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ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Κοινή δράση των φορέων Επιστημόνων και ΜΜΕ για το Ασφαλιστικό.  
 
 
 
Πρόεδροι των συλλογικών φορέων και ασφαλιστικών ταμείων των ελλήνων 
Επιστημόνων και των ανθρώπων του Τύπου αποφάσισαν, ομόφωνα και 
ομόθυμα, να συμπτύξουν κοινό μέτωπο και να οργανώσουν από κοινού 
δραστηριότητες και παρεμβάσεις προς κάθε κατεύθυνση, για την 
αντιμετώπιση και επίλυση των κοινών ασφαλιστικών τους 
θεμάτων. Παράλληλα, αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις και τον αγώνα 
τους, με το σύνολο των κλάδων των ελλήνων εργαζομένων, για την 
προάσπιση του Κοινωνικού Ασφαλιστικού Συστήματος της χώρας, που 
απειλείται πλέον με βίαιη και οριστική κατάρρευση. 
 
Οι εκπρόσωποι των διοικήσεων επαγγελματικών, συνδικαλιστικών και 
ασφαλιστικών φορέων των δημοσιογράφων και εργαζομένων στα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών, ιατρών, 
μηχανικών, οδοντιάτρων, συμβολαιογράφων, φαρμακοποιών συναντήθηκαν 
σε ευρεία σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στην Αθήνα.  
 
Ειδικότερα στη συνάντηση: 
 
ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΑΝ οι βαρύτατες ευθύνες που πρέπει να αναζητηθούν και να 
καταλογιστούν σε όλα τα επίπεδα, αλλά και οι συνέπειες, που προκύπτουν 
για το μέλλον των Ταμείων και του Ασφαλιστικού Συστήματος της χώρας, μετά 
την εφαρμογή του PSI και την «ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΔΗΜΕΥΣΗ» των 
αποθεματικών και των διαθεσίμων κεφαλαίων τους.  
 
ΕΓΙΝΑΝ εκτενείς αναφορές και προσεγγίσεις, σχετικά με τις αποφάσεις της 
Τράπεζας της Ελλάδας, που, καίτοι γνώριζε τους κινδύνους, συνέχιζε να 
επενδύει μονομερώς και παρανόμως σε Ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, το 
σύνολο (!) των αποθεματικών συμπεριλαμβανομένων και των αποθεματικών 
όλου του Κοινού Ασφαλιστικού Κεφαλαίου όλων των ασφαλιστικών φορέων, 
όλων των Ελλήνων πολιτών.  
 
 
 
Τα Ασφαλιστικά Ταμεία, τα οποία βεβαίως δεν είναι ιδιώτες επενδυτές και 
τοποθετούν υποχρεωτικά από τον νόμο τις οικονομίες τους στην ΤτΕ 
υπέστησαν με μονομερείς και υποχρεωτικές αποφάσεις απομείωση της 
περιουσίας τους, ενώ δεν υπάρχει, μέχρι τώρα, απολύτως καμία δέσμευση 



για την μελλοντική αποκατάσταση της ζημιάς και την αναπλήρωση του 
κεφαλαίου. 
 
ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ ότι τα ταμεία των επιστημόνων και εργαζομένων στον Τύπο 
(ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΕΔΟΕΑΠ) βρίσκονται στο στόχαστρο για τον ιδιαίτερο 
λόγο ότι ως αποτέλεσμα της διαχρονικής ορθολογικής και χρηστής 
διαχείρισης τους και της συνεισφοράς των μελών τους διαθέτουν σημαντικά 
αποθεματικά κεφάλαια, ενώ μετά το «κούρεμα» του PSI φαίνεται να 
αποτελούν νέο στόχο ληστρικής επέλασης.  
 
ΤΟΝΙΣΤΗΚΕ ότι τα συγκεκριμένα Ταμεία υφίστανται τεράστιες απώλειες 
αποθεματικού κεφαλαίου και κλονίζεται η προοπτική βιωσιμότητας τους, 
καίτοι σε καμία περίπτωση δεν βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό και δεν 
επιδοτούνται από το ελληνικό δημόσιο.  
 
ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΤΗΚΕ ότι όλοι οι φορείς των Επιστημόνων και των ανθρώπων 
του Τύπου θα προστατέψουν και θα στηρίξουν τις διοικήσεις των Ταμείων 
τους από επιλογές που θα εξυπηρετούν νέα επέλαση στα αποθεματικά τους. 
ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΩΠΟ είναι έτοιμο να αποκρούσει δυναμικά τις απειλές, που 
έχουν εκτοξευτεί από επίσημα κυβερνητικά κέντρα και τις μεθοδεύσεις, που 
εξυφαίνονται, με στόχο τον αποκεφαλισμό των διοικήσεων των ασφαλιστικών 
φορέων, που άσκησαν το νόμιμο και ακόμη και από το «μνημόνιο» 
προβλεπόμενο δικαίωμα τους και επέλεξαν με δημοκρατικές διαδικασίες να 
πουν όχι στο «εθελοντικό κούρεμα». 
 
 
 
Στην ευρεία σύσκεψη, όπου αποφασίστηκε, επίσης, όλοι οι φορείς να 
συντονίσουν τις ενέργειες και δραστηριότητες τους σε νομικό, πολιτικό, 
συνδικαλιστικό και αγωνιστικό επίπεδο - και ήδη νομική ομάδα με συντονιστή 
τον Πρόεδρο του ΔΣΑ επεξεργάζεται την άμεση λήψη νομικών μέτρων - 
συμμετείχαν οι:  
 
Αδαμόπουλος Γιάννης, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και 
Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων 
Ελλάδος, 
 
Αμπατζόγλου Θεόδωρος, Πρόεδρος Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου,  
 
Βλασταράκος Μιχάλης, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου,  
 
Βλαχάκης Κώστας, Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Συμβολαιογράφων,  
 
Κατσίκης Θανάσης, Πρόεδρος Πανελλήνιου Οδοντιατρικού Συλλόγου, 
Κριαρής Διονύσης, Πρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Δικαστικών 
Επιμελητών,  
 
Πατούλης Γιώργος, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών,  
 



Σαββίδης Γιώργος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων 
Συντακτών,  
 
Σπανοπούλου Ελένη, Πρόεδρος Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού 
Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης,  
 
Σπίρτζης Χρήστος, Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.  


