ΔΙΑΒΗΜΑ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ, ΕΠΗΕΑ ΚΑΙ
ΕΤΕΡ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΚΛΑΔΟΥ
Διάβημα στον Υπουργό Επικρατείας Θεόδωρο Ρουσόπουλο για τα
οξυμμένα εργασιακά προβλήματα στο χώρο του Τύπου
πραγματοποίησαν σήμερα αντιπροσωπείες της ΕΣΗΕΑ, της ΕΠΗΕΑ και
της ΕΤΕΡ.
Το διάβημα αφορούσε τις απολύσεις εργαζομένων, τη μη καταβολή
δεδουλευμένων και τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία, που
συνεχίζονται στους ραδιοφωνικούς σταθμούς «Flash 96» και
«Planet», στην ιστοσελίδα «Flash.gr», στις εφημερίδες
«Μακεδονία» και «Η Απόφαση», στους τηλεοπτικούς σταθμούς
«Smart TV» και «Cosmopolis» και τα προβλήματα που έχουν
ανακύψει με τη δημοσιογραφική λειτουργία στη Γενική Γραμματεία
Ενημέρωσης.
Η ΕΣΗΕΑ εκπροσωπήθηκε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Πάνο Σόμπολο, Δημήτρη Τρίμη, Δημήτρη Τσαλαπάτη, Φανή Πετραλιά,
Παναγιώτη Ράμμο και τον Γεν. Γραμματέα του απερχόμενου Δ.Σ.
Νίκο Μεγγρέλη. Την ΕΠΗΕΑ εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Μάρκος Γκανάς και η Ταμίας Κατερίνα Μιχαηλίδου. Από την πλευρά
της ΕΤΕΡ παρέστησαν ο Αντιπρόεδρος Τρύφωνας Αγαπίου και ο Β
Γραμματέας Δημήτρης Καραπανάγος. Επίσης παραβρέθηκαν οι
συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι, του «Flash 96» Έλλη Ιωακείμογλου,
του «Flash.gr» Γιάννης Γεωργίου, της εφημερίδας «Μακεδονία»
Όλγα Λάττα και του «Planet» Γεράσιμος Λιβιτσάνος, καθώς και
εργαζόμενοι στα ραδιοτηλεοπτικά αυτά μέσα.
Ο Υπουργός Επικρατείας διαβεβαίωσε ότι εντός της ημέρας θα
έχει συνεργασία και συνεννοήσεις για την άμεση αντιμετώπιση
των θεμάτων με τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας Πάνο Παναγιωτόπουλο και τον Υφυπουργό Γεράσιμο
Γιακουμάτο, καθώς επίσης με τον Πρόεδρο του ΕΣΡ Ιωάννη
Λασκαρίδη και τον Διοικητή του ΙΚΑ Γ. Βαρθολομαίο.
Οι εκπρόσωποι των Ενώσεων επισήμαναν στον κ. Ρουσόπουλο την
υποχρέωση της πολιτείας για την παρακολούθηση της εφαρμογής

των συλλογικών συμβάσεων, που στις περιπτώσεις αυτές
παραβιάζονται βάναυσα, την καταβολή των δεδουλευμένων σε όλους
τους εργαζόμενους και την εξασφάλιση πρόσθετων εγγυήσεων για
την καταβολή, στα Ταμεία του κλάδου, των εισφορών των
εργαζομένων που έχουν παρακρατηθεί από τις επιχειρήσεις.
Κυρίως όμως απαιτούν διαφάνεια στο ιδιοκτησιακό καθεστώς στα
ραδιοτηλεοπτικά Μέσα καθώς και στις εφημερίδες.
Τονίστηκε, εξάλλου, ότι για όλα αυτά τα θέματα υπάρχει πλήρης
ενημέρωση και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες, η οποία παρακολουθεί
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις στην Ελλάδα, όπως
αναφέρει και στην τελευταία της ανακοίνωση.
Παράλληλα, χθες το απόγευμα αντιπροσωπεία της ΕΣΗΕΑ
αποτελούμενη από τα μέλη του Δ.Σ. Νανά Νταουντάκη, Δημήτρη
Τρίμη, Φανή Πετραλιά και Δημήτρη Κουμπιά, μαζί με
αντιπροσωπείες της ΕΠΗΕΑ (Πρόεδρος Μάρκος Γκανάς) και της ΕΤΕΡ
(Αντιπρόεδρος Τρύφωνας Αγαπίου) και με επιτροπή εργαζομένων
στον Ρ/Σ «Flash 96» και στην ιστοσελίδα «Flash.gr»,
συναντήθηκε στα γραφεία του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ με τον Πρόεδρο Αλέκο
Αλαβάνο, ο οποίος εξέφρασε τη συμπαράστασή του στις
κινητοποιήσεις των εργαζομένων του ραδιοφωνικού σταθμού και
της ιστοσελίδας και ζήτησε από την κυβέρνηση να ξεκαθαριστεί
το θολό ιδιοκτησιακό καθεστώς του σταθμού.
Οι επαφές του Διοικητικού Συμβουλίου με πολιτικούς παράγοντες
θα συνεχιστούν. Επίσης, αύριο στη 1 το μεσημέρι στην Αίθουσα
«Γ. Καράντζας» στον 1ο όροφο του Μεγάρου της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας
20), θα δοθεί κοινή συνέντευξη των συνεργαζομένων Ενώσεων
Τύπου.

