
  

                                                                                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα,     19.3. 2019
Αριθ. Πρωτ.:74

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
            Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
            Τμήμα Ερωτήσεων  
                      Αθήνα Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29

Ταχ. Κώδικας: 101 10 - Αθήνα
TELEFAX: 210 5203872
Πληροφορίες: Π.Παναγιωτακοπούλου 
Τηλέφωνο: 2131516475
e-mail: ypertns@ypakp.gr

ΘΕΜΑ: Σχετικά με  τα κανάλια εθνικής εμβέλειας (STAR CHANNEL, ΑΛΦΑ,  OPEN BEYOND,
ΑΝΤ1 και ΣΚΑΙ). 
ΣΧΕΤ.:  Η αρ. πρωτ. 5445/06.02.2019 ΕΡΩΤΗΣΗ.

        
Σε  απάντηση  του  ανωτέρω  σχετικού  που  κατατέθηκε  στη  Βουλή  από  τους

Βουλευτές,κ.κ.Ι.Καβαδδία  Α.Αθανασίου  ,  Γ.Ακριώτη,

Α.Αναγνωστοπούλου,Ε.Αυλωνίτου  ,Σ.Βαρδάκη  ,  Ι.Γκιόλα,  Θ.Δρίτσα,Π.Δριτσέλη

Δ.Εμμανουηλίδη,  Μ.Θελερίτη,Ν.Θηβαίο,  Ζεϊμπέκ  Χουσείν,  Α.Ιγγλέζη,Γ.Καίσα,

Χ.Καραγιαννίδη  ,Ε.  Καρακώστα,    Μ.Κάτση,Χ.Καφαντάρη,  Γ.Κυρίτση  ,  Σ.Λάππα,

Χ.Μαντά , Ν.Μανιό , Δ.Μάρδα, Τ.Μηταφίδη Α.Μιχαηλίδη ,Κ.Μορφίδη , Θ.Μουμουλίδη,

Μ. Μουσταφά, Γ.Μπαλαούρα, Α.-Ν.-Δ.Μπαλτά, Α.Μπαλωμενάκη, Γ.Πάλλη, Γ.Πάντζα,

Ν.Παπαδόπουλο,  Χ.Παπαδόπουλο,  Ν.Παρασκευόπουλο,  Κ.Παυλίδη  Α.Πρατσόλη

,Α.Ριζούλη  ,  Δ.Ρίζο,  Π.Σκουρλέτη,Π.  Σκουρολιάκο,Ε.Σκούφα,  Ε.  Σταματάκη,

Α.Σταμπουλή,Ι.Στέφο, Α. Συρίγο, Ν.Συρμαλένιο, Α.Τριανταφυλλίδη,Μ.Τριανταφύλλου

Ι.Τσιρώνη ,  Ν.Φίλη,  Α.Χριστοδουλοπούλου  και   Γ.Ψυχογιό ,σας πληροφορούμε τα

εξής  :     

    Α.  Σύμφωνα  με το Τμήμα Επιθ/σης Εργασιακών Σχέσεων του ΣΕΠΕ Παλλήνης

σας γνωρίζουμε τα κάτωθι  :

      Στην περιοχή αρμοδιότητάς του εδρεύει ο σταθμός  «ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε.»,  που  απασχολεί  (519)  μισθωτούς  (σύμφωνα  με  την

τρέχουσα κατάσταση στο Π.Σ. Εργάνη).       

Κατά  το  έτος  2016,  διενεργήθηκε  μία  (1)  εργατική  διαφορά  μεταξύ  της

«ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε.»  και  της  Ένωσης  Συντακτών

Ημερησίων  Εφημερίδων  Αττικής,  με  αντικείμενο  συζήτησης  «την  μη

χορήγηση της αποζημίωσης μη ληφθείσας άδειας ετών 2014 και 2015», η

οποία επιλύθηκε σχετικά.
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Όσον αφορά στο θέμα των καταγγελιών σύμβασης εργασίας, η επιχείρηση

προέβη σε τρεις (3) καταγγελίες κατά το μήνα Νοέμβριο 2018, σε μηδενικές

καταγγελίες  κατά  το  μήνα  Δεκέμβριο  2018  και  σε  δύο  (2)  τον  μήνα

Ιανουάριο 2019. 

  . Η  επιχείρηση  «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  Α.Ε.»  (OPEN TV),  απασχολεί  (515)

μισθωτούς                      (σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση στο Π.Σ.

Εργάνη). 

Σχετικά  με  το  θέμα  των  καταγγελιών  σύμβασης  εργασίας,  η  επιχείρηση

προέβη σε έξι (6) καταγγελίες κατά το μήνα Νοέμβριο 2018, σε δέκα τρεις

(13) κατά το μήνα Δεκέμβριο 2018 και σε μία (1) κατά τον Ιανουάριο 2019.

       

     Β. Σύμφωνα  με το  Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του ΣΕΠΕ Ν. Ιωνίας

και από έλεγχο που πραγματοποίησε στο Π.Σ. Εργάνη, διαπιστώθηκαν τα εξής :

 Η επιχείρηση  «AΝΤΕΝΝΑ  TV Α.Ε.»,  απασχολεί  κατά  την  παρούσα  περίοδο

(444) μισθωτούς,

 Η επιχείρηση «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» (STAR), απασχολεί κατά την παρούσα

περίοδο (443) μισθωτούς. Για το τρίμηνο Νοεμβρίου 2018 - Ιανουάριου 2019,

δεν προέβη σε καμία καταγγελία σύμβασης, 

 Για το ίδιο χρονικό διάστημα, η επιχείρηση «AΝΤΕΝΝΑ  TV Α.Ε.» προέβη σε

δέκα εννέα (19) καταγγελίες συμβάσεων εργασίας, 

.   Η  επιχείρηση  «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  Α.Ε.»  (OPEN BEYOND),  επίσης,  το  ίδιο

χρονικό                       διάστημα προέβη σε είκοσι (20) καταγγελίες συμβάσεων

εργασίας. 

     

     Γ. Το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικού Τομέα του 

ΣΕΠΕ Πειραιά, διαπίστωσε  τα κάτωθι  :

     Στην περιοχή αρμοδιότητάς του εδρεύει ο σταθμός «ΣΚΑΙ», επί της οδού Εθν. 

Μακαρίου &  Φαληρέως στο Ν. Φάληρο. Η εν λόγω επιχείρηση με την επωνυμία ΣΚΑΙ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ απασχολεί (503) μισθωτούς (σύμφωνα με την τρέχουσα 

κατάσταση στο Π.Σ. Εργάνη). 

     Κατά τα έτη 2016 έως 2018, διενεργήθηκαν δύο (2) εργατικές διαφορές, με

αντικείμενο  συζήτησης  «την  μη  εφαρμογή  μισθολογικών  κλιμακίων  της  ΣΣΕ

τεχνικών ΕΤΕΡ και άκυρη απόλυση συνδικαλιστή», οι οποίες επιλύθηκαν σχετικά.

     Όσον αφορά στο θέμα των καταγγελιών σύμβασης εργασίας,  η επιχείρηση

προέβη σε (27) καταγγελίες συμβάσεων το τρίμηνο Νοεμβρίου 2018 έως τον μήνα

Ιανουάριο 2019. 
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         Τέλος, η υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας, πραγματοποίησε τους  

ακόλουθους ελέγχους :

 Στις  12.10.2018,  πραγματοποίησε  έλεγχο  στην  επιχείρηση  «ALPHA

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.»,  παρουσία του Γεν.  Γραμ. ΕΤΙΤΑ.  Κατά τον

έλεγχο  βρέθηκαν  (84)  εργαζόμενοι  στον  χώρο  εργασίας  και  δεν

διαπιστώθηκε παράβαση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Ακόμα,

την ίδια ημέρα πραγματοποίησε έλεγχο στην επιχείρηση «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Α.Ε.» (STAR), παρουσία του Γεν. Γραμ. ΕΤΙΤΑ. Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν (64)

εργαζόμενοι  στον  χώρο  εργασίας  και  δεν  διαπιστώθηκε  παράβαση  των

διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

 Στις 17.10.2018, πραγματοποίησε έλεγχο στην επιχείρηση «ΣΚΑΙ» κατά τον

οποίο βρέθηκαν (21) εργαζόμενοι στον χώρο εργασίας και δεν διαπιστώθηκε

παράβαση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.  

Από τα παραπάνω καθίσταται  προφανές ότι  για  το Υπουργείο  Εργασίας και τις

αρμόδιες υπηρεσίες του, όπως το Σ.ΕΠ.Ε. η διασφάλιση της νομιμότητας στους

χώρους εργασίας και ειδικά στις μεγάλες επιχειρήσεις είναι κεντρικός στόχος από

την  πρώτη  στιγμή  που  αναλάβαμε  τη  διακυβέρνηση  της  χώρας.  Τα  αρμόδια

ελεγκτικά όργανα παρεμβαίνουν ουσιαστικά και με συνέπεια σε κάθε περίπτωση

που γίνονται δέκτες ζητημάτων καταστρατήγησης της εργατικής νομοθεσίας και

βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα να δεχθούν και να εξετάσουν άμεσα κάθε σχετικό

αίτημα  εργαζόμενων,  σωματείων  ή  πολιτών  προκειμένου  να  εφαρμόσουν

απαρέγκλιτα  τις  κείμενες  διατάξεις,  στο  πλαίσιο  πάντα  του  εκ  του  νόμου

καθοριζόμενου  πεδίου  αρμοδιοτήτων  του.  Έχει  καταστεί  πλέον  παραπάνω  από

σαφές δεν υπάρχουν εργοδοτικά άσυλα και άβατα.

                                  

                                                                                       Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

                                                                                           Ε. ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ 
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