ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΦΙΛΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Την 8/4/2019 και ώρα 11:00 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη συμφιλίωσης στο Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, βάσει των άρθρων 3α του
Ν.3996/2011 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα) και 13 του Ν.1876/1990, παρουσία
του Γενικού Γραμματέα κ.Ανδρέα Νεφελούδη

και της Συμφιλιώτριας κ.Σωτηρίου

Αικατερίνης, κατόπιν αιτήματος της Ένωσης Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής
(Ε.Τ.Ι.Τ.Α), μεταξύ της ιδίας και της Ειδικής Διαχειρίστριας της εταιρίας «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ»
(“MEGA CHANNEL”).
Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν οι αντιστοίχως αναφερόμενοι εκπρόσωποι. Από την Ε.Τ.Ι.Τ.Α,
οι κ.κ.Αλιφέρης Γ., Σκεπετζάκης Γ., Δαλετζάκης Μ. και Καραμήτσας Δ. (δικηγόρος).
Επίσης, παρέστη ο κ.Κοτσιρώνης Ρ. ως εκπρόσωπος της Ένωσης Τεχνικών Ιδιωτικής
Τηλεόρασης Βορείου Ελλάδος (Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε). Εκ μέρους της Ειδικής Διαχειρίστριας της
εταιρίας «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ», προσήλθε ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος (δυνάμει του
αρ.4835/16-1-2019 εγγράφου που προσκομίστηκε) κ.Παπαδημητρίου Κ.
Η αιτούσα συνδικαλιστική οργάνωση ανέφερε τα εξής: Ο τηλεοπτικός σταθμός «MEGA
CHANNEL» επί του παρόντος δεν λειτουργεί (με εξαίρεση τη λειτουργία μέσω διαδικτύου),
ενώ θα έπρεπε να έχει τεθεί σε λειτουργία βάσει δικαστικής απόφασης. Οι εργαζόμενοι
έχουν διακόψει την επίσχεση εργασίας και προσέρχονται στον χώρο εργασίας, ενώ
παραμένουν απλήρωτοι εδώ και 31 μήνες, Επίσης, δεν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές
τους εισφορές από τον Μάρτιο του 2018 και έπειτα. Ζητούν να καταβληθούν οι οφειλόμενες
αποδοχές, να τακτοποιηθούν οι εκκρεμείς ασφαλιστικές εισφορές και να θέσει η Ειδική
Διαχειρίστρια τον τηλεοπτικό σταθμό σε λειτουργία, όπως οφείλει βάσει της δικαστικής
απόφασης.
Ο εκπρόσωπος της Ειδικής Διαχειρίστριας ανέφερε τα εξής: α) Η Ειδική Διαχειρίστρια
θεωρεί ότι η λειτουργία μέσω διαδικτύου αποτελεί λειτουργία, β) Έχουν χρησιμοποιηθεί
ορισμένοι εργαζόμενοι της εταιρίας «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ» για λειτουργίες της Ειδικής
Διαχείρισης (π.χ: καταγραφή στοιχείων) καθώς και για την υποστήριξη της λειτουργίας
μέσω διαδικτύου, γ) Όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές, η Ειδική Διαχειρίστρια
σκοπεύει να καταθέσει ΑΠΔ για όλο το εν ενεργεία προσωπικό και για όλο το χρονικό
διάστημα, υποβάλλοντας και σχετικό ερώτημα προς τις υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α για τους εν
επισχέσει, δ) Όσον αφορά την επίσχεση εργασίας, δήλωσε ότι αυτή δεν έχει προσβληθεί
δικαστικά, ε) Οι αποδοχές του προσωπικού που οφείλονται δεν μπορούν να καταβληθούν
επί του παρόντος ελλείψει διαθεσίμων, στ) Έχουν αναζητηθεί λύσεις για την περαιτέρω
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λειτουργία του τηλεοπτικού σταθμού μέσω συνδρομητικής πλατφόρμας, αλλά έως τώρα δεν
έχει καταστεί δυνατή η επίτευξη λύσης.
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Γενικός Γραμματέας κ.Νεφελούδης κάλεσε τον εκπρόσωπο της
Ειδικής Διαχειρίστριας να υποβάλλει συγκεντρωτική κατάσταση των εν ενεργεία
εργαζομένων της εταιρίας στο Υπουργείο, να ενημερώσει το Υπουργείο για την πορεία του
ερωτήματος προς τον ΕΦΚΑ σχετικά με την υποβολή των ΑΠΔ για τους εν επισχέσει, καθώς
επίσης και να χορηγηθούν οι βεβαιώσεις που απαιτούνται στους εργαζόμενους,
προκειμένου να είναι σε θέση να υποβάλλουν αίτηση για το επίδομα αφερεγγυότητας.
Επίσης, κάλεσε τον εκπρόσωπο της Ειδικής Διαχειρίστριας να επιταχύνει τις διαδικασίες για
την εξόφληση των αποδοχών που οφείλονται στους εργαζόμενους.
Σε αυτό το σημείο ο εκπρόσωπος της Ειδικής Διαχειρίστριας δήλωσε ότι θα ακολουθηθεί η
νόμιμη διαδικασία.
Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε τους εργαζόμενους για το νέο πρόγραμμα
«Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την προσαρμογή στις αλλαγές του
οικονομικού περιβάλλοντος», το οποίο απευθύνεται σε «εγκλωβισμένους» εργαζόμενους
που έχουν εκπροσωπηθεί σε τριμερείς συμφιλιωτικές συναντήσεις και παρέχει δράσεις
εξατομικευμένης συμβουλευτικής και κατάρτισης (Ως προς αυτό θα πρέπει να υποβληθεί
αναλυτική κατάσταση οφειλομένων ανά εργαζόμενο προκειμένου να συμπεριληφθεί στο
παρόν πρακτικό).
Οι εκπρόσωποι της Ε.Τ.Ι.Τ.Α

Ο εκπρόσωπος της Ειδικής Διαχειρίστριας

Ο εκπρόσωπος του Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε
Η Συμφιλιώτρια
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