ΔΙΑΒΗΜΑ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
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ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
Διάβημα διαμαρτυρίας για την αφόρητη κατάσταση που επικρατεί
στα ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα, για θέματα της
πληροφόρησης, των εργασιακών σχέσεων, της ασφάλισης των
εργαζομένων, αλλά και για θέματα που συνδέονται με το
ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, πραγματοποίησε σήμερα στον Πρόεδρο
του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης κ. Βασίλειο Λαμπρίδη,
αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ στον οποίο παρέδωσε και
σχετικό υπόμνημα.
Η αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από τον α’ Αντιπρόεδρο κ. Νίκο
Καραντηνό, τον Γενικό Γραμματέα κ. Μανώλη Μαθιουδάκη, τα μέλη
του Δ.Σ. Δημήτρη Τσαλαπάτη, Σοφία Βούλτεψη και Χρήστο Κυρίτση
και τον νομικό σύμβουλο της ΕΣΗΕΑ κ. Λάζαρο Μπελίτση, ζήτησε
την άμεση παρέμβαση του ΕΣΡ, ώστε:
· Να αντιμετωπισθεί η επιλεκτική ενημέρωση, όπως έχει ήδη
καταγγελθεί, και η παραβίαση της συνταγματικής επιταγής της
“αντικειμενικής και με ίσους όρους μετάδοσης πληροφοριών και
ειδήσεων”.
· Να υπάρξει διαφάνεια όσον αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς
των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών.
· Να τηρηθούν οι διατάξεις που ορίζουν τις αρχές εκπομπών και
διαφημίσεων.
· Να προστατευθούν οι εργαζόμενοι από αυθαιρεσίες των
εργοδοτών και οργάνων τους.
· Να κατοχυρωθούν οι όροι αμοιβής και εργασίας των
δημοσιογράφων και των άλλων εργαζομένων.

· Να εφαρμοσθεί η υποχρέωση που έχουν οι εταιρείες
εκμετάλλευσης των σταθμών για την υπογραφή Σ.Σ.Ε.
Ειδικότερη καταγγελία έγινε για τα οξύτατα προβλήματα που
έχουν ανακύψει τις τελευταίες ημέρες στον τηλεοπτικό σταθμό
“SEVEN”.
Αντιπροσωπεία της ΠΟΕΣΥ και της ΕΣΗΕΑ μετέβη αμέσως μετά στο
υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ προκειμένου να ενημερώσει τον Υπουργό
κ. Δημήτρη Ρέππα.
Το υπόμνημα,
Πρωθυπουργού
αρχηγούς των
του Υπουργού

το οποίο έχει κοινοποιηθεί στο γραφείο του
και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ. Κώστα Σημίτη και στους
κομμάτων, πρωτοκολλήθηκε τελικά και στο γραφείο
Τύπου και ΜΜΕ.

Στο Υπουργείο Τύπου κατατέθηκαν επίσης τα πρακτικά του
συνεδρίου των Περιφερειακών Τηλεοπτικών Σταθμών από τα οποία
προκύπτει παρέμβαση συνεργατών του Υπουργού για την ανατροπή
ασφαλιστικών και εργασιακών θεμάτων του κλάδου, όπως και
πρότασή τους για την καθιέρωση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
για τους δημοσιογράφους!
Η συνάντηση με τον κ. Λαμπρίδη έγινε στο περιθώριο της
σημερινής συνεδρίασης του ΕΣΡ που ασχολείτο με σχετικά θέματα.
Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την
πρωτοβουλία της ΕΣΗΕΑ και την επιθυμία του ΕΣΡ για στενότερη
συνεργασία προς την κατεύθυνση της κατοχύρωσης των δικαιωμάτων
του πολίτη, για πλήρη και ανεμπόδιστη ενημέρωση, διαφάνεια στη
λειτουργία των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, ποιοτική αναβάθμιση
των προγραμμάτων, αλλά και διασφάλιση των εργασιακών και
ασφαλιστικών δικαιωμάτων των δημοσιογράφων και όλων των
εργαζομένων στη ραδιοτηλεοπτική βιομηχανία.

