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OXI ΣTH ΝΕΑ ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ  
 

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΛΟΠΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ  
ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ TOY ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ  

 

Συμμετέχουμε μαζικά και αγωνιστικά  
στη σημερινή απεργία των σωματείων ΜΜΕ  

 

Απεργιακή συγκέντρωση σήμερα Τετάρτη 31 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί  
στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ και πορεία στη Βουλή 

 

Χθες βράδυ, Τρίτη 30 Οκτωβρίου, ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας κατέθεσε 
αιφνιδιαστικά τροπολογία, με την οποία οι κλάδοι Υγείας του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης 
Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) εντάσσονται ΕΡΗΜΗΝ των 
ασφαλισμένων τους στον ΕΟΠΥΥ, μαζί με την περιουσία τους. 

Είναι φανερό πως τα όποια αποθεματικά έχουν απομείνει στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ, μετά το «κούρεμα», θα 
χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν «τρύπες», ελλείμματα και κακοδιαχείριση χρόνων σε άλλα 
Ταμεία, ενταγμένα στον ΕΟΠΥΥ, υποβαθμίζοντας ακόμη περισσότερο τις όποιες παροχές είχαν 
απομείνει στους ασφαλισμένους του ΕΤΑΠ ΜΜΕ. 

ΑΥΤΗ ΤΗ ΝΕΑ ΛΗΣΤΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΩΡΑ, ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ! 

Ήδη, με ομόφωνη απόφαση οι συνεργαζόμενες Ενώσεις στον Τύπο και τα ΜΜΕ, οι Ομοσπονδίες 
των δημοσιογράφων, των διοικητικών υπαλλήλων και των Τεχνικών Τύπου, κηρύσσουν 24ωρες 
επαναλαμβανόμενες απεργίες από σήμερα Τετάρτη 31/10/2012 και ώρα 06:00 σε όλα τα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης, ζητώντας: 

 Να αποσυρθεί άμεσα η τροπολογία Στουρνάρα. 
 Να επιστραφούν όλα τα κλεμμένα αποθεματικά των Ταμείων μας με το PSI . 
 Να υπογραφούν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. 
 Να επανέλθει σε ισχύ ο ν.1876/90 για τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. 
 Να σταματήσουν τώρα οι απολύσεις και να γίνουν σεβαστά όλα τα εργασιακά δικαιώματα των 

εργαζομένων στα ΜΜΕ που καθημερινά καταπατούνται με τον πιο άγριο τρόπο από την 
εργοδοσία και 

 Να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί και αντιασφαλιστικοί νόμοι των Μνημονίων. 
 

Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ & ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ είχε επισημάνει έγκαιρα 
(βλ. http://ekinisi.files.wordpress.com/2012/07/2012_programmatikes.pdf) ήδη από τον Ιούνιο 
2012, τις ασφυκτικές προθεσμίες για να αποφύγουμε την ένταξη στον ΕΟΠΥΥ. Δώσαμε μάχες για 
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την οργάνωση των αντιδράσεων και τη θωράκιση της ανεξαρτησίας του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, για να μην 
πιαστούμε στον ύπνο από κάποια «νομοτεχνική αλλαγή». 

Το ίδιο διάστημα, όλη η προσπάθεια του νέου προεδρείου της ΕΣΠΗΤ (Θέμης Μπερεδήμας, 
Θανάσης Αλατάς, Φωφώ Πέπονα, Όλγα Μπατή), επικεντρώθηκε στην υπονόμευση της 
συνεργασίας του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ με τον ΕΔΟΕΑΠ, συγκλίνοντας «όλως περιέργως» με το πιο 
αντιδραστικό-συντεχνιακό κομμάτι της ΕΣΗΕΑ, «πουλώντας» ταυτόχρονα, επικίνδυνα και 
αδιέξοδα παραμύθια στα μέλη της ΕΣΠΗΤ περί σχεδίων ίδρυσης Ν.Π.Ι.Δ. και επαγγελματικών 
ταμείων για την περίθαλψη και την επικούρηση…  

Με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις μας, μόλις το τελευταίο 
δεκαήμερο επιχείρησαν να ενεργοποιήσουν ευρύτερες συνεργασίες με άλλα σωματεία του ΕΤΑΠ-
ΜΜΕ, του Διασωματειακού και της ΠΟΕΣΥ (τις οποίες δεν υλοποίησαν μέχρι σήμερα) και να 
απευθύνουν πρόσκληση συνεργασίας στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (την οποία έχουν δεδομένη). Ως την 
τελευταία στιγμή, το νεόκοπο προεδρείο της ΕΣΠΗΤ «κοιμόταν αγκαλιά» με τις διαβεβαιώσεις 
«τρίτων», ότι «το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ θα τη γλιτώσει»… 

Υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία και για την ένταξη των επικουρικών στο 
Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) και θα βρεθούμε -πάλι- προ εκπλήξεως… 

Είναι ώρα αγώνα. Δίνουμε μάχη και ελπίζουμε να υπάρξει αποτέλεσμα. 

Το νέο προεδρείο της ΕΣΠΗΤ είναι καιρός ν’ αντιληφθεί ότι δεν είναι καιρός για «ασκήσεις 
ρητορείας», «ασκήσεις ευλυγισίας», οιμωγές και κοπετούς… Είναι καιρός να εμπεδώσει τη 
σοβαρότητα των θεμάτων και να συνδράμει ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ στη δημιουργία του ευρύτερου δυνατού 
μετώπου όλων των εργαζομένων στα ΜΜΕ και στην κοινωνία.  

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ & ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 

 


