Ανακοίνωση της Ε.Ο.Δ. για τις
κινητοποιήσεις των Ελλήνων
δημοσιογράφων ενάντια στο
Νομοσχέδιο αδειοδότησης των
Τ/Σ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων εξέδωσε την ακόλουθη
ανακοίνωση με αφορμή τη σημερινή απεργιακή κινητοποίηση των
Ελλήνων δημοσιογράφων:
“Οι Έλληνες δημοσιογράφοι διαμαρτύρονται για το νέο νόμο
αδειοδότησης
των τηλεοπτικών σταθμών
Χιλιάδες Έλληνες δημοσιογράφοι, μέλη των Ενώσεων μελών της
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία που
άρχισε στις 6 π.μ. σήμερα, διαμαρτυρόμενοι για το νομοσχέδιο
αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών, που πρόκειται να
ψηφιστεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο το Σάββατο 24 Οκτωβρίου.
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων στηρίζει τις ελληνικές
δημοσιογραφικές Ενώσεις ΕΣΗΕΑ, ΠΟΕΣΥ, ΕΣΠΗΤ και ΕΣΗΕΜΘ, οι
οποίες ζητούν από την κυβέρνηση να αλλάξει διατάξεις του
νομοσχεδίου, που επηρεάζουν το δημοσιογραφικό επάγγελμα, τις
εργασιακές σχέσεις και περιορίζουν την πρόσβαση στην
ενημέρωση.
Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί μπορούν να
λάβουν άδεια λειτουργίας μέσω δημοπρασιών, που θα

διενεργούνται από τον εθνικό φορέα ραδιοτηλεοπτικού ελέγχου
ΕΣΡ (Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης). Η διάρκεια αυτών των
αδειών θα περιορίζεται στα 10 χρόνια και οι εταιρίες οφείλουν
να
προκαταβάλλουν τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ, εφόσον
πρόκειται για άδεια εθνικής εμβέλειας, που εκπέμπει γενικό
ενημερωτικό πρόγραμμα, 5 εκατομμύρια ευρώ για ενημερωτικό
πρόγραμμα θεματικού περιεχομένου και 2 εκατομμύρια ευρώ για μη
ενημερωτικό πρόγραμμα.
Οι Ελληνικές Ενώσεις – μέλη της Ομοσπονδίας ανησυχούν για τις
αρνητικές επιπτώσεις στην ανεξαρτησία των δημοσιογράφων, τη
διαφάνεια της λειτουργίας και τον πλουραλισμό των ΜΜΕ.
Οι Ενώσεις δήλωσαν: «Ο νόμος δίνει υπερβολική εξουσία στον
Υπουργό Επικρατείας, ο οποίος θα αποφασίζει για την
αδειοδότηση και την ανάκληση των τηλεοπτικών αδειών, ενώ
παράλληλα αποδυναμώνει τον ανεξάρτητο φορέα ραδιοτηλεοπτικού
ελέγχου, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης».
Ο Μόγκενς Μπλίχερ Μπζέρεγκαρντ, Πρόεδρος της ΕΟΔ, δήλωσε: «Το
νέο σύστημα αδειοδότησης θα επηρεάσει σοβαρά την ανεξαρτησία
και τον πλουραλισμό των ΜΜΕ στην Ελλάδα, καθώς επιτρέπει την
αύξηση της συγκέντρωσης ιδιοκτησίας των ΜΜΕ, ενώ η κυβέρνηση
θα ασκεί μεγαλύτερο έλεγχο».
Οι Ενώσεις, επίσης, εκφράζουν ανησυχία για τις συνθήκες
εργασίας των δημοσιογράφων, καθώς το νομοσχέδιο προδιαγράφει
εργασιακούς όρους και συνθήκες, που ενδέχεται να οδηγήσουν σε
απώλεια θέσεων εργασίας. Το νομοσχέδιο, επίσης, θα έχει ως
αποτέλεσμα να κλείσουν
ορισμένοι δημοτικοί τηλεοπτικοί
σταθμοί και να χαθούν θέσεις εργασίας, καθώς θα αναγκαστούν να
αναβαθμιστούν επιχειρηματικά, προκειμένου να ανταγωνιστούν
τους εμπορικούς τηλεοπτικούς σταθμούς για να λάβουν
τηλεοπτικές άδειες.
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία καλεί την ελληνική κυβέρνηση να
αποδεχθεί τις αλλαγές στο νομοσχέδιο, που έχουν καταθέσει οι
δημοσιογραφικές Ελληνικές Ενώσεις. Επίσης, ζητεί την παρέμβαση

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να διασφαλιστεί ότι το νομοσχέδιο
ευθυγραμμίζεται με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία”.
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