
 

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  
προς τον αναπληρωτή υπουργό  

Κοινωνικής Ασφάλισης Δημήτρη Στρατούλη 
 

 Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2015 

 

 Πληροφορούμαστε ότι ορισμένοι «αρχαίας» κοπής συνδικαλιστές της ΕΣΗΕΑ,  
με πρόσχημα τη δεινή οικονομική θέση του αυτοδιαχειριζόμενου Νομικού Προσώπου 
Ιδιωτικού Δικαίου ΕΔΟΕΑΠ, επαναφέρουν τις παλαιές προτάσεις τους «σωτηρίας» -που 
αποκρούστηκαν στο παρελθόν-, με δανεική «φιλεργατική» φρασεολογία, αλλά στην ίδια 
παλιά και στενή συντεχνιακή λογική της προνομιακής μεταχείρισης, έναντι της μεγάλης 
πλειοψηφίας των εργαζομένων στα ΜΜΕ. Η επιδίωξή τους μία και μοναδική: Η 
διατήρηση προκλητικών προνομίων, αντίθετα με κάθε έννοια κοινωνικής δικαιοσύνης και 
χωρίς καμία απολύτως προοπτική διάσωσης του ΕΔΟΕΑΠ, με τη σημερινή δομή του.  

 Πληροφορούμαστε, επίσης, για συναντήσεις διοικήσεων με τον αναπληρωτή 
υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης Δημήτρη Στρατούλη, χωρίς να έχουμε την παραμικρή 
επίσημη ενημέρωση ούτε για τα θέματα, ούτε για τις προτάσεις που συζητιούνται.  

 O υπουργός μπορεί να ζητήσει από τη διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ τα αναλυτικά 
στοιχεία για την πορεία των οικονομικών του ΝΠΙΔ, καθώς και το εισαγγελικό 
πόρισμα, που η ίδια παρήγγειλε, για την απόδοση ευθυνών για την κατάρρευσή του.  

 Θυμίζουμε στους παλαιάς συντεχνιακής κοπής συνδικαλιστές και ενημερώνουμε  
τον νέο υπουργό ότι: 

1. Μέσα στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ συντηρούνται και σήμερα διαφορετικές κατηγορίες μισθωτών 
ασφαλισμένων, με την παγκόσμια πρωτοτυπία ακόμη κι αν ασκούν το ίδιο επάγγελμα, με 
τον ίδιο χρόνο ασφάλισης και την ίδια οικογενειακή κατάσταση να έχουν διαφορετική 
ασφαλιστική μεταχείριση. Κατηγοριοποιούνται σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα και 
συμβαίνει μάλιστα, οι ασφαλισμένοι που καταβάλλουν υποχρεωτικά τις μεγαλύτερες 
εισφορές να απολαμβάνουν λιγότερες παροχές συγκριτικά με άλλους. Το «καθεστώς» 
της διαφορετικής ασφαλιστικής μεταχείρισης χτίστηκε για προφανείς λόγους 
εξυπηρέτησης «πελατειακών ομάδων», από το «σύστημα» που λυμαίνεται τα ΜΜΕ.  

2. Η προσπάθεια υφαρπαγής πόρων από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ για να ενισχυθούν 
συντεχνιακές αντιλήψεις και πελατειακές συμπεριφορές, όπως συνέβη και στο παρελθόν, 
έτσι και τώρα δεν θα επιτρέψουμε να περάσει.  



3. Επαναλαμβάνουμε σε όλους τους τόνους πως είναι παράνομη η οποιαδήποτε 
δανειοδότηση από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ προς άλλους φορείς και Ταμεία, και, μάλιστα, προς ΝΠΙΔ 
και ιδιώτες. Επίσης, είναι περίεργη η εμμονή ορισμένων «συνδικαλιστών» του ΕΔΟΕΑΠ να 
πληρώσουν με ελλείμματα οι ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ τη διαχειριστική 
ανεπάρκεια και τη ρουσφετολογική λογική δεκαετιών, όπου συνέβαινε η μία διοίκηση 
να παραγγέλλει εισαγγελικές έρευνες για κακοδιαχείριση και σπατάλες εναντίον της 
άλλης.  

4. Η ρύθμιση του διαδικτύου, με την επέκταση του αγγελιοσήμου, οφείλει να λύσει 
εργασιακά και ασφαλιστικά προβλήματα συναδέλφων μας, και όχι για να εξυπηρετήσει 
συγκεκριμένους εργοδότες και συντεχνίες, σε βάρος της μεγάλης πλειονότητας των 
εργαζομένων στα ΜΜΕ. Στην πρώτη κατεύθυνση υπάρχει συμφωνημένη από ΟΛΟΥΣ, 
σχετική τροπολογία στην ΠΟΕΣΥ. Τροπολογίες της νύχτας, κάτω από το τραπέζι, ερήμην 
του υπόλοιπου κλάδου αποτελούν πιστεύουμε οριστικά παρελθόν.  

5. Οι οιεσδήποτε μονομερείς και ιδιοτελέστατες εισηγήσεις για αλλαγές στη διοίκηση 
του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, η οποία ομολογουμένως και πέρα από πολιτικές προκαταλήψεις, 
συγκρούστηκε δημόσια κατ’ επανάληψη με το επιχειρηματικό και συντεχνιακό 
κατεστημένο, προχώρησε σε καταλογισμούς και εισπράξεις οφειλών και κράτησε 
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΙΚΟ το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, όλα τα χρόνια της μνημονιακής λαίλαπας, χρειάζεται να 
αντιμετωπιστούν με μεγάλη προσοχή και περισσότερη καχυποψία για το τι και ποιους 
πραγματικά εξυπηρετούν. Ιδιαίτερα όταν φαίνεται η ομολογημένη πρόθεση και πολλές 
επίμονες υπόγειες μεθοδεύσεις χρόνων, που αποκρούστηκαν, για την υφαρπαγή του 
κοινωνικού πόρου του αγγελιοσήμου, εις βάρος των ασφαλισμένων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, με 
στόχο την έξτρα «προικοδότηση» χρεοκοπημένων αντιλήψεων και οργανισμών. 

6. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο νέος υπουργός Δημήτρης Στρατούλης, θα τηρήσει 
μέχρι κεραίας την προεκλογική δέσμευση του κόμματός του για «μεροληπτικές ταξικές 
πολιτικές υπέρ των πιο αδύναμων», με ισονομία, δικαιοσύνη και αξιοκρατία και δεν θα 
υποκύψει στις αφόρητες συντεχνιακές πιέσεις που γνωρίζουμε ότι του ασκούνται.  

 

Καλούμε το προεδρείο της ΕΣΠΗΤ να απαντήσει δημόσια,  
υπεύθυνα και αμέσως για τις ενέργειες που κάνει,  

προκειμένου να προασπίσει την ισονομία στον χώρο μας 

*** 

Ζητάμε από την ΠΟΕΣΥ να αναλάβει πρωτοβουλία συντονισμού  
των ενεργειών ΟΛΩΝ των Ενώσεων,  

σύμφωνα με τον καταστατικό της ρόλο 
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