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TO AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑ ΜΜΕ  
ΚΑΙ Η ΕΣΠΗΤ 

 

ΤΟ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Ι.Δ. 
 

«Όλα τα ζώα είναι ίσα, αλλά μερικά ζώα είναι πιο ίσα από τα άλλα» 
Τζορτζ Όργουελ - «Η φάρμα των ζώων» (1945)  

 

Ιούνιος 2014 

H κρίση της Δημόσιας Κοινωνικής Ασφάλισης έχει ονοματεπώνυμο: Πέρα από τις γνωστές παλιές 
«αμαρτίες» (κακοδιαχείριση, χρηματιστήριο, ανείσπρακτες οφειλές, μαϊμού συντάξεις - 
επιδόματα κ.τ.λ.) προστέθηκαν και οι νέες, όπως Μνημόνια - Μεσοπρόθεσμα Προγράμματα 
Δημοσιονομικής Προσαρμογής - PSI («κούρεμα» των αποθεματικών των Ταμείων), εκτίναξη της 
ανεργίας και της ανασφάλιστης «μαύρης» εργασίας, λόγω των σκληρών πολιτικών λιτότητας των 
μνημονίων.  

Επίσης, έχει και σαφή πολιτική κατεύθυνση: «ιδιωτικοποίηση» της Δημόσιας Κοινωνικής Ασφάλισης, 
πλην της ελάχιστης εγγυημένης σύνταξης από το κράτος, που ορίζεται από 1/1/2015 στα 360 ευρώ.  

Ας δούμε τα πράγματα πιο συγκεκριμένα με κατανοητές ερωταπαντήσεις: 

• Τι προβλέπει το «Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Προσαρμογής», το οποίο 
δεσμεύεται από την τρόικα να υλοποιήσει η κυβέρνηση; 

 

Πρακτικά ο στόχος τους είναι ένας: 
Συρρίκνωση της κρατικής 
επιχορήγησης προς τα Ταμεία 
Κοινωνικής Ασφάλισης από 21 δισ. 
ευρώ  το 2011, σε 8,6 δισ. ευρώ 
ετησίως έως το 2017 

Με την υλοποίηση των μέτρων που 
έχουν ψηφιστεί προβλέπεται και 
άλλη μείωση των επικουρικών 
συντάξεων, μείωση των 
ασφαλιστικών εισφορών κατά 
3,9%, κατάργηση κοινωνικών 
πόρων (με το αγγελιόσημο - βασικό 
κοινωνικό πόρο / έσοδο του ΕΤΑΠ-
ΜΜΕ να απειλείται με συρρίκνωση 
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/ δέσμευση / εξαφάνιση, από το υπ. Οικονομικών συμπαρασύροντας - απειλώντας ευθέως τη 
βιωσιμότητα του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΕΔΟΕΑΠ, ΤΕΑΣ), του 
κλάδου ΜΜΕ. Ήδη, το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) στο πλαίσιο εφαρμογής της 
ρήτρας μηδενικού ελλείμματος που ισχύει από 1/7/2014 για όλα τα επικουρικά Ταμεία, 
ανακοίνωσε μείωση των επικουρικών συντάξεων που χορηγεί κατά 5,2%, από 1η Ιουλίου 2014. 
Εισερχόμαστε στην εποχή των επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ - ασανσέρ, χωρίς καμία 
κρατική εγγύηση, ούτε για το ύψος, ούτε για τη χορήγηση. Το μοναδικό κριτήριο, πόσα και αν 
δοθούν, θα είναι η ισοσκέλιση εσόδων - δαπανών του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) που 
τα χορηγεί.  

• Σε τι διαφέρει το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ από τα υπόλοιπα Ταμεία μισθωτών του δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα που έχουν συγχωνευθεί στο ΙΚΑ;  

Το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (όπως και ο ΕΔΟΕΑΠ και τα ΤΕΑΣ) δεν χρηματοδοτείται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό, ούτε έχει χρηματοδοτηθεί ποτέ, παρότι το Σύνταγμα ρητά ορίζει πως η 
χρηματοδότηση της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης είναι τριμερής: εισφορές εργαζομένων - 
εισφορές εργοδοτών - κράτος. Αντί κρατικής χρηματοδότησης, έχει εκχωρηθεί στα Ασφαλιστικά 
Ταμεία των ΜΜΕ ο δημόσιος κοινωνικός πόρος του αγγελιοσήμου (20% για τα έντυπα, 21,5% για 
τα ραδιοτηλεοπτικά ΜΜΕ, 16% για τις ημερήσιες εφημερίδες της Θεσσαλονίκης).  

• Τι ακριβώς είναι το αγγελιόσημο και γιατί απειλείται; 

Το αγγελιόσημο ρητά ορίζεται ως κοινωνικός πόρος (Ν. 3655/2008). Επιβάλλεται στην αξία των 
τιμολογίων, τα οποία αφορούν καταχωρίσεις ή μεταδόσεις διαφημιστικών μηνυμάτων, με την 
διάθεση χώρου σε έντυπο, ή την διάθεση ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού χρόνου, ή ακόμη και την 
ανάληψη χορηγίας εκπομπής για τον ίδιο λόγο (θεωρείται διαφήμιση). Το καθεστώς 
υποχρέωσης/επιβολής/είσπραξης αγγελιοσήμου καθορίζεται με την παραπάνω και άλλες 
προγενέστερες νομοθετικές παρεμβάσεις (248/1967, 1866/1989, 1989/1991, 2145/1993, 
2413/1996, 2429/1996 κ.ά.). Υποκαθιστά εργοδοτικές εισφορές και την κρατική χρηματοδότηση 
στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων στα ΜΜΕ, εξ αρχής λόγο για τον οποίο 
θεσπίστηκε. Σύμφωνα με γνωμοδοτήσεις νομικών που έχουν εξασφαλίσει τα Σωματεία ΜΜΕ, 
αλλά και το ΕΤΑΠ ΜΜΕ, το αγγελιόσημο συνιστά «οιονεί εργοδοτική εισφορά» και ως τέτοια δεν 
πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην κατηγορία των κοινωνικών πόρων / φόρων υπέρ τρίτων. Γι’ 
αυτό, απαιτούμε και αγωνιζόμαστε να εξαιρεθεί από τη μνημονιακή δέσμευση της κυβέρνησης 
για «τον εξορθολογισμό των κοινωνικών πόρων / φόρων υπέρ τρίτων», όπως «συστήνεται» στην 
περιβόητη «εργαλειοθήκη» του ΟΟΣΑ. Μόνο που αυτό δεν αρκεί να το υποστηρίζουμε εμείς, 
αλλά πρέπει να υπάρχει η αντίστοιχη πολιτική βούληση για να γίνει δεκτό από την κυβέρνηση ή 
να το επιβάλλουν οι αγώνες των εργαζομένων στα ΜΜΕ. Επιπλέον, διαφημιζόμενοι (ΣΔΕ) και 
διαφημιστές (ΕΔΕΕ) συντάσσονται με την τρόικα για την κατάργηση του πόρου μας, πιστεύοντας 
ότι το ποσοστό του αγγελιοσήμου θα ρίξει το κόστος της διαφήμισης και θα καταλήξει στις 
τσέπες τους.   

Αναμένονται ραγδαίες εξελίξεις για το θέμα, καθώς στα προαπαιτούμενα για την 
επαναδιαπραγμάτευση του χρέους, πρέπει μέχρι το φθινόπωρο να έχουν οριστικοποιηθεί τα 
πεδία αλλαγών στο Ασφαλιστικό, που θα ισχύσουν από την 1.1.2015. Δηλαδή νέος κύκλος 
ενοποίησης ασφαλιστικών ταμείων, κάθετες ενοποιήσεις και ενσωμάτωση των επικουρικών 
ταμείων στους φορείς κύριας ασφάλισης, δημιουργώντας ζωτικό χώρο για τον τρίτο πυλώνα της 
ιδιωτικής ασφάλισης. Επίσης, μείωση του ποσοστού αναπλήρωσης, αλλαγή τρόπου υπολογισμού 
των συντάξεων και εφαρμογή της βασικής σύνταξης από το 2015, καθώς και περικοπές σε μία 
δεύτερη ομάδα κοινωνικών πόρων από τους οποίους χρηματοδοτείται ένα μεγάλο μέρος των 



ασφαλιστικών ταμείων. Αναμένονται επίσης αλλαγές στο ύψος των επικουρικών συντάξεων λόγω 
εφαρμογής της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος, από όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.  

• Τι εισπράττουν τα ασφαλιστικά Ταμεία ΜΜΕ από το αγγελιόσημο και πώς κατανέμεται 
μεταξύ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και των σωματείων;  

Το αγγελιόσημο αποτελεί περίπου το 70% των εσόδων των Ταμείων ΜΜΕ. Από το συνολικό 
έσοδο του αγγελιοσήμου με βάση το νόμο Πετραλιά (3655/2008), 10% υποχρεωτικά αποδίδεται 
στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), το οποίο είχε θεσπιστεί για να 
χρηματοδοτήσει -υποτίθεται- μελλοντικές ανάγκες της δημόσιας Κοινωνικής Ασφάλισης. Σήμερα 
χρησιμοποιείται για να «βουλώνει τρύπες» στον κρατικό προϋπολογισμό («Βοήθεια στο Σπίτι» 
κ.ά.). Η κατανομή του αγγελιοσήμου μεταξύ των δικαιούχων έχει διαμορφωθεί ως εξής:  

 

Παρατηρήσεις: Με βάση τις κατανομές αγγελιοσήμου, η Β’ Διεύθυνση (π. ΤΑΙΣΥΤ) του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 
όπου είναι ασφαλισμένη η συντριπτική πλειονότητα των μελών της ΕΣΠΗΤ, εισπράττει 
αγγελιόσημο ΜΟΝΟ από τον Περιοδικό Τύπο. Αλλά και από αυτό το 20%  το οποίο 
συνεισφέρουν ως «οιονεί εργοδοτική εισφορά» τα περιοδικά και μη ημερήσιες εφημερίδες 
(εβδομαδιαίες & μηνιαίες), μόνο το 8,5% καταλήγει στην Β’ Διεύθυνση, ενώ το υπόλοιπο 
κατανέμεται σε  άλλους αυτοτελείς Λογαριασμούς άλλων Διευθύνσεων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, 
σωματεία εργαζομένων και εργοδοτικούς φορείς.  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ
Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

1 ΕΔΟΕΑΠ * 5,000% 3,200% 17,000% 14,000%
2 Τ.Ε.ΑΣ. ΕΣΗΕΘΣΤΕΕ (ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) 0,500% 0,800%
3 Τ.Ε.ΑΣ. ΕΣΗΕΠΗΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) 0,500% 0,800%
4 ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Α' Διεύθ. (πρώην ΤΣΠΕΑΘ) 5,000% 6,800% 7,500%
5 ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Β' Διεύθ. (Ανταποκριτές Ξένου Τύπου) 0,450% 0,450%
6 ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Β' Διεύθ. (Υπάλληλοι, Ιδιοκτήτες, Δημοσιογράφοι) ** 8,500%
7 ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Β' Διεύθ. (Φωτογράφοι, εικονολήπτες TV) 1,000% 1,000%
8 ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Γ' Διεύθ. (πρώην ΤΑΤΤΑ Αθηνών) 3,750% 1,500% 1,000% 3,000% 2,000%
9 ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Γ' Διεύθ. (ΤΑΤΤΑ Θεσσαλονίκης) 0,250% 0,250%

10 ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Δ' Διεύθ. (ΤΣΕΥΠ Αθ.) Λ/σμός Δώρου 2,000% 0,900%
11 ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Δ' Διεύθ. (ΤΣΕΥΠ Θεσσαλονίκης) 0,001% 0,004% 0,100%
12 ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Δ' Διεύθ. (ΤΣΕΥΠ Αθ.) Πρόνοιας 0,499% 0,796%
13 ΕΠΗΕΑ (Ενωση Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών) 0,134%
14 ΕΠΗΕΘ (Ενωση Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Θεσ/κης) 0,066%
15 ΕΣΗΕΑ (Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών) 0,666%
16 ΕΣΗΕΘΣΤΕΕ (Ε.Σ. Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας) 0,200% 0,066%
17 ΕΣΗΕΜΘ (Ενωση Συντακτών Μακεδονίας - Θράκης) 0,334%
18 ΕΣΗΕΠΗΝ (Ε.Σ. Πελοποννήσου, Ηπείρου & Νήσων) 0,200% 0,066%
19 ΕΣΠΗΤ (Ενωση Συντακτών Περιοδικού & Ηλεκτρονικού Τύπου) 0,266%
20 ΕΤΗΠΤΑ (Ενωση Τεχνικών Ημερήσιου & Περιοδικού Τύπου Αθ.) 0,250%
21 Ενωση Εφημεριδοπωλών Αθηνών 0,200%
22 ΕΑΞΤ (Ενωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου) 0,050% 0,050%
23 ΕΔΙΠΤ (Ενωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου) 0,134%
24 Ενωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου 0,134%
25 Ενωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων 0,067%
26 ΣΗΠΕ (Σύνδεσμος Ημερήσιων Επαρχιακών Εφημερίδων) 0,067%
27 (ΙΚΑ) ΤΕΑ Πρόνοιας Προσωπικού ΕΡΤ2 0,900% 1,200%
28 (ΙΚΑ) ΤΕΑ Υπαλλήλων Ραδιοφωνίας & Τουρισμού 1,600% 3,800%

Συνολικό ποσοστό αγγελιοσήμου επί διαφημιστικής δαπάνης 21,500% 21,500% 20,000% 20,000% 16,000%

* Από το αγγελιόσημο του ΕΔΟΕΑΠ μείον Γ.Ε.Λ., ποσοστό 6% επιμερίζεται σε 4 επαγγελματικές Ενώσεις, ως εξής:
ΕΣΗΕΑ 4,55% - ΕΠΗΕΑ 0,55% - ΕΣΗΕΜΘ 0,75% - ΕΠΗΕΘ 0,15%
Το υπόλοιπο 94% επιμερίζεται 72% στον κλάδο επικούρησης και 22% στον κλάδο περίθαλψης του ΕΔΟΕΑΠ (Ν.712/1977)

ΗΜΕΡ. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Φ.146/1/1097
8/1969

Ν.1989/91 Α.Ν.248/67

** 60% στον κλάδο κύριας σύνταξης, 20% στον κλάδο Υγείας, 10% στην Επικούρηση και 10% στην Πρόνοια



Και όμως, και άλλο κομμάτι από το 8,5% αυτού του ήδη λεηλατημένου αγγελιοσήμου του 
περιοδικού Τύπου, διεκδικεί/μεθοδεύει να υφαρπάξει το συντεχνιακό κονκλάβιο της ΕΣΗΕΑ, για 
λογαριασμό του ΕΔΟΕΑΠ. Για να γίνει αυτό, αρκεί μια απλή Υπουργική Απόφαση… 

• Τι άλλο κάνει το αγγελιόσημο; 

Καθώς λειτουργεί κυρίως ως επιδότηση εργοδοτικής εισφοράς (και όχι μόνο…), διαμορφώνει και 
επηρεάζει σημαντικά το κόστος της μισθωτής εργασίας στα ΜΜΕ. Διαμορφώνει «φθηνότερους» 
και «ακριβότερους» μισθωτούς (όπου και όσοι έχουν απομείνει…), ανάλογα με το Μέσο στο 
οποίο εργάζονται. Το «συντεχνιακό παράδοξο» των κατανομών και η υιοθέτησή του από τις 
κυβερνήσεις για ευνόητους λόγους δημιούργησε διαφορές στην ασφαλιστική μεταχείριση των 
εργαζομένων ακόμη κι αν εργάζονται στο ίδιο συγκρότημα, στον ίδιο εργοδότη. Ταυτόχρονα,  
υπάρχουν ολόκληρες κατηγορίες συναδέλφων μας, όπως π.χ. οι τεχνικοί ραδιοφωνίας και 
τηλεόρασης, που έχουν εξαιρεθεί από την επιδότηση εργοδοτικής εισφοράς διά του 
αγγελιοσήμου και ασφαλίζονται στο ΙΚΑ ως μισθωτοί ή στον ΟΑΕΕ ως «μπλοκάκηδες», με 
εισφορές πολλαπλάσιες, που φθάνουν αθροιστικά ως και το 42% των μεικτών αποδοχών τους. 
Στην ίδια ακριβώς κατάσταση βρίσκονται και οι δημοσιογράφοι κ.ά., που εργάζονται στα ΜΜΕ 
διαδικτυακής διανομής (μέσω internet), στη συντριπτική πλειονότητά τους εργαζόμενοι με Δελτίο 
Παροχής Υπηρεσιών, ή με «μαύρα», καθώς η κοινωνική ασφάλιση είναι… άγνωστη λέξη στα νέα 
Μέσα Διαδικτυακής Διανομής.  

• Ποιες είναι οι διαφορές στις εισφορές μεταξύ ενός συντάκτη σε ημερήσιες εφημερίδες - 
ραδιόφωνα - τηλεοράσεις και ενός συντάκτη σε περιοδικό ή εβδομαδιαία εφημερίδα;  

Ας πάρουμε ως παράδειγμα δύο εργαζόμενους στον ΔΟΛ - ο ένας εργάζεται ως μισθωτός στην 
εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ και ο άλλος ως μισθωτός στο περιοδικό Marie Claire: 

 

Εργοδότης Εργαζόμενος 
Κύρια Σύνταξη ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Α΄Διεύθ. / π.ΤΣΠΕΑΘ 7,50% 8,50%
Κλάδος Ανεργίας ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Α΄Διεύθ. / π.ΤΣΠΕΑΘ 2,00% -*
Κλάδος Υγείας ΕΔΟΕΑΠ -* 3,00%
Κλάδος Επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ -* -*
Κλάδος Πρόνοιας ΕΔΟΕΑΠ -* -*
ΙΚΑ 2,86% 1,45%
ΣΥΝΟΛΟ 12,36% + 12,95% 25,31%

Εργοδότης Εργαζόμενος 
Κύρια Σύνταξη ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Β΄Διεύθ. / π.ΤΑΙΣΥΤ -* 9,00%
ΙΚΑ & Ανεργία κ.α. ΟΑΕΔ 6,03% 4,28%
Κλάδος Υγείας ΕΟΠΥΥ / ΠΕΔΥ 4,00% 2,00%
Κλάδος Επικούρησης ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Β΄Διεύθ. / π.ΤΑΙΣΥΤ 2,00% 2,00%
Κλάδος Πρόνοιας ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Β΄Διεύθ. / π.ΤΑΙΣΥΤ 1,00% 1,00%

ΣΥΝΟΛΟ 13,03% + 18,28% 31,31%

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

* Τις εισφορές καλύπτει το αγγελιόσημο

ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΑ ΝΕΑ»

ΣΤO ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «MARIE CLAIRE»

 
 



Είναι σαφές πως η «οιονεί εργοδοτική εισφορά» - αγγελιόσημο επιδοτεί κατά 6 ποσοστιαίες 
μονάδες επιπλέον, τις εισφορές των συντακτών - μελών της ΕΣΗΕΑ σε σύγκριση με τις εισφορές 
των συντακτών - μελών της ΕΣΠΗΤ. Πιο ωμά, εδώ έχουμε -παγκόσμια πρωτοτυπία!!!- 
μισθωτούς δύο ταχυτήτων, σε σχέση ακόμα και με τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους, στον 
ίδιο εργοδότη, καθώς στη μία κατηγορία η ασφαλιστική εισφορά επιδοτείται περισσότερο από 
την άλλη, που έχει μεγαλύτερες κρατήσεις. Οι δύο συντάκτες του παραδείγματος, ακόμη κι αν 
έχουν τον ίδιο ακριβώς ονομαστικό μισθό,  έχουν διαφορετικές καθαρές αποδοχές.  

Θυμίζουμε ότι το σύνολο των ασφαλιστικών δικαιωμάτων της συντριπτικής πλειονότητας των 
μελών της ΕΣΠΗΤ (κύρια σύνταξη - επικούρηση - εφάπαξ) βρίσκονται στο ΝΠΔΔ ΕΤΑΠ ΜΜΕ.  

Οι ανισότητες, όμως, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του αγγελιοσήμου γίνονται χαώδεις, για τους 
συναδέλφους μας, μέλη της ΕΣΠΗΤ, που εργάζονται με ΔΠΥ και ασφαλίζονται είτε στο ΕΤΑΠ 
ΜΜΕ, είτε στον ΟΑΕΕ, είτε στο ΙΚΑ και κυρίως όσους είχαν την «ατυχία» να εργάζονται σε ΜΜΕ 
διαδικτυακής διανομής, οι οποίοι στερούνται παντελώς της όποιας «επιδότησης» εισφοράς, 
παρότι συνεισφέρουν στη δημιουργία του εσόδου.   

• Τι συμβαίνει με την ασφάλιση των εργαζομένων στο internet; 

Όλα τα Σωματεία, μηδενός εξαιρουμένου, θέτουν ως βασικό προαπαιτούμενο για την ασφάλιση 
των εργαζόμενων στα ΜΜΕ διαδικτυακής διανομής την επέκταση του αγγελιοσήμου στο internet. 
Οι απόπειρες που έγιναν στο παρελθόν, ναυάγησαν με διάφορα προσχήματα από την πλευρά 
των κυβερνήσεων (π.χ. να προηγηθεί η χαρτογράφηση των ειδησεογραφικών sites έναντι των 
«άλλων», για να εξακριβωθεί ποιοι θα ενταχθούν στο «ευεργέτημα» της «οιονεί εργοδοτικής 
εισφοράς» κ.λπ.), αλλά κυρίως προσέκρουσαν στη λυσσαλέα αντίδραση των εργοδοτών, των 
διαφημιστών, και των διαφημιζομένων.  

Η ανασφάλιστη «μαύρη» εργασία, η εργασία με ΔΠΥ είναι πολύ πιο συμφέρουσα για τους 
εργοδότες, από οποιαδήποτε επιδότηση - «οιονεί εργοδοτική εισφορά». Επιπλέον, η 
προσπάθεια βούλιαξε στη συντεχνιακή βουλιμία διακεκριμένων συνδικαλιστών - «μεριδιούχων», 
που απαιτούν το 100% του εσόδου του internet για λογαριασμό του ΕΔΟΕΑΠ, με τη δικαιολογία 
ότι έχει συνεχή ροή ενημέρωσης, άρα είναι σαν τις καθημερινές εφημερίδες, το αγγελιόσημο των 
οποίων καρπώνεται αποκλειστικά ο ΕΔΟΕΑΠ.  

Παράλληλα, έχουν επιχειρήσει να περάσουν «πονηρές» ρυθμίσεις, που βολεύουν 
συγκεκριμένους μεγαλοεκδότες και τους «εκλεκτούς» του ΕΔΟΕΑΠ.  

Η θέση μας είναι σαφής: ενιαία επιδότηση με «οιονεί εργοδοτική εισφορά» - ενιαίες εισφορές - 
ενιαίες παροχές για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Μεταβατικά και έως ότου ενοποιηθούν Ταμεία και 
Σωματεία, να παραμείνουν ως έχουν οι υφιστάμενες κατανομές.  

• Γιατί κάποιοι επιχειρούν να εξαπατήσουν τους εργαζόμενους στο internet, τάζοντάς τους 
ασφάλιση στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, με τη δημιουργία και… 5ης Διεύθυνσης;  

H ασφάλιση στα Ταμεία Τύπου των «εξαιρέσεων» και των «αποκλεισμένων» είναι μακρινό 
«όνειρο» για χιλιάδες εργαζόμενους στα ΜΜΕ διαδικτυακής διανομής και όχι μόνο. Ο «τζόγος» 
πάνω στην ενοποίηση χωρίς συγκεκριμένες αναφορές, δεσμεύσεις  και προϋποθέσεις -με 
ευχολόγια γενικά και αόριστα- είναι αγαπημένο χόμπι πολλών και φθηνό ψηφοθηρικό παιχνίδι.  

Ενοποίηση ΝΑΙ, ρητά και κατηγορηματικά. Ενιαία για όλους, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς 
διαφορετικά «καθεστώτα» ασφάλισης και εισφορών.  

Η ένταξη στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ των εργαζομένων στα Μέσα Διαδικτυακής Διανομής μπορεί να γίνει 
ακόμα και τώρα, με τον τρόπο που ρυθμίστηκαν ζητήματα άλλων εργαζομένων (Γενική 



Γραμματεία, Γραφεία Τύπου). Με την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν θα μειωθούν οι ασφαλιστικές 
εισφορές που καταβάλλονται τώρα, για να εξυπηρετηθούν οι εργοδότες. Βάζουμε τις βάσεις για 
βιώσιμο Ταμείο, έξω από παλιές ευκαιριακές λογικές και ληστρικές νοοτροπίες.  

Αν τελικά επιβληθεί αγγελιόσημο στο διαδίκτυο, η κατανομή, όπως έχουν συμφωνήσει πολλές 
Ενώσεις, να παραμείνει ως έχει, έως ότου ενοποιηθεί ουσιαστικά το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ με ενιαίες 
εισφορές - παροχές, για όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλισμένους του.  

• Γιατί τώρα κάποιοι «θυμήθηκαν» τις ενοποιήσεις των Κλάδων Πρόνοιας και Επικούρησης 
(ΝΠΙΔ ΕΔΟΕΑΠ και ΤΕΑΣ και οι αντίστοιχοι Λογαριασμοί του ΝΠΔΔ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ);  

Η απάντηση είναι μία και μοναδική: Η τραγική οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει 
το αυτοδιαχειριζόμενο ΝΠΙΔ ΕΔΟΕΑΠ. «Κάποιοι» πρέπει να καλύψουν τα ελλείμματα, την 
«εξαέρωση» των αποθεματικών του και να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητά του.  

Να θυμίσουμε ότι το «κούρεμα» των ομολόγων (PSI), που διέλυσε το σύστημα Δημόσιας 
Κοινωνικής Ασφάλισης είναι ενιαία συνθήκη για όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία, δεν επλήγη μόνο ο 
ΕΔΟΕΑΠ. Οι συνάδελφοι - «μεριδιούχοι», ας αναζητήσουν αλλού τα αίτια της συντριβής τού το 
πάλαι ποτέ ασφαλιστικού Οργανισμού - πρότυπο…  

Το ΝΠΔΔ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, παρότι αντιμετωπίζει ακριβώς τις ίδιες δυσμενείς συνθήκες με τον 
ΕΔΟΕΑΠ (συρρίκνωση διαφημιστικής δαπάνης, πτώση κυκλοφοριών, ανασφάλιστη εργασία, 
πτώση εισφορών κ.λπ.) παρέμεινε πλεονασματικό και το 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η λεηλασία και η «σαλαμοποίηση» του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, η οποία μεθοδεύεται με το επιχείρημα ότι 
«αργά ή γρήγορα θα καταλήξει στο ΙΚΑ, ας αρπάξουμε ό,τι μπορούμε τώρα, μήπως και στο 
μέλλον καταφέρουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο για τους ασφαλισμένους στο νέο ιδιωτικό 
‘’Επαγγελματικό Ταμείο’’», ρίχνει νερό στο μύλο της ιδιωτικοποίησης της Δημόσιας Κοινωνικής 
Ασφάλισης. Είναι βαθιά αντιδραστική, συντεχνιακή και διαχειριστικά ύποπτη.   

• Eνοποίηση ναί, αλλά τι είδους «ενοποίηση»; 

Κυκλοφορούν πολλών ειδών «ενοποιήσεις». Οι περισσότερες κρύβουν πολύ συγκεκριμένες 
πολιτικές και συντεχνιακές επιλογές. Έχουμε: 

1. «Ενοποίηση» μόνο στη βάση των εισφορών για το ΝΠΔΔ. Με αυτή, το αγγελιόσημο 
«εκχωρείται» αποκλειστικά στα ΝΠΙΔ (ΕΔΟΕΑΠ, ΤΕΑΣ), αντί επιβολής εργοδοτικών 
εισφορών στους κλάδους περίθαλψης, επικούρησης, πρόνοιας, όπου δεν υπάρχουν. 



2. «Ενοποίηση» που θα βαθαίνει τη διαίρεση μεταξύ «παλαιών» και «νέων» ασφαλισμένων, 
(προαναφέρθηκε στα σενάρια για το διαδίκτυο), με τους δεύτερους να «χρηματοδοτούν» 
με τις εισφορές τους (με ή χωρίς αγγελιόσημο), τα «προνόμια» των «παλαιών» και ένα 
αμφίβολης βιωσιμότητας Ταμείο.  

3. «Ενοποίηση» των κλάδων Πρόνοιας και Περίθαλψης (ΝΠΙΔ ΕΔΟΕΑΠ και ΤΕΑΣ και των 
αντίστοιχων Λογαριασμών του ΝΠΔΔ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), σε ένα νέο ΝΠΙΔ, που θα συγκεντρώνει 
- λειτουργεί ως «καθολικός διάδοχος» όλων των προηγούμενων, μετεξελισσόμενο σε 
«Επαγγελματικό Ταμείο». 

Σε αυτή την ενοποίηση, ένα σενάριο συμπεριλαμβάνει και τους ενεργούς ασφαλισμένους 
της Β’ Διεύθυνσης. 

Οι άλλοι, θυσία στον κουβά των ελλειμμάτων, παρέα με τις ελλειμματικές Διευθύνσεις.  

• Τι σημαίνει Επαγγελματικό Ταμείο;  

Με βάση το θεσμικό πλαίσιο για τα νέα «Επαγγελματικά Ταμεία - ΝΠΙΔ» (το οποίο τελεί υπό 
αναθεώρηση) υποχρεωτικά η διαχείριση των αποθεματικών τους ανατίθεται σε 
«πιστοποιημένους» χρηματο-οικονομικούς φορείς, δηλαδή ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες 
και χρηματο-οικονομικούς «οίκους».  

Θυμίζουμε ότι κάποιοι από τους παραπάνω (διεθνείς «παίκτες») τζόγαραν πάνω στο δράμα του 
ελληνικού χρέους, αποκομίζοντας υπερκέρδη με τα ελληνικά ομόλογα. Τώρα διεκδικούν και τα 
«ρέστα», αναλαμβάνοντας τη «διαχείριση» των αποθεματικών που έχουν απομείνει στα Ταμεία 
Κοινωνικής Ασφάλισης.  

Κάποιοι άλλοι (κυρίως εγχώριοι «παίκτες»), που «κοιμήθηκαν» πάνω στην «ασφάλεια» των 
υψηλών επιτοκίων των ελληνικών ομολόγων και υπέστησαν ζημιές από το PSI, βρίσκονται σε 
διαδικασία stress tests (όπως και οι Τράπεζες).  

Η ανάληψη της «διαχείρισης» των αποθεματικών που έχουν απομείνει στα Ταμεία Κοινωνικής 
Ασφάλισης είναι η «χρυσή ευκαιρία» για την εξασφάλιση ρευστότητας - ανακεφαλαιοποίησή 
τους,  με χρήματα - εισφορές των εργαζομένων, χωρίς να χρειαστεί οι ιδιοκτήτες - μέτοχοί τους 
να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, για να χρηματοδοτήσουν τις προβληματικές εταιρείες τους.  

Ό,τι ακριβώς συνέβη με τις χρεοκοπημένες Τράπεζες, την ανακεφαλαιοποίηση των οποίων 
πληρώνουμε πανάκριβα με δημόσιο χρήμα, εξασφαλισμένο από την υπερφορολόγησή μας, με 
τους ιδιοκτήτες και «στελέχη» που τις χρεοκόπησαν, να κρατούν τον έλεγχο - διαχείρισή τους.  

• Τι είδους Κοινωνική Ασφάλιση ζητάμε;  

Η Κοινωνική Ασφάλιση για μας είναι ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ. Δεν τζογάρεται, 
προφυλάσσεται για να υπάρχει και για να εκπληρώνει τον ρόλο της. Είναι αγαθό που το 
προστατεύει και εγγυάται το κράτος. Είναι καθαρά ζήτημα πολιτικών επιλογών. Ο βίαιος 
μετασχηματισμός της Δημόσιας Κοινωνικής Ασφάλισης από αναδιανεμητικό σε 
«ιδιωτικοποιημένο» κεφαλαιοποιητικό σύστημα, πλήττει βάναυσα τα συμφέροντα και την 
ενότητα όλων των εργαζομένων.  

Η απάντηση των εργαζομένων δεν μπορεί παρά να είναι πολιτική. Ό,τι χάσαμε βίαια από τις 
μνημονιακές πολιτικές, μπορεί και πρέπει να ανακτηθεί μόνο μέσα από μαζικούς αγώνες, με 
την ενότητα ΟΛΩΝ των εργαζομένων στα ΜΜΕ, χωρίς «πατρικίους» και «πληβείους», χωρίς 
«κρυφές ατζέντες», χωρίς «νυχτερινές τροπολογίες», χωρίς «εξυπηρετήσεις συγκεκριμένων 
συγκροτημάτων ΜΜΕ», από «καλοθελητές εργατοπατέρες», που «καίγονται» για τη διατήρηση 
των «προνομίων» τους και τη «σωτηρία» των υπερχρεωμένων στις τράπεζες «αφεντικών» τους.  



Η ενοποίηση των Ασφαλιστικών Ταμείων των ΜΜΕ για μας περιλαμβάνει μία και μόνη 
αδιαπραγμάτευτη συνθήκη: ενιαία επιδότηση για κάθε εργαζόμενο - ασφαλισμένο με 
αγγελιόσημο - «οιονεί εργοδοτική εισφορά» - ενιαίες εισφορές - ενιαίες παροχές για όλους, 
χωρίς εξαιρέσεις.  

Η ενοποίηση των Ασφαλιστικών Ταμείων των ΜΜΕ είναι η βάση πάνω στην οποία μπορεί να 
οικοδομηθεί ένα πραγματικά ισχυρό Συνδικάτο Τύπου.  

 Για να ανασυγκροτηθούν τα ρημαγμένα και συντεχνιακά πολυδιασπασμένα Σωματεία 
μας. 

 Για να οργανωθεί με αξιώσεις η αντεπίθεση των ΟΛΩΝ των εργαζομένων στα ΜΜΕ, μαζί 
με κάθε εργαζόμενο και άνεργο που πλήττεται βάναυσα από τις μνημονιακές πολιτικές, 
για την επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, για την καθολική ασφάλιση 
κάθε ΔΠΥ, για την ισονομία κάθε εργαζόμενου στα ΜΜΕ, όποια ειδικότητα κι αν έχει, 
όπου κι αν εργάζεται. 

Ό,τι μας στέρησαν μπορούμε να το πάρουμε πίσω μόνο ΕΝΩΜΕΝΟΙ, χωρίς ιδιοτέλειες και 
συντεχνιακές παρωπίδες, απομονώνοντας τα συνδικαλιστικά «παπαγαλάκια», που εξυπηρετούν 
συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα, παίζοντας «βρώμικο παιχνίδι» με τη «διαχείριση» του 
αγγελιοσήμου. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ & ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 

 


