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Αγώνες για τη ζωή του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και των ασφαλισμένων 
 

Στηρίξτε όλοι με την παρουσία σας  
τη συγκέντρωση έξω από τα γραφεία του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 

τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου, στις 12:30 
 

Αθήνα, 1η Δεκεμβρίου 2012 

Οι Συνδικαλιστικές Ενώσεις ασφαλισμένων του κλάδου Υγείας του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΕΣΠΗΤ, ΕΤΗΠΤΑ, 
ΕΠΠΕΑ, ΠΕΛ, ΕΠΠΗΤ, ΕΦΕ) πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας Τετάρτη 28 και Πέμπτη 
29 Νοεμβρίου 2012 έξω και μέσα στα γραφεία του ασφαλιστικού μας Ταμείου κατά της ένταξης της 
περίθαλψης στο ΕΟΠΥΥ, που τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Δεκεμβρίου 2012.  

Οι εκπρόσωποι των Ενώσεων ζητούν από τη διοίκηση του Ταμείου μας να αποφασίσει ότι: 

• Διαφωνεί στην ένταξη του Κλάδου Υγείας του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ και θα εξαντλήσει κάθε 
μέσο για την υπεράσπιση των ασφαλισμένων του που οδηγούνται σε διαρκή υποβάθμιση 
παροχών. 

• Διαφωνεί στην μεταφορά πόρων, περιουσιακών στοιχείων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ και δεν 
θα προβεί στην έκδοση σχετικών διαπιστωτικών πράξεων, έχοντας πλήρη συναίσθηση των 
υποχρεώσεων του έναντι των ασφαλισμένων, ενώ θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για την 
υπεράσπιση της κοινής περιουσίας του, ως ένα βήμα για να μπλοκαριστούν όλες οι περαιτέρω 
εξελίξεις. 

Δεν προέκυψε απόφαση 
Το αίτημα των Ενώσεων εισηγήθηκε την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου προς το Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ο 
πρόεδρός του Κώστας Τσουπαρόπουλος. Στη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησε λόγω 
αδιαθεσίας ο πρόεδρος και τον συντονισμό ανέλαβε ο αντιπρόεδρος του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Πάνος 
Σόμπολος. Πάντως, παρά την πολύωρη συζήτηση δεν έγινε εφικτή η λήψη απόφασης για το 
συγκεκριμένο θέμα, ούτε τέθηκε κάποια άλλη πρόταση σε ψηφοφορία. Εκπρόσωποι εργοδοτικών 
φορέων ζήτησαν να υπάρξουν πρώτα αποφάσεις των Δ.Σ. τα οποία εκπροσωπούν. Η συνεδρίαση 
διακόπηκε και αποφασίστηκε η συνέχισή της την επόμενη ημέρα, Πέμπτη 29 Νοεμβρίου. Τελικά, 
ούτε την Πέμπτη το πρωί έγινε νέα συνεδρίαση, καθώς δεν διασφαλίστηκε η απαιτούμενη 
απαρτία. Από τα 13 μέλη του Δ.Σ. προσήλθαν ο αντιπρόεδρος του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Πάνος Σόμπολος, η 
Μαρία Ζαρίφη (ΕΣΠΗΤ), ο Γιώργος Μυλωνάς (ΕΤΗΠΤΑ), η Μάρθα Σαμαρά (ΕΠΠΗΤ) ο Νίκος Λάγιος 
(ΕΙΗΕΑ) και ο Δημήτρης Τρίμης (ΕΣΗΕΑ). Οι εκπρόσωποι των σωματείων ζήτησαν να 
προγραμματιστεί νέα συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ τις αμέσως επόμενες ημέρες, η οποία 
τελικώς ορίστηκε για το μεσημέρι της Δευτέρας 3 Δεκεμβρίου.  
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Μετά από αυτή την εξέλιξη, οι Ενώσεις ασφαλισμένων του κλάδου περίθαλψης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 
αποφάσισαν και νέα κινητοποίηση τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012, κηρύσσοντας παράλληλα 4ωρη 
στάση εργασίας από 12.00 μ.μ. έως 16.00 μ.μ. καλώντας σε συγκέντρωση στις 12.30 μ.μ. έξω από 
τα γραφεία του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Καλλιρρόης 5 & Περραιβού 20).  

Στην κοινή ανακοίνωση οι Ενώσεις καλούν πάλι τους εργαζομένους στα ΜΜΕ να δώσουν αγωνιστικό 
«παρών» και ζητούν από όλες τις Ενώσεις εργαζομένων στα ΜΜΕ να εκφράσουν τη συμπαράστασή 
τους, καλώντας τα μέλη τους να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση και να δεσμεύσουν με απόφαση 
τους εκπροσώπους να στηρίξουν έμπρακτα την παραπάνω πρόταση. Επίσης, ζητούν από τις 
διοικητικές υπηρεσίες του Ταμείου να μην προχωρήσουν σε καμία εφαρμοστική πράξη, 
αναμένοντας απόφαση Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και προειδοποιούν ότι «οι εκπρόσωποι που θα σταθούν 
ενάντιοι στις ομόφωνες θέσεις των σωματείων μας θα μας βρουν απέναντι».  

Στις δικαιολογημένες ερωτήσεις, γιατί οι αγωνιστικές αντιδράσεις περιορίζονται μόνο προς την 
κατεύθυνση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (θυμίζουμε ότι το Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ έχει ψηφίσει κατά του πρώτου 
«κουρέματος», χωρίς εν τέλει το «κούρεμα» να αποτραπεί, ενώ ήδη από το Σάββατο 1η 
Δεκεμβρίου οι υπηρεσίες υγείας παρέχονται από τον ΕΟΠΥΥ χωρίς άλλες διατυπώσεις), το 
προεδρείο της ΕΣΠΗΤ απαντά ότι αυτή η απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ μπορεί να ενισχύσει 
τυχόν νομικές δράσεις που θα δρομολογηθούν μελλοντικά στα ελληνικά και ευρωπαϊκά 
δικαστήρια. Πάντως μέχρι τώρα, σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά την ψήφιση της ένταξης των κλάδων 
υγείας στον ΕΟΠΥΥ, απουσιάζουν σοβαρές αντιδράσεις ενάντια στη συγκυβέρνηση και το 
υπουργείο Εργασίας, ενώ μένουν στο «ψυγείο» ΟΜΟΦΩΝΕΣ αποφάσεις και για άλλα ουσιαστικά 
νομικά μέτρα. 

Οι θέσεις μας για το ασφαλιστικό στα ΜΜΕ 

Η πρότασή μας για να αντιμετωπίσουμε το ασφαλιστικό ήταν και παραμένει ξεκάθαρη: ΕΝΙΑΙΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΑ ΜΜΕ, με ενιαίο κανονισμό Σύνταξης - Περίθαλψης - Πρόνοιας - Επικούρησης. Εδώ 
που έχουμε φθάσει, όλες οι πλευρές πρέπει να καταλάβουν επιτέλους ότι το ασφαλιστικό μας 
μέλλον είναι κοινή υπόθεση του κλάδου και η λύση περιλαμβάνει και τον ΕΔΟΕΑΠ. 

Επειδή, χωρίς ενιαίες αποφάσεις και αγώνα, πιθανότατα καταργείται για όλους το 
Αγγελιόσημο (βλ. δηλώσεις Στουρνάρα), χρεοκοπεί το Ταμείο, αδρανοποιούνται τα σωματεία και 
φιμώνεται ο συνδικαλισμός στα ΜΜΕ.  

Αντίπαλος δεν είναι «οι άλλοι εργαζόμενοι του κλάδου», αλλά όσοι μέσα από τη «σαλαμοποίηση» 
προσδοκούν ή υποστηρίζουν την κατάργηση των πόρων, των συλλογικών συμβάσεων και των 
εργασιακών δικαιωμάτων. Η ισότιμη ασφαλιστική κάλυψη όλων των εργαζόμενων στα ΜΜΕ είναι 
προϋπόθεση επιβίωσης για όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία των ΜΜΕ.  

Τι πρέπει να γίνει άμεσα 

Επαναλαμβάνουμε τις προτάσεις μας για το ασφαλιστικό, τις οποίες έχουμε διατυπώσει πολλές 
φορές στο Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ, καθώς το προεδρείο της δεν έχει καταθέσει συνολικό σχεδιασμό για το 
ζήτημα και «τρέχει» πίσω από τις εξελίξεις.  

Για παράδειγμα, στα τέλη Οκτωβρίου όλα τα σωματεία μαζί αποτρέψαμε την πρώτη απόπειρα 
Στουρνάρα για ένταξη στον ΕΟΠΥΥ με βάση την κοινή, από παλιά συμφωνημένη, κατεύθυνση για 
Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ. Όμως, στις αρχές Νοεμβρίου, στη δεύτερη απόπειρα, εγκαταλείφθηκε η 
πρόταση για το Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ και εμφανίστηκε νέα πρόταση για… τρία νέα 
Επαγγελματικά Ταμεία (ένα για το ΤΑΙΣΥΤ, ένα για το ΤΑΤΑ και ένα για το ΤΣΕΥΠ)!!! 



Μετά την ένταξη του κλάδου Υγείας στον ΕΟΠΥΥ, το προεδρείο της ΕΣΠΗΤ ξαναγυρίζει στα 
Σωματεία, ζητά από την ΠΟΕΣΥ απαντήσεις για τον… ΕΔΟΕΑΠ (αλλά δεν το ζητά όπως πρέπει 
απευθείας από τις Ενώσεις - εταίρους του ΕΔΟΕΑΠ), δεν παίρνει καμιά απάντηση και... το ξεχνά. 
Κηρύσσει «ανένδοτο» κατά των… διοικητικών υπηρεσιών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (όχι όμως και εναντίον 
της κυβέρνησης), «οχυρώνεται» πίσω από το «γενικό και αόριστο» σύνθημα «Δημόσια δωρεάν 
ασφάλιση για όλους», επικεντρώνει όλη την «αγωνιστικότητά» της σε ένα Νομικό Πρόσωπο 
Δημοσίου Δικαίου, το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, που δεν νομοθετεί, και κρατιέται επιμελώς μακριά από το 
κέντρο της πολιτικής εξουσίας, στη συγκεκριμένη περίπτωση το υπουργείο Εργασίας! 
Ανικανότητα, σύγχυση, άλλοθι ή ανομολόγητες σκοπιμότητες; 

Επαναλαμβάνουμε για ακόμη μια φορά τις προτάσεις που ήδη έχουμε διατυπώσει πολλές φορές 
στο Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ για το ασφαλιστικό. Επαναλαμβάνουμε ότι επείγουν:  

• Να υλοποιηθεί άμεσα, εντός της ερχόμενης εβδομάδας, η απόφαση που πήρε το Δ.Σ. της 
ΕΣΠΗΤ από τον Οκτώβριο 2012, να στραφεί νομικά κατά παντός υπευθύνου, για τις απώλειες 
που προκάλεσε στα ασφαλιστικά ταμεία το πρώτο «κούρεμα» των ομολόγων. Δεν πρέπει να 
χαθεί άλλος χρόνος, αφού πιθανό δεύτερο «κούρεμα» βρίσκεται προ των πυλών. 

• Η ΕΣΠΗΤ να ζητήσει από ΕΣΗΕΑ, ΕΣΗΕΜ-Θ, ΕΠΗΕΑ και ΕΠΗΕΘ (τα σωματεία που τα μέλη τους 
ασφαλίζονται στον ΕΔΟΕΑΠ) να αποφασίσουν άμεσα τα Διοικητικά τους Συμβούλια αν θα 
δεχτούν ή όχι να καλυφθούν από τον ΕΔΟΕΑΠ και τα μέλη των άλλων Σωματείων (ΕΣΠΗΤ, 
ΕΠΠΗΤ, ΕΤΗΠΤΑ, ΕΦΕ κ.α.) -και να κινήσουν τις διαδικασίες για έκτακτη Γενική Συνέλευση των 
μετόχων του ΕΔΟΕΑΠ που θα επικυρώσει τις αποφάσεις. 

• Να ενημερωθούν επιτέλους φορείς, κόμματα, σωματεία για το πραγματικό περιεχόμενο και τα 
επιχειρήματα του αιτήματος εξαίρεσης από τον ΕΟΠΥΥ. 

• Να ζητηθούν αμέσως και προγραμματιστούν συναντήσεις μαζί με όλες τις Ενώσεις και 
Ομοσπονδίες ΜΜΕ με τους πολιτικούς αρχηγούς. 

• Να στραφούν οι κινητοποιήσεις και προς τους πραγματικούς αυτουργούς (συγκυβέρνηση, 
εργοδότες). Να εξεταστεί ρεαλιστική και ουσιαστική νομική παρέμβαση σε συνεργασία με την 
ΠΟΕΣΥ. 

• Να προβλεφθεί πιθανή κατάργηση του πόρου ή και αντικατάστασή του με άλλο πόρο και να 
αναζητηθεί κοινή γραμμή σύμπλευσης με όλα τα σωματεία για να μη διασπαστεί η ενότητα του 
κλάδου. 

Είναι ενέργειες που έχουν ήδη προταθεί στο Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ -από αυτές άλλες εγκαταλείφθηκαν, 
μερικές αποφασίστηκαν χωρίς να πραγματοποιηθούν κι άλλες προωθούνται με καθυστέρηση, 
ως άλλοθι για να αντιμετωπιστεί η δικαιολογημένη οργή ασφαλισμένων και σωματείων.  

 

Και βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και οι ασφαλισμένοι της Α’ Διεύθυνσης ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρώην 
ΤΣΠΕΑΘ), στον ΕΟΠΥΥ ασφαλίζονται για περίθαλψη. Απλά, τα μέλη των Σωματείων ΕΣΗΕΑ, 
ΕΣΗΕΜΘ, ΕΠΗΕΑ και ΕΠΗΕΘ λαμβάνουν παροχές περίθαλψης, πρόνοιας & επικούρησης από τον 
ΕΔΟΕΑΠ.  

Το ίδιο πρέπει να γίνει τώρα και με τα άλλα Σωματεία ΜΜΕ. 

Μόνον έτσι μπορεί πλέον να διασφαλιστεί η ενότητα του κλάδου, η βιωσιμότητα του Ταμείου και ο 
πόρος -όποιος πόρος και εάν υπάρξει. 
 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ & ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 


