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Αθήνα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2009 
 

Ανακοίνωση - Δελτίο Τύπου 
Το ασφαλιστικό (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), ο διάλογος (υπουργού απασχόλησης-συντεχνιαστών) 

και η ταφόπλακα των ταμείων Τύπου. 
 
Για μιαν ακόμα φορά οι γνωστοί υπηρέτες της κυβέρνησης και χρόνιες γλάστρες της εργοδοσίας κινδυνολογούν για 
να αποπροσανατολίσουν τον κλάδο. Τώρα επιχειρούν, στο ασφαλιστικό, να τα φορτώσουν στους τεχνικούς, 
ελπίζοντας ότι δεν θα φανερωθεί η αθλιότητα αυτών που βοήθησαν την Πετραλιά να δημιουργήσει ένα Ταμείο για 
να καταρρεύσει.  
Και θέλουν ένα Ταμείο υπό κατάρρευση και μια δοτή διοίκηση –χωρίς εκπρόσωπο εργαζομένων– για να 
παραμείνουν στο απυρόβλητο οι πραγματικοί υπεύθυνοι για τα δομημένα ομόλογα, για να μην ερευνηθούν οι 
διοικητικές και συνδικαλιστικές ευθύνες για τις παραγραφές οφειλών, για να υπάρχει αγγελιόσημο που διαφεύγει, 
για να μην έχουμε ισολογισμούς ως απόδειξη ορθής διαχείρισης, για να εξακολουθήσουν να μην εισπράττονται οι 
καταβολές κρατήσεων σε όσους εργοδότες θέλουνε, για να διατηρείται μια σχέση ρουσφετιού και προσωπικών 
εξυπηρετήσεων σε ασφαλισμένους - εκλογική πελατεία σε βάρος τόσο των άλλων συναδέλφων τους όσο και της 
συνολικής λειτουργίας του Ταμείου.   
Καταγγέλλουν οι ψεύτες μάλιστα ότι αρχίσαμε διάλογο με την Πετραλιά σε μια προσπάθεια, όπως λένε, να μπούμε 
στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ από το ..παράθυρο. Ακόμα: 
• Μιλάνε για επέλαση 7.513 τεχνικών ραδιοφωνίας-τηλεόρασης που «θα διαλύσουν το ΕΤΑΠ ΜΜΕ». 
• Αποσιωπούν επίτηδες ότι εμείς διεκδικούμε την άμεση ένταξη τεχνικών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου 

ισχύει αγγελιόσημο, δηλαδή για περίπου 1.400 εργαζόμενους σε ραδιοφωνία και τηλεόραση. Εξάλλου και σε 
αυτόν τον εντόνως αμφισβητούμενο αριθμό (7.513) που δίνει το υπουργείο, προφανώς καταγράφονται σε 
ολόκληρη τη χώρα όλοι όσοι δηλώνονται από τους εργοδότες στο ΙΚΑ ως τεχνικοί ραδιοφωνίας και 
τηλεόρασης, χωρίς κανέναν έλεγχο (εφαρμογή ΣΣΕ, ειδικότητες, αδειοδότηση κ.λπ.). 

• Επαίρονται ότι ως συνδικαλιστικοί προφήτες πρόβλεψαν από πέρυσι αυτό τον αριθμό των 7.513 ασφαλισμένων 
τεχνικών. Όμως, στην πραγματικότητα, όσοι μιλούσαν για αυτόν τον τελικό αριθμό, ο οποίος εμφανίστηκε 
…δέκα μήνες αργότερα (!) στην αναλογιστική μελέτη του υπουργείου, αποκαλύπτουν ότι ήταν συνεργοί, 
γνώστες και σε διατεταγμένη υπηρεσία παπαγαλάκια της κυβέρνησης και των εργοδοτών. Επιβεβαιώνουν αυτό 
που όλοι ξέρουμε.  

• Ξεμοναχιάζουν Ενώσεις ή πρόσωπα υιοθετώντας συμπεριφορές πολιτικάντηδων και προθυμοποιούμενοι να 
τους λύσουν δήθεν τα προβλήματα τα οποία οι ίδιοι δημιούργησαν.  

• Ενισχύουν τις διασπαστικές κινήσεις στον κλάδο, σε μια προσπάθεια να πείσουν τα αφεντικά τους ότι παίζουν 
καλά τους υπηρέτες  και δεν πρέπει να αντικατασταθούν.  

• Ισχυρίζονται ότι βρισκόμαστε σε διαρκή διάλογο με την υπουργό        
 
Στους ψεύτικους ισχυρισμούς αυτών που επιχειρούν να κρυφτούν πίσω από το δάχτυλό τους εμείς απαντάμε με 
επιχειρήματα: κανένας διάλογος δεν γίνεται, ούτε έγινε μεταξύ της υπουργού Απασχόλησης και των εργαζομένων 
στα ΜΜΕ.   
Αντίθετα, η υπουργός συνεχίζει τις συναλλαγές με τους ποικιλόχρωμους και ποικιλώνυμους συντεχνιαστές, μακριά 
από τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζόμενων στα ΜΜΕ. Έτσι, ακούγοντας προφανώς τους συμβουλάτορες, 
αποφάσισε να μην μιλήσει ποτέ με τους τεχνικούς της ραδιοφωνίας πριν καταθέσει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, να 
μην ακούσει τις απόψεις μας τις οποίες, παρόλα αυτά, κάναμε γνωστές στις υπηρεσίες της με εκτενέστατα κείμενα 
και στην ίδια μέσω ανακοινώσεων. Αργότερα επιχείρησε τη γνωστοποίηση της αναλογιστικής μελέτης προς την 
Ένωση να την προβάλει χρονοεκβιαστικά ως διάλογο.  
Η αναλογιστική μελέτη που ήλθε στα χέρια μας μετά από δική μας πρωτοβουλία, αφού δεν σπεύσαμε να 
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συμμετάσχουμε στη φιέστα-διάλογο της υπουργού, πραγματικά δείχνει ανάγλυφα και γλαφυρά, όπως άλλωστε το 
περιμέναμε, την πολιτική βούληση, τις παραδοχές και τους συμβιβασμούς της κυβερνητικής πολιτικής. 
 
Η πολιτική βούλησή της συνοψίζεται σε τρία σημεία:  
• έξω οι τεχνικοί από τα Ταμεία Τύπου,  
• στις καλένδες το όποιο πρόβλημα συνδέεται με αυτούς,  
• διευθέτηση του περιτυλίγματος του ΤΑΤΕ-ΡΤ με τέτοιο τρόπο που να κάνει αδύνατο το ξεδίπλωμα του 

πακέτου. Η αναλογιστική μελέτη ως πόνημα απαντά στα δεδομένα ή στα ερωτήματα που τίθενται από τον 
παραγγέλλοντα, σε τίποτα άλλο.  

 
Και,  πάνω από όλα, δεν είναι κείμενο απόψεων ή πολιτικών θέσεων που θα μπορούσε κανείς να το συζητήσει. 
Έτσι, από τη συγκεκριμένη αναλογιστική μελέτη, φαίνεται να προκύπτουν τα ακόλουθα δεδομένα:  
1. Η χρηματοδότηση του συστήματος ΤΑΤΕ-ΡΤ είναι διμερής (εργοδότες-εργαζόμενοι). Ο «πόρος» και γενικότερα 
η οιασδήποτε μορφής οικονομική παρέμβαση του Κράτους (τρίτος οικονομικός και εγγυοδότης πυλώνας της 
κοινωνικής ασφάλισης) έχει τεχνηέντως εξαφανιστεί από τις μελέτες. 
2. Τα όποια οικονομικά προβλήματα του συστήματος, οι διοικητικές αβελτηρίες και οι πολιτικές αστοχίες που 
πάντα αποτυπώνονται σε δυσμενή για τους εργαζόμενους οικονομικά αποτελέσματα, φορτώνονται  (σε δύο σενάρια 
τα οποία αναφέρονται στη μελέτη) αποκλειστικά και μόνο στις πλάτες των εργαζομένων που καλούνται να τα 
πληρώσουν. Εδώ, όλως τυχαίως,  εργοδότες και κράτος λάμπουν δια της απουσίας τους.  
3. Ο προσδιορισμός του αριθμού  των προς ασφάλιση τεχνικών Ραδιοφωνίας-Τηλεόρασης (γύρω στις 7513) 
προκαλεί, το λιγότερο, ερωτηματικά, δεδομένης της ανομοιογένειας στα οικονομικά μεγέθη παραγωγής των 
εργατικών εισφορών. ΣΣΕ, εργασιακό καθεστώς και διάφοροι άλλοι παράγοντες δημιουργούν ένα σαφώς 
δυσέλεγκτο και κανονιστικά άναρχο υποκείμενο προς ασφάλιση. Χώρια που δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε η 
ξαφνική «μεταστροφή» της υπουργού Απασχόλησης τη βραδιά της ψήφισης του Ασφαλιστικού νόμου και η 
απόφασή της για δημιουργία του ΤΑΤΕ-ΡΤ, ενώ αρχικά είχε αποφασισθεί από την ίδια και το επιτελείο της η 
ένταξη των τεχνικών στο ΤΣΠΕΑΘ.  
4. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι, την ώρα που η κυβερνητική πολιτική στοχεύει στη συγχώνευση 
των ασφαλιστικών Ταμείων, έστω και με σαφώς στρεβλό κατ’ εμάς τρόπο, για την αντιμετώπιση της κρίσης σε 
παροχές και συντάξεις και την περιστολή των διαχειριστικών εξόδων των Ταμείων, στην περίπτωση των τεχνικών 
των ηλεκτρονικών ΜΜΕ η Υπουργός αποφασίζει να πρωτοτυπήσει. Μη θέλοντας να κακοκαρδίσει τους 
συντεχνιαστές φίλους της και συνομιλητές της, μη θέλοντας στην ουσία να δημιουργήσει και νέους ελεγκτικούς 
μηχανισμούς ή πόλους ελέγχου των εσόδων των Ταμείων και χαϊδεύοντας το σύστημα που εξυπηρετεί και την 
κυβέρνηση, προχωρά στην εκπόνηση σχεδίου συγκρότησης του ΤΑΤΕ-ΡΤ, ενός μορφώματος που είναι παγιδευμένο 
στα θεμέλιά του από τους ίδιους τους εμπνευστές του. Παγιδευμένο με νομικής και ουσιαστικής φύσης βόμβες που, 
την κατάλληλη στιγμή, θα πυροδοτηθούν ακόμα κι αν, παρ’ ελπίδα, δεν ευοδωθούν οι φιλότιμες προσπάθειες των 
μηχανισμών κυβέρνησης και συντεχνιαστών οι οποίες στην πραγματικότητα στοχεύουν στη ματαίωση της 
δημιουργίας του.  
Έτσι κι αλλιώς θα πρόκειται για ένα μόρφωμα δυσλειτουργικό, χωρίς πόρους, μιας και δεν προβλέπεται πουθενά η 
μεταφορά  σε αυτό των εισφορών που τόσα χρόνια καταβάλλουν οι Τεχνικοί των Ηλεκτρονικών ΜΜΕ στο ΙΚΑ και 
που αποτελούν χρήματα των εργαζομένων, χωρίς καμιά προοπτική βιωσιμότητας, χωρίς καμιά σχέση με τα Ταμεία 
όλων των άλλων εργαζομένων στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ. Ένα μόρφωμα για το οποίο έχει, σε τελική ανάλυση, ληφθεί 
από την κυβέρνηση κάθε μέριμνα, ώστε η ένταξη σε αυτό να είναι εντελώς ασύμφορη για του εργαζόμενους 
Τεχνικούς της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης οι οποίοι θα καλούνται κάθε φορά να πληρώνουν τα οικονομικά 
«σπασμένα», αφού παρουσιάζονται ως οι μόνοι οικονομικοί εγγυητές του ΤΑΤΕ-ΡΤ, απόντος του τρίτου πυλώνα 
κοινωνικής ασφάλισης, του Κράτους.  
5. Πίσω από όλη αυτή τη σκόπιμη θολούρα, η πραγματικότητα προβάλλει αμείλικτη και γυμνή: την ώρα που η 
υπουργός προσπαθεί, (στρεβλά, το ξανατονίζουμε, εφόσον η κυβερνητική λογική υπαγορεύει μια πολιτική 
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συμπίεσης των παροχών προς τα κάτω) να δημιουργήσει κοινούς κανονισμούς περίθαλψης στο 50% των 
ασφαλισμένων των Ταμείων Τύπου (ΤΑΙΣΥΤ, ΤΑΤΤΑ και ΤΣΕΥΠ), αφήνει τους τεχνικούς των ηλεκτρονικών 
ΜΜΕ απ’ έξω. Η ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, η επικούρηση και η λύση στο συνταξιοδοτικό τους 
πρόβλημα είναι ζητήματα που προφανώς δεν απασχολούν την κυβέρνηση η οποία, γονατισμένη μπροστά στην 
συντεχνιακή σκουριασμένη μηχανή, μοιάζει να παραπαίει μην έχοντας τη βούληση και την υπευθυνότητα να τα 
διαχειριστεί ούτε, πολύ περισσότερο, να τα επιλύσει.  
Το πρόβλημα της αναλογιστικής μελέτης είναι πρόβλημα πολιτικής στόχευσης. Η στόχευση για την ΕΤΕΡ είναι μία: 
συνολική αντιμετώπιση τώρα. Πακέτο. Υγεία, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, επικούρηση, σύνταξη και βέβαια 
βιώσιμη χρηματοδοτική λύση τριών πυλώνων (εργοδότης, εργαζόμενος, κράτος), χωρίς να θίγεται το σημερινό 
επίπεδο αλλά, αντιθέτως, να  αναβαθμίζεται. 
Η πρόθεση των εμπλεκόμενων μηχανισμών να δημιουργήσουν έναν Δούρειο Ίππο μέσω του οποίου θα περνούν 
δυσμενείς για το χώρο των Ταμείων Τύπου διατάξεις, με πρόσχημα τη δήθεν επίλυση του ασφαλιστικού των 
Τεχνικών των ηλεκτρονικών ΜΜΕ, θα προσκρούσει στη συντονισμένη, συνειδητή και σθεναρή αντίδραση των 
ίδιων. 
Καλούμε την Κυβέρνηση να προχωρήσει τώρα με σοβαρότητα και ειλικρίνεια στην άρση της μακροχρόνιας και 
κατάφωρης αδικίας που συντελείται σε βάρος των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζόμενων στα ηλεκτρονικά 
ΜΜΕ τεχνικών. Χωρίς αγκυλώσεις, χωρίς υπεκφυγές και παλινδρομήσεις, με διαφάνεια στα κίνητρα και στις 
αποφάσεις. Σε κάθε περίπτωση, εμείς υπενθυμίζουμε ότι:  
• Η ΕΤΕΡ για το ασφαλιστικό συζητά σε συνεργασία με τους εταίρους και συνοδοιπόρους της εργαζόμενους των 

ΜΜΕ, τις Ενώσεις και τις Ομοσπονδίες και βέβαια τη Συντονιστική Επιτροπή Συνεργαζομένων Ενώσεων στο 
χώρο των ΜΜΕ που τους εκφράζουν.  

• Δεν υπονομεύει την κοινή θέση και στάση, την ενότητα και αλληλεγγύη, τους αγώνες και τις κοινές 
διεκδικήσεις του κλάδου μας.   

• Οι τεχνικοί της ραδιοφωνίας δεν πρόκειται να λειτουργήσουν αντίθετα στα συμφέροντα των Ενώσεων ούτε να 
γίνουν η Κερκόπορτα για να εξυπηρετηθούν κέντρα και συντεχνίτες που επιδιώκουν συστηματικά να διαρραγεί 
η συνοχή της κοινής δράσης των εργαζόμενων στα ΜΜΕ για την απόσυρση του νέου ασφαλιστικού νόμου και 
τη δημιουργία ενός βιώσιμου «ΕΤΑΠ-ΜΜΕ». 

Επαναλαμβάνουμε ότι στο ασφαλιστικό παλεύουμε: 
• Για ένα Ενιαίο Ταμείο για όλους τους εργαζόμενους στον χώρο των ΜΜΕ (Συντάκτες - Διοικητικοί Υπάλληλοι 

- Τεχνικοί) με την άμεση ένταξη των τεχνικών των Ηλεκτρονικών ΜΜΕ στο ασφαλιστικό σύστημα του χώρου 
τους (Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού στα ΜΜΕ) και με απαραίτητες προϋποθέσεις:  
Ø Διατήρηση και αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών και παροχών, έτσι ώστε να υπάρξει εξίσωση 

στο καλύτερο – ανώτερο επίπεδο, και  
Ø Καμιά νέα οικονομική επιβάρυνση των εργαζομένων. Να πληρώσουν το κράτος και οι εργοδότες το 

όποιο επιπλέον κόστος. 
• Για την αποτροπή κάθε απόπειρας ιδιωτικοποίησης της ασφάλισης. 
• Για την ασφαλιστική κάλυψη των συναδέλφων μας που απασχολούνται στις νέες μορφές ενημέρωσης που 

προκύπτουν από τις τεχνολογικές εξελίξεις. 
• Για την άμεση αύξηση των συντάξεων, ώστε να αναπληρωθούν οι τεράστιες απώλειες της τελευταίας 10ετίας, 

και την εφαρμογή των ΣΣΕ. 
• Για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου παροχών, αντίστοιχου των αναγκών και των απαιτήσεων κάθε 

εποχής, για όλους τους ασφαλισμένους. 
• Για την αναγνώριση ως συντάξιμου του χρόνου της επιδοτούμενης ανεργίας, της ασθένειας, της λοχείας και της 

στρατιωτικής θητείας. 
• Για την κατάργηση των δυσμενών διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης.  
Διεκδικούμε: 
• Την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. 
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• Την κατοχύρωση της υποχρεωτικής καθολικής δημόσιας ασφάλισης. 
• Την πλήρη και σταθερή σχέση εργασίας αορίστου χρόνου για κάθε εργαζόμενο. 
• Την εξασφάλιση της χρηματοδότησης της Ασφάλισης με ταυτόχρονη άμεση καταβολή των οφειλόμενων στα 

Ασφαλιστικά Ταμεία από Κράτος και εργοδότες. Τη δέσμευση της Πολιτείας ότι οι εργαζόμενοι δεν θα 
επωμιστούν κανένα επιπλέον βάρος και ότι το κόστος των ενοποιήσεων θα επιβαρύνει το Κράτος και τους 
εργοδότες.  

• Την πάταξη της εισφοροδιαφυγής και της εισφοροκλοπής.         
• Τη διατήρηση του σημερινού καθεστώτος των βαρέων για τους ηλεκτρονικούς και την επέκτασή του και για 

τους ηχολήπτες. 
 
Η ρύθμιση για το ασφαλιστικό των συναδέλφων όλων των ειδικοτήτων για τους οποίους δεν δίδεται αγγελιόσημο 
πρέπει να γίνει αμέσως με πρόταση όλων των Ενώσεων. Η θολούρα για την περιφέρεια, τα portals και τον ευρύτερο 
ηλεκτρονικό τύπο, εξυπηρετεί τους εργοδότες και τα παπαγαλάκια τους. Όσοι κινδυνολογούν για να βάλει ο κλάδος 
το κεφάλι του στο χώμα στρουθοκαμηλίζοντας, είναι αυτοί που δεν θέλουν ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΤΥΠΟΥ και θέλουν ένα 
Ταμείο που να λειτουργεί και να κινείται στην αδιαφάνεια. 
Καλούμε την Υπουργό Απασχόλησης να μην υλοποιήσει τη ληστρική επιχείρηση  παρακράτησης του 10% του 
αγγελιοσήμου, να εντάξει αμέσως τους τεχνικούς των ηλεκτρονικών ΜΜΕ σε υπάρχον Ταμείο Τύπου σχετικό με 
τον εργασιακό τους χώρο ή την ειδικότητά τους, να εγκαταλείψει τις όποιες ιδέες για σαλαμοποίηση του χώρου των 
εργαζομένων στα ΜΜΕ μέσω του ασφαλιστικού. Την καλούμε, αν θεωρεί αξιόπιστα όσα αναφέρονται ως στοιχεία 
εργασίας στην εκπονηθείσα αναλογιστική μελέτη, να ξεκινήσει αμέσως έρευνα για τα τεράστια ποσά που χάνονται 
από την μη ασφάλιση στο ΙΚΑ του αριθμού των 7513 τεχνικών, όπως το υπουργείο αναφέρει, σε ύψη μισθών 
ανάλογα των ΣΣΕ που υπογράφουν οι Τεχνικές Ενώσεις. Μην προσπαθείτε, κυρία Υπουργέ, να ξεγελάσετε έναν 
κόσμο ολόκληρο παρουσιάζοντας χαλκευμένα και υπαγορευμένα από τους συντεχνιαστές στοιχεία, προκειμένου να 
δικαιολογήσετε την απραξία και ατολμία σας για το ασφαλιστικό. Πρέπει να καταλάβετε ότι οι συζητήσεις και οι 
συναλλαγές με τους συντεχνιαστές σάς οδηγούν σε αδιέξοδο και σε καθολική αντιπαράθεση με όλους τους 
εργαζόμενους στα ΜΜΕ. 

 
Παράλληλα καλούμε τους τεχνικούς της ιδιωτικής και δημοτικής ραδιοφωνίας, μαζί με όλους τους 

εργαζόμενους στα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, να βρίσκονται σε επαγρύπνηση. Να μην επιτρέψουμε στην 
οποιαδήποτε κρίση του συστήματός τους, αληθινή ή φτιαχτή, να εξυπηρετήσει τον μόνιμο και αμετακίνητο 
στόχο κυβέρνησης και εργοδοσίας: την απορρύθμιση των ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων μας. 

 
Υπερασπιζόμαστε τη Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζόμενων Ενώσεων στον χώρο των ΜΜΕ και 

παλεύουμε για το ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΤΥΠΟΥ. 
 

 


