ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ PLANET KAI
TOY ΤΕΜΡΟ ΣΤΟΝ …ΑΕΡΑ
Σε κατάληψη του ραδιοφωνικού αέρα προχώρησαν σήμερα Τρίτη 28
Μαΐου οι εργαζόμενοι του ραδιοσταθμού Πλάνετ, κλιμακώνοντας
τις κινητοποιήσεις που έχουν ξεκινήσει εδώ και δύο μήνες,
διεκδικώντας την διατήρηση του ειδησεογραφικού χαρακτήρα του
σταθμού, την διατήρηση των θέσεων εργασίας και την καταβολή
των δεδουλευμένων τους και του δώρου του Πάσχα που τους
οφείλονται.
Από τη συχνότητα του Πλάνετ 99,5 οι εργαζόμενοι του Πλάνετ και
του τηλεοπτικού σταθμού Τέμπο, ανέλαβαν μαζί με την ΕΣΗΕΑ και
την ΕΤΕΡ την πρωτοβουλία της 4ωρης κατάληψης του “αέρα”,
γεγονός που δεν έχει προηγούμενο στα ελληνικά ΜΜΕ. Με τον
τρόπο αυτό:
– δημοσιοποιήθηκε το οξύτατο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι
600 εργαζόμενοι των δύο μέσων,
– πήραν δημόσια θέση οι αρμόδιοι του Υπουργείου Τύπου και του
Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου,
– εξέφρασαν την συμπαράστασή τους τα συνδικάτα με την παρουσία
και την παρέμβαση των εκπροσώπων τους (ΓΣΕΕ,ΕΚΑ, ΠΟΣΠ ΕΡΤ
κλπ),
– τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι των κομμάτων, βουλευτές και
συνάδελφοι δημοσιογράφοι από εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα
ενημέρωσης,
– αποκαταστάθηκε έστω και προσωρινά η επικοινωνία των
εργαζομένων του Πλάνετ με τους ακροατές του σταθμού, αφού
ενημερώθηκαν για τους λόγους της δίμηνης “σιωπής” του
δημοσιογραφικού λόγου.

Στην ραδιοφωνική κατάληψη του “αέρα” συμμετείχαν εκ μέρους του
Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ η Γεν. Γραμματέας Νανά Νταουντάκη και ο Ειδικός
Γραμματέας Β. Δεληπέτρος και εκ μέρους της ΕΤΕΡ ο Πρόεδρος
Δημ. Καμαρινόπουλος και η Γεν. Γραμματέας Σμαραγδ.
Σταμουλακάτου, και η εκπρόσωποι των δημοσιογράφων του ΤΕΜΡΟ
Θεοδώρα Αγουρίδου και του PLANET Μπούλικα Μιχαλοπούλου.
Παρεμβάσεις έκαναν ο πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Αρ. Μανωλάκος, η Α’
Αντιπρόεδρος Φανή Πετραλιά, το μέλος του Δ.Σ. Γ. Στεφανής και
ο Οργανωτικός Γραμματέας της ΠΟΕΣΥ Αντ. Νταβανέλος.
Στην παρέμβασή του ο πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Αρ. Μανωλάκος μεταξύ
άλλων τόνισε ότι “Η αντίδραση των εργαζομένων του Πλάνετ είναι
ένας καινούργιος τρόπος αντίστασης θα συνεχιστεί και ελπίζουμε
ότι σύντομα θα οδηγήσει στη νίκη. Με την κατάρρευση των
συγκροτημάτων πλήττεται το δημόσιο αγαθό της ενημέρωσης,
δημιουργείται τεράστιο πολιτικό θέμα, αφορά το σύνολο του
πολιτικού κόσμου που δεν μπορεί να παραμένει απαθές και
αδιάφορο, είναι υποχρέωση του υπουργού Τύπου να βγεί και να
διευκρινίσει τη θέση του”.
Η Γεν. Γραμματέας της ΕΣΗΕΑ Νανά Νταουντάκη υπογράμμισε ότι
“Έχουμε φτάσει πλέον σε μια αποφασιστική καμπή, όπου όλοι όσοι
έχουν ευθύνες γι’ αυτή την κατάσταση πρέπει να τις αναλάβουν
με πρώτη την κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ,
διότι η καθυστέρηση στην αδειοδότηση των καναλιών έχει
επιτρέψει τη λειτουργία επιχειρήσεων με ασαφή κριτήρια
βιωσιμότητας και δυνατότητας να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις, που δημιουργούν.
Το πρόβλημα των 600 εργαζομένων στα ηλεκτρονικά μέσα του
Ομίλου Ανδρουλιδάκη έχει εξελιχθεί σε μείζον πρόβλημα του
τομέα της ενημέρωσης στη χώρα μας, και σαν τέτοιο πρέπει να
απασχολήσει και τα πολιτικά κόμματα και τη ΓΣΕΕ”.
Ο νομικός σύμβουλος του Υπουργείου Τύπου Κώστας Δρούγκας
επεσήμανε την ανάγκη να εξετάσει το ΕΡΣ εάν πληρούνται οι
προϋποθέσεις για την ισχύουσα προσωρινή αδειοδότηση των
σταθμών (Πλάνετ και Τέμπο).

Συγκινητική υπήρξε η έμπρακτη συμπαράσταση των ακροατών του
Πλάνετ που κατέκλυσαν με μηνύματα στήριξης της πρωτοβουλίας
των εργαζομένων, το τηλεφωνικό κέντρο του Πλάνετ.
Aναλυτικά η παρέμβαση του νομικού συμβούλου του υπουργείου
Τύπου Κώστα Δρούγκα, έχει ως εξής:
“Είναι σαφές ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο δίνει καθοριστικό
ρόλο στους εργαζομένους των μέσων μαζικής ενημέρωσης . Για την
εύρυθμη λειτουργία ενός μέσου παίζει καθοριστικό ρόλο ο
εργαζόμενος ακόμη και για την αδειοδότηση του .
Ο Πλάνετ κατέχει νόμιμη άδεια λειτουργίας. Οταν κάποιος
υποβάλει την ‘άδεια , υποβάλει και όλα τα στοιχεία του προφίλ
του σταθμού αλλά και του ανθρώπινου στελεχικού δυναμικού. Με
βάση αυτά τα δύο στοιχεία – φυσιογνωμία και εργαζόμενοι –
βαθμολογείται .
Η αποκλειστική αρμοδιότητα ανήκει στο ΕΡΣ. Το ΕΣΡ εφόσον
υπάρξουν καταγγελίες , θα εξετάσει εάν παραμένουν οι δύο όροι
βάση των οποίων αδειοδοτήθηκε . Εάν υπάρχει αναντιστοιχία ,
πρέπει να επιβληθούν οι νομικές κυρώσεις και ίσως και ανάκληση
της άδειας .
Για την πολιτική ευθύνη πρέπει να την καθορίσουμε. Θα
μπορούσαμε να κατηγορήσουμε την κυβέρνηση εάν η στρατηγική της
ήταν να μην ενισχύονται οι ενημερωτικοί σταθμοί . Εδώ
συμβαίνει μάλλον το αντίθετο.. Σήμερα ψηφίζεται το νομοσχέδιο
για το βασικό μέτοχο , ΄διάταξη του οποίου ενισχύει ακόμη
περισσότερο τους ενημερωτικούς σταθμούς .
Εδώ στον Πλάνετ , είναι γνωστό ότι αδειδοτήθηκε με βάση το
προφίλ ενός ενημερωτικού σταθμού . Εάν αυτό το προφίλ
αλλοιώνεται . τότε τίθεται θέμα νομιμότητας του σταθμού. Είναι
σαφές . Εχει ευθύνη η ανεξάρτητη αρχή .
Επίσης για τις συνεχείς και νόμιμες μεταβιβάσεις μετοχών
επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων προβλέπεται σχετική διαδικασία
έγκρισης πάλι από το ΕΣΡ. Οταν γίνεται μια μεταβίβαση
υποβάλλεται ένα σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο στο ΕΣΡ και
αυτό αφού ελέγξει την διαφάνεια και την φερεγγυότητα των νέων
μετόχων, τότε παρέχει την άδεια.

Εγινε πολύ συζήτηση για τις ανεξάρτητες αρχές . Μπήκε στο
Σύνταγμα και τώρα επιχειρηματολογούμε για το αν πρέπει να
παρεμβαίνει η κυβέρνηση . Εδώ στην Ελλάδα , οι ανεξάρτητες
αρχές- όπως αποφάσισαν και τα πολιτικά κόμματα – αναγορεύθηκαν
σε κύριο και αποκλειστικό ρυθμιστή του ραδιοτηλεοπτικού
τοπίου. Αρα από αυτούς περιμένουμε να αντιμετωπίσουν τα όποια
εργασιακά προβλήματα προκύψουν. Εκεί θα προσφύγουν οι
εργαζόμενοι αλλά και η κυβέρνηση.”
ΕΡΩΤΗΣΗ Δημήτρης Καμαρινόπουλος (ΕΤΕΡ)
Υπάρχει ένας νόμος ο 2328ο οποίος , καθορίζει το
ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Το άρθρο 1 είναι περί συλλογικών
συμβάσεων .Οταν δεν υπάρχουν υπογεγραμμένες συλλογικές
συμβάσεις , όταν έχουν υπογραφεί κάποιες και έχουν καταγγελθεί
από την εργατική πλευρά , τι πρέπει να γίνει
ΑΠΑΝΤΗΣΗ .
Ισχύουν οι συλλογικές συμβάσεις της ΕΡΤ. Εάν δεν έχουν
υπογραφεί οι συλλογικές συμβάσεις μεταξύ των εργαζομένων κάθε
σταθμού ή με τον ίδιο τον ιδιοκτήτη ή με την ένωση των
ιδιοκτητών, ακολουθούνται οι συλλογικές συμβάσεις της ΕΡΤ
Εάν πάλι έχουν καταγγελθεί από τους εργαζόμενους , ισχύουν και
πάλι της ΕΡΤ
ΕΡΩΤΗΣΗ .
Εάν ο νόμος περί συλλογικών συμβάσεων δεν τηρείται τι οφείλει
να πράξει η κυβέρνηση .
ΑΠΑΝΤΗΣΗ .
Οι κυρώσεις είναι από επίπληξη έως ανάκληση της άδειας. ΤΟ ΕΣΡ
πρέπει να επιβάλει τις κυρώσεις
Στην 4ωρη απεργιακή παρέμβαση στον αέρα του PLANET 99,5
συμμετείχαν οι βουλευτές, Παναγιώτης Λαφαζάνης, Λιάνα Κανέλλη,
Φώτης Κουβέλης, Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, Μιλτιάδης Εβερτ, οι
πρώην βουλευτές Μανώλης Γλέζος, και Γιάννης Δημαράς, ο νομικός
σύμβουλος του υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ, Κώστας Δρούγκας και το
μέλος του ΕΣΡ Νίκος Καϊμάκης.

Από τη ΓΣΕΕ συμμετείχαν οι Δημήτρης Στρατούλης και Γιάννης
Μανώλης, από το ΕΚΑ ο Νίκος Ψιχαλάκης, από το ΠΑΜΕ ο Γιάννης
Σταυρόπουλος. Παρεμβάσεις έκαναν ο Πρόεδρος Συλλόγου Υπαλλήλων
Βιβλίων Χάρτου Αττικής, Ντίνος Παλαιστίδης.
Στην κινητοποίηση των εργαζομένων στο ΤΕΜΡΟ και του PLANET
συμμετείχαν αρκετά μέλη του Μικτού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ, ενώ
παρεμβάσεις έκαναν και πολλοί δημοσιογράφοι συνδικαλιστές και
ακροατές των σταθμών.

