Συνάντηση του ΠΑΣΥΜΗΤΕ με τον Υπουργό κ. Στέλιο Πέτσα, αρμόδιο για την ΕΡΤ

Πραγματοποιήθηκε χθες 25/7/2019 η πρώτη συνάντηση γνωριμίας του Προεδρείου του
ΠΑΣΥΜΗΤΕ με τον αρμόδιο για την ΕΡΤ Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό κ. Στέλιο Πέτσα
και τους συνεργάτες του.

Στην συνάντηση θέσαμε όλα τα ζητήματα που απασχολούν τα μέλη και τους συναδέλφους
μας. Θέματα που έχουν άμεση επίδραση στο κλάδο μας, στην προοπτική και το μέλλον της
ΕΡΤ και αφορούν :
- Τις θέσεις εργασίας μας και τις μεγάλες ελλείψεις σε αρκετές μονάδες, καθώς και τον
τεχνολογικό εξοπλισμόÂÂÂ που απαξιώνεται.
- Την επιχειρησιακή ΣΣΕ και την απόφαση της επιτροπής του άρθρου 15 του
Ν.1264/1982, με την οποία, από κοινού, δικαιώνονται ΠΑΣΥΜΗΤΕ, ΣΕΚΟΧΕΡΤ και ΕΕΕΡΤ
καιÂÂÂ εξουσιοδοτούνται στην σύναψη της ΣΣΕ. Επικεντρωθήκαμε στα δίκαια και
χρονίζοντα αιτήματα μας, που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της πρότασης
διαπραγμάτευσης προς τη Διοίκηση της ΕΡΤ.
- Τις υπέρογκες δαπάνες κυρίως για τα δικαιώματα μετάδοσης των ποδοσφαιρικών
αγώνων των ομάδων Super League 1, Super League 2, Football League και άλλων
υπερτιμημένων αθλητικών προγραμμάτων, σε συνδυασμό με το ανταποδοτικό τέλος, αλλά
και την αναστολή μεγάλου μέρους του επενδυτικού προγράμματος για τεχνολογικό
εξοπλισμό.
- Τέθηκαν και άλλα σημαντικά οργανωτικά και λειτουργικά ζητήματα, που χρειάζονται
άμεσες, συγκεκριμένες και αποφασιστικές λύσεις.

Υποστηρίξαμε ότι για όλα αυτά τα θέματα με θεσμικές διαδικασίες, με διάλογο και
συνεργασία μπορεί να βρεθούν κοινά αποδεκτές λύσεις και να υπάρξουν πραγματικά θετικά
αποτελέσματα.

Ο Υπουργός αφού τόνισε τον ουσιαστικό και σημαντικό ρόλο του Τεχνικού κλάδου στην
λειτουργία και στη παραγωγική διαδικασία της ΕΡΤ, έθεσε ως βασική προϋπόθεση την
εμπιστοσύνη μεταξύ των εργαζομένων, του Υπουργείου και της Πολιτείας και ζήτησε για
αυτό και τη δική μας συμβολή.
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Αναφέρθηκε στις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης στη Βουλή και στις θέσεις του
για Δημόσια Ραδιοτηλεόραση αμερόληπτη και ανταγωνιστική.

Ο κ. Πέτσας θεώρησε τα αιτήματα μας δίκαια, όπως και τη διεκδίκηση της υπογραφής ΣΣΕ.
Τόνισε ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν κανένα λόγο να ανησυχούν, όπου υπάρχουν ελλείψεις
και πραγματικές ανάγκες τεχνικών θα συμπληρωθούν με τις διαδικασίες που προβλέπει ο
νόμος. Επανέλαβε ότι δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός για μείωση δραστηριοτήτων και
κλείσιμο καναλιών. Διαβεβαίωσε ότι για τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ποδοσφαιρικών
ομάδων και των άλλων αθλητικών μεταδόσεων, θα υπάρξουν συμφωνίες επωφελείς για
όλες τις πλευρές, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Τέλος δεσμεύτηκε για τη διατήρηση
του ανταποδοτικού τέλους στο σημερινό επίπεδο.

Συμφωνήθηκε η συνέχιση των συναντήσεων με θεματικές ενότητες και η οικοδόμηση
εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ Συλλόγου και Υπουργείου.

Εμείς καταγράφουμε τα θετικά συμπεράσματα αυτής της συνάντησης, εντείνοντας τις
προσπάθειες για την υλοποίηση των θέσεων μας.

Το Δ.Σ. του ΠΑΣΥΜΗΤΕ
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