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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΤ



Μια εκδήλωση του ΠΑΣΥΜΗΤΕ αφιερωμένη στην 50η επέτειο αυτού του  

ιστορικού εγχειρήματος, για να τιμήσει την εργασία, τον επαγγελματισμό,  

την επιστημονική επάρκεια και την πολύτιμη προσφορά των Τεχνικών της ΕΡΤ. 

Όλων εκείνων των ανώνυμων, πρωτοπόρων πρωταγωνιστών μιας  

συναρπαστικής διαδρομής, που έχουμε κι εμείς την τύχη να τη διαβαίνουμε σε 

κάποια από τα μονοπάτια της.  

Στο διάβα της ανταμώσαμε προκλήσεις, επιτυχίες μα και αποτυχίες,  

αναπτύξαμε  προοπτικές και νέες δυνατότητες, βρεθήκαμε σε αδιέξοδα και στη  

βίαιη μαύρη διακοπή της … μα δεν σταματήσαμε, συνεχίσαμε αποφασισμένοι  

να ανοίξουμε πάλι και να ενώσουμε αυτή την πορεία. 

Έτσι και τώρα  με αποφασιστικότητα και αισιοδοξία θα διανύσουμε τα νέα  

μονοπάτια, όπως οι παλιότεροι. Με το ίδιο πάθος, αλλά με ακόμα περισσότερο 

πείσμα και επαγγελματισμό καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε  τις νέες  

προκλήσεις. Μαζί με τους νεότερους που βρίσκονται ήδη μαζί μας και  

επενδύοντας σ  ́εκείνους που θα έρθουν και θα συνεχίσουν αυτή τα διαδρομή.  

Με ακόμα μία προϋπόθεση, τη σταθερή θέση της πολιτείας, θα εξασφαλίσουμε  

την ύπαρξη, τη συνέχεια και την ανάπτυξη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας  

Τηλεόρασης.  

 

Καλή συνέχεια … 



Κεντρικοί ομιλητές :

Λευτέρης Κρέτσος � � Γ. Γ. Ενημέρωσης & Επικοινωνίας 

Λιάνα Κανέλλη � �                Δημοσιογράφος, Βουλευτής 

Θανάσης  Παπαγεωργίου� Νομικός, πρώην Πρόεδρος ΔΣ ΕΡΤ�
Θανάσης Χατζαράς � �Ηλεκτρονικός. Μηχανικός, Πρόεδρος Συνταξιούχων ΕΡΤ

Χρήστος Ράλλης� �Σκηνοθέτης 

Την εκδήλωση συντονίζουν:

Μαρία Γκίκα � � � Δημοσιογράφος, πρώην μέλος του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ 

Ανδρέας Παπασταματίου � Δημοσιογράφος Ελληνικής Ραδιοφωνίας 

Πρόγραμμα

Προσέλευση  � � ���������������09:30 – 10:00

Καλωσόρισμα του Συλλόγου � 10:00 – 10:05

Οπτικοακουστικό  αφιέρωμα � 10:05 – 10:15

Τοποθετήσεις Ομιλητών� � 10:15 – 11:00

Χαιρετισμοί, μηνύματα� � 11:00 – 11:20

Διάλειμμα � � � 11:20 – 11:30

Συζήτηση α' μέρος� � 11:30 – 12:15

Διάλειμμα � � � 12:15 – 12:30

Συζήτηση β' μέρος� � 12:30 – 13:15
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