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Αςφαλιςτικό από μθδενικι βάςθ 
 

Απόςυρςθ του αςφαλιςτικοφ νόμου και ςυηιτθςθ από μθδενικι βάςθ για τθ δθμιουργία ενόσ 
πραγματικά Ενιαίου Ταμείου Εργαηομζνων ςτα ΜΜΕ, διεκδικεί πλζον ο κλάδοσ. Το ζκτρωμα που ςιμερα 
παρουςιάηεται ωσ Ενιαίο Ταμείο Προςωπικοφ ΜΜΕ υποβακμίηει τθν περίκαλψθ, καταργεί δικαιϊματα, 
υφαρπάηει πόρουσ, διατθρεί ανιςότθτεσ και αποκλειςμοφσ, οδθγεί ςυνειδθτά ςτθν διάλυςθ τθσ 
αςφάλιςθσ όλων μασ και το πζραςμά τθσ ςε ιδιωτικζσ εταιρίεσ. Κι όπωσ ομολόγθςε θ Φανι Πετραλιά 
ςτθν ςυνάντθςθ με τθν απεργιακι Επιτροπι τθν περαςμζνθ Τετάρτθ, είναι αποτζλεςμα ςυηθτιςεων, με 
ςυνομιλθτζσ που ζχουν καταγγελκεί ότι δεν είχαν τθν παραμικρι εξουςιοδότθςθ, εκπροςωποφςαν μόνο 
τον εαυτό τουσ και εξυπθρζτθςαν τα κυβερνθτικά ςυμφζροντα.  
Ο νόμοσ είναι αντιςυνταγματικόσ και αυτό κρίνεται ςτισ 7 Νοεμβρίου ςτο Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ. 
Όμωσ θ υπουργόσ Απαςχόλθςθσ, αγνοϊντασ βαςικζσ αρχζσ τθσ δθμοκρατίασ, προφανϊσ με τισ εγγυιςεισ 
των παλιϊν ςυνομιλθτϊν και ςυνεταίρων τθσ, χωρίσ να περιμζνει τθν κρίςθ του Σ.τ.Ε., διόριςε Δ.Σ. από 
άτομα που δεν εκπροςωποφν τον κλάδο και τισ Ενϊςεισ αςφαλιςμζνων.  
Χαρακτθριςτικά, ςτον τομζα ΤΑΙΣΥΤ, ςτισ κζςεισ των εργαηομζνων διορίςτθκαν παράνομα 4 εκδότεσ, οι 
οποίοι είναι ηιτθμα αν αντιπροςωπεφουν 300 άτομα ςε ςφνολο άνω των 4.000 αςφαλιςμζνων. Και 
εκπρόςωποσ όλων των ςυνταξιοφχων διορίςτθκε πρϊθν φωτορεπόρτερ, χωρίσ τθν αποδοχι από το 
ςωματείο του. 
Όςοι ζχουν διοριςτεί ςτο Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ δεν ζχουν τθν ςυγκατάκεςθ των ςυνδικαλιςτικϊν Ενϊςεων 
και οφείλουν να ςκεφτοφν ςοβαρά τι εξυπθρετοφν. 
 

Τθ Δευτζρα καλοφνται να ψθφίςουν τθν πρόςλθψθ δικθγόρου που κα αντιμετωπίςει τισ αγωγζσ των 
Σωματείων τουσ ςτο Σ.τ.Ε. Τι κα ψθφίςουν εκεί; 
 

Ήδθ κατατζκθκαν οι πρϊτεσ παραιτιςεισ. Όςοι επιλζξουν να αγνοιςουν τθν εντολι του κλάδου, 
τάςςονται απζναντι ςτισ διεκδικιςεισ, παραδίδονται ςτθ χλεφθ των ςυναδζλφων και δεν ζχουν καμιά 
κζςθ ανάμεςά μασ.  
 

Είχαμε προειδοποιιςει τθν κα Πετραλιά να ςταματιςει τισ διαβουλεφςεισ με ζκπτωτουσ, υποψιφιουσ ι 
νυν ςυνταξιοφχουσ. Οι εργαηόμενοι ςτα ΜΜΕ ζχουν ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ και αποφάςεισ ςυνεδρίων για 
το αςφαλιςτικό τουσ ηιτθμα.  
 
Είναι αποφαςιςμζνοι, να τισ διεκδικιςουν μζχρι τζλουσ.  
• Καλοφμε όςα από τα μζλθ του Δ.Σ. τθσ ΕΣΠΗΤ υιοκετοφν προτάςεισ που διαςφαλίηουν τθν αξιοπρζπεια, 
αυτοτζλεια και τα δικαιϊματα των αςφαλιςμζνων του περιοδικοφ τφπου, να ςυςπειρωκοφν ενάντια ςε 
αυτό το νόμο. 
• Καταγγζλλουμε τισ υπόγειεσ διαδρομζσ που οδιγθςαν ςτο ςχθματιςμό του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, τισ ίδιεσ 
προςπάκειεσ που ςιμερα οι υπεφκυνοι προςπακοφν να αποποιθκοφν. Η διοίκθςθ τθσ ΕΣΠΗΤ οφείλει να 
δϊςει το μινυμα ότι αυτόσ ο νόμοσ δεν κα περάςει. 
• Ζθτάμε απόςυρςθ του νόμου για το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ςυηιτθςθ από μθδενικι βάςθ, με βάςθ τισ 
αναλογιςτικζσ μελζτεσ, για τθ δθμιουργία ενόσ ενιαίου ταμείου εργαηομζνων ςτα ΜΜΕ, με τθν 
διατιρθςθ των κεκτθμζνων, ζνταξθ και αναβάκμιςθ των παροχϊν όλων των ειδικοτιτων εργαηομζνων 
ςτα ΜΜΕ.  
 

Σασ καλοφμε τθ Δευτζρα 6 Οκτωβρίου ςτισ 12.30 για να κάνουμε κατάλθψθ ςτα γραφεία του ΤΣΠΕΑΘ 
(Καλλιρρόθσ & Περραιβοφ), μαηί με τισ Ενϊςεισ εργαηομζνων ςτον Τφπο και να εμποδίςουμε τθ 
ςυνεδρίαςθ του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. 
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