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Με συνοπτικές διαδικασίες, καλοκαίρι και μάλιστα προεκλογικά,
η κυβέρνηση προωθεί για ψήφιση νομοσχέδιο, το οποίο
ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία οδηγίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την «Τηλεόραση χωρίς σύνορα».
Πρόκειται για νομοσχέδιο που δήθεν επιχειρεί να βάλει τάξη στο
άναρχο ραδιοτηλεοπτικό πεδίο αλλά στην πραγματικότητα
ολοκληρώνει την παράδοση της ενημέρωσης, του πολιτισμού, της
ψυχαγωγίας και της επιμόρφωσης του ελληνικού λαού στα χέρια
λίγων μεγαλοεπιχειρηματιών εκχωρώντας τους μάλιστα, από το
παράθυρο, βασικές λειτουργίες της ΕΡΤ. Ειδικά για την ΕΡΤ
προβλέπει τη σταδιακή εκποίηση της περιουσίας της και το
μοίρασμα του ανταποδοτικού τέλους σε ιδιώτες. Προωθεί τη
συγκέντρωση των Μέσων (πανελλαδικής, περιφερειακής και τοπικής
εμβέλειας) σε λίγες επιχειρήσεις με συνέπεια πολλά Μέσα να
εξαναγκαστούν σε συγχωνεύσεις ή διακοπή λειτουργίας και
χιλιάδες θέσεις εργασίας να χαθούν. Επιχειρεί να βάλει
κάποιους κανόνες επιχειρηματικού ανταγωνισμού, οι οποίοι,
όμως, καμιά σχέση δεν έχουν με το δικαίωμα της δημοκρατικής
ενημέρωσης. Αντιμετωπίζει την είδηση ως εμπόρευμα και τα ΜΜΕ
ως επιχειρήσεις που έχουν στόχο το κέρδος. Επιφυλάσσει για τον
εκάστοτε υπουργό Τύπου υπερεξουσίες, που μπορούν να αποβούν
επικίνδυνες για το δικαίωμα στην ενημέρωση και τον πολιτισμό,
ωστόσο εξαιρετικά επωφελείς για τους καναλάρχες και τις
πελατειακές σχέσεις της κυβέρνησης μαζί τους. Χαρακτηριστικό
είναι ότι δεν κατατέθηκε στη Βουλή ο χάρτης συχνοτήτων, ο
οποίος αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση του ραδιοτηλεοπτικού
σκηνικού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ διαπιστώνει ότι το

συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των πολιτών στην έντιμη,
πλουραλιστική πληροφόρηση, καθώς και οι πάγιες θέσεις των
εργαζομένων στην ενημέρωση, που στοιχειωδώς θα προστάτευαν τις
θέσεις εργασίας, τα ασφαλιστικά και τα εργασιακά τους
δικαιώματα για μια ακόμη φορά δεν λαμβάνονται υπόψη.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ ζητεί να αποσυρθεί το νομοσχέδιο, εκτιμώντας
ότι η ψήφισή του και η εφαρμογή του θα διαιωνίσει και θα
επιδεινώσει τη ραδιοτηλεοπτική ασυδοσία με όλες τις επιπτώσεις
για την κοινωνία, τη δημοκρατία και το δημοσιογραφικό
λειτούργημα.

