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Αγία Παρασκευή 19 Δεκέμβρη 2017

Ομόφωνο ψήφισμα της Γ.Σ. του ΠΑΣΥΜΗΤΕ

Στη σημερινή έκτακτη Γ.Σ. του ΠΑΣΥΜΗΤΕ, σε συνέχεια των δύο τελευταίων συνεδριάσεων
του Δ.Σ., αναλύθηκε και συζητήθηκε η πρόταση για την αναμόρφωση του Υπηρεσιακού
Οργανισμού της ΕΡΤ.
Χαιρετίζουμε την παρουσία και τη τοποθέτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου κ.
Κωστόπουλου, ως έμπρακτη απόδειξη του ενδιαφέροντος του, για τα ζητήματα του
Τεχνικού κλάδου.
Μετά από τη διεξοδική εισήγηση και τις τοποθετήσεις των μελών από όλους τους
εργασιακούς χώρους και των Γενικών Διευθυντών που συμμετείχαν προέκυψαν τα
ακόλουθα προφανή και εύλογα συμπεράσματα: Προτείνεται πρωτοφανής κατακερματισμός,
πολυδιάσπαση, υποβάθμιση και συρρίκνωση του τεχνικού κλάδου και της ΓΔ Τεχνολογίας
κάτι που αν συντελεστεί θα προκαλέσει άμεσες και βλαπτικές συνέπειες στην ίδια την
Τεχνική λειτουργία όλων των τομέων ευθύνης, των παραγωγικών δυνατοτήτων κυρίως εις
βάρος της εσωτερικής παραγωγής με άμεσο αντίκτυπο στο παραγόμενο έργο της ΕΡΤ.
Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να αποδεχτούμε μια πρόταση Υπηρεσιακού Οργανισμού,
που εντοπίζει τις αδυναμίες και τις δυσλειτουργίες του υπηρεσιακού έργου της ΕΡΤ στον
Τεχνικό τομέα της και στους συναδέλφους μας, ώστε να δικαιολογεί δομικές παρεμβάσεις
με την κατάργηση και μεταφορά στρατηγικών και αναγκαίων Υπηρεσιακών μονάδων, τόσο
σε επίπεδο Διευθύνσεων, όσο και σε επίπεδο Τμημάτων.
Θα δημιουργήσει έτσι υπερβολική συγκέντρωση πόρων στον τομέα των ειδήσεων και της
ενημέρωσης εις βάρος του υπόλοιπου τηλεοπτικού προγράμματος (πολιτιστικού,
μορφωτικού, ψυχαγωγικού), κάτι που θα αλλοιώσει ακόμα περισσότερο τη φυσιογνωμία των
καναλιών και των ραδιοφώνων, προς την κοινωνία με επιπλέον απώλεια κοινού.
Είμαστε αποφασισμένοι με τους συναδέλφους και των άλλων κλάδων, που αγωνιούν και
αυτοί για το μέλλον και τη προοπτική της εταιρίας να διεκδικήσουμε ένα μοντέλο
Υπηρεσιακού οργανισμού σύγχρονου και αποτελεσματικού, που θα κατοχυρώνει την
αναπτυξιακή δυναμική, θα εξασφαλίζει την συμπλήρωση των κενών θέσεων εργασίας και θα
επιβεβαιώνει το ρόλο της ΕΡΤ στην κοινωνία.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Το Προεδρείο της Γ.Σ.
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Ο Πρόεδρος

Άρης Κλαδευτήρας

Η Γραμματέας

Σοφία Νικολοθανάση

2/2

