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ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ
ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ Δ.Σ ΡΙΚ
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ κ. Ανδρέας Φράγκος είχε το πρωί
συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Νίκο Νουρή στον οποίο μετέφερε την ομόφωνη
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος για την έγκριση του νέου
οργανογράμματος του ΡΙΚ.
Η λήψη της απόφασης αυτής, ομόφωνα, τόνισε στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση ο
κύριος Φράγκος, κάνει πράξη τα όσα έχει υποσχεθεί το Δ.Σ. από την πρώτη ημέρα
διορισμού του στους ανθρώπους του ΡΙΚ.
Ο κύριος Φράγκος εξέφρασε επίσης την ετοιμότητα του Δ.Σ. του ΡΙΚ για την άμεση
υπογραφή της συμφωνίας των Περιθωριακών Ωφελημάτων. Τέλος ευχαρίστησε ξανά τον
Υπουργό Εσωτερικών για το χρόνο που αφιέρωσε τόσο ο ίδιος προσωπικά όσο και οι
λειτουργοί του Υπουργείου Εσωτερικών για να βοηθήσουν στην επίλυση των χρόνιων
προβλημάτων του ΡΙΚ. Θερμές ευχαριστίες τόσο του ιδίου όσο και όλων των Μελών Δ.Σ.
απηύθυνε ο κ. Φράγκος προς τον Αν. Γενικό Διευθυντή κ. Γρηγόρη Μαλιώτη και σε όλη την
Διευθυντική ομάδα για την καθοριστική συμβολή τους στην όλη προσπάθεια.
Ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε πως είναι γνωστό ότι εδώ και χρόνια το ΡΙΚ βρισκόταν
αντιμέτωπο με τρία ακανθώδη προβλήματα, που αποτελούσαν τροχοπέδη τόσο στην
εύρυθμη λειτουργία του όσο και για το ίδιο το προσωπικό του. Μετά από 5 μήνες έντονων
διεργασιών, σημείωσε ο κύριος Νουρής, στις οποίες έχουν εμπλακεί όλοι οι ενδιαφερόμενοι
φορείς και οργανώσεις, είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη
συμφωνία της κυβέρνησης με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΡΙΚ για αυτά τα συγκεκριμένα
θέματα.
Ο κύριος Νουρής χαιρέτισε την ομόφωνη απόφαση που λήφθηκε χθες βράδυ από το Δ.Σ.
του ΡΙΚ τόσο των προτεινόμενου από το Υπουργείο Εσωτερικών, οργανογράμματος όσο
και της συμφωνίας για τα περιθωριακά ωφελήματα των υπαλλήλων. Υπέμνησε ακόμη ότι η
εξέλιξη αυτή μαζί με την καταρχήν συμφωνία ανέγερσης νέων κτηριακών εγκαταστάσεων
για το ΡΙΚ, δημιουργεί μια νέα τάξη πραγμάτων για τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση.
Ο Υπουργός Εσωτερικών εξήρε τη συμβολή των συντεχνιών για τη σημερινή κατάληξη και
εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι συντεχνίες δεν θα αφήσουν αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη
και θα προσυπογράψουν τόσο το οργανόγραμμα, που δημιουργεί προϋποθέσεις
αξιοποίησης του συνόλου του έμψυχου δυναμικού του ΡΙΚ περιλαμβανομένων και των
αορίστου χρόνου υπαλλήλων αλλά και τη συμφωνία για τα περιθωριακά ωφελήματα,
αποκαθιστώντας μια χρονίζουσα αδικία.
Καταληκτικά ο κύριος Νουρής ευχαρίστησε το Δ.Σ, τις συντεχνίες και τους συνταξιούχους
υπαλλήλους για την ιώβεια υπομονή τους και διαβεβαίωσε ότι αυτή η συμφωνία αποτελεί
την υλοποίηση της υποχρέωσης της κυβέρνησης, απέναντι στους ανθρώπους και
εργαζόμενους στο ΡΙΚ αλλά και τον κυπριακό λαό για μια υγιή και έγκυρη Δημόσια
Ραδιοτηλεόραση.

