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«Σε µια περίοδο που ο Ελληνικός λαός υφίσταται θυσίες, δεν υπάρχουν
περιθώρια για καθυστερήσεις ή για δισταγµούς. Όπως δεν υπάρχουν
περιθώρια ανοχής για «ιερές αγελάδες» που παραµένουν άθικτες, όταν
επιβάλλονται περικοπές παντού.
Όταν πρέπει να τελειώνουµε µε τα ελλείµµατα και να βγούµε από την
κρίση, δεν µπορούµε να ανεχόµαστε θύλακες αδιαφάνειας και δηµόσιας
σπατάλης.
Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, η ΕΡΤ, είναι µια χαρακτηριστική
περίπτωση µοναδικής αδιαφάνειας και απίστευτης σπατάλης.
Κι αυτό τελειώνει σήµερα…
Την ΕΡΤ την πληρώνει ο Ελληνικός λαός µε το χαράτσι στους
λογαριασµούς ηλεκτρικού: γύρω στα 300 εκατοµµύρια το χρόνο! Έχει
τριπλάσιο ως επταπλάσιο κόστος από άλλους τηλεοπτικούς σταθµούς και
τετραπλάσιο ως εξαπλάσιο προσωπικό για πολύ µικρή τηλεθέαση: τη µισή
σχεδόν και για τα τρία δηµόσια κανάλια µαζί, απ’ όση ένα µέσο εµπορικό
κανάλι.
Έχει τεράστια περιουσία, η οποία παραµένει αδρανής, αν δεν
λεηλατείται υπέρ του ανταγωνισµού.
Έχει καθεστώς αδιαφάνειας στη διαχείρισή της: Μιλάµε για µια εταιρία
µε έξι λογιστήρια που δεν επικοινωνούν µεταξύ τους!
Καθεστώς αδιαφάνειας στη διαχείριση των συµβάσεων, καθεστώς
ακόµα µεγαλύτερης αδιαφάνειας στη διαχείριση του υλικού, το οποίο δεν έχει
απογραφεί εδώ και… οκτώ χρόνια!
Καθεστώς προνοµίων για τους εργαζοµένους, που χρεώνουν τεράστιο
αριθµό υπερωριών.
Για να µην αναφερθούµε στα τεράστια ποσά τα οποία µοιράζει σε
ιδιωτικές παραγωγές που θα µπορούσε να κάνει, µε πολύ λιγότερα,
χρησιµοποιώντας τα δικά της µέσα. Που τα έχει πληρώσει ακριβά ο Έλληνας
φορολογούµενος.
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Για να µην αναφερθούµε στο τεράστιο κόστος εξωτερικών µεταδόσεων
που έχουν επιβάλλει απαρχαιωµένα συνδικαλιστικά προνόµια, κι έτσι
µετακινούνται δεκάδες τεχνικοί κάθε τόσο, για έργο που µπορεί να γίνει από
δύο-τρία άτοµα.
Για να µην πούµε ότι συντηρεί περιοδικό χωρίς αναγνώστες, ενώ
διαθέτει δεκάδες σταθµούς τοπικούς σταθµούς που ουσιαστικά
αναµεταδίδουν, τις περισσότερες ώρες της µέρας, το κεντρικό πρόγραµµα.
Η σηµερινή ΕΡΤ έχει εξελιχθεί σε ένα σκάνδαλο που το βλέπουν
καθηµερινά όλοι, αλλά δεν τόλµησε να το αγγίξει κανείς.
Αυτά όλα τελειώνουν σήµερα. Και τελειώνουν οριστικά!
Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ. Με το ισχύον νοµικό
πλαίσιο και µε κοινή υπουργική απόφαση σταµατούν οι µεταδόσεις της ΕΡΤ
µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος σήµερα το βράδυ. Και στη θέση της
ΕΡΤ θα δηµιουργηθεί ένας σύγχρονος, δηµόσιος - αλλά όχι κρατικός, ούτε
κοµµατικά ελεγχόµενος - Οργανισµός Ραδιοτηλεόρασης.
Κατά τα πρότυπα των πιο επιτυχηµένων δηµόσιων Ραδιοτηλεοπτικών
οργανισµών της Ευρώπης. Το σχετικό νοµοσχέδιο κατατίθεται αµέσως, ώστε
να λειτουργήσει το ταχύτερο ο νέος φορέας.
Το προσωπικό της ΕΡΤ θα αποζηµιωθεί κανονικά. Και όσοι από
τους τωρινούς εργαζόµενους το επιθυµούν, θα µπορέσουν να υποβάλλουν
αίτηση για να προσληφθούν στο νέο Οργανισµό Ραδιοτηλεόρασης.
Υπάρχουν πολλοί άξιοι και ικανοί εργαζόµενοι, η πείρα και η
προϋπηρεσία των οποίων είναι απαραίτητη για να σταθεί ο νέος Οργανισµός.
Και θα συνεκτιµηθεί κατά τη διαδικασία προσλήψεων, µε διαφανείς
διαδικασίες και κριτήρια ΑΣΕΠ.
Ο νέος Οργανισµός θα λειτουργήσει µε πολύ λιγότερο προσωπικό.
Με σαφές οργανόγραµµα, όπως προβλέπουν τα σύγχρονα δεδοµένα για τη
δηµόσια Ραδιοτηλεόραση παντού στον κόσµο. Το αρχείο της ΕΡΤ – που
αποτελεί αληθινό Εθνικό θησαυρό – θα περιφρουρηθεί και θα αξιοποιηθεί
πλήρως.
Επίσης θα αξιοποιηθούν οι δορυφορικές υπηρεσίες και οι σύγχρονες
τεχνολογίες. Ώστε να υπάρξει - επιτέλους - δυναµικός µοχλός προβολής της
Ελλάδας, της ανάπτυξης, της εξωστρέφειας, αλλά και πολύτιµος καθηµερινός
δεσµός µε την Ελληνική ∆ιασπορά σε όλο τον κόσµο.
Ο νέος Οργανισµός Ραδιοτηλεόρασης θα ξεκινήσει να λειτουργεί το
συντοµότερο. Μέχρι τότε οι πολίτες δεν θα πληρώνουν το χαράτσι που
πληρώνουν ως σήµερα.
Κι από τη λειτουργία του και µετά θα πληρώνουν πολύ λιγότερα. Υπολογίζεται
ότι θα απαλλαγούν από ένα ποσό που φτάνει τα 100 εκατοµµύρια ετησίως.
Ενώ για όσες θέσεις της σηµερινής ΕΡΤ κρίνονται υπεράριθµες, θα
προσληφθούν µε ΑΣΕΠ νέοι εργαζόµενοι στα νοσοκοµεία, στα ΚΕΠ και όπου
αλλού το δηµόσιο έχει ανάγκη.
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Μεγάλες αλλαγές δεν γίνονται χωρίς µεγάλες τοµές. Τολµηρές και
ριζοσπαστικές!
Μέχρι τώρα πολλοί έλεγαν ότι «δεν υπάρχει πολιτική βούληση» για
τέτοιες τοµές…
Η σηµερινή κυβέρνηση αποδεικνύει ότι διαθέτει την πολιτική βούληση!
Αυτό άλλωστε, ζητάει κι αυτό περιµένει να δει ο Ελληνικός λαός».

________________
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