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Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Με μεγάλη μας λύπη αναγκαζόμαστε να προσέλθουμε σε διάλογο με ένα 

τόσο στείρο και μίζερο-μπροστά σε τεράστια προβλήματα που καλούνται να 

αντιμετωπίσουν οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι μας και γενικότερα το 

σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης της χώρας – αντικείμενο, όπως η έκτακτη 

απασχόληση εργαζομένων στον Μηχανισμό Αγγελιοσήμου σε παρεμφερείς 

εργασίες εντός του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. 

Στην περίπου διετή θητεία μου ως Προέδρου στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και κατά τη 

διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. δύο μόνον εργαζόμενοι του Τμήματος 

Αγγελιοσήμου (από τους 25) παρακλήθηκαν – και αποδέχθηκαν - να 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εκτός του στενού πυρήνα του Μηχανισμού.  

Ένας στα επιδόματα ανεργίας των δημοσιογράφων και διοικητικών υπαλλήλων, 

τα οποία πενταπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2009 (σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι 

στον Τύπο είναι αυτή τη στιγμή άνεργοι).  Και ένας στον έλεγχο των δαπανών 

υγείας για να καλυφθούν γενικότερες ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Υγείας 

που υπηρετεί 10.000 ασφαλισμένους του Ταμείου, δημοσιογράφους του 

περιοδικού τύπου και τεχνικούς.  Και οι δύο υπηρεσίες χρηματοδοτούνται 

σχεδόν αποκλειστικά από τον πόρο του Αγγελιοσήμου, σε αντίθεση με τον 

ΟΑΕΔ που στηρίζεται στην κρατική επιδότηση.  Όσοι επίσης εργαζόμενοι στο 

Αγγελιόσημο διαχρονικά απασχολήθηκαν σε παρεμφερείς εργασίες του ΕΤΑΠ-

ΜΜΕ, αυτό έγινε με την απόλυτη συγκατάθεση τους και με πλήρη και ρητή 

συναίνεση των Ενώσεων. 

Η ίδια πλήρης και ρητή συναίνεση δόθηκε προ ημερών και για την 

απασχόληση 2 εργαζομένων ακόμη – για ένα μόνο 15νθήμερο- στο Τμήμα 

Έκδοσης Επιδομάτων Ανεργίας και Επίσχεσης Εργασίας.  Οι καθυστερήσεις 

στην έκδοση και χορήγηση των επιδομάτων φθάνουν αυτή τη στιγμή στους 3-4 

μήνες.  Φανταστείτε τον άνεργο να περιμένει μήνες το επίδομα ανεργίας του.  Η 

κατάσταση θα επιδεινώνεται καθώς θα περάσουν τον προσεχή μήνα από το 

Ταμείο πάνω από 1500 άνεργοι για να λάβουν τη βεβαίωση για την απαλλαγή 

τους από την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης. 



Η διαχρονική, πλήρης και ρητή συναίνεση σας υπήρχε και κατά το παρελθόν, 

στα πλαίσια της συνεργασίας του πρώην ΤΣΠΕΑΘ και των Ενώσεων, χωρίς να 

δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα.  Σας υπενθυμίζουμε ότι περίπου για μία διετία 

διετέλεσα αντιπρόεδρος του ΤΣΠΕΑΘ, ως εκπρόσωπος της ΕΣΗΕΑ στο Δ.Σ. 

και κατόπιν προεδρεύων, μετά την παραίτηση του κ. Δ. Καπράνου και μέχρι την 

δημιουργία του Ενιαίου, πλέον, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. 

Φοβούμαστε ότι η όξυνση του θέματος στις μέρες μας οφείλεται αφενός 

στους αβάσιμους φόβους ορισμένων μελών σας – εργαζομένων στο 

Αγγελιόσημο, ότι θα παγιωθούν καταστάσεις.  Και αφετέρου οφείλεται 

ενδεχομένως σε μικροπαραταξικές σκοπιμότητες που δυστυχώς απέκτησαν 

προτεραιότητα στην συνδικαλιστική σας ατζέντα, έναντι του βουνού των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι του Τύπου.  Θεωρούμε ότι μία 

νέα ιεράρχηση προτεραιοτήτων είναι επιβεβλημένη. 

Ουδέποτε θελήσαμε να θέσουμε θέμα ελέγχου του πόρου του Αγγελιοσήμου, 

που με βάση τη νομοθεσία κατανέμεται στις Ενώσεις των ΜΜΕ.  Τα έσοδα 

αυτά υπερκαλύπτουν όσα διατίθενται για την μισθοδοσία των υπαλλήλων του 

Τμήματος του Αγγελιοσήμου. 

Είμαστε βέβαιοι ότι το «πλεόνασμα» αυτό χρησιμοποιείται επωφελώς από τις 

Ενώσεις και με κάθε διαφάνεια, ιδίως για την επιστημονική κάλυψη των 

συνδικαλιστικών δραστηριοτήτων σας ή και των αναγκών των μελών σας που 

άπτονται της εργασιακής τους σχέσης π.χ. χρησιμοποιούνται για την παροχή 

νομικών  συμβουλών, για την εκπόνηση οικονομο-τεχνικών και αναλογιστικών 

μελετών που ασφαλώς, θα συμφωνείτε ότι έχουν προέχουσα σημασία έναντι των 

καθαρώς λειτουργικών αναγκών των σωματείων. 

Υπενθυμίζεται ότι οι μελέτες που κατά καιρούς γίνονται από κρατικές 

υπηρεσίες και Αρχές για την ύπαρξη ή μη του πόρου του Αγγελιοσήμου (καθώς 

θεωρείται ότι «βαρύνει την επιχειρηματικότητα», ενώ είναι πάγια θέση μας ότι 

καλύπτει και υποκαθιστά εργοδοτικές και κρατικές εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης) προβλέπουν κατάργηση ή μείωση του Αγγελιοσήμου, άλλες 

λιγότερο και άλλες περισσότερο.  Όλες, όμως, οι μελέτες συντάσσονται με την 

άποψη ότι πρέπει να παύσει η χρηματοδότηση των συνδικαλιστικών ενώσεων 

των ΜΜΕ από τον πόρο του Αγγελιοσήμου. 

Φυσικά η αντίθεσή μας είναι κάθετη σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. 

Όπως, επίσης, καλώς γνωρίζετε, ο προηγούμενος Υπουργός Εργασίας κ. Γ. 

Κουτρουμάνης είχε αποδεχθεί αίτημα του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ για την πρόσληψη 20 

υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλύψουν 

έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, όπως 

πληθώρα συνταξιοδοτήσεων, επιδόματα ανεργίας και επίσχεση εργασίας για να 

εξυπηρετηθούν και ουσιαστικά να «επιβιώσουν» τα μέλη των δικών σας 

ενώσεων, που μαστίζονται από την κρίση. 

Η απόφαση του υπουργού για την πρόσληψη των 20 υπαλλήλων δεν 

εγκρίθηκε από την τρόικα και το κενό υφίσταται μέχρι σήμερα. 

Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί περισσότερο γιατί οι περίπου 25 υπάλληλοι με 

STAGE που υπηρετούσαν στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ απολύθηκαν. 



Σε εκπροσώπους συνδικαλιστικών φορέων των εργαζομένων στα 

Ασφαλιστικά Ταμεία ο υπουργός Εργασίας κ. Γ. Βρούτσης φέρεται να έχει 

υποσχεθεί τη διάθεση 15 υπαλλήλων στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ από τους υπό μετάταξη 

υπαλλήλους των δημόσιων φορέων που καταργούνται ή συγχωνεύονται. 

Από την επιστολή της ΕΠΗΕΑ και άλλων φορέων προσωπικού των ΜΜΕ 

προκύπτει η αδήριτη ανάγκη να αφοσιωθεί το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στα του οίκου του, 

«εντατικοποιώντας και ενισχύοντας τους ελεγκτικούς μηχανισμούς εσόδων 

του».  Μάλιστα οι σχετικές συμβουλές της ΕΠΗΕΑ συνοδεύονται από αιχμές 

για κακοδιοίκηση και δυσλειτουργίες, ενώ άλλοι συνδικαλιστικοί φορείς 

απειλούν με διακοπή μισθοδοσίας των εργαζομένων στο Αγγελιόσημο. 

Όλα αυτά συνέβησαν επειδή ζητήθηκε η βοήθεια δύο (2) εργαζομένων στο 

Αγγελιόσημο επί 10-15 ημέρες, προκειμένου να ελαφρυνθεί ο φόρτος εργασίας 

που συσσωρεύτηκε κυρίως στην Α΄ Διεύθυνση του Ταμείου και ειδικά, στην 

έκδοση συντάξεων και επιδομάτων ανεργίας, που αφορούν τους 

δημοσιογράφους και τους διοικητικούς υπαλλήλους, δηλ. τα μέλη των ενώσεών 

σας.  Μάλιστα στην έκκληση που απευθύναμε – και ανταποκρίθηκε σ’ αυτήν το 

σύνολο του Τμήματος του Αγγελιοσήμου – κάναμε επίκληση των αισθημάτων 

αλληλεγγύης. 

Το ύφος που αποπνέουν οι επιστολές των Ενώσεων- και το οποίο δεν είμαστε 

από την πλευρά μας σε θέση να παρακολουθήσουμε – μας οδηγεί στο να 

μελετήσουμε σοβαρά το ενδεχόμενο διακοπής της μέχρι τώρα αγαστής, 

αποδοτικής και μέσα σε συναδελφικό κλίμα συνεργασία μας. 

Για το σκοπό αυτό θα εργασθούμε σοβαρά και σθεναρά για την μετάταξη στο 

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ περίπου 20 μόνιμων υπαλλήλων.  Επίσης, συμπληρωματικά ή 

εναλλακτικά και, πάντως, όταν οι κόμπος φτάσει στο χτένι, θα 

χρησιμοποιήσουμε, ενδεχομένως, τις ευχέρειες που παρέχει η εργατική 

νομοθεσία για δημιουργία εταιρείας που θα μας παράσχει τις απαιτούμενες 

υπηρεσίες. 

Η διατήρηση των θέσεων εργασίας είναι ασφαλώς πρωταρχικό μας καθήκον 

και υποχρέωση στις στιγμές που διέρχεται ο τόπος.  Δεν είναι όμως, δυνατόν 

αυτό να γίνεται παρά τη θέληση των εργαζομένων και εν προκειμένω των 

Ενώσεών τους.  Κάποια στιγμή ο καθένας πρέπει να αναλογιστεί τις ευθύνες 

του. 

Είναι προφανές ότι η διακοπή της σχέσης θα επιφέρει και αλλαγή των όρων 

κατανομής του Αγγελιοσήμου.  Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν είναι, πιστεύουμε, 

κατανοητοί.  Τα στοιχεία της δραστηριότητας του Αγγελιοσήμου μπορούν να 

σας επιδειχθούν ανά πάσα στιγμή. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Το πλαφόν 

 

Δεν θα επιθυμούσαμε να θεωρηθεί ότι με τη διατύπωση ορισμένων σκέψεων 

για τα μείζονα προβλήματα της στιγμής «ρίχνουμε τη μπάλα στην εξέδρα».  

Όμως αυτά προέχουν και αντικειμενικά επείγουν.  Σας τις καταγράφουμε 

ζητώντας, χωρίς συνδικαλιστικές νουθεσίες, την άμεση ενεργοποίησή σας. 

Οι εισηγήσεις που δέχεται η Κυβέρνηση για την επιβολή ενός νέου, πολύ 

χαμηλού «πλαφόν» στις συντάξεις θα αποτελέσουν, αν υιοθετηθούν, 

καταστροφικό πλήγμα στο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης αλλά και στην 

Οικονομική Ανάπτυξη.  Το «πλαφόν», όπου και αν οριστεί, μας ενδιαφέρει 

όλους και όχι μόνον τους χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους.  Όχι μόνον 

γιατί η συνεχής μείωσή του θα αποτελέσει ένα ασανσέρ, κατά το πρότυπο του 

αφορολογήτου, που θα κατέρχεται κατά το δοκούν από την εκάστοτε 

κυβέρνηση. 

Αλλά γιατί: Πρώτον, καθιερώνει ανώτατη καθαρή σύνταξη κάτω των 1600 

ευρώ, που αργά ή γρήγορα θα πιέσει προς τα κάτω και τις κατώτερες συντάξεις.  

Δεύτερον, το πλαφόν θα εφαρμόζεται επί του αθροίσματος όλων των 

συντάξεων, άρα επί του αθροίσματος κύριας και επικουρικής.  Ουσιαστικά 

καταργείται δηλαδή η σύνταξη του ΕΔΟΕΑΠ και των άλλων μας Επικουρικών 

Ταμείων όταν – στις περισσότερες των περιπτώσεων – η μεικτή σύνταξη του 

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και η μεικτή του ΕΔΟΕΑΠ θα ξεπερνούν το πλαφόν.  Με άλλα 

λόγια καταργείται η Επικουρική Σύνταξη, που είναι ο δεύτερος πυλώνας του 

ασφαλιστικού συστήματος στην Ελλάδα αλλά και σε όλες τις χώρες της 

Ευρώπης.  Τρίτον και κυριότερο, πλήττεται η ίδια η ουσία και η κοινωνική 

σημασία του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, που είναι η εμπέδωση στον 

πολίτη αισθήματος βεβαιότητας ότι στην τρίτη ηλικία θα πάρει οπωσδήποτε 

σύνταξη, αφού θα έχει εκπληρώσει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του κατά τον 

μακρόχρονο (35 και πάνω) εργασιακό του βίο.  Με την αυθαίρετη μείωση της 

σύνταξης και μάλιστα ανεξάρτητα από τις εισφορές του, η Πολιτεία εμφανίζεται 

αφερέγγυα έναντι του πολίτη.  Άμεση συνέπεια θα είναι η αδιαφορία του για τις 

ασφαλιστικές εισφορές, αφού δεν θα μπορεί να υπολογίζει σε μία σταθερή 

αντίστοιχη σύνταξη.  Έτσι, η κατάρρευση του Ασφαλιστικού Συστήματος, που 

βασίζεται στις ασφαλιστικές εισφορές, θα είναι θέμα λίγων μόλις χρόνων. 

Κατά την ταπεινή μου γνώμη Κυβέρνηση και κόμματα πρέπει να 

αντιληφθούν την έλευση του καταστροφικού πλήγματος, να το αποτρέψουν και 

να αναζητήσουν άλλες εναλλακτικές λύσεις.  Πολύ περισσότερο γιατί το 

«χαμήλωμα» του πλαφόν αφαιρεί το υπόλοιπο της αγοραστικής δύναμης που 

μας έχει απομείνει και οδηγεί την οικονομική δραστηριότητα σε μαρασμό και 

την οικονομία σε βαθύτερη ύφεση, πολύ μεγαλύτερη του 7% ή του 9% για το 

φετινό καλοκαίρι, όπως υπολόγιζε το ΙΟΒΕ όταν ο κ. Γιαν. Στουρνάρας ήταν 

άξιος επιστημονικός διευθυντής του.  

Η συμβολή όλων μας- Ενώσεων, Ταμείων, πολιτών, συνταξιούχων και 

ασφαλισμένων – στην αφύπνιση του πολιτικού κόσμου και την κατανόηση από 



μέρους του, του καταστροφικού πλήγματος του πλαφόν, πρέπει να είναι άμεση 

και καθοριστική. 

Αναμένουμε τις πρωτοβουλίες σας. Εντός του Αυγούστου θα 

οριστικοποιηθούν κατά πάσα πιθανότητα ο κυβερνητικές αποφάσεις για τις 

συντάξεις.  Δεν πρέπει να μας καταβάλει η αυγουστιάτικη ραστώνη. 

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας και στη διάθεση των ασφαλισμένων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ 

 

1/1/2008-30/6/2012 

 

Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε περίπου 10.000 επιχειρήσεις και προέκυψαν 

οφειλές για περίπου 2.400 στις οποίες στάλθηκαν ειδοποιήσεις.   

Πραγματοποιήθηκαν περίπου 5.000 διοικητικές πράξεις κατά των οφειλετών 

του Ταμείου και παραδόθηκαν στο Νομικό Τμήμα 138 οφειλές για μηνύσεις. 

Εισπράχθησαν 16.941.525,32 € από ρυθμίσεις και εξοφλήσεις οφειλών. 

 

 

 

 

 

 

   Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,  

Ο Πρόεδρος του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 

 
 

Κων/νος Τσουπαρόπουλος 


