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Με έκπληξη και αγανάκτηση λάβαμε γνώση του αιφνιδιαστικού
κοινοποιηθέντος στην Ένωσή μας Προσχεδίου Υπουργικής Απόφασης που
αφορά στην «Άσκηση του επαγγέλματος του τεχνικού βιομηχανίας,
κινηματογράφου και τηλεόρασης».
Η κοινή μας τοποθέτηση απέναντι στο προσχέδιο αυτό είναι:
Καταγγέλλουμε τον αιφνιδιασμό ως προς την σύνταξη και κοινοποίηση του
χωρίς να προηγηθεί οποιοσδήποτε ουσιαστικός διάλογος που είναι απολύτως
αναγκαίος όταν ιδίως πρόκειται για θεσμική επαγγελματική ρύθμιση και
μάλιστα σε πολιτικά πονηρά χρόνο, πριν την διενέργεια των βουλευτικών
εκλογών. Και όλα αυτά παρά τη διακήρυξή σας για την εφαρμογή της
ανοιχτής διακυβέρνησης (open gov).
Κρίνουμε απολύτως αναγκαία τη διενέργεια ουσιαστικού διαλόγου με την
συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων όπως σας γνωστοποιήσαμε με
την άμεση έγγραφη αντίδρασή μας που σας κοινοποιήσαμε από κοινού μόλις
λάβαμε γνώση του κειμένου του προσχεδίου σας.
Ενδεικτικά σας αναφέρουμε για επιμέρους ρυθμίσεις το ακόλουθο:
Α. Κατάργηση από το Υπουργείο Πολιτισμού ολόκληρης της δομής του
συστήματος σπουδών για την απόκτηση εξειδικευμένων πτυχίων και μάλιστα

σε μια εποχή των ραγδαίων εξελίξεων της επιστήμης και της τεχνολογίας, οι
εξειδικευμένες σπουδές και η κατάρτιση είναι όσο ποτέ αναγκαία.
Β. Η εξαίρεση από κάθε ρυθμιστικό πλαίσιο των μη επαγγελματικών
προδιαγραφών τεχνικών εξοπλισμών και ιδίως από «δημοσιογράφους,
φωτογράφους και ρεπόρτερ», η οποία στην πραγματικότητα προτρέπει την
εργοδοσία να χρησιμοποιεί μη καταρτισμένους τεχνικά εργαζόμενους αλλά και
εργαζόμενους άλλων ειδικοτήτων να απασχολούνται με ξένα από την
ειδικότητά τους καθήκοντα (π.χ. δημοσιογράφοι).
Γ. Η υπερεκμετάλλευση εργαζομένων που είναι κάτοχοι περισσοτέρων
αδειών, τους οποίους οι εργοδότες νόμιμα πλέον θα μπορούν να απασχολούν
και μάλιστα ταυτόχρονα σε καθήκοντα πολλαπλών ειδικοτήτων.
Δ. Κατάργηση της ειδικότητας του ηχολήπτη ικανοποιώντας πάγιο αίτημα των
εργοδοτών στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και κινηματογραφικούς
τηλεοπτικούς
παραγωγούς και μάλιστα κατά παράβαση ισχυουσών
συλλογικών ρυθμίσεων.
Ρύθμιση που εκτός όλων των άλλων αρνητικών συνεπειών της ενέχει και
σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των εργαζομένων με πρόσχημα την
παγκόσμια πρωτοφανή τεχνική ορολογία «αυτοματοποιημένη και
ενσωματωμένη ηχοληψία», τεχνολογία που ήδη υπάρχει στα κινητά
τηλέφωνα.
Παραλείπονται από την λίστα των ειδικοτήτων βασικές τηλεοπτικές και
κινηματογραφικές ειδικότητες όπως: booman, μηχανικός τηλεόρασης
(master), τεχνικός ραδιοζεύξεων (link), τεχνικός ροής εικόνας, τεχνικός μίξης
εικόνας και πολλές άλλες ειδικότητες. Η επιλογή των τυπικών προσόντων για
την απόκτηση των βασικών ειδικοτήτων που επιλέγετε να διατηρήσετε είναι
απαράδεκτη διότι όπως προαναφέραμε καταργεί την οποιαδήποτε τεχνική
γνώση και μόρφωση με την ισοπέδωσή τους σε επίπεδο ανειδίκευτου εργάτη.
Επιχειρείται έννομα η φωτογραφική ρύθμιση η νομιμοποίηση και της
επαγγελματικής μας χωρίς τις ελαστικές και κακοπληρωμένες σχέσεις
εργασίας, λειτουργείται ως εντολοδόχοι των ιδιωτικών εργοδοτικών
συμφερόντων. Είναι τυχαίο ότι το σύνολο των προτεινόμενων ρυθμίσεων
αποτελεί πάγια θέση και πρόταση των εργοδοτικών οργανώσεων του χώρου
εδώ και πολλά χρόνια.
Τέλος, αν και ως Υπουργός είχατε υποχρέωση να περιγράφετε τα καθήκοντα
των επιμέρους ειδικοτήτων (έστω αυτών που περιλαμβάνονται στο προσχέδιό
σας) προφανώς λόγω κεκτημένης ταχύτητας δεν τα αναφέρατε καν.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ
Ζητούμε την απόσυρση του εν λόγω Προσχεδίου και την διεξαγωγή
μετεκλογικά ενός καλόπιστου διαλόγου με την συμμετοχή όλων των
εμπλεκόμενων φορέων.
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