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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 

Η πληνληζηηθή Επηηξνπή ησλ πλεξγαδνκέλσλ Ελώζεσλ ζηνλ ρώξν ησλ ΜΜΕ 

απέζηεηιε ρζεο πξνο ηνλ Πξόεδξν ηνπ Εζληθνύ πκβνπιίνπ Ραδηνηειεόξαζεο  θ. Ισάλλε 

Λαζθαξίδε, επηζηνιή κε ηελ νπνία δεηεί άκεζε ζπλάληεζε πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί γηα ην 

εξώηεκα πνπ ππέβαιε πξνο ην ΕΡ ν ςεθηαθόο πάξνρνο DIGEA ζρεηηθά κε ηε λνκηκόηεηα 

ηεο εθπνκπήο ηνπ ζήκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ALTER θαη λα εθζέζεη ηηο απόςεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, πξνηνύ ην πκβνύιην γλσκνδνηήζεη επ’ απηνύ, όπσο πξνβιέπεηαη από ην 

Νόκν. 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο επηζηνιήο πξνο ηνλ Πξόεδξν ηνπ ΕΡ θ. Ι. Λαζθαξίδε, έρεη σο εμήο: 

«Κύξην 

Ισάλλε Λαζθαξίδε 

Πξόεδξν ηνπ ΕΡ 

 

Είλαη γλσζηόλ όηη νη εξγαδόκελνη δεκνζηνγξάθνη, ηερληθνί θαη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη 

ζηνλ ηειενπηηθό ζηαζκό «ALTER» επξίζθνληαη ζε επίζρεζε εξγαζίαο επεηδή παξακέλνπλ 

απιήξσηνη από ηνλ Ιαλνπάξην, δειαδή πεξίπνπ έλα έηνο. Από δε ηελ 2.12.2011 ν ζηαζκόο 

έπαςε λα εθπέκπεη πξόγξακκα, ελώ κεηαδίδεη κόλν θάξηα ησλ εξγαδνκέλσλ αλαθεξόκελε 

ζηνπο ιόγνπο δηαθνπήο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Όπσο πιεξνθνξεζήθακε, ν ςεθηαθόο πάξνρνο DIGEA, ηνπ νπνίνπ κέινο είλαη ην 

«ALTER», ππέβαιε ην εξώηεκα θαηά πόζν ε εθπνκπή ηνπ ζήκαηνο είλαη λόκηκε θαη ηη 

πξνηίζεηαη λα πξάμεη ην ΕΡ. 

Καηόπηλ απηώλ θαη δεδνκέλνπ όηη βάζεη ηνπ αξ. 4 §3 ηνπ λ. 2863/2000 «ην πιαίζην 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ άξζξνπ απηνύ ην ΕΡ, εθόζνλ θξίλεη όηη αλαθύπηεη ε αλάγθε εμέηαζεο 

δεηεκάησλ πνπ ελδηαθέξνπλ ζπγθεθξηκέλεο ή θαη επξύηεξεο θνηλσληθέο ή επαγγεικαηηθέο 
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νκάδεο, δεηεί ηε δηαηύπσζε ζρεηηθήο γλώκεο, από εθπξνζώπνπο ή ζπιινγηθνύο θνξείο ησλ 

νκάδσλ απηώλ» δεηνύκε λα νξίζεηε ζπλάληεζε καδί καο, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνύκε γηα ην 

πεξηερόκελo ηεο θαηαγγειίαο θαη λα ζπδεηήζνπκε γηα ηε βαζηκόηεηά ηεο θαη ηηο ελδερόκελεο 

ζπλέπεηεο ηεο νηαζδήπνηε απόθαζήο ζαο ζηνπο εξγαδόκελνπο-νκήξνπο ηνπ ζηαζκνύ.  

Γηα ηε Δηαζσκαηεηαθή Επηηξνπή 

  Ο Πξόεδξνο                                                               Ο Γξακκαηέαο 

Δεκήηξεο Σξίκεο                                                    Γηάλλεο Πιαρνύξεο 

Πξόεδξνο ΕΗΕΑ                                                                Πξόεδξνο ΕΠΗΣ» 


