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Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2020
ΘΕΜΑ: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2018/1808 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 14 Η Σ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018,
ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2010/13 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 10ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο:
Αφού ενημερώθηκε από την Πρόεδρο κ. Μ. Αντωνιάδου ότι ο
Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Στέλιος Πέτσας έθεσε
σε διαβούλευση με ανάρτηση στο opengov.gr και
καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 10/12, το νομοσχέδιο
«Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της τροποποιημένης με
την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018, Οδηγίας (ΕΕ)
2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 10ης Μαρτίου 2010 για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών
μέσων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής
Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης»

Λαμβάνοντας υπόψη:
Α) Τη σχετική ενημέρωση του Νομικού Συμβούλου κ. Απ. Τσαλαπάτη
κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
Β) Τις επιστολές των κ.κ. Γ. Βότσκαρη και Ν. Καρούτζου υπ’ αρ.
1876/4-12-20 και 1879/4-12-20, με την οποία ζητούν την κήρυξη
3ωρης στάσης εργασίας από 18.00-21.00 σήμερα Παρασκευή, 4/12
σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς, καθώς και συνεδρίαση του
Δ.Σ. αύριο Σάββατο 5/12.
Γ) Τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των Ιδιωτικών Τηλεοπτικών
Σταθμών στο Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ για απεργιακές
κινητοποιήσεις.
Δ) Τη συζήτηση που ακολούθησε.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
Να θέσει τον Κλάδο σε απεργιακή κινητοποίηση διαρκείας,
με αίτημα την απόσυρση των αντεργατικών διατάξεων του
προτεινόμενου σχεδίου νόμου.
Την έναρξη απεργιακών κινητοποιήσεων από το πρωί της
Δευτέρας, 7/12.
Την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης με προώθηση σε όλα τα
μέλη της Ενώσεως και αποστολή ενημερωτικού sms.
Οι εκπρόσωποι των Ιδιωτικών Τηλεοπτικών

Σταθμών

αναλαμβάνουν να ενημερώσουν τους συναδέλφους.
Ο Ταμίας κ. Μ. Διόγος να επικοινωνήσει με όλα τα
Διευθυντικά στελέχη, προκειμένου να στηρίξουν την
απεργιακή κινητοποίηση.
Αύριο, Σάββατο, 5/12, να προγραμματιστεί συνεδρίαση του
Διασωματειακού.
*Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν, κατόπιν προσκλήσεως, οι
εκπρόσωποι των Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής
Εμβέλειας.
Η συνεδρίαση διακόπτεται και θα συνεχιστεί αύριο, Σάββατο, 5

Δεκεμβρίου 2020 στις 2μ.

Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2020
Το Δ.Σ.:
Αφού ενημερώθηκε από την Πρόεδρο κ. Μ. Αντωνιάδου, ότι
κατόπιν αιτήματος εκπροσώπων της ΕΙΤΗΣΕΕ, έχει οριστεί
συνάντηση για τη Δευτέρα, 7/12 και ακολούθως και με τον
Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Στέλιο Πέτσα αντί για
την Τετάρτη, 9/12
Λαμβάνοντας υπόψη:
Τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των Ιδιωτικών
Τηλεοπτικών Σταθμών στο Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ
Τη συζήτηση που ακολούθησε
Αποφασίζει τις παρακάτω ενέργειες:
Να αποσυρθεί το άρθρο 41 και οτιδήποτε αλλάζει τις
εργασιακές συνθήκες και τις εργασιακές σχέσεις
(ομόφωνο).
Να εκδοθεί ανακοίνωση των Δημοσιογραφικών Ενώσεων
(ομόφωνο).
Την κήρυξη απεργιακών κινητοποιήσεων τη Δευτέρα, 7/12,
από τις 18.00 σε όλο τον Κλάδο, με εξαίρεση την επίσημη
ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας για τον covid-19. Στην
κινητοποίηση θα μετέχει η ΕΡΤ, η ΕΡΑ, το ΑΠΕ-ΜΠΕ και η
ΓΓΕΕ (κατά πλειοψηφία).
Να αναρτηθεί στο opengov.gr, νομικό κείμενο Ενώσεων του
Διασωματειακού και κάθε Ένωσης (ομόφωνο).
Έκδοση ψηφίσματος των εκπροσώπων των Ιδιωτικών
Τηλεοπτικών Σταθμών, καθώς και του Μεικτού Συμβουλίου
(ομόφωνο).
Να ενημερωθούν οι βουλευτές-μέλη της ΕΣΗΕΑ και μέλη των
δημοσιογραφικών Ενώσεων στο Ευρωκοινοβούλιο από μέλη του
Δ.Σ. για την απόφαση της ΕΣΗΕΑ, προκειμένου να υπάρξει
ανάλογη στήριξη (ομόφωνο).

Να αποσταλεί σχετική ενημέρωση στη ΔΟΔ και την ΕΟΔ
(ομόφωνο).

*Στην

τηλεδιάσκεψη

συμμετείχαν,

κατόπιν

προσκλήσεως,

οι

εκπρόσωποι των Ιδιωτικών Τ/Σ Εθνικής Εμβέλειας.
Η συνεδρίαση διακόπτεται και συνεχίζεται τη Δευτέρα, 7
Δεκεμβρίου 2020.

Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο:
Μετά την ενημέρωση της Προέδρου κ. Μ. Αντωνιάδου για τα
αποτελέσματα των συζητήσεων μέσω τηλεδιάσκεψης με
αντιπροσωπεία της ΕΙΤΗΣΕΕ και ακολούθως με τον Υφυπουργό
παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Στέλιο Πέτσα,
Λαμβάνοντας υπόψη:
Τις δεσμεύσεις του κ. Πέτσα: α) για αφαίρεση της
παραγράφου 1β΄ του άρθρου 41, β) για απασχόληση με
συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας (μισθολόγιο) και των
εργαζομένων, που μισθοδοτούνται απευθείας από τον
τηλεοπτικό σταθμό και όσων σύμφωνα με το προτεινόμενο
σχέδιο νόμου προσμετρώνται από άλλες εταιρείες.
Τις δεσμεύσεις της ΕΙΤΗΣΕΕ κατά τη διάρκεια της
συνάντησης.
Την πρόταση της Προέδρου κ. Μ. Αντωνιάδου,
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
Να αποδεχτεί το αίτημα των εργοδοτών και της κυβέρνησης
να συνεχιστούν και αύριο οι διαπραγματεύσεις, Τρίτη
8/12.
Την έναρξη 24ωρων απεργιακών κινητοποιήσεων από αύριο,
Τρίτη, 8/12 μετά τις συναντήσεις με τον Υφυπουργό παρά
τω Πρωθυπουργώ κ. Στέλιο Πέτσα και αντιπροσωπεία της

ΕΙΤΗΣΕΕ. Η απόφαση αυτή τροποποιεί την απόφαση του
Συμβουλίου, που ελήφθη στην τηλεδιάσκεψη της Παρασκευής,
5/12 για κήρυξη 24ωρης απεργίας τη Δευτέρα, 7/12.
Η

συνεδρίαση

διακόπτεται

και

συνεχίζεται

την

Τρίτη,

8

Δεκεμβρίου 2020

Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά τις σημερινές συναντήσεις με
τους εκπροσώπους της ΕΙΤΗΣΕΕ και τον Υφυπουργό παρά τω
Πρωθυπουργώ κ. Στέλιο Πέτσα και αφού ενημερώθηκε από την
Προέδρο κ. Μ. Αντωνιάδου για την πρόθεση του κ. Πέτσα:
Να απαλειφθεί το 1β΄από το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου.
Να μειωθεί από 30% σε 20% το ποσοστό των εργαζομένων από
άλλες εταιρείες, που σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο
νόμου προσμετρώνται στο σύνολο των 400, που απαιτούνται
για τη λήψη άδειας πανελλαδικής εμβέλειας
Να απασχολούνται και οι 400 με σύμβαση πλήρους
απασχόλησης αορίστου χρόνου
Τις προτάσεις της ΕΙΤΗΣΕΕ, οι οποίες υποβλήθηκαν γραπτώς
μετά το τέλος της δεύτερης συνάντησης.
Λαμβάνοντας υπόψη τις τοποθετήσεις των Προέδρων των
Ενώσεων του Διασωματειακού, οι οποίοι στην πλειοψηφία
τους υποστηρίζουν την κήρυξη 24ωρης απεργίας διά των
Ομοσπονδιών, λόγω του προβλήματος με τα Πρωτοβάθμια
Σωματεία των τεχνικών της ΕΡΤ (ΠΑΣΥΜΗΤΕ προσωρινή
διοίκηση).
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία, την έναρξη 24ωρης απεργίας, από
τις 18.00 της Τρίτης, 8/12 (σήμερα) έως και τις 18.00 της
Τετάρτης, 9/12, στους Ιδιωτικούς Τ/Σ Εθνικής Εμβέλειας και
στις ιστοσελίδες τους, στην ΕΡΤ (κανάλια, ραδιόφωνα,
ιστοσελίδα), στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και στη ΓΓΕΕ. Οι νομικοί σύμβουλοι
των Ενώσεων, της ΠΟΕΣΥ και της ΠΟΣΠΕΡΤ θα αποφασίσουν τον
πλέον πρόσφορο τρόπο προκήρυξης της απεργίας σύμφωνα με τα

δεδομένα στα Πρωτοβάθμια Σωματεία.

Η συνεδρίαση διακόπτεται και συνεχίζεται την Τετάρτη, 9
Δεκεμβρίου.

Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2020
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη:
Την έως τώρα καθολική συμμετοχή των συναδέλφων στην
απεργία
Τη στήριξη, που παρείχαν στον απεργιακό αγώνα του Κλάδου
όλοι οι Αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης, που
εκπροσωπούνται στη Βουλή κατά
τηλεδιασκέψεις, που προηγήθηκαν

τις

διαδοχικές

Τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων στο Μεικτό Συμβούλιο και
των Προέδρων Ενώσεων και Ομοσπονδιών
Αποφασίζει ομόφωνα:
Τη συμμετοχή στη νέα 24ωρη απεργία, που θα κηρύξουν η
ΠΟΕΣΥ, η ΠΟΕΠΤΥΜ και η ΠΟΣΠΕΡΤ σήμερα, Τετάρτη, 9
Δεκεμβρίου, στις 18.00, σε συνέχεια της απεργιακής
κινητοποίησης που ξεκίνησε την Τρίτη, 8/12
Την αποστολή sms σε όλα τα μέλη με περιεχόμενο: «Ο
αγώνας συνεχίζεται».
Στη σχετική ανακοίνωση που θα εκδοθεί να αναφέρεται ότι
από την απεργία εξαιρείται η μετάδοση της επίσημης
ενημέρωσης για την πανδημία, καθώς και η συμμετοχή των
ιατρικών συντακτών στη συνέντευξη τύπου.
Την έκδοση της ακόλουθης ανακοίνωσης:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καλεί τους συναδέλφους να
συμμετέχουν μαζικά και να περιφρουρήσουν την απεργία σε όλους
τους ιδιωτικούς και δημόσιους τηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας,
στις ιστοσελίδες τους, τα δημόσια ραδιόφωνα, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και

στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
Ο αγώνας συνεχίζεται».
* Στην τηλεδιάσκεψη, κατόπιν προσκλήσεως, συμμετείχαν οι
εκπρόσωποι των Ιδιωτικών Τ/Σ Εθνικής Εμβέλειας και των
Δημόσιων Μέσων, η Πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ, ο Πρόεδρος της ΕΤΙΤΑ,
της ΠΟΣΠΕΡΤ, της ΕΣΠΗΤ καθώς και οι Πρόεδροι των Περιφερειακών
Ενώσεων.
Η συνεδρίαση διακόπτεται και συνεχίζεται αύριο Πέμπτη, 10
Δεκεμβρίου.

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2020
Το Δ.Σ., αφού ενημερώθηκε από την Πρόεδρο κ. Μαρία Αντωνιάδου,
για την προγραμματισμένη νέα τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα 14/12 με
τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Στέλιο Πέτσα, αποφασίζει
κατά πλειοψηφία:
Να αποδεχθεί την πρόταση της κυβέρνησης να συνεχιστούν
οι διαπραγματεύσεις, με την προϋπόθεση ότι θα υλοποιηθεί
η δέσμευσή της κυβέρνησης ότι δεν θα κατατεθεί το σχέδιο
νόμου προς ψήφιση στη Βουλή
Να αναστείλει τις απεργιακές κινητοποιήσεις, ενόψει της
συνέχισης της διαπραγμάτευσης.
Ο Κλάδος παραμένει σε απεργιακή ετοιμότητα, αναλόγως και
των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης με τον Υφυπουργό
στον Πρωθυπουργό.
Την έκδοση ανακοίνωσης στην οποία, μεταξύ άλλων, θα
χαιρετίζει τη στάση των συναδέλφων που στήριξαν την
απεργία με τη καθολική συμμετοχή τους κ.λπ.
Ότι εμμένει στο αίτημά του για την απόσυρση των
αντεργατικών διατάξεων του νομοσχεδίου.
Την πραγματοποίηση διαδικτυακών συνελεύσεων, ξεκινώντας
από αύριο, στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, την
ΕΡΤ (ραδιόφωνο και τηλεόραση), ΕΡΑ, ΑΠΕ-ΜΠΕ και ΓΓΕΕ.

Μετά τη συνάντηση της Δευτέρας 14/12 με τον κ. Πέτσα, να
πραγματοποιηθεί διαδικτυακή συνάντηση με τους
εκπροσώπους των παραπάνω Μέσων Ενημέρωσης για αξιολόγηση
των νέων δεδομένων.
* Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν, κατόπιν προσκλήσεως, οι
εκπρόσωποι των Ιδιωτικών Τ/Σ Εθνικής Εμβέλειας και των
Δημόσιων Μέσων και η Πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ.

