
Ένωζη Σσνηακηών Περιοδικού & Ηλεκηρονικού Τύποσ 
 

 

 

Η ασυαλιστική κάλυψη στα ΜΜΕ 
 

Ο πεξηνδηθόο Σύπνο δελ απνδέρεηαη ηπρόλ έληαμή ηνπ ζε Σακείν (απηναπαζρνινύκελσλ) 

Δπηζηεκόλσλ, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ έρνπλ ήδε εθηεζεί. Εεηά όκσο θαη ζπκθσλεί ζηελ 

δεκηνπξγία ελόο εληαίνπ Σακείνπ ΜΜΔ γηα όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο ζηα ΜΜΔ.  

 

Ζ ελνπνίεζε νθείιεη λα είλαη νπζηαζηηθή θαη όρη πιαζκαηηθή. Γελ είλαη δεθηή θαηά 

ζπλέπεηα κηα δηνηθεηηθή νκνζπνλδία Σακείσλ Σύπνπ, γηα ιόγνπο πνπ ζα εμεγεζνύλ ζηελ 

ζπλέρεηα. Θπκίδνπκε όηη κεηαμύ ησλ Σακείσλ Σύπνπ παξαηεξνύληαη ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο & αληζόηεηεο ζε παξνρέο, θξαηήζεηο, ππεξεζίεο ελώ ππάξρνπλ θαη εξγαδόκελνη 

ζηα ΜΜΔ έμσ από ηνλ θπζηθό αζθαιηζηηθό ηνπο θνξέα. 

 

Πξνϋπόζεζε γηα ηελ νξζνινγηθή αληηκεηώπηζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ δεηήκαηνο ζην ρώξν 

ησλ ΜΜΔ είλαη ε έληαμε ζην Δληαίν Σακείν Σύπνπ, κε όξνπο ηζνλνκίαο θαη όρη 

νκνζπνλδηνπνίεζεο (θαζώο ε ζπγθεθξηκέλε ιύζε νδεγεί όρη κόλν ζηε δηαηώληζε ησλ 

αληζνηήησλ, αιιά θαη ζηελ αύμεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο ησλ ηακείσλ ιόγσ 

ππεξβνιηθήο γξαθεηνθξαηίαο, κε ό,ηη απηό ζπλεπάγεηαη γηα εξγαδόκελνπο – επηρεηξήζεηο 

– Γεκόζην) ΟΛΩΝ αλεμαηξέησο ησλ εξγαδνκέλσλ δεκνζηνγξάθσλ – ηερληθώλ θαη 

ππαιιήισλ ζηα «παξαδνζηαθά», αιιά θαη ηαρύηαηα αλαπηπζζόκελα ειεθηξνληθά ΜΜΔ. 

Δπηζεκαίλνπκε εηδηθόηεξα ηε ζεκαζία ηεο έληαμεο ζην Δληαίν Σακείν Σύπνπ ησλ 

εξγαδόκελσλ ζε δηαδηθηπαθέο πύιεο πιεξνθόξεζεο (portals θαη sites ελεκεξσηηθνύ – 

εηδεζενγξαθηθνύ πεξηερνκέλνπ κε πξνζδηνξηζκό από ηηο ελώζεηο πληαθηώλ ηνπ 

ραξαθηήξα ηνπο θαη ηελ άκεζε ππαγσγή ησλ θαηαρσξήζεώλ ηνπο ζην θαζεζηώο 

αγγειηνζήκνπ).   

 

ε θακηά πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ζπλερηζζεί ην ζεκεξηλό αζθαιηζηηθό θαζεζηώο. 

Τπνγξακκίδνπκε όηη νη αληζόηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα κεηαμύ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα 

ΜΜΔ δελ πξνθύπηνπλ από δηαθνξέο ζε ζπλζήθεο, ρξόλν ή πεξηβάιινλ εξγαζίαο, νύηε 

από δηαθνξέο ζε αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο. Έρνπκε κάιηζηα θαη ην νμύκσξν, εξγαδόκελνη 

κε κεγαιύηεξεο αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο λα κεηνλεθηνύλ αζθαιηζηηθά ζε ζύγθξηζε κε 

ζπλαδέιθνπο ηνπο κε κηθξόηεξεο θξαηήζεηο. Οη αληζόηεηεο δεκηνπξγήζεθαλ θαη 

ζπληεξήζεθαλ από κηα αληηθαηηθή αζθαιηζηηθή πνιηηηθή, πνπ επί δεθαεηίεο έιπλε 

πξνβιήκαηα κόλν κεξίδαο αζθαιηζκέλσλ. Γηα ηνπο ίδηνπο ιόγνπο απνθιείζηεθαλ θαη 

εξγαδόκελνη ζηα ΜΜΔ από ηα Σακεία Σύπνπ.  

 

Σν απνηέιεζκα είλαη εκθαλέο ζηα 7 ζεκεξηλά Σακεία Σύπνπ, πνπ έρνπλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηνπο όξνπο θαη ηηο παξνρέο ζπληαμηνδόηεζεο, ζην αλώηαην ύςνο ησλ 

εηζθνξώλ, ζηε ρξεκαηνδόηεζε, ζηελ πεξίζαιςε, ζηηο αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο, ζηελ 

πξόλνηα  (εθάπαμ) θαη επηθνύξεζε, ζηηο εηδηθόηεηεο πνπ αζθαιίδνληαη, αιιά επίζεο θαη 

δηαθνξέο ζηηο ππνρξεώζεηο ησλ εξγνδνηώλ από Tακείν ζε Tακείν - αθόκε θαη κέζα ζην 

ίδην Σακείν, ελώ δηαθνξέο ζε παξνρέο & θξαηήζεηο ππάξρνπλ αθόκα θαη γηα 

αζθαιηζκέλνπο κε ην ίδην αληηθείκελν ζηνλ ίδην ρώξν εξγαζίαο! 

 

Γηα καο ε ιύζε είλαη έλα εληαίν Σακείν MME ηώξα, ζηελ θαηεύζπλζε ηεο ηζόηηκεο θαη 

νπζηαζηηθήο ελνπνίεζεο, ρσξίο απνθιεηζκνύο ζπλαδέιθσλ, αζηεξίζθνπο θαη εηδηθέο εμαη-

ξέζεηο, κε ηελ πγεία λα παξέρεηαη σο αγαζό, δηθαίσκα δσήο θαη όρη σο κεξίδην ράξηηνο 

πξνο παηξηθείνπο ή πιεβείνπο αζθαιηζκέλνπο. 

 



 

 

                  
 

 

Ο πεξηνδηθόο Σύπνο δελ πξνβάιιεη ηελ ελνπνίεζε ησλ ηακείσλ επεηδή βξίζθεηαη ζε ζέζε αδπλακίαο. Σν 

ΣΑΗΤΣ είλαη έλα από ηα πην εύξσζηα ηακεία. Θέινπκε εληαίν Σακείν Σύπνπ, επεηδή απηό νξίδνπλ νη 

αξρέο ηνπ πληάγκαηνο πεξί ίζεο κεηαρείξηζεο, επηβάιιεη ε αλάγθε αλαζπγθξόηεζεο θαη 

νξζνινγηθνπνίεζεο ηνπ αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη απαηηνύλ νη αζθαιηζκέλνη καο, νη νπνίνη 

βηώλνπλ δηαθνξέο ζηε ζύληαμε θαη ηελ πεξίζαιςε θάζε θνξά πνπ αιιάδνπλ εξγαζία ζηα κέζα 

ελεκέξσζεο (από ηελ εκεξήζηα ζηελ πεξηνδηθή ελεκέξσζε θαη αληίζηξνθα). Μηα πξόηαζε θνηλσληθά 

δίθαηε, εθηθηή, πνπ εθθξάδεη ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα ΜΜΔ, Ζ δεκηνπξγία 

ελόο εληαίνπ Σακείνπ ην Γ.. ηεο ΔΠΖΣ πηζηεύεη όηη είλαη κνλόδξνκνο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζηα 

ΜΜΔ.  

 

Πξνηείλνπκε ηελ νπζηαζηηθή θαη όρη «νκνζπνλδηνπνηεκέλε» ελνπνίεζε, πνπ καζεκαηηθά ζα νδεγήζεη 

ζε αύμεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θαη δηνηθεηηθνύ θόζηνπο ηεο δεκόζηαο αζθάιηζεο, αιιά θαη ζηελ 

ππνβάζκηζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ζηνπο αζθαιηζκέλνπο Οη όξνη πεξίζαιςεο, ζύληαμεο, 

επηθνύξεζεο θαη πξόλνηαο νθείινπλ λα είλαη εληαίνη θαη ζην πςειόηεξν επίπεδν, ζην πιαίζην ηνπ 

εληαίνπ Σακείνπ ζηα ΜΜΔ. Πξέπεη επίζεο λα εληαρζνύλ ζην εληαίν Σακείν όιεο νη εηδηθόηεηεο ΜΜΔ: 

ζπληάθηεο, ππάιιεινη, ηερληθνί ηύπνπ – ηειεόξαζεο – ξαδηνθσλίαο, θαζώο θαη νη εξγαδόκελνη ζηα 

εηδεζενγξαθηθά portals, αιιά θαη ζηα λέα format ελεκέξσζεο πνπ πξνθύπηνπλ κε ηελ εμέιημε ηεο 

ηερλνινγίαο. 

 

Σπρόλ έληαμε ζε «νκνζπνλδία ησλ Σακείσλ Σύπνπ», ρσξίο νπζηαζηηθή ελνπνίεζε, δειαδή κε ηελ 

δηαηήξεζε ησλ ζεκεξηλώλ αληζνηήησλ ζε όξνπο θαη παξνρέο, δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή, επεηδή: 

 δηαηεξνύληαη θαη κεγεζύλνληαη νη αληζόηεηεο κεηαμύ ησλ αζθαιηζκέλσλ,  

 απμάλεηαη ην γξαθεηνθξαηηθό θόζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ Σακείσλ, 

 γίλεηαη αθόκε πην δύζθνινο ν άκεζνο θαη απζηεξόο έιεγρνο ηεο θαηαβνιήο ησλ αζθαιηζηηθώλ 

εηζθνξώλ θαη ηεο απόδνζεο ηνπ αγγειηνζήκνπ),   

 ηίζεηαη ππό αίξεζε ε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ θάζε θιάδνπ (ζπληάθηεο, ππάιιεινη, ηερληθνί 

θ.ά.) ζην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηνπ «νκνζπνλδηνπνηεκέλνπ» Σακείνπ, κε ό,ηη απηό ζπλεπάγεηαη 

γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ αζθαιηζκέλσλ πνπ εθπξνζσπνύλ. Γελ είλαη απνηειεζκαηηθό θαη 

ιεηηνπξγηθό Γηνηθεηηθό πκβνύιην 25 κειώλ.    

 

 

ην πξνηεηλόκελν Δληαίν Σακείν ν ΔΓΟΔΑΠ πξέπεη θαη κπνξεί λα γίλεη ε βάζε ελνπνίεζεο ησλ 

θιάδσλ πεξίζαιςεο θαη επηθνύξεζεο.  Οη απαηηνύκελνη πόξνη πνπ ζα εληζρύζνπλ ηνλ ΔΓΟΔΑΠ 

κπνξνύλ λα βξεζνύλ κε ηε κεηαθνξά κέξνπο ησλ απνζεκαηηθώλ ησλ αληίζηνηρσλ θιάδσλ, από θάζε 

Σακείν Σύπνπ.  

 

Οη επηκέξνπο αλαινγηζηηθέο κειέηεο είλαη έηνηκεο θαη πνιύ γξήγνξα κπνξεί λα ππάξμεη ζπλνιηθή 

κειέηε γηα ηε βησζηκόηεηα ελόο θνηλνύ ηακείνπ κε εληαίνπο όξνπο. Σν λέν  Σακείν εξγαδνκέλσλ ζηα 

ΜΜΔ πνπ ζα πξνθύςεη πξέπεη λα έρεη αληηπξνζσπεπηηθή εθπξνζώπεζε ζηε δηνίθεζε, όισλ ησλ 

αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ θαη ησλ κεγαιύηεξσλ θιάδσλ εξγαδνκέλσλ πνπ ην απαξηίδνπλ.  

 

 

 

 



 

               

 

 

Οι κλάδοι σγείας 
 

Ζ δηαδηθαζία πξνζέγγηζεο ησλ παξνρώλ πεξίζαιςεο, επηθνύξεζεο θαη πξόλνηαο, πξέπεη λα μεθηλήζεη 

άκεζα. ήκεξα ε πιεηνςεθία ησλ Σακείσλ Σύπνπ (ΣΑΗΤΣ, ΣΑΣΣΑ, ΣΔΤΠ) έρεη θιάδνπο ζύληαμεο, 

πεξίζαιςεο, επηθνύξεζεο θαη πξόλνηαο γηα όινπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο. Οη αζθαιηζκέλνη ηνπ ΣΠΔΑΘ 

πνπ δελ είλαη κέιε ησλ 4 πλδηθαιηζηηθώλ Δλώζεσλ νη νπνίεο ειέγρνπλ ην Δπηθνπξηθό Σακείν 

θαιύπηνληαη ζηελ πεξίζαιςε από ην ΗΚΑ θαη επηθνπξηθά από ην ΔΣΔΑΜ.  

 

Σν εληαίν Σακείν δηαζθαιίδεη ηελ ηζόηηκε αληηκεηώπηζε ζηα ζέκαηα πξόλνηαο, πεξίζαιςεο, 

επηθνύξεζεο, ζύληαμεο θαη έρεη ηε δπλαηόηεηα  άκεζεο βειηίσζεο ησλ παξνρώλ ζην πςειόηεξν 

επίπεδν αλάινγν κε άιια ηακεία ηνπ θιάδνπ. 

 

Σν εληαίν Σακείν ζα δώζεη επίζεο ιύζε θαη ζην πξόβιεκα ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο, εληόο ηνπ ίδηνπ 

επαγγέικαηνο. Γεκνζηνγξάθνη, ππάιιεινη θαη ηερληθνί ηύπνπ πνιιέο θνξέο ζηελ θαξηέξα ηνπο 

αλαγθάδνληαη λα αιιάμνπλ αζθαιηζηηθό θνξέα (ΣΠΔΑΘ ή ΣΑΗΤΣ, ΣΑΣΣΑ ή ΗΚΑ), αλάινγα κε ηνλ 

κέζν ελεκέξσζεο πνπ εξγάδνληαη, κε απνηέιεζκα λα έρνπλ ζπρλέο αιιαγέο ζηελ παξνρή ηεο 

πεξίζαιςεο θαη κεησκέλε ζύληαμε, πξόλνηα θαη επηθνύξεζε. Κη απηό ρσξίο λα αιιάδνπλ αληηθείκελν 

εξγαζίαο, αιιά κόλν κέζν ελεκέξσζεο, πνιιέο θνξέο κάιηζηα ζηελ ίδηα εθδνηηθή εηαηξεία (βι. ΓΟΛ, 

Πήγαζνο, όκηινο Antenna, IMAKO, Δθδόζεηο Λπκπέξε θ.α.).  

 

Όζνλ αθνξά ηνπο εξγαδόκελνπο ζηα portals θαη ζηα sites  δεκνζηνγξαθηθνύ – ελεκεξσηηθνύ 

ραξαθηήξα), όπνπ δελ ππάξρεη αγγειηόζεκν, –θαη έσο όηνπ ξπζκηζηεί ην ζέκα ηεο έληαμήο ηνπο ζην 

θαζεζηώο αγγειηνζήκνπ, κε όξνπο απόιπηεο ηζνλνκίαο κε ηα άιια ΜΜΔ-  πξνηείλνπκε ηελ άκεζε 

έληαμή ηνπο ζην Δληαίν Σακείν, κε εηζθνξέο αληίζηνηρεο απηώλ πνπ θαηαβάιινπλ ζήκεξα ζην ΗΚΑ, 

άκεζα, ρσξίο γξαθεηνθξαηηθό – ιεηηνπξγηθό θόζηνο. 

 

ην πξνηεηλόκελν Δληαίν Σακείν  λα κπνξνύλ λα εληαρζνύλ θαη απηό-απαζρνινύκελνη ζπληάθηεο κε 

όξνπο αζθάιηζεο  αληίζηνηρνπο απηώλ πνπ ηζρύνπλ ζηνλ ΟΑΔΔ.  

 

Σα δύν παξαπάλσ δεηήκαηα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ  κε ηαπηόρξνλε λνκνζεηηθή ξύζκηζε. 

     

 Τα δεδομένα: 

 

Οη εξγαδόκελνη ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο (ΜΜΔ) θαιύπηνληαη από 4 αζθαιηζηηθά ηακεία 

(ΣΠΔΑΘ, ΣΑΗΤΣ, ΣΑΣΣΑ θαη ηα ΣΔΤΠ), ελώ κέξνο ησλ αζθαιηζκέλσλ θαιύπηεηαη επηθνπξηθά 

από ηνλ ΔΓΟΔΑΠ θαη δπν αθόκε επηθνπξηθά ΣΔΑ (Βόινπ θαη Πάηξαο). Δίλαη πγηείο νξγαληζκνί κε 

ζεηηθή αλαινγία εξγαδόκελσλ πξνο ζπληαμηνύρνπο θαη δελ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα 

βησζηκόηεηαο.  

 

Τπάξρεη επίζεο εθηόο Σακείσλ Σύπνπ κηθξόο αξηζκόο δεκνζηνγξάθσλ, ππαιιήισλ ΜΜΔ θαη 

ηερληθώλ ηύπνπ, ξαδηνθσλίαο θαη ηειεόξαζεο πνπ αζθαιίδνληαη ζην ΗΚΑ ζπληαθηώλ πνπ εξγάδνληαη 

κε Γειηίν Παξνρήο Τπεξεζηώλ (ρσξίο αζθάιηζε ή κε ΟΑΔΔ) θαζώο νη λέεο εηδηθόηεηεο  

 

Σα αξηζκεηηθά ζηνηρεία πεξηγξάθνληαη ζηηο Αλαινγηζηηθέο Μειέηεο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηε 

δηάζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ ζαο. 



 

              

 

 

Σσνοπηικά: 
 

 Απνξξίπηνπκε ηελ πξόηαζε ηεο θπβέξλεζεο πεξί ελνπνίεζεο ησλ Αζθαιηζηηθώλ Σακείσλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα ΜΜΔ κε άιια εηεξόθιεηα Αζθαιηζηηθά Σακεία, όπσο θαη θάζε 

κεζόδεπζε πεξί δεκηνπξγίαο Σακείνπ Δπηζηεκόλσλ, πνπ επίζεο θαηαηείλεη ζηελ 

ππνλόκεπζε ησλ αζθαιηζηηθώλ καο δηθαησκάησλ θαη ηελ βησζηκόηεηα ησλ Σακείσλ καο.  

 

 Απνξξίπηνπκε επίζεο ηελ αθαίξεζε 10% ησλ πόξσλ ησλ Σακείσλ καο. 

 

 

Γηεθδηθνύκε: 

 

 Έλα Δληαίν Σακείν ζην ρώξν ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο γηα όινπο ηνπ 

εξγαδόκελνπο (πληάθηεο - Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη – Σερληθνί – Σερληθνί Ραδηνθσλίαο 

Σειεόξαζεο – εξγαδόκελνη ζε Δηδεζενγξαθηθά Portals θιπ) κε ηηο παξαθάησ 

πξνϋπνζέζεηο: 

α) Γηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ θαη παξνρώλ, έηζη ώζηε λα 

ππάξρεη εμίζσζε ζην θαιύηεξν – αλώηεξν επίπεδν. 

β) Κακηά λέα νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Να πιεξώζνπλ ην θξάηνο θαη νη 

εξγνδόηεο όπνην επηπιένλ θόζηνο. 

 Σελ απνηξνπή θάζε απόπεηξαο ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ αζθαιηζηηθνύ. 

 Σελ θαηάξγεζε όισλ ησλ αληηαζθαιηζηηθώλ λόκσλ ηεο ηειεπηαίαο 15εηίαο. 

 Σελ θαηαβνιή ησλ νθεηινκέλσλ ζηα αζθαιηζηηθά Σακεία. 

 Σελ άκεζε αύμεζε ησλ ζπληάμεσλ, ώζηε λα αλαπιεξσζνύλ νη ηεξάζηηεο απώιεηεο ηεο 

ηειεπηαίαο 10εηίαο.  

 Γηαζθάιηζε ησλ απνζεκαηηθώλ θαη ησλ πόξσλ. 

 Αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ απαζρνινύληαη ζηηο εθάζηνηε λέεο κνξθέο 

ελεκέξσζεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. 

  Πξαγκαηηθνί έιεγρνη γηα εηζθνξνδηαθπγή θαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ Δλώζεσλ θαη 

σκαηείσλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Να εμαζθαιηζηεί ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν παξνρώλ, αληίζηνηρν ησλ αλαγθώλ θαη ησλ 

απαηηήζεσλ θάζε επνρήο, γηα όινπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο. 

 Καηαβνιή ησλ ρξσζηνύκελσλ εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ ζηα Γ.Π.Τ. γηα εξγαδόκελνπο πνπ 

παξέρνπλ εμαξηεκέλε εξγαζία. Πιήξε θαη ζηαζεξή ζρέζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξόλνπ γηα 

θάζε εξγαδόκελν. 

 Αλαγλώξηζε σο ζπληάμηκνπ ηνπ ρξόλνπ ηεο επηδνηνύκελεο αλεξγίαο, ηεο αζζέλεηαο, ηεο 

ινρείαο θαη ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο. 

 Καηάξγεζε ησλ δπζκελώλ δηαηάμεσλ ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο. 

 

 


