ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7/2009 ΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών
ΗΕΑ, συνήλθε σήμερα Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2009, στα επί της
οδού Ακαδημίας 20 γραφεία του, υπό την προεδρεία της προέδρου
συν. Μιμής Τουφεξή, και με την παρουσία των τακτικών μελών
συν. Ελένης Τράϊου, Γιώργου Δόγα, Χρήστου ΠριτσαπίδουλαΓιαννακόπουλου, του αναπληρωματικού μέλους συν. Μηνά
Παπάζογλου, που αντικαθιστά το απουσιάζον τακτικό Γιάννη
Κουτζουράδη, καθώς και της γραμματέως Μαρίας Χριστοφοράτου,
προκειμένου να εξετάσει την έφεση του συν.Γιώργου Κακούση κατά
της υπ αριθμ. 8/2009 απόφασης του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού
Συμβουλίου.
Το ΔΠΣ έκρινε ότι ο συν. Γιώργος Κακούσης παραβίασε τα άρθρα
7, παρ. 1, εδ. α του Καταστατικού και 6, παρ. 1 του Κώδικα
Αρχών Δεοντολογίας. Κρίθηκε ομόφωνα πειθαρχικά ελεγκτέος και
του επιβλήθηκε ομόφωνα ποινή διαγραφής ενός έτους από τα
μητρώα της ΕΣΗΕΑ. Την ίδια ποινή του είχε επιβάλει και το ΠΠΣ
με ψήφους 3 έναντι 2 (η μειοψηφία είχε προτείνει ποινή
προσωρινής διαγραφής 6 μηνών).
Η έγκληση σε βάρος του έγινε από τη συν. Ελένη Λεοντίτση,
επειδή ο εγκαλούμενος, ως διευθυντής σύνταξης, τότε, του 
Alpha Radio 98,9, κατέθεσε στους Επιθεωρητές Εργασίας, που
είχαν μεταβεί στον σταθμό, μετά από καταγγελία της εγκαλούσας,
ψευδώς, ότι η τελευταία εργαζόταν σπάνια τα Σαββατοκύριακα,
ενώ συνέβαινε το αντίθετο.
Ο εγκαλούμενος σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Επιθεώρησης
Εργασίας, μαζί με την διευθύντρια προσωπικού κυρία Παρίση,
δήλωσαν στις Επιθεωρήτριες ότι «τα πολιτικά γεγονότα τα οποία
παρουσιάζονται εντός του Σαββατοκύριακου είναι σπάνια και

είναι ευθύνη του σταθμού που θα τα καλύψει, εφόσον μάλιστα δεν
πρόκειται για τηλεόραση, αλλά για ραδιοφωνικό σταθμό, όπου
μπορεί η είδηση να δοθεί τηλεφωνικά, χωρίς να απαιτείται η
παρουσία του δημοσιογράφου», τασσόμενος με την εργοδοτική
πλευρά.
Επισημαίνεται ότι το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Τμήμα
Εργατικών Διαφορών) δικαίωσε με την υπ αριθμ.1869/2009
απόφασή του τη συν. Λεοντίτση, κρίνοντας άκυρη και εκδικητική
την απόλυσή της και επιδικάζοντάς της χρηματική αποζημίωση.
Όπως αναφέρει στην έγκλησή της η συν. Λεοντίτση:
« Ο κ. Κακούσης, ως διευθυντής Ρ/Σ  Alpha Radio 98,9 όλως
ψευδώς και αναληθώς εν γνώσει της αναλήθειας και επί σκοπώ
υπεράσπισης της ανοίκειας και παράνομης εργοδοτικής
συμπεριφοράς εις βάρος των δικών μου νόμιμων συμφερόντων, αλλά
και συμφερόντων όλων των ρεπόρτερ του σταθμού, προσπάθησε και
τελικά κατάφερε με τη χρήση ψευδολογιών να παραπλανήσει τους
Επιθεωρητές Εργασίας, προκειμένου να εξετάσουν τις καταγγελίες
μου ότι οι ρεπόρτερ του Ρ/Σ  Alpha Radio 98,9 δεν
πληρώνονται τις νόμιμες αμοιβές που ορίζουν οι συλλογικές
συμβάσεις εργασίας για την εργασία που αποδεδειγμένα
καταβάλουμε κατά τα Σάββατα και τις Κυριακές.
Εργαζόμουν στον Ρ/Σ  Alpha Radio 98,9 από τις 20.03.2000 με
σύμβαση αορίστου χρόνου ως εξωτερική συντάκτρια (ρεπόρτερ).
Τον Σεπτέμβριο του 2000 ανέλαβα την κάλυψη του κόμματος της
Νέας Δημοκρατίας για τα δελτία ειδήσεων και τις ενημερωτικές
πολιτικές εκπομπές του ραδιοφωνικού σταθμού. Από τις 08.03.04
ανέλαβα και το κυβερνητικό ρεπορτάζ, χωρίς αύξηση των αποδοχών
μου. Την ίδια ακριβώς υποχρέωση αναλάμβανα, κατόπιν εντολών
των προϊσταμένων μου και τα Σαββατοκύριακα. Μάλιστα, η εργασία
μου τότε ήταν ακόμη πιο δύσκολη με δεδομένο ότι Σάββατο και
Κυριακή κυκλοφορούν οι περισσότερες μεγάλες εβδομαδιαίες
εφημερίδες, η ύλη των οποίων τροφοδοτείται με μεγάλα θέματα
και αποκαλυπτικές συνεντεύξεις για τις οποίες σχεδόν πάντα
υπάρχουν πολιτικές αντιδράσεις, ενώ πολλές φορές διεξάγονταν

συναντήσεις είτε στο Μέγαρο Μαξίμου είτε στην Ρηγίλλης.
Την εργασία μου αυτή αναγκαζόμουν από τις περιστάσεις και τις
εντολές των προϊσταμένων μου να προσφέρω κάθε Σάββατο και
Κυριακή, ούσα η μοναδική δημοσιογράφος του καναλιού που ήταν
επιφορτισμένη με την κάλυψη των θεμάτων που αφορούσαν στο
κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Για την εργασία μου αυτή, μέχρι
τη 31.12.2001, η εταιρεία κατέβαλε κανονικά τις αμοιβές μου
για την κυριακάτικη και σαββατιάτικη απασχόλησή μου.
Έτσι έγιναν εξαιρετικά φορτικές οι πιέσεις όλων των
δημοσιογράφων-εξωτερικών συντακτών, προκειμένου να μας
καταβληθούν οι αμοιβές για την κυριακάτικη και σαββατιάτικη
απασχόληση.
Η εκπρόσωπός μας Χαρά Λεμονή με επιστολές της προς το
προεδρείο της ΕΣΗΕΑ ζητούσε συνδικαλιστική παρέμβαση. Η
κατάσταση από την παράνομη συμπεριφορά της εργοδοσίας απέναντι
στους ρεπόρτερ του ραδιοφωνικού σταθμού, είχε φτάσει στο
απροχώρητο εντός του 2007.
Περί το τέλος Ιουλίου 2007 και προτού κάνω χρήση της άδειάς
μου ενημέρωσα τον τότε διευθυντή ειδήσεων περί της αποφάσεώς
μου από το Σεπτέμβριο 2007 -οπότε και θα γύριζα στην εργασία
μου- να διακόψω την εργασία κατά τα Σάββατα και Κυριακές.
Η απάντηση της εργοδοσίας ήταν άμεση. Την πρώτη ημέρα της
αδείας μου ειδοποιήθηκα τηλεφωνικώς ότι απολύομαι!!! Την
απόφαση αυτή ανέστειλε αρχικώς το γεγονός ότι ευρισκόμουν σε
άδεια και αφετέρου οι πολιτικές εξελίξεις (στις 20.08.07
προκηρύχθηκαν εκλογές).
Συνεπεία των καταγγελιών μου η οικεία Επιθεώρηση Εργασίας
διενήργησε έλεγχο στις 06.12.07 στον Ρ/Σ  Alpha Radio 98,9.
Σ εκείνον τον έλεγχο ο συν. Γ. Κακούσης παραβιάζοντας ρητές
διατάξεις του Καταστατικού, αλλά και του Κώδικα Δεοντολογίας
της Ενώσεώς μας, προάσπισε ανοίκεια συμφέροντα της εργοδοσίας
ισχυριζόμενος όλως ψευδώς και αναληθώς ότι εγώ δήθεν δεν

εργαζόμουν κατά τα Σαββατοκύριακα, παρά σπάνιες φορές ».
Οι μάρτυρες της εγκαλούσας, συνάδελφοι Θανάσης Αργυράκης, Ρένα
Μάλλιου και Μάγδα Πανωνίδου, βεβαίωσαν ότι η Λεοντίτση
εργαζόταν συστηματικά στα δελτία ειδήσεων και στις εκπομπές
του ραδιοσταθμού  Alpha  όλη τη διάρκεια της εβδομάδος και
τα Σαββατοκύριακα, ως πολιτική συντάκτης, που κάλυπτε το
ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας μέχρι την απόλυσή της.
Χαρακτήρισαν την απόλυσή της εκδικητική επειδή διεκδικούσε
δεδουλευμένα εργασιακά της δικαιώματα και ως υπεύθυνο τον συν.
Κακούση με όσα κατέθεσε στην Επιθεώρηση Εργασίας.
Ο συν. Αργυράκης είπε: «ως προϊστάμενος τότε στον Ελεύθερο
Τύπο άκουγα καθ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και τα
Σαββατοκύριακα τους ραδιοφωνικούς σταθμούς και διαπίστωσα ότι
η κυρία Λεοντίτση εμφανιζόταν ανελλιπώς στα δελτία ειδήσεων
και στις εκπομπές του  Alpha . Πρόκειται για εκδικητική
απόλυση».
Η συν. Μάλλιου: «Η Λεοντίτση δούλευε τα Σαββατοκύριακα από την
ημέρα που προσλήφθηκε μέχρι που απολύθηκε. Πολλές φορές την
έβλεπα στο ρεπορτάζ, καθώς εκείνη κάλυπτε το πολιτικό κι εγώ
το ελεύθερο-πολιτικό. Όποιος αναζητήσει από το ηλεκτρονικό
αρχείο του σταθμού και εκτυπώσει τα ρεπορτάζ των
Σαββατοκύριακων, θα το δει».
Χαρακτηριστικά για την ετοιμότητα στην οποία βρίσκονται οι
πολιτικοί συντάκτες και τα Σαββατοκύριακα είπε: « Και στο
μπάνιο είχαμε μαζί το κινητό για να μην καθυστερήσουμε ένα
δευτερόλεπτο στην κάλυψη του ρεπορτάζ». Και πρόσθεσε: «Ο
Κακούσης κατέθεσε στην Επιθεώρηση Εργασίας καθ υπόδειξη της
εργοδοσίας κι όχι τυχαία».
Η συν. Πανωνίδου, είπε: «Ο Κακούσης ευθύνεται για την απόλυση
της Λεοντίτση. Προσπάθησε να καλύψει τη θέση του και τη
καρέκλα του. Κάναμε και οι δυο πολιτικό ρεπορτάζ. Η Λεοντίτση
περνούσε πολλές ώρες τα Σαββατοκύριακα έξω από του Μαξίμου,
ενώ έκανε πολλά ταξίδια και περιοδείες με τον πρωθυπουργό. Οι

πολιτικοί συντάκτες δεν έχουν Κυριακές και αργίες. Οφείλουν να
παρακολουθούν τα πάντα. Μπορεί ο αρχισυντάκτης να τους ζητήσει
ακόμα και την άποψή τους για μια πληροφορία, προκειμένου να
βγει η είδηση».
Η εκπρόσωπος των εργαζομένων στον σταθμό, συν. Χαρά Λεμονή,
κατέθεσε στο ΠΠΣ ότι οι ρεπόρτερ ανεξάρτητα από την ύπαρξη
ειδήσεων ή όχι, το Σαββατοκύριακο βρίσκονται πάντα σε
ετοιμότητα.
Ο εγκαλούμενος υποστήριξε ότι η κατάθεσή του στην Επιθεώρηση
Εργασίας ήταν επιβεβλημένη από το νόμο και όχι δική του
επιλογή και ότι δεν κατέθεσε οτιδήποτε που θα μπορούσε να
εκληφθεί ως αιχμή εναντίον της κυρίας Λεοντίτση.
«Ως διευθυντής σύνταξης κλήθηκα από τις Επιθεωρήτριες, που
έκαναν αιφνιδιαστικό έλεγχο, να καταθέσω σχετικά με την
πολιτική που ακολουθεί η εταιρεία για την υπερωριακή εργασία.
Σε κανένα σημείο δεν στράφηκα εναντίον της συναδέλφου, η οποία
κακώς απολύθηκε από τον σταθμό. Εγώ δεν είχα οποιονδήποτε ρόλο
σ αυτή την απόφαση της διοίκησης.
Υπέδειξα λέει- στις δύο επιθεωρήτριες να ζητήσουν πλήρες
αντίγραφο του ηλεκτρονικού αρχείου του σταθμού. Μού ζήτησαν να
το τυπώσω για λογαριασμό τους και τις ενημέρωσα ότι τέτοιου
είδους αρμοδιότητα έχει η διευθύντρια προσωπικού. Διαπιστώνω
από τις δικαστικές αποφάσεις υπέρ της συναδέλφου ότι στοιχεία
του ηλεκτρονικού αρχείου έχουν χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικά
στο δικαστήριο, τα οποία οδήγησαν στην δικαστική δικαίωσή της.
Η δική μου παρότρυνση να ληφθεί αντίγραφο του ηλεκτρονικού
αρχείου, δικαίωσε δικαστικά την εγκαλούσα και καταδίκασε την
τακτική της εταιρείας».
Ειδικά για τα Σαββατοκύριακα, κατέθεσε:
«Οι επιθεωρήτριες εργασίας με ρώτησαν πόσα Σαββατοκύριακα είχε
δουλέψει η κυρία Λεοντίτση τα τελευταία 2-3 χρόνια. Τους
εξήγησα ότι κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο να το θυμάμαι απέξω,
καθώς οι βάρδιες υπερωριών και αργιών δεν περνούσαν από τα

χέρια μου και θα έπρεπε να τις αναζητήσουν στο ηλεκτρονικό
σύστημα».
Σε ερώτηση αν τελικά γνώριζε αν η κυρία Λεοντίτση εργαζόταν
όλα τα Σαββατοκύριακα, απάντησε: «Γνώριζα ότι δούλευε κάποια
Σαββατοκύριακα το μήνα και όποτε υπήρχε κάποιο πολιτικό
ρεπορτάζ, πράγμα το οποίο κατέθεσα ενυπόγραφα στο ΣΕΠΕ».
Ο μάρτυς του Κακούση, συν. Δημήτρης Βερύκιος, επιβεβαίωσε ότι
η συνάντηση των Επιθεωρητριών με τον εγκαλούμενο έγιναν
παρουσία του και ότι πράγματι ο Κακούσης πρότεινε να ζητήσουν
τα ηλεκτρονικά στοιχεία, από το αρχείο του σταθμού, αλλά μετά
δεν γνωρίζει τι κατέθεσε στην Επιθεώρηση ο εγκαλούμενος γιατί
ο ίδιος έφυγε από το γραφείο. Δήλωσε ότι τον θεωρεί εξαίρετο
συνάδελφο, που απολύθηκε όταν ο  Alpha  έγινε Θέμα, «άρα
δεν ήταν εργοδοτικός, γιατί θα τον είχαν κρατήσει».
Σε ερώτηση αν πολιτικός συντάκτης που καλύπτει το κυβερνητικό
ρεπορτάζ μπορεί να μην εργάζεται τα Σαββατοκύριακα, απάντησε:
«Ένας σταθμός ενημερωτικός που σέβεται τον εαυτό του δεν
μπορεί το Σαββατοκύριακο να μην έχει άμεση και συνεχή
ενημέρωση για το πολιτικό ρεπορτάζ».
Κατόπιν αυτού, το ΔΠΣ έκρινε ομόφωνα ότι ο συν. Γιώργος
Κακούσης, είναι πειθαρχικά ελεγκτέος για παράβαση του άρθρου
7, παρ. 1, εδ. α του Καταστατικού και άρθρου 6, παρ. 1 του
Κώδικα Αρχών Δεοντολογίας και του επιβλήθηκε ομόφωνα ποινή
διαγραφής ενός έτους από τα μητρώα της ΕΣΗΕΑ.

Η απόφαση καθαρογράφηκε την Πέμπτη, 21 01.10.
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