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ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΡΙΚ

Επίσημη συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Εσωτερικών, μεταξύ του Υπουργού
Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ παρουσία υπηρεσιακών
παραγόντων με επίκεντρο τα τρία χρονίζοντα θέματα που αντιμετωπίζει το ΡΙΚ, το οργανόγραμμα, τα
περιθωριακά ωφελήματα και το θέμα του νέου κτηρίου.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του ΡΙΚ Ανδρέας Φράγκος χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα πολύ σημαντική, και
εξέφρασε ικανοποίηση καθώς θεωρεί ότι τα μεγάλα προβλήματα του ΡΙΚ βρίσκονται σε πολύ καλή
πορεία επίλυσης. Ευχαρίστησε επίσης τον Υπουργό Εσωτερικών για το προσωπικό του ενδιαφέρον
και τον πολύ χρόνο που έχει ο ίδιος αφιερώσει, καθώς και οι λειτουργοί του υπουργείου του, για να
βρεθούν οι κοινές συνισταμένες και να επιλυθούν επιτέλους τα θέματα που για χρόνια ταλανίζουν το
ΡΙΚ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι θα υπάρξουν πολύ θετικά
αποτελέσματα και για τον κόσμο του ΡΙΚ και για το κοινό ευρύτερα.
Ο Υπουργός Εσωτερικών στις δηλώσεις του ανέφερε ότι τα τρία σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζε ι
το ΡΙΚ βρίσκονται σε ένα τελικό στάδιο επίτευξης συμφωνίας. Ο κύριος Νουρής χαρακτήρισε εξαιρετικ ά
σημαντική τη συνάντηση που είχε με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΡΙΚ και επεσήμανε ότι μοναδικός
στόχος και σκοπός της ήταν η επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που ταλανίζουν τη Δημόσια
Ραδιοτηλεόραση. Ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι μετά και τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών,
έχει αποφασιστεί η σύσταση μιας υποεπιτροπής μεταξύ υπουργείου και ΡΙΚ για να συζητήσει αμέσως
μετά, την προώθηση του θέματος των κτηριακών εγκαταστάσεων, έτσι ώστε όπως επεσήμανε, να
τεθούν και οι απαραίτητες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 2021.
Όσον αφορά το θέμα του οργανογράμματος και κάνοντας μνεία στην πολλή εργασία που έγινε μεταξύ
όλων των εμπλεκόμενων μερών, ο κύριος Νουρής ανακοίνωσε ότι το μείζον αυτό ζήτημα θα τεθεί
ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου την ερχόμενη Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020 για τη λήψη τελικών
αποφάσεων. Όσον αφορά το θέμα των περιθωριακών ωφελημάτων, ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε
ότι και με τη συμβολή των συντεχνιών, τα μέρη έχουν φτάσει σε κατάληξη και αν, όπως επεσήμανε,
αρχές της ερχόμενης εβδομάδας υπάρξει η θετική οριστικοποίηση των συμφωνηθέντων, θα είμαστε σε
θέση να καταβάλουμε και τα συγκεκριμένα συμφωνηθέντα ποσά στο Ταμείο Προνοίας των υπαλλήλων
του Ιδρύματος.
Καταλήγοντας ο κύριος Νουρής διατύπωσε την εκτίμηση ότι τα μέρη βρίσκονται σε ακτίνα συμφωνίας
για αυτά τα πάρα πολύ σημαντικά θέματα και ότι αν αυτά επιλυθούν θα ανοίξουν νέους ορίζοντες για
τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση.
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