, Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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