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Η
ΕΟΔ
χαιρετίζει
επαναλειτουργία της ΕΡΤ

την

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, με χθεσινή ανακοίνωσή
της, χαιρέτισε την επαναλειτουργία της ΕΡΤ. Το πλήρες κείμενο
της ανακοίνωσης έχει ως εξής:
«Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων χαιρετίζει την
επαναλειτουργία στις 11 Ιουνίου του ελληνικού δημόσιου
ραδιοτηλεοπτικού φορέα ΕΡΤ, την ίδια ημερομηνία που πριν δύο
χρόνια έκλεισε και έχασαν τη δουλειά τους 2.600 εργαζόμενοι.
Σύμφωνα με τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες, οι πρώην
εργαζόμενοι της ΕΡΤ μπορούν να επιστρέψουν στις θέσεις
εργασίας τους, με την εξαίρεση όσων επέλεξαν να
συνταξιοδοτηθούν όταν έκλεισε ο φορέας. Υπολογίζεται ότι θα
επαναπροσληφθούν 1.500 εργαζόμενοι περίπου. Ωστόσο, δεν είναι
σαφές με ποιους όρους και συνθήκες πρόκειται να
επαναπροσληφθούν.
Η Μαριλένα Κατσίμη, πρώην Γενική Γραμματέας της ΕΣΗΕΑ είναι
μεταξύ των επαναπροσληφθέντων δημοσιογράφων. Η Μ. Κατσίμη θα
είναι η παρουσιάστρια του πρωινού προγράμματος της ΕΡΤ σήμερα
και δήλωσε: «Είμαι πολύ ευχαριστημένη που επιτέλους θα δούμε
την επαναλειτουργία της ΕΡΤ. Θέλω να ευχαριστήσω τη
δημοσιογραφική οικογένεια σε όλη την Ευρώπη, για τη στήριξη
και συναδελφική αλληλεγγύη τους, σε όλη τη διάρκεια αυτού του
δύσκολου χρονικού διαστήματος».
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων συγχαίρει τις ελληνικές

δημοσιογραφικές Ενώσεις ΕΣΗΕΑ, ΕΣΗΜΕ-Θ, ΠΟΕΣΥ και ΕΣΠΗΤ, για
το σθεναρό αγώνα που έδωσαν για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ
και τα δημοσιογραφικά δικαιώματα, από τη στιγμή που έκλεισε ο
φορέας.
Ο Μόγκενς Μπλίχερ Μπζέρεγκαρντ, Πρόεδρος της ΕΟΔ, δήλωσε:
«Ο αγώνας που έδωσαν οι Ενώσεις μέλη της Ομοσπονδίας στην
Ελλάδα είχε μεγάλη διάρκεια και ήταν δύσκολος. Επαινούμε το
θάρρος και το σθένος που επέδειξαν, ιδιαίτερα δε εκείνων των
δημοσιογράφων που συνέχισαν και μετά το κλείσιμο του φορέα, να
ενημερώνουν την κοινή γνώμη».
Και συνέχισε: «Όμως, υπενθυμίζουμε στη διοίκηση ότι έχουν
υποχρέωση να διασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για
τους δημοσιογράφους, αλλά και τη συντακτική ανεξαρτησία των
εκπομπών που προγραμματίζονται».
Οι ελληνικές δημοσιογραφικές Ενώσεις χαιρετίζουν την
επαναλειτουργία της ΕΡΤ και συνεχίζουν το διάλογο με τη νέα
διοίκηση προκειμένου να διασφαλίσουν τα εργασιακά δικαιώματα
των δημοσιογράφων.
Τα γεγονότα στην ΕΡΤ εξελίχθηκαν με δραματικό τρόπο. Στις 11
Ιουνίου του 2013 η ΕΡΤ έκλεισε ξαφνικά και αντικαταστάθηκε από
ένα καινούργιο σχήμα, που ονομάσθηκε ΝΕΡΙΤ. Με την εκλογή της
νέας κυβέρνησης, της οποίας ηγείται ο Πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, δόθηκε η υπόσχεση της επαναλειτουργίας της ΕΡΤ. Τον
περασμένο Απρίλιο ψηφίστηκε η επαναλειτουργία της ΕΡΤ στο
ελληνικό Κοινοβούλιο. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, το
Κοινοβούλιο ενέκρινε το νέο διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο
συμμετέχουν και εκπρόσωποι των εργαζομένων στα ΜΜΕ και ο
προσωρινός διευθυντής.
Σήμερα 11 Ιουνίου 2015, πραγματοποιείται στην Αθήνα μια
εορταστική τελετή έξω από τις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ, στις
11:00 π.μ.
Η ΕΟΔ, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της Ομοσπονδίας για τα
Ραδιοτηλεοπτικά ΜΜΕ καθώς και οι Ενώσεις των Φιλανδών και των
Νορβηγών
Δημοσιογράφων,
συγχαίρουν
τις
ελληνικές
δημοσιογραφικές Ενώσεις και τους συναδέλφους της ΕΡΤ. Στη
Ετήσια Συνέλευση της ΕΟΔ, που συνήλθε στις 2 Ιουνίου στην πόλη
Μπούντβα του Μαυροβουνίου και στην οποία συμμετείχαν 90

εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών Ενώσεων, ψηφίσθηκε δήλωση για το
δημόσιο χαρακτήρα των ραδιοτηλεοπτικών φορέων με την οποία
επικροτείται η επαναλειτουργία της ΕΡΤ και δίνονται
συγχαρητήρια στην Ελλάδα, τον ελληνικό λαό και την κυβέρνηση».
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