ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΔΟΔ ΚΑΙ ΕΟΔ
ΣΤΗ ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Η Διεθνής και Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων εξέδωσαν την
ακόλουθη ανακοίνωση, σχετικά με την πρόσφατη τροπολογία που
εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από τη Βουλή για τη «Δημόσια
Τηλεόραση»:
«Η Διεθνής και Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων αντιτίθενται
στο νέο νόμο της ελληνικής κυβέρνησης για τη Δ.Τ. (Δημόσια
Τηλεόραση), που επιχειρεί, να παρατείνει όσο το δυνατόν
περισσότερο τη διάρκεια της ζωής του ενδιάμεσου
ραδιοτηλεοπτικού φορέα.
Σύμφωνα με τις ελληνικές δημοσιογραφικές Ενώσεις – Μέλη της
ΔΟΔ/ΕΟΔ, που είναι η ΕΣΗΕΑ και η ΕΣΗΕΜ-Θ, η τροπολογία, η
οποία ψηφίστηκε στο ελληνικό Κοινοβούλιο χθες, επιτρέπει την
παράταση της διάρκειας των βραχυπρόθεσμων συμβάσεων, με τις
οποίες έχουν προσληφθεί οι εργαζόμενοι στη «Δ.Τ.», για χρονικό
διάστημα έως και 10 μηνών.
Η ΕΣΗΕΑ αναφέρει ότι η κυβέρνηση εισήγαγε την τροπολογία
προκειμένου να συνεχίσει την ανάθεση εργολαβιών σε ιδιωτικές
εταιρίες για την ειδησεογραφική κάλυψη των γεγονότων, κίνηση η
οποία σημαίνει ότι θα κρατήσει ανοικτή τη «Δ.Τ.» και θα
συνεχίσει την πολιτική του «μαύρου» στο δημόσιο
ραδιοτηλεοπτικό φορέα ΕΡΤ.
Ο Τζιμ Μπουμέλα, Πρόεδρος της ΔΟΔ δήλωσε: « Στηρίζουμε απόλυτα
την αντίθεση της ΕΣΗΕΑ μέλους της Ομοσπονδίας, στη σκανδαλώδη
τροπολογία. Ο νόμος αυτός επιτρέπει στην κυβέρνηση, να
συνεχίσει τη λειτουργία ενός σταθμού, που δεν είναι

ανεξάρτητος ή πλουραλιστικός και δεν πληροί, τις προδιαγραφές
λειτουργίας ενός δημόσιου καναλιού. Είναι απαράδεκτο ».
Η ΕΣΗΕΑ επισημαίνει ότι η κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει, την
αντίθεση του συνόλου του κλάδου των ΜΜΕ, στην καινούργια
τροπολογία.
Ο Μόγκενς Μπλίχερ Μπζέρεγκαρντ, Πρόεδρος της ΕΟΔ υπογραμμίζει:
« Η λειτουργία του ενδιάμεσου καναλιού της Δημόσιας
Ραδιοτηλεόρασης από τις 11 Ιουνίου που έκλεισε η ΕΡΤ, έχει
ζημιώσει τους εργαζόμενους της ΕΡΤ, στους οποίους δεν
καταβάλλονται τα δεδουλευμένα που δικαιούνται. Στην περίπτωση
που λειτουργούσε ένα κανονικό σύστημα εργασιακών δικαιωμάτων,
θα επιβαλλόταν στο καινούργιο κανάλι, να διασφαλίσει την
καταβολή αυτών των δεδουλευμένων, ιδιαίτερα όταν
χρησιμοποιούνται πόροι για καινούργιες ιδιωτικές εργολαβίες ».
Και, συνεχίζει: « Επικυρώνοντας τη συνέχεια της λειτουργίας
αυτού του δαπανηρού ενδιάμεσου φορέα, φοβούμαστε ότι η
ελληνική κυβέρνηση με αυτό τον τρόπο, θα αποφύγει την έναρξη
της λειτουργίας του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα ΝΕΡΙΤ,
όπως έχει υποσχεθεί. Και έτσι θα έχουμε μια δυσμενή απόφαση,
καθώς ένας υψηλού επιπέδου δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας
αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα του συνολικού πολυφωνικού τοπίου
των ΜΜΕ ».
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες σήμερα, μετά την 6 μ.μ.
και ύστερα από πιέσεις της κυβέρνησης, θα διακοπεί η σύνδεση
με το δορυφόρο, μέσω του οποίου οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ
εκπέμπουν τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα».
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