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Η σιωπή αποδεικνύει την ενοχή του προεδρείου! 
Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2014 

Ενάμιση μήνα μετά την προσθήκη της παραγράφου 6 στο άρθρο 220 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α), 
με την οποία το Επικουρικό μας ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΤΕΑΙΣΥΤ «οδηγείται» ή στην ιδιωτικοποίηση ή στο ΕΤΕΑ, 
το προεδρείο της ΕΣΠΗΤ ΑΡΝΕΙΤΑΙ να πάρει ξεκάθαρη θέση, να καταγγείλει, να ενημερώσει  
τα μέλη, να καλέσει σε αγωνιστική ετοιμότητα τον κλάδο, να συγκαλέσει το Διασωματειακό.  

Ο πρόεδρος της ΕΣΠΗΤ ακόμη δεν έχει απαντήσει: 

• Συμμετείχε σε μυστικές συναντήσεις, σε υπουργικά γραφεία; Τι συζητήθηκε εκεί για το 
ασφαλιστικό και ποιες θέσεις υποστήριξε ερήμην του Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ;  

• Γιατί επιχείρησε στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. στις 8 και 15 Ιουλίου 2014 να δημιουργήσει κύμα 
μαζικών αγωγών συνταξιούχων μελών της ΕΣΠΗΤ, μόνο κατά της Β’ Διεύθυνσης - ΤΑΙΣΥΤ, για 
τις περικοπές που έχουν γίνει στις συντάξεις εδώ και… τρία χρόνια, ερήμην των άλλων 
σωματείων; Ποιους ακριβώς επιχείρησε να «εξυπηρετήσει»;  

• Μετά τις αποκαλύψεις και την υπουργική τροπολογία που ληστεύει τα αποθεματικά μας, γιατί δεν 
έχει καταγγείλει ακόμη την απόσχιση των Επικουρικών και δεν έχει κάνει την παραμικρή 
κίνηση παρ’ όσα προτείναμε για την αντιμετώπισή της; 

• Έχει «τάξει», ερήμην του ΔΣ, Επαγγελματικό Ταμείο και μετά συγχώνευση με έτερο ΝΠΙΔ των 
ΜΜΕ;  

• Παρότι ισχυρίζεται τις τελευταίες ημέρες στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΠΗΤ ότι ποτέ δεν ήταν 
υπέρ των Επαγγελματικών Ταμείων, γιατί αυτό δεν το δηλώνει δημόσια καταγγέλλοντας 
αντίθετες ενέργειες, υπουργούς, συντεχνιαστές και πράξεις; Το Νοέμβριο 2012, όταν μεθόδευε 
τη μετατροπή του Τομέα Υγείας της Β’ Διεύθυνσης / ΤΑΙΣΥΤ σε Ν.Π.Ι.Δ., τι ακριβώς επεδίωκε; 

• Το 2009, όταν ρητόρευε στο Δ.Σ. της Ένωσης, για ίδρυση ξεχωριστού Ν.Π.Ι.Δ. της ΕΣΠΗΤ,  
τι ακριβώς ζητούσε;  

• Το 2004, όταν ζήτησε και πήρε γνωμοδότηση από τον νομικό σύμβουλο της ΕΣΠΗΤ, τι είχε στο 
μυαλό του σε σχέση με το νόμο για τα Ν.Π.Ι.Δ. Επαγγελματικά Ταμεία που ψηφίστηκε το 2002; 

• Γιατί δεν καταθέτει δημόσια την άποψή του για τον ΕΔΟΕΑΠ; Για τις προϋποθέσεις που θεωρεί 
απαραίτητες για ενοποιήσεις πρωτοβάθμιων σωματείων ΜΜΕ, ώστε οι όποιες δράσεις στην 
κατεύθυνση της ενότητας να είναι ουσιαστικές και όχι πυροτεχνήματα που παραπλανούν, 
εκφυλίζουν και υπονομεύουν την αγωνιστική διάθεση του κλάδου; 

 

Ξεκαθαρίζουμε ρητά και κατηγορηματικά:  

Οποιαδήποτε απόπειρα ενοποίησης πρωτοβάθμιων σωματείων -όσο επιθυμητή κι αν είναι- ΕΑΝ ΔΕΝ 
ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ουσιαστική ενοποίηση στο ασφαλιστικό μας, με κοινή επιδότηση αγγελιοσήμου, 
κοινές εισφορές & παροχές για όλους ανεξαιρέτως, θα θεωρηθεί ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗΣ  
των 30 εκατ. ευρώ αποθεματικών του Τομέα Επικούρησης της Β’ Διεύθυνσης (πρώην ΤΑΙΣΥΤ)  
-και με αυτό τον τρόπο θα την αντιμετωπίσουμε, εξαντλώντας κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο…  

Η ανακεφαλαιοποίηση του ΧΡΕΟΚΟΠΗΜΕΝΟΥ EΔΟΕΑΠ* που ζει πάνω από τις δυνατότητές του 
χάρις στην «οιονεί εισφορά» αγγελιοσήμου, δεν μπορεί να γίνει με τις ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
των ασφαλισμένων της Β’ Διεύθυνσης (πρώην ΤΑΙΣΥΤ), γιατί ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ. 
 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ - ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΣ! 
 

* Ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση του ΕΔΟΕΑΠ: wp.me/pyE2b-Im και matrix24.gr 
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