Αθήνα, 18/04/2019

Αρ. Πρωτ.: 504

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δέσμευση της ΕΡΤ μετά την παράσταση διαμαρτυρίας της ΟΜΚΕ

Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος πραγματοποίησε την Τρίτη, 16 Απριλίου 2019, μια μεγάλη
κινητοποίηση έξω από την ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή, διεκδικώντας με αποφασιστικότητα πλήρη
πρόσβαση στην ενημέρωση, σε ισότιμη βάση με τους ακούοντες πολίτες, τόσο μέσω διερμηνείας στη
νοηματική γλώσσα όσο και μέσω υποτιτλισμού.
Εκπρόσωποι της διοίκησης της ΕΡΤ συνάντησαν σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΜΚΕ
και εκπροσώπους της ΕΣΑμεΑ οι οποίοι απαίτησαν την αδιάλειπτη προβολή του δελτίου ειδήσεων
των 21:00 στη νοηματική γλώσσα καθώς και υποτιτλισμό αυτού.
Η Διεύθυνση της ΕΡΤ δεσμεύτηκε να επεξεργαστεί μια τεχνικά ολοκληρωμένη λύση, που θα
ικανοποιεί εξ ολοκλήρου τα αιτήματα της ΟΜΚΕ, το αργότερο μέχρι τη Μεγάλη Τρίτη, 23 Απριλίου
2019, και να εφαρμόσει άμεσα την όποια λύση προκριθεί σχετικά.
Η ΟΜΚΕ παραμένει σε εγρήγορση σχετικά με τις επερχόμενες εξελίξεις και θα προβεί σε εκ
νέου ενημέρωση των μελών της.
Ευχαριστούμε τα Σωματεία κωφών – βαρηκόων, την καθεμία και τον καθένα από εσάς
ξεχωριστά που δώσατε το «παρών» στην παράσταση διαμαρτυρίας, προσδίδοντάς της έντονο παλμό
και μεγάλο δυναμισμό! Ευχαριστούμε την ΕΣΑμεΑ, την ΠΟΣΓΚΑμεΑ και όλο το αναπηρικό κίνημα που
ήταν μαζί μας και στήριξαν την κινητοποίηση. Μόνο ενωμένοι μπορούμε να υπερασπιστούμε
αποτελεσματικά τα δίκαια αιτήματά μας και να έχουν επιτυχία οι αγώνες μας!

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΦΕΤΣΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΜΨΗΣ

Παρατίθεται η ανακοίνωση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ αναφορικά με την παράσταση
διαμαρτυρίας της ΟΜΚΕ:
Αναφορικά με τα αιτήματα της παράστασης διαμαρτυρίας της ΟΜΚΕ, η διοίκηση της ΕΡΤ προέβη στα
ακόλουθα βήματα:
1. Στη συνεδρίαση του ΔΣ της εταιρείας που έλαβε χώρα την 12η Απριλίου 2019, αποφασίστηκε η
συνέχιση της συνεργασίας της ΕΡΤ με την ΟΜΚΕ για την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας στη
νοηματική, καθώς και η τακτοποίηση οικονομικών εκκρεμοτήτων του παρελθόντος έτους,
ικανοποιώντας στο ολόκληρο το σχετικό αίτημα της ΟΜΚΕ όπως είχε εγγράφως διατυπωθεί.
2. Αναφορικά με το ζήτημα της αδιάλειπτης προβολής και του δελτίου των 21.00, πέραν αυτού των
18.00, στη νοηματική γλώσσα, η διοίκηση της ΕΡΤ δεσμεύεται να προτείνει τεχνικά
ολοκληρωμένη λύση, που εκτιμά ότι θα ικανοποιεί στο ολόκληρο τα αιτήματα της ΟΜΚΕ, το
αργότερο έως την Μεγάλη Τρίτη 23 Απριλίου 2019 και να εφαρμόσει άμεσα την όποια λύση
προκριθεί σχετικά.

Ο Δ/νων Σύμβουλος της ΕΡΤ,
Ιωάννης Ζ. Δρόσος

