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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στη σημερινή
συνεδρίασή της στις Βρυξέλλες, αποφάσισε ομόφωνα την περαιτέρω
διερεύνηση του θέματος των συμβασιούχων.
Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Αναφορών
– Αποφάσισε να ενημερώσει τις ελληνικές αρμόδιες αρχές, με
επιστολή που θα τους απευθύνει, για την υποχρέωση συμμόρφωσής
τους, σχετικά με τη μεταφορά της Οδηγίας 99/70 στο ελληνικό
δίκαιο υπό το φως και της τελευταίας απόφασης του Δικαστηρίου
των ΕΚ (ΔΕΚ).
– Επίσης, απαίτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιταχύνει
την εξέταση του θέματος, ιδιαίτερα υπό το φως των νέων
δεδομένων που αφορούν όχι μόνο την απόφαση του ΔΕΚ
(C-212/04,4/7/2006) αλλά και την πρόσφατη απόφαση 18/2006 του
Αρείου Πάγου καθώς και των νόμων 3301/04 και 3388/05 που
δίνουν τη δυνατότητα στο Δημόσιο να μην εφαρμόζει δικαστικές
αποφάσεις (π.χ. ασφαλιστικά μέτρα ή προσωρινές διαταγές υπέρ
των συμβασιούχων κ.λ.π.).
Η συζήτηση έγινε με αφορμή την αναφορά της ΕΣΗΕΜ-Θ που είχε
κατατεθεί από το 2003 σχετικά με τους όρους πρόσληψης
δημοσιογράφων στην ΕΡΤ.
Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών, ο Πρόεδρος της
ΕΣΗΕΜ-Θ, κ. Δ. Γουσίδης τόνισε ότι «υπάρχει το εξής οξύμωρο:
από τη μια πλευρά η ΕΡΤ, με την εφαρμογή του Π.Δ. αποδέχεται
ότι οι δημοσιογράφοι που απασχολεί δεν είναι εργολάβοι αλλά
εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Από την άλλη,
καταρτίζει συμβάσεις έργου για δημοσιογράφους οι οποίοι
καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της, αρνείται δηλαδή

αυτό που εμπράκτως αποδέχθηκε».
Ο Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, κ. Πάνος Σόμπολος, επίσης παρών στη
συνεδρίαση της Επιτροπής του ΕΚ, σημείωσε, «με το Π.Δ. 164/04
τακτοποιήθηκε μεγάλος αριθμός συμβασιούχων στην ΕΡΤ. Έχει
δημιουργηθεί όμως, μετά την εφαρμογή του, μια νέα κατάσταση:
εξακολουθούν να συνάπτονται συμβάσεις ορισμένου χρόνου επειδή
οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες εξακολουθούν να υφίστανται.
Ζητάμε να παραμείνει ανοιχτό το θέμα των συμβασιούχων έως την
οριστική επίλυσή του».
Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ, κ. Δ. Τσαλαπάτης, επεσήμανε ότι «είναι
αδιανόητο να υπάρχουν αυτή τη στιγμή εργαζόμενοι τριών
ταχυτήτων στη δημόσια ραδιοτηλεόραση ακριβώς λόγω της μη ορθής
εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας αλλά και της εθνικής
νομοθεσίας για τις εργασιακές σχέσεις, με δυσμενείς επιπτώσεις
και στην πολυφωνία. Το θέμα πρέπει να μείνει ανοιχτό γιατί
είναι θέμα δημοκρατίας».
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών παρευρίσκονταν και
στήριξαν τα αιτήματα των εκπροσώπων των δημοσιογράφων οι
‘Ελληνες ευρωβουλευτές: κ.κ. Μ.Κασσιώτου-Παναγιωτοπούλου και
Μ. Ματσούκα και οι κ.κ. Μ. Μαυρομάτης και Δ. Παπαδημούλης,
καθώς και ο νομικός σύμβουλος της ΕΣΗΕΑ και της ΕΣΗΕΜ-Θ κ.
Λάζαρος Μπελίτσης.
Η κα Ματσούκα (ΠΑΣΟΚ), αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών που
πρότεινε και την αποστολή επιστολής προς τις ελληνικές αρχές,
παρότρυνε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαβάσει προσεκτικότερα
την απόφαση του ΔΕΚ βάσει της οποίας οι ελληνικές αρχές
οφείλουν να αναπροσαρμόσουν το εθνικό μας δίκαιο υπέρ των
εργαζομένων.
Ο κος Μαυρομάτης (ΝΔ) τόνισε πως με τα Π.Δ. 164/04 και 180/04
έχει προσαρμοστεί σε μεγάλο βαθμό η εθνική νομοθεσία στο
κοινοτικό δίκαιο ωστόσο το ζήτημα πρέπει να παραμείνει
ανοιχτό. Ζήτησε επιπλέον πληρέστερη ενημέρωση από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ο κος Παπαδημούλης (ΣΥΝ) υπενθύμισε τη διαβεβαίωση προς τον
ίδιο, κατά τη συνεδρίαση του ΕΚ την προηγούμενη εβδομάδα, του
αρμόδιου Επιτρόπου κ. Φρατίνι, πως οι νόμοι 3301/04 και

3388/05 που δίνουν τη δυνατότητα στο Δημόσιο να μην εφαρμόζει
δικαστικές αποφάσεις βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Η κα Κασσιώτου-Παναγιωτοπούλου (ΝΔ) επίσης αντιπρόεδρος της
Επιτροπής Αναφορών που προήδρευε της συνεδρίασης, υποστήριξε
όλες τις θέσεις των προλαλησάντων ευρωβουλευτών και
συνοψίζοντας τόνισε, οτι ομόφωνα τα μέλη της Επιτροπής
Αναφορών ζητούν το θέμα να παραμείνει ανοιχτό.
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