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ΣΥΣΚΕΨΗ Ε∆ΟΕΑΠ – ΑΝΕΡΓΩΝ (14-5-2012)  

Στην Αθήνα, 14 Μαϊου 2012 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.30, 

πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη του Ε∆ΟΕΑΠ µε άνεργα µέλη του Οργανισµού, 

στην αίθουσα ∆ΗΜ. ΡΟΥΣΣΟΥ του 1ου ορόφου του κτιρίου της οδού Σισίνη,  

κατόπιν αιτήµατος που υπέβαλε ο Εκπρόσωπος των Ανέργων κ. Ζαχαρίας  

Γεωργούσης.   

Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν από τον Ε∆ΟΕΑΠ σύσσωµο το ∆.Σ. 

του Ε∆ΟΕΑΠ καθώς και ο Γεν. ∆ιευθυντής κ. Γ. Μιχαλακούκος, η Τοµεάρχης 

Ασφάλισης κα Μ. Καλαντζή και η Τοµεάρχης Επικοινωνίας κα Αγ. Κυρίτση, o 

Eκπρόσωπος των Ανέργων συν. Ζαχαρίας Γεωργούσης,  24  ασφαλισµένοι  

καθώς και  ο κ. Χριστόδουλος Αξελός συνταξιούχος, µέλος του Οργανισµού.  

Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδοµένων, δεν 

δηµοσιεύονται τα ονόµατα των παραβρισκοµένων ασφαλισµένων καθώς και 

των οµιλητών, υπάρχουν, όµως, στα αρχεία του Ε∆ΟΕΑΠ και είναι στη 

διάθεση όποιου τα ζητήσει.  

   

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος ∆.Σ. Ε∆ΟΕΑΠ): Καληµέρα σε όλους και 

όλες.  Πριν ξεκινήσω, θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο των ανέργων κ. 

Ζαχ. Γεωργούση, ο οποίος πραγµατικά µας παρακινεί  µε τις παραστάσεις του 

εδώ και  µε τις ενέργειές του –αρκετές φορές έχουµε και συνεννοηθεί και 

συγκρουστεί -  και αποτελεί για εµάς εδώ στην ∆ιοίκηση του Ε∆ΟΕΑΠ, έναν 

«αντιδραστικό φίλο».  

  

ΖΑΧ. ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ: Καληµέρα από µένα. Είµαι λίγο στεναχωρηµένος 

σήµερα, γιατί η προσέλευσή µας δεν ήταν αυτή που τουλάχιστον εγώ 

περίµενα. Βέβαια, αυτό έχει την εξήγησή του γιατί είναι πολύ δύσκολη η 

επικοινωνία µου  µε τους ανέργους συναδέλφους και αυτό γιατί ο υπεύθυνος 

της Γραµµατείας της ΕΣΗΕΑ όταν του ζητάω τα τηλέφωνα ή τα email σας, µου 

ξεκαθαρίζει ότι δεν µπορεί να µου τα δώσει λόγω προσωπικών δεδοµένων 
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και κατόπιν προφορικής εντολής της Νοµικής Υπηρεσίας. Την περασµένη 

Τετάρτη, µπήκα απρόσκλητος στη συνεδρίαση του ∆.Σ. της ΕΣΗΕΑ όπου εκεί 

µου επιβεβαίωσε ο κ. Μπελίτσης, ότι κάποιοι από εσάς έχουν επιφυλάξεις στο 

να δοθούν στον εκπρόσωπο τα email και τα κινητά. Εγώ, δεν τα θέλω για το 

αρχείο µου! Απλά του ζήτησα να φύγουν από την ΕΣΗΕΑ email που να σας 

ενηµερώνουν για τη σηµερινή συνάντηση. Επίσης, δέχθηκα ένα τηλεφώνηµα 

από µέλος του ∆.Σ. της ΕΣΗΕΑ που µου είπε ότι τα έχω κάνει «πλακάκια» µε 

την ∆ιοίκηση του Ε∆ΟΕΑΠ και ότι θα το καταγγείλει! Είναι η δεύτερη φορά 

που µαζευόµαστε. Την πρώτη φορά είχαµε 12 άτοµα , πριν 10 ηµέρες και 

ήρθαµε να συζητήσουµε µε την Πρόεδρο γι΄ αυτά τα νέα µέτρα, που µας 

βρήκαν απροετοίµαστους. Απροειδοποίητα µας ενηµέρωσαν µέσω email ή 

µέσω sms. Τότε, µας έδωσε κάποιες πρώτες εξηγήσεις η ∆ιοίκηση του 

Ε∆ΟΕΑΠ. Ο λόγος τώρα είναι σε εσάς και στην ∆ιοίκηση του Ε∆ΟΕΑΠ. Αυτά 

που είχα να πω, τα είπα. Ευχαριστώ.  

  

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Λίγα λόγια και καλά από εµάς και µετά ο λόγος σε 

εσάς για τα ερωτήµατά σας. Ως µέλη του Ε∆ΟΕΑΠ είχατε όλοι, τα τελευταία 4 

χρόνια τη µεγαλύτερη δυνατή ενηµέρωση, µε τη µεγαλύτερη δυνατή 

διαφάνεια. ∆εν υπάρχει ενεργός ή συνταξιούχος ασφαλισµένος µας, που να 

µην έχει πάρει ταχυδροµικά στο σπίτι του, όλα τα στοιχεία γι΄ αυτόν τον 

Οργανισµό. ∆εν υπάρχει κανείς σας ή κανείς µας από τα 20.000 µέλη, που να 

µπορεί να δικαιολογηθεί και πει : «εγώ δεν ήξερα»! Όλοι ξέραµε και εκτός από 

όλους και καθένας χωριστά, εκείνοι που ήξεραν καλά – γιατί ενηµερώθηκαν 

χωριστά –, συστηµατικά – δυναµικά – ήταν οι ∆ιοικήσεις των Ενώσεών µας. 

∆εν δικαιούται καµία Ένωση και ιδιαιτέρως η ΕΣΗΕΑ, να λέει ότι δεν γνώριζε 

και ότι αιφνιδιάστηκε. Είχαν όλα τα στοιχεία για την κατάσταση στα χέρια τους.  

Μπορώ να σας πω µια σειρά από ενέργειες που έγιναν από το 2009, το 2010, 

το 2011, µε τις οποίες καλέσαµε, όχι απλώς στις Γενικές Συνελεύσεις µας, όχι 

απλώς µε τα έντυπα που σας στέλναµε, όχι απλώς µε  ανακοινώσεις, αλλά µε 

ειδικές προσκλήσεις όλες τις ∆ιοικήσεις εδώ όλων των Ενώσεων και των 

Οµοσπονδιών σε συναντήσεις και αναδείξαµε το  πρόβληµα που λέγεται 

βιωσιµότητα του Ε∆ΟΕΑΠ.  



13-6-2012                                                                                                              ΓΠ  3 

Το αναδείξαµε δυναµικά, διάφανα και ουσιαστικά. ∆εν κρύψαµε τίποτα. ∆εν 

είχαµε και δεν έχουµε δικαίωµα να κρύψουµε τίποτα. Αναφορικά µε τις 

συνδικαλιστικές αντιδράσεις τώρα, ρωτώ ευθέως.  ∆εν καταλάβαιναν 

πραγµατικά; Κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν; ∆εν θέλουν ή δεν µπορούν να 

καταλάβουν; Να το δω κακόπιστα; Να το δω καλόπιστα; Το θέµα είναι, ότι 

εµείς αιφνιδιαστήκαµε από τον «αιφνιδιασµό» της ΕΣΗΕΑ και την ανακοίνωση 

που έβγαλε. Γι΄ αυτό  και απαντήσαµε.  

Όµως συνάδελφοι στο θέµα των Ανέργων µας, όταν µια ∆ιοίκηση παίρνει 

σειρά µέτρων και  από τα µέτρα αυτά, όπως είδατε δεν εξαιρείται κανείς, ούτε 

οι ενεργοί, ούτε οι συνταξιούχοι, ούτε οι άνεργοι, ούτε οι νέοι γονείς, ούτε οι 

άρρωστοι, ούτε οι υγιείς. Υπάρχουν σοβαροί λόγοι. Σήµερα εδώ, είµαστε µόνο 

για ότι αφορά τους ανέργους. Αντιληφθήκαµε ότι το µέρος που αφορούσε στα 

µέτρα για τους ανέργους είχε διατυπωθεί µε τρόπο που επέτρεπε πολλές 

αναγνώσεις. Ειλικρινά αιφνιδιαστήκαµε από την ένταση της επίθεσης που 

δεχθήκαµε µε την… οµόφωνη, για πρώτη φορά, ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ, που 

πυροβολούσε το πόδι της, δηλαδή τον Ε∆ΟΕΑΠ. ΕΤΣΙ, εκδώσαµε µια 

δεύτερη, διευκρινιστική, ανακοίνωση µε την οποία προσπαθούµε να 

εξηγήσουµε για µια ακόµη φορά το θέµα των ανέργων.  

Η δεύτερη ανακοίνωση, είναι αυτή που φαντάζοµαι ότι έχετε όλοι στα χέρια 

σας και πιθανότητα και αυτή να χρήζει διευκρινίσεων και να επιδέχεται 

ερωτηµάτων, γιατί κάθε άνθρωπος και κάθε περίπτωση τείνει να είναι 

διαφορετική. Έχουµε λοιπόν, την ανακοίνωσή µας αυτή και επειδή δεν έχουµε 

µάθει να ευλογούµε τα γένια µας –φαίνεται, δυστυχώς, ότι χρειάζεται καµιά 

φορά-  θέλω συνοπτικά να σας παρουσιάσω όλα τα στοιχεία.  Αναλυτικά, 

βέβαια είναι στη διάθεση του εκπροσώπου σας.  

Καταθέσαµε στον συν. Γεωργούση, µια σειρά από γενικές αποφάσεις µας για 

τους Ανέργους µας οι οποίες είναι συνολικά 59 από τον Ιούνιο 2009, που 

αναλάβαµε, µέχρι σήµερα. Λέω «αναλάβαµε» και δεν εννοώ µόνο τον εαυτό 

µου αλλά και τον Γεν. Γραµµατέα και όλο το ∆.Σ. του Ε∆ΟΕΑΠ.  
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Το ∆.Σ. σε 59 διαφορετικές συνεδριάσεις, ασχολήθηκε µε θέµατα υποστήριξης 

των  ανέργων συνολικά, γιατί, φυσικά, ασχολούµαστε και µε δεκάδες θέµατα 

ανέργων, ατοµικά. ∆εν ξέρω αν αντέχει να το δείξει αυτό  κανείς στους 

συναδέλφους της ΕΣΗΕΑ στην οδό Ακαδηµίας και να τους ρωτήσει  «γιατί 

εδώ και 3 χρόνια δεν απαντούν στις επιστολές που έχουµε στείλει για το θέµα 

της ασφαλιστικής εισφοράς των ανέργων; Τόσο δύσκολο είναι να ασχοληθούν 

µε το θέµα ; 

  

 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ:   Μην ασχολείσαι µε αυτά. Αυτά είναι δικά σας θέµατα 

που δεν αφορούν εµάς.  

  

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριοι συνάδελφοι,  Είναι σοβαρό το γεγονός ότι 

ζητείται εδώ και 3 χρόνια να καταβάλει η  ΕΣΗΕΑ από τα χρήµατα που έχει, 

τα 43 ευρώ για την  περίθαλψη των ανέργων µας! Οι άλλες 3 Ενώσεις το 

έχουν δεχτεί. Εµείς ακόµη περιµένουµε την ΕΣΗΕΑ.... 

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: Αν είχατε τρόπο, θα τα είχατε πάρει. Όταν έρθει η ώρα θα 

συζητήσουµε.  

  

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: ∆εν µεταθέτουµε τις ευθύνες µας. Θα συζητήσουµε, 

αλλά δεν θα µε εµποδίσετε να πω αυτό σκέφτοµαι. Οι αναπάντητες επιστολές, 

είναι απόδειξη για την µη ενασχόλησή τους  µε το θέµα της περίθαλψης των 

ανέργων. Εµείς το ζητήσαµε και το καταθέτουµε. Τρία  χρόνια περιµένουµε... 

Γνωρίζετε  ότι, πουθενά δεν υπάρχει κοινωνική ασφάλιση χωρίς εισφορά. Το 

∆.Σ. του Ε∆ΟΕΑΠ περιµένοντας τις Ενώσεις για 3 χρόνια, µε κοινωνική 

ευαισθησία και κατανόηση δεν πίεζε τους συναδέλφους να καταβάλουν την 

ασφαλιστική τους εισφορά. Όταν έφτασε το θέµα στο µη περαιτέρω, είπαµε 

ότι δεν µπορούµε να συνεχίσουµε έτσι γιατί έχουµε νοµικές και ηθικές ευθύνες 



13-6-2012                                                                                                              ΓΠ  5 

απέναντι στον Οργανισµό και απέναντι στους ενεργούς ασφαλισµένους µας.  

Είµαστε από το Νόµο υποχρεωµένοι να εισπράξουµε ασφαλιστική 

εισφορά. Γι΄ αυτό το λόγο κάνουµε έλεγχο του Μητρώου των Ανέργων και 

θέλουµε να σας διαβεβαιώσουµε σήµερα, ότι άνεργος ο οποίος πληρώνει τα 

43 ευρώ ο οποίος θα αποδείξει την ανεργία του, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα.   

 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: Μα έχει γίνει φραγή όµως.  

  

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Βεβαίως, γιατί δεν µπορούµε να κάνουµε αλλιώς 

απογραφή και έλεγχο. Φραγή σηµαίνει απογραφή κυρία συνάδελφε. Εµείς 

όλοι στο ∆.Σ. κρίναµε, έχοντας όλα τα στοιχεία και τα δεδοµένα που δεν έχετε 

εσείς και πιστεύουµε ότι αυτός ο τρόπος ήταν νοµικά, ηθικά, κοινωνικά, 

ανθρώπινα, για το Ταµείο µας ορθός.  

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ: Ανθρώπινος δεν είναι… 

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: Αν νοµίζετε ότι είναι ανθρώπινος, απατάστε οικτρά! 

  

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Θα ελεγχθούν όλοι οι άνεργοι και κανείς δεν θα 

στερηθεί την περίθαλψη που δικαιούται.  ∆εν σας έχω δώσει το λόγο κυρία 

συνάδελφος, όταν θα σας τον δώσω θα τον πάρετε. Σας θυµάµαι από την 

προηγούµενη Γ.Σ.. 

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ: ∆εν µε θυµάστε… ∆εν ήµουν στη Γ.Σ.. 
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ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Ήσασταν κυρία συνάδελφος… Εντάξει κυρία 

συνάδελφος. Θα κάνω µια τοποθέτηση. Θα σας πω την άποψη του ∆.Σ. και 

θα σας δώσω το λόγο  για να κάνετε όποιες ερωτήσεις θέλετε. 

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: Αρκεί να µείνετε εδώ και να δώσετε τις απαντήσεις.  

  

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: ∆εν καταλαβαίνω το υπονοούµενο. Ακόµη και ένας να 

ήταν εδώ, το ∆.Σ. θα ήταν παρόν. ∆ίνω κατηγορηµατική διαβεβαίωση ότι  ο 

πραγµατικά άνεργος και ο πραγµατικά άρρωστος, δεν πρόκειται να στερηθεί 

την περίθαλψή του. Αυτή είναι η διαβεβαίωση που µπορεί να δώσει το ∆.Σ.. 

Όποιος έχει θέµα ιατρικό και δεν µπορεί να πληρώσει ή δεν έχει προλάβει να 

φέρει τα χαρτιά για να ελεγχθεί, θα εξετάζεται κανονικά από τους γιατρούς του 

Οργανισµού και εκείνοι θα δίνουν την εντολή στην Υπηρεσία, για λόγους 

επείγοντος να ανοίγει η µερίδα και να περιθάλπονται οι πραγµατικά άρρωστοι.  

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ: Λέτε ψέµατα κυρία µου. Εγώ πήγα για να κλείσω ραντεβού 

σε γιατρό και µου είπαν ότι δεν µπορώ γιατί υπάρχει φραγή γιατί δεν είχα 

φέρει τα χαρτιά. Και µάλιστα στον ορθοπαιδικό του Ε∆ΟΕΑΠ.  

  

ΑΡΓ. ∆ΕΜΕΡΤΖΗΣ: Γιατί δεν είχατε φέρει τα χαρτιά κυρία συνάδελφε; Πόσο 

χρόνο χρειάζεστε για να φέρετε τα χαρτιά. Θα µιλάµε ένας ένας και 

οργανωµένα.  

Κυρία Κυρίτση, να ανοίξει µια λίστα οµιλητών,  για να γίνουν παρεµβάσεις και 

να τεθούν ερωτήµατα που θέλουν, µε συγκεκριµένο χρόνο που θα έχει ο 

καθένας και όλα αυτά παρακαλώ να µαγνητοφωνηθούν.  
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ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Μαγνητοφωνούµε την συγκέντρωση για να έχουµε όλο 

το υλικό,  προκειµένου να το δηµοσιοποιήσουµε στην Ιστοσελίδα µας.  

Τα στοιχεία που θέλουµε να δώσουµε και που πρέπει να γίνουν αντιληπτά ως 

κατάσταση στον Οργανισµό, είναι ότι σε σύνολο 20.000 µελών µας, 5.000 

άνθρωποι, δηλαδή 1.500 περίπου άνεργοι µε τις οικογένειές τους,  

εµφανίζονται να περιθάλπονται, πολλοί από αυτούς  χωρίς ασφαλιστικές 

εισφορές, από τον Οργανισµό και να έχουν παροχές κοινωνικές χωρίς να 

µπορούµε να πούµε εάν τις δικαιούνται ή όχι, αν δεν κάνουµε απογραφή. 

Εδώ είστε 25 άνθρωποι, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι πρόκειται για 4.500 

ανθρώπους. Ο καθένας σας φέρνει πίσω του και την οικογένειά του. Αυτό δεν 

µπορεί να συνεχιστεί µε τα σηµερινά δεδοµένα και µε τα οικονοµικά του 

Οργανισµού. Ο άνεργος που πληρώνει τα 43 ευρώ θα έχει αυτά που 

δικαιούται από τον Οργανισµό. Αυτός που δεν είναι άνεργος και έχει 

εξαπατήσει τον Οργανισµό γιατί ενώ εργαζόταν έχει υπογράψει ότι είναι 

άνεργος, θα του καταλογιστούν αυτά που έχει πάρει µέχρι τώρα από τον 

Οργανισµό  -δηλαδή από όλους µας-  και θα ζητηθεί, νοµικά να επιστραφούν 

µε καταλογισµό .  Αυτός που είναι άρρωστος θα ανοίγει, µε εντολή Αρχιάτρου, 

η µερίδα του και θα µπορεί να εξετάζεται σε περίπτωση επείγοντος 

περιστατικού, µέχρι να φέρει τα χαρτιά για την Απογραφή του. Το να φέρει 

κανείς τα χαρτιά που ζητάµε, είναι ένα θέµα 5, 10, 15, 20 ηµερών. Αυτές τις 

20 ηµέρες θα αντέξουµε να καλύψουµε τα επείγοντα περιστατικά. ∆εν είναι 

όλοι οι άνεργοι, άρρωστοι κύριοι συνάδελφοι!  

Τελειώνοντας, θα σας πω ότι έγινε µια προσπάθεια να καλύψουµε τους 

άνεργους, τους πραγµατικά πάσχοντες από την κρίση από το 2008 και µετά, 

µέχρι το 2013 όπου ελπίζουµε να ξεπεραστεί η κρίση.  

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ: Εγώ είµαι άνεργη από το 1991. Να µην παραληφθώ κι εγώ! 
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ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: ∆εν θα παραληφθείτε. Απλώς πρέπει να αποδείξετε 

πώς ζείτε από το 1991! Εµείς αντιµετωπίζουµε όλους τους άνεργους  κατά το 

ίσο. Όµως υπάρχουν φαινόµενα όπως αυτό που αναφέρει η συνάδελφος, που 

δεν µπορούν να συνεχιστούν. Και δεν είναι µια η περίπτωση. Είναι πολλές.  

Αυτή τη στιγµή, κάνουµε απογραφή συνταξιούχων.  Νοµίζετε ότι αυτά που 

συµβαίνουν σε όλη την ελληνική κοινωνία µε µαϊµούδες ανάπηρους, 

άνεργους, συνταξιούχους και επιδοµατίες, δεν υπάρχουν εδώ;  

Εµείς θα κάνουµε έλεγχο. Αν σε αυτή την προσπάθειά µας, δεν έχουµε κοντά 

µας εσάς για τους οποίους πρέπει να διατηρήσουµε το Ταµείο, δεν κάνουµε 

τίποτα. Μέχρι 31-12-2008, έχουµε στο σύνολο 297 µέλη της ΕΣΗΕΑ  συν 320 

από τις οικογένειές τους, δηλαδή 600 µέλη µας συνεχίζουν να έχουν 

περίθαλψη ενώ δεν εργάζονται και ενώ πολλοί από αυτούς δεν καταβάλουν 

εισφορές. Μετά την 1-1-2009, υπάρχουν 617 συνάδελφοι µε 310 έµµεσα µέλη 

οι οποίοι είναι είτε µε οφειλές είτε χωρίς οφειλές και δεν έχουν έρθει να 

καταγραφούν. Τον τελευταίο χρόνο, έχουµε 491 επιδοτούµενους ανέργους 

συν 340 έµµεσα µέλη που φέρνουν µαζί τους. ∆ηλαδή, έχουµε  συναδέλφους 

 οι οποίοι είναι στην επιδοτούµενη ανεργία ως άµεσα µέλη. Σε αυτούς, 

σύµφωνα µε το Καταστατικό, υποχρεούµαστε να παρέχουµε περίθαλψη  και 

φυσικά το κάνουµε.  

Το σύνολο των ανέργων µας, ανέρχεται σε 1.405. Θα έπρεπε να έχουµε από 

τις εισφορές των ανέργων  € 553.000,00 ετησίως ως έσοδο. ∆εν το έχουµε 

συνάδελφοι. Και εφόσον δεν το έχουµε, πρέπει να ψάξουµε να το βρούµε, 

πρέπει να προσπαθήσουµε να το πάρουµε, πρέπει να βοηθήσουµε αυτούς 

που δεν µπορούν να το δώσουν και πρέπει αυτό το ποσό να 

προσπαθήσουµε να το πάρουµε από τις Ενώσεις. Αυτό ήταν όλη η ιστορία. 

∆εν µπορέσαµε να τους πείσουµε εκεί στην Ακαδηµίας. Αναγκαστικά, αλλιώς 

παρανοµούµε, πρέπει να τα εισπράξουµε από αυτούς, που δεν τα έδιναν. Να 

δούµε ποιοι είναι αυτοί που από το 1991 είναι άνεργοι και πώς ζούνε; Από την 

στιγµή που θα το αποδείξετε και είστε µέσα στην 5ετία αυτή (2008-2013), θα 

πρέπει να καταβάλλετε τα 43,00 ευρώ και αν δεν µπορείτε, πάλι θα σας 

διευκολύνουµε µε ρυθµίσεις.  
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ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ: Πόσοι είναι µέσα στην 5ετία;  

  

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτοί που είναι µέσα στην 5ετία είναι 258 άτοµα.  

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ: ∆ιαβάζω στην ανακοίνωσή σας ότι όσοι είναι πριν το 

2008…………… .. Αυτό σε ελεύθερη µετάφραση σηµαίνει ότι θα διαγραφώ.  

Εγώ δεν έχω παράπονο από τον Ε∆ΟΕΑΠ και µάλιστα είµαι και ευγνώµων, 

όµως η ΕΣΗΕΑ είναι απαράδεκτη.  

  

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ:  Συνάδελφοι, ο Ε∆ΟΕΑΠ δεν θέλει και δεν µπορεί να 

διαγράψει κανέναν. Εµείς πιστεύουµε στους ανθρώπους και εργαζόµαστε για 

τους ανθρώπους, αλλά είµαστε υποχρεωµένοι να πάρουµε υπόψη µας και τα 

νούµερα. Γι΄ αυτό σας δίνω µερικά στοιχεία για να καταλάβετε ότι δεν ήσαστε  

εσείς οι 25 µόνο, που ήρθατε σήµερα εδώ. Τι να υποθέσω, ότι οι άλλοι… 

εργάζονται ή ότι αδιαφορούν;  Πάντως, ειδοποιηθήκατε όλοι ή σχεδόν όλοι.  

Εγώ τελειώνω και δίνω το λόγο στον Γεν. Γραµµατέα να συνεχίσει. Έχω εδώ 

όλες τις αποφάσεις που σας αφορούν συνάδελφοι, γιατί έχουµε πάρει µέτρα 

για την οδοντιατρική σας περίθαλψη, µέτρα για τις κοινωνικές παροχές σας, 

µέτρα για τη ρύθµιση των οφειλών σας. ∆εν είναι δυνατόν να ρυθµίζουµε 

ευνοϊκά τους εργοδότες και όχι εσάς. Μέτρα που σας αφορούν. Γι΄ αυτό σας 

έδειξα τις 59 αποφάσεις, γιατί σας αφορούν και όχι για να σας δείξω τι 

κάνουµε εµείς εδώ στη ∆ιοίκηση του Ε∆ΟΕΑΠ.  

  

ΑΡΓ. ∆ΕΜΕΡΤΖΗΣ:  Καταρχήν ο συν. Γεωργούσης να µας φέρει τη λίστα 

όσων θέλουν να µιλήσουν, ώστε να µπορέσουµε να δώσουµε το λόγο και να 

µιλήσουµε οργανωµένα. Νοµίζω ότι χρειάζεται λίγη ψυχραιµία, λίγη υποµονή 
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και λίγη καλοπιστία. Θα δείτε ότι όταν θα δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις, 

κανείς από αυτή την αίθουσα δεν θα έχει πρόβληµα µε αυτά τα µέτρα. 

Αντιθέτως, πιστεύω ότι θα είστε από αυτούς –όσοι είναι πραγµατικά άνεργοι- 

που θα τα υποστηρίξετε.  

Θα πω µόνο µια κουβέντα. Ο στόχος της δικής µας προσπάθειας είναι 

διπλός. Αφενός µεν να προστατέψουµε τα συµφέροντα του Ταµείου και των 

ασφαλισµένων του, όλων δηλαδή και ανάµεσά τους και των ανέργων και 

ταυτοχρόνως να δώσουµε ένα ερέθισµα, ένα έναυσµα ώστε όσοι δεν είναι 

άνεργοι αλλά έχουν µια παρεµφερή ειδικότητα ή έχουν φύγει από το 

επάγγελµα και έχουν αλλάξει επαγγελµατικό προσανατολισµό, να µπορέσουν 

να πάνε νόµιµα εκεί που πρέπει. Και όχι να µένουν εδώ επιβαρύνοντας και το 

Ταµείο αλλά και την έννοια του ανέργου. ∆ιότι, όταν η έννοια του ανέργου 

γίνεται θολή, χαλάει η εικόνα και ο υποτιθέµενος άνεργος είναι κάτι άλλο  για 

παράδειγµα υπάλληλος, επιχειρηµατίας, εκδότης ή συνεκδότης,  τότε είναι 

που τον πραγµατικά άνεργο συνάδελφο δεν µπορεί να τον βοηθήσει κανείς. 

Αντιθέτως, αυτή η θολή εικόνα,  γίνεται το µεγάλο άλλοθι µιας υποκρισίας και 

µιας παρανοµίας που έχει ακολουθηθεί για πάρα πολλά χρόνια, για 

διάφορούς λόγους, πελατειακούς, συνδικαλιστικούς αλλά αν θέλετε και 

ατοµικού βολέµατος, γιατί νοµίζω ότι υπάρχει και ένα θέµα ατοµικής ευθύνης 

για όλους µας και δεν πρέπει να το βγάζουµε απ΄ έξω.  

Εµείς λέµε, ότι µέσα στην κρίση, εµείς  ως ∆ιοίκηση του Ε∆ΟΕΑΠ µε αίσθηση 

ευθύνης  πιστεύουµε ότι δεν έχουµε κανένα λόγο να πούµε ψέµατα και κανένα 

λόγο να παρανοµούµε. ∆εν έχουµε κανένα λόγο να µην συµµαχήσουµε µε 

όλους εσάς, που θέλετε να έχετε καθαρό πρόσωπο και καθαρή έννοια και του 

τι θέλετε να είστε πραγµατικά.  

Θέλω σε πρώτη φάση, να διατυπωθούν ερωτήµατα. Το κλείσιµο της µερίδας 

είναι µια µέθοδος απογραφής, ώστε να εµφανιστούν οι άνεργοι και να φέρουν 

τα χαρτιά τους. Αυτοί που δεν θα φέρουν χαρτιά, κάποιο λόγο θα έχουν. Αν ο 

λόγος είναι πραγµατικός και εξηγήσιµος, θα τον δούµε. Αν όµως υπάρχει 

παρανοµία, αν υπάρχει υφαρπαγή δικαιωµάτων, εξαπάτηση του Ταµείου, 

πάλι εµείς σαν υπεύθυνη ∆ιοίκηση έχουµε υποχρέωση αυτά τα λεφτά να τα 
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φέρουµε πίσω για να πάνε για τους ασφαλισµένους και εννοώ πάντα ότι είναι 

και ο άνεργος µέσα στους ασφαλισµένους.  

Θα ήθελα σε πρώτη φάση να υποβάλλονται ερωτήµατα, που θα τα απαντά η 

κα Πρόεδρος και να ξεκινήσουµε από την κα Στεφάνου Λίνα.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το 

όνοµα αναφέρεται γιατί η ασφαλισµένη µας απηύθυνε δηµόσια ανοιχτή 

επιστολή προς το ∆.Σ..  

Tα ερωτήµατα θα καταγράφονται και αν κάτι µπορεί να απαντηθεί αµέσως θα 

απαντάται αµέσως, αν είναι κάτι που χρειάζεται µια γενικότερη τοποθέτηση 

πάλι η κα Πρόεδρος θα τα σηµειώνει και θα τοποθετηθεί γενικά στο τέλος.  

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ: Γιατί για τα τελευταία 3 ή 4 χρόνια ζητάτε εκκαθαριστικό και 

όχι της τελευταίας χρονιάς, ώστε να µην έχουµε και την γραφειοκρατία. 

Φαίνεται καθαρά ποιος είναι άνεργος και ποιος δεν είναι από τα στοιχεία της 

τελευταίας χρονιάς. Αυτό είναι άµεσο, είναι γρήγορο και µπορεί να λυθεί και 

µε ένα FAX.  

Επίσης, γιατί δεν δίνετε ένα περιθώριο π.χ. έως 30 του µήνα από τη στιγµή 

που το ανακοινώνετε και για όποιον  δεν τα φέρει θα κλείσει η µερίδα.  

∆εν έχουµε κάτι µε τον Ε∆ΟΕΑΠ. Ίσα ίσα πιστεύω ότι οι περισσότεροι άνεργοι 

δεν έχουµε παράπονα.  

Αυτά τα δύο είναι τα θέµατα και νοµίζω ότι µπορούµε να τα λύσουµε µε τη 

συζήτηση.  

Λυπάµαι αν θα φύγω σε λίγο, αλλά πρέπει να παραλάβω το παιδί µου από το 

σχολείο.  

  

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Θα πάρετε αµέσως της απάντηση κυρία συνάδελφος. 

Αν είχαµε απαντήσεις στα αγωνιώδη ερωτήµατα για το θέµα των Ανέργων 

που απευθύναµε εγγράφως στις Ενώσεις µας µέχρι τον Σεπτέµβριο και 
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Οκτώβριο, θα µπορούσαµε να το κάνουµε. Σήµερα, µ΄ αυτά που τρέχουν έξω 

και µε έναν Προϋπολογισµό του 2012 ο οποίος µπόρεσε να ολοκληρωθεί 

τελικά  τον Μάρτιο, λόγω του δολοφονικού για την Κοινωνική Ασφάλιση 

«κουρέµατος», δεν µπορούµε να δώσουµε την προθεσµία. Και δεν 

µπορούσαµε να την δώσουµε γιατί η καθυστέρηση αυτή, µας αναγκάζει να 

µην υποχωρήσουµε  άλλο και να µην ξοδέψουµε ούτε ένα ευρώ  παραπάνω 

για κανέναν, χωρίς πραγµατικά να το δικαιούται. ∆εν έχουµε χρονικά 

περιθώρια λόγω  του συνολικού πραγµατικού οικονοµικού µας προβλήµατος. 

Γι΄ αυτό αναγκαστήκαµε να το κάνουµε και   ειλικρινά λυπάµαι που  χάσαµε 

χρόνο πραγµατικά µε το θέµα αναµονής απάντησης από την ΕΣΗΕΑ.  

Αρκεί να σας πω ότι αυτή τη στιγµή οι οφειλές των ανέργων που έχουν έρθει 

και έχουν δηλώσει ότι είναι άνεργοι, γιατί είναι κι άλλοι που δεν έχουν 

εµφανιστεί καθόλου, είναι € 1.227.000 και η χρήση του ΤΥΠ που έχει γίνει γι΄ 

αυτή την οµάδα  των ανθρώπων, είναι € 7.213.000.  

Κύριοι συνάδελφοι, εδώ ο καθένας βλέπει το πρόβληµά του και βλέπει  τους 

25 ή  τους 50. Επτά εκατοµµύρια ευρώ σε παροχές που έχουν δοθεί σε 

ανθρώπους που χρωστάνε 1,2 εκατοµµύρια, αµέσως για τον Οργανισµό ένα 

κονδύλι της τάξεως των  9 εκατοµµυρίων. Φέτος ο Προϋπολογισµός µας 

εµφανίζει παρόλα τα µέτρα  8 εκατοµµύρια ζηµιά.  Είµαστε 20.000 άνθρωποι. 

Αν στους 20.000 οι 4.000 εµφανίζονται ως άνεργοι τότε ο Ε∆ΟΕΑΠ για τους 

συνταξιούχους, για τους άνεργους, για τους ενεργούς και για τις οικογένειές 

τους, δεν µπορεί να ζήσει πάνω από 1 ½  χρόνο µετά  το «κούρεµα». Αυτό 

είναι που σας είπαµε στην ανακοίνωση του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για την 

διάσωση του Ε∆ΟΕΑΠ µε τα µέτρα συνολικά. Στον συνταξιούχο που κόψαµε 

τη σύνταξη, το ανακοινώσαµε στις 26-4-2012  και κόψαµε την σύνταξη από  

1-5-2012. ∆ηλαδή, δεν είναι ότι εµείς δεν θέλαµε να σας δώσουµε το χρόνο. 

∆εν τον είχαµε το χρόνο για να σας τον δώσουµε. Τα µέτρα αυτά τα 

ανακοινώσαµε σε όλους. Στους συναδέλφους που είχαν παιδιά που πήγαιναν 

βρεφονηπιακό σταθµό, το είπαµε τώρα, αλλά βέβαια ο βρεφονηπιακός µέχρι 

και τον Ιούλιο θα πληρώνεται κανονικά. Από τον Σεπτέµβριο κόβεται. Αυτοί 

είχαν µια έγκαιρη ειδοποίηση, ένα περιθώριο. Ο συνταξιούχος, όµως, δεν είχε 

την ανάσα αυτή. Τώρα θέλετε να µιλήσουµε από τους 4.000 ανθρώπους 
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πόσοι είναι άρρωστοι; Οι 400. Το 1/10. Αυτοί οι 400 πόσοι είναι επειγόντως 

άρρωστοι; Οι 100. Αυτούς τους 100 θα τους αντιµετωπίσουµε. Ας έρθει ένας 

εδώ µέσα και να πει ότι είναι άρρωστος, άνεργος και δεν πήρε το φάρµακό 

του! Καλώ τον καθένα που µας κατηγορεί για σκληρότητα να την αποδείξει 

κιόλας! Όσον αφορά στα εκκαθαριστικά, θα πρέπει να τα φέρετε όλα γιατί 

υπάρχουν στα αρχεία και θα πρέπει να ελεγχθούν αυτοί που δηλώνουν από 

το 1991 ή 1992 άνεργοι. Πρέπει να δούµε πώς ζούνε. Αν κάποιοι µας έχουν 

εξαπατήσει θα ζητήσουµε τα χρήµατα του Ε∆ΟΕΑΠ  πίσω. Είναι πολύ 

σοβαρό το ζήτηµα αυτό.  

Ο κ. Καταϊφτσής, αναπλ. Ταµίας του ∆.Σ., θέλει να πει κάτι.  

  

Σ. ΚΑΤΑΪΦΤΣΗΣ: Εγώ είµαι από το 2005 στο ∆.Σ.. Το θέµα των ανέργων 

ξεκινήσαµε να το συζητάµε το 2006-2007 επί Κιάου. Μέχρι σήµερα δεν είχαµε 

αποφασίσει να κάνουµε απογραφή ανέργων. Και σήµερα που αποφασίσαµε 

θα βρεθούν κάποιοι να πουν «δώστε άλλους 6 µήνες». Κατά καιρούς αυτό 

κάναµε. Μας ζητάτε να απαντήσουµε για ένα θέµα πολύ δύσκολο.  

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: Στους µετόχους σας να µιλήσετε. Όχι στις Ενώσεις. Σας 

ακούµε µια ώρα …. 

  

Σ. ΚΑΤΑΪΦΤΣΗΣ: Είναι ένα θέµα πολύ σκληρό. ∆εν το αποφασίσαµε ελαφρά 

τη καρδία.  

  

ΑΡΓ. ∆ΕΜΕΡΤΖΗΣ: Απαντήθηκε το θέµα της κας Στεφάνου. Λίνα, εγώ θα 

σου έλεγα και κάτι άλλο. Το βλέπεις από την πλευρά του δηµοσιογράφου που 

του έτυχε να είναι άνεργος και να λέει «γιατί το Ταµείο µου  µε αντιµετωπίζει 

αυτή τη δεδοµένη στιγµή καχύποπτα και µου λέει πρώτα θα µου αποδείξεις 
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και µετά θα έρθεις». Έλα να το δεις, από την πλευρά των ανθρώπων που 

χειρίζονται λεφτά και δικαιώµατα και θα έχουν να κάνουν και µε 50, 100, 20 οι 

οποίοι θα πουν ότι «Αυτοί εκεί αρχίζουν και κλείνουν την πόρτα, κάτσε να 

εκµεταλλευτώ ό,τι µπορώ µέχρι την τελευταία στιγµή. Ας πάω στο διάστηµα 

που µου έδωσαν προθεσµία να κάνω αυτή την επέµβαση, να δηµιουργήσω 

αυτό τον λογ/σµό».  Έτσι θα δηµιουργηθεί στον Οργανισµό µια τρύπα 

οικονοµική από ανθρώπους που δεν την δικαιούται, ακριβώς επειδή θα 

σπεύσουν να εκµεταλλευτούν εις βάρος του Οργανισµού και εις βάρος του 

καλόπιστου ασφαλισµένου αυτή τη συµπεριφορά. Λυπούµαστε που το 

κάνουµε έτσι, καταλαβαίνουµε ότι συµπεριφερόµαστε µε έναν τρόπο που 

ΦΑΊΝΕΤΑΙ  απότοµος, αλλά πιστεύουµε δύο πράγµατα. Ότι αυτός  ο οποίος 

έχει να αποδείξει τα δεδοµένα πολύ σύντοµα µέσα σε 2-3 εργάσιµες ηµέρες 

µπορεί να το κάνει. Σε κάθε περίπτωση πάντως έχουµε λάβει και µέριµνα αν 

υπάρχει κάτι έκτακτο ιατρικώς αµέσως ικανοποιείται είτε υπάρχει το δικαίωµα 

είτε δεν έχει ακόµη εξακριβωθεί αν υπάρχει το δικαίωµα.  

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ: Εγώ έχω απολυθεί τον 5/2007 µε επιδότηση για 5 µήνες, 

τώρα συµπλήρωσα την 5ετία. Αυτά τα 5 χρόνια είµαι απόλυτα συνεπής 

οικονοµικά. Ενδιάµεσα έχω δουλέψει σε ενηµερωτικά site µε µπλοκάκι χωρίς 

να έχω ασφάλιση στον ΟΑΕΕ. Αυτή τη στιγµή είµαι εντελώς ξεκρέµαστη γιατί 

δεν εργάζοµαι και είµαστε εντελώς ανασφάλιστοι και εγώ και τα 2 παιδιά µου. 

Έχω δικαίωµα να συνεχίσω να πληρώνω και να έχω ασφάλιση;  

  

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Είσαι στο όριο της 5ετίας συνάδελφε. Πρέπει να 

αποδείξεις ότι από τότε στις φορολογικές σου δηλώσεις δεν δηλώνεις 

εισόδηµα από εργασία. Σκέψου ότι µε τα 43 ευρώ και µε 2 παιδιά που δεν 

γνωρίζω την ηλικία τους, µέσα σε αυτή την 5ετία έχεις καταθέσει µε εισφορές 

500 ευρώ ετησίως δηλαδή 2.500 ευρώ για την 5ετία και µπορούµε να δούµε 

από την καρτέλα σου  ότι για το ίδιο χρονικό διάστηµα έχεις εισπράξει όχι 

µόνο για περίθαλψη αλλά και για παροχές π.χ. βρεφονηπιακό σταθµό 1.000 ή 

10.000 ή 50.000 ευρώ.  
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Στην περίπτωση που δεν µπορείς να αποδείξεις µετά την 5ετία ότι είσαι 

άνεργη αλλά και κοινωνικά αδύναµη,  έχεις φυσικά νόµιµο δικαίωµα να 

ασφαλιστείς στη µερίδα του συζύγου σου.  

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ: Άµα δεν έχεις άντρα, να τον βρεις για να έχεις ασφάλιση;  

  

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Χωρίς λόγο η ειρωνεία σας…Γι΄ αυτό είπα «κοινωνικά 

αδύναµη». Αν δεν υπάρχει σύζυγος και έχουµε µια γυναίκα άνεργη µε 2 

παιδιά όπως είναι η συνάδελφος, θα το δούµε αλλιώς. Είναι µονογονεϊκή 

οικογένεια. Οι Νόµοι της Κοινωνικής Ασφάλισης δίνουν τη δυνατότητα στους 

άνεργους να ασφαλίζονται ως προστατευόµενα µέλη στους συζύγους τους. 

Το κάνουν οι άνδρες συνάδελφοί µας για τις συζύγους τους που δεν 

εργάζονται, σύµφωνα µε την Συνταγµατικά κατοχυρωµένη Ισότητα, το 

δικαιούµαστε κατά το ίσο και οι γυναίκες άνεργες από τους εργαζόµενους 

συζύγους µας.  

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ: Άρα δεν έχει νόηµα να φέρω τις φορολογικές δηλώσεις.  

  

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Στην ουσία µας είπες συναδέλφισσα  ότι είχες εργασία 

αλλά λόγω της κατάστασης των Ενώσεων που είναι αυτή που είναι, 

εµφανίζεις εισοδήµατα από εργασία!  ∆ουλεύουµε µε µπλοκάκι και 

ασφαλιζόµαστε ως άνεργοι. Αυτό, νόµιµα δεν µπορεί να σταθεί εδώ µέσα πια 

γιατί δεν το αντέχουµε οικονοµικά. Το Ταµείο θα καταρρεύσει.  

  

ΑΡΓ. ∆ΕΜΕΡΤΖΗΣ: Πάνω σ΄ αυτό το θέµα µε τα µπλοκάκια, αντιµετωπίζουµε 

ένα τεράστιο ζήτηµα που έχει να κάνει και µε την µαύρη και ανασφάλιστη 

εργασία των δηµοσιογράφων στον κλάδο.  
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ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ: ∆εν είναι µαύρη εργασία. Πληρώνουµε φόρους κανονικά.  

  

ΑΡΓ. ∆ΕΜΕΡΤΖΗΣ: Για κάποιους είναι και µαύρη εργασία.  Είµαστε κοντά 

στην ιδέα καταρχήν να αναδείξουµε και να καταγράψουµε το πρόβληµα. Να 

δούµε πόσοι συνάδελφοι έχουν αυτό το θέµα. Από ΄κει και πέρα, υπάρχουν 

δύο δρόµοι. Ο ένας είναι αυτός που ακολουθήθηκε µέχρι τώρα και ο οποίος 

ήταν λάθος. Του ψεύδους, της υποκρισίας. Το να αντιµετωπίζουµε τον 

εργαζόµενο µε ∆ΠΥ ως άνεργο. Αυτό, για οποιαδήποτε επαγγελµατικό κλάδο 

είναι εξοργιστικό. Για τον δηµοσιογράφο που υπηρετεί την ενηµέρωση και τη 

διαφάνεια, είναι εγκληµατικό. Όποιος το δέχεται, πρέπει να µην κοιµάται το 

βράδυ.  

Αυτό το θέµα λοιπόν, παρότι είναι εργασιακό αλλά και ασφαλιστικό 

ταυτόχρονα, θα το αναδείξουµε. Αφού το αναδείξουµε και το καταγράψουµε, 

αρχής γενοµένης από την ερχόµενη Πέµπτη  που έχουµε µια συνάντηση µε το 

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, η Νοµική Υπηρεσία του Οργανισµού έχει πάρει εντολή από την 

κα Πρόεδρο και το ∆.Σ. να διερευνήσουµε όλες τις δυνατότητες, όταν 

πρόκειται για εξαρτηµένη εργασία να βρούµε αν πρέπει να ασφαλίζεται, πώς 

και γιατί δεν ασφαλίζεται. Πολύ περισσότερο όταν συµβαίνει να αφορά 

εργοδότες που είναι στο ίδιο Μέσο και έχουν άλλους µε µισθολόγιο και άλλους 

µε ∆ΠΥ! Εµείς, κάνουµε το πρώτο βήµα. Το θέµα θα λυθεί όταν βγει κάτω 

από το χαλί. Επειδή από µεθαύριο θα είναι περισσότερα τα µπλοκάκια, γιατί 

σήµερα έληξε η διορία της µετενέργειας. Θα είναι µεγαλύτερη η µαύρη 

εργασία, θα υπάρχει και ενδεχοµένως να επεκταθεί και στους υπαλλήλους 

ενώ σήµερα δεν υπάρχουν υπάλληλοι στα Μέσα που εργάζονται µε ∆ΠΥ. Για 

να προλάβουµε αυτές τις καταστάσεις, εµείς θέλουµε να τις βγάλουµε στην 

επιφάνεια, να τις δούµε σαν συγκεκριµένο πρόβληµα σε συνεργασία µε τις 

Ενώσεις, µε το κύριο Ταµείο αλλά και µε το Κράτος, την Πολιτεία και τη 

Νοµοθεσία. Ας πάρει  η Πολιτεία το βάρος να  ασκείται σ΄ αυτό τον τόπο η 

δηµοσιογραφία µε την µαύρη και την ανασφάλιστη εργασία. Όποιος θέλει να 

γίνεται αυτό, είναι παράνοµος.  
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ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ: Εγώ είµαι µια περίπτωση ιδιόρρυθµη και είναι και άλλοι σαν 

κι εµένα από τον Planet, όπου τυπικά άνεργη θεωρούµαι από τον Ιούλιο 

2008. ∆εν επιδοτήθηκα ποτέ, γιατί η συµφωνία ήταν να υπογράψουµε 

καταγγελία σύµβασης. Έκτοτε έχω κάνει διακανονισµό, αυτή τη στιγµή δεν 

είµαι ενήµερη διότι δεν έχω ξαναδουλέψει µε διάφορες αιτιολογίες. Ότι έχω 

παιδί µικρό, ότι έχω πολλά προσόντα κ.λπ.. Το θέµα είναι ότι δεν έχω 

δουλέψει ούτε µέρα. Αυτή τη στιγµή αντιµετωπίζω ένα σοβαρό οικονοµικό 

πρόβληµα και γι΄ αυτό δεν είµαι ενήµερη εδώ. Τι θα κάνω;  

  

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι πολύ σαφής η περίπτωση της συναδέλφου. Είναι 

µέσα στο 2008, άρα εντάσσεται στην απόφασή µας για κάλυψη των ανέργων 

µας στο διάστηµα της κρίσης, 2008-2013  για  5ετία. Μέχρι και το 2013 η 

συνάδελφος θα πρέπει να πληρώνει τα 43,00 ευρώ, να φέρει τις φορολογικές 

της δηλώσεις για να φανεί ότι δεν έχει εισοδήµατα από εργασία και θα ανοίξει 

αµέσως η µερίδα της. Η συνάδελφος όµως λέει και κάτι άλλο. Ότι δεν µπορεί 

να πληρώνει αυτά τα 43,00 ευρώ και έχει µαζευτεί οφειλή. Χρωστάει χρήµατα 

στον Ε∆ΟΕΑΠ. Σ΄ αυτή την περίπτωση, η Υπηρεσία θα συγκεντρώσει το 

χρέος, θα το φέρει στο ∆.Σ. και θα γίνει ευνοϊκή ρύθµιση µε δόση µέχρι 20,00 

ευρώ το µήνα. ∆εν γίνεται λιγότερο. Απαγορεύεται από το Καταστατικό µας. 

Όπως απαγορεύεται  να σου παρέχουµε περίθαλψη χωρίς να παίρνουµε 

ασφαλιστικές εισφορές. Μέχρι το 2013, η συνάδελφος προστατεύεται γιατί 

είναι θύµα της πραγµατικής κρίσης.  

Άρα αγαπητή συνάδελφος, καλύπτεσαι και θα πρέπει να φέρεις τις 

φορολογικές  δηλώσεις, να απογραφείς, να µαζέψουµε το χρέος σου και να το 

ρυθµίσουµε ξανά από την αρχή.  

Επίσης, υπάρχουν 2 νοµοθετικές ρυθµίσεις που πρέπει να παλέψουµε κι 

εσείς κι εµείς σε συνεργασία µε τις Ενώσεις. Είναι η ρύθµιση για να παίρνουµε 

ως Ταµείο εισφορές από όσους εργάζονται µε ∆ΠΥ και η ρύθµιση για 

ασφάλιση των συναδέλφων  που εργάζονται  στο ∆ιαδίκτυο.  
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 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: Είµαι παλιός στο επάγγελµα και µε πρόβληµα πολυετίας 

ανέργου. Κάνω δουλειές ενδιάµεσα µε ∆ΠΥ. Το ∆ΠΥ όµως είναι δουλειά. 

Πληρώνεσαι. Εγώ θεωρώ τον εαυτό µου µέτοχο του Ε∆ΟΕΑΠ και τον θέλω 

δυνατό. Είναι η τελευταία κολώνα των δηµοσιογράφων και δεν πρέπει να 

δεχθούµε να χαλάσει αυτό το οποίο υπάρχει. Πρέπει να το στηρίξουµε µε 

κάθε τρόπο. Χαιρόµαστε που το έχουµε φτάσει σε αυτό το σηµείο και από ΄κει 

και πέρα, καταλήγουµε στον τρόπο. Όλη η ιστορία, είναι οι εγωισµοί, οι 

διάφορες προσωπικές πολυετείς κόντρες και βλακώδεις καταστάσεις 

ανθρώπινες που δεν µπορούµε να τις ξεπεράσουµε για να λύσουµε τα 

προβλήµατά µας.  

Μιλήσαµε για 1.600 οικογένειες οι οποίες αδυνατούν να ανταποκριθούν στην 

τρέχουσα κατάσταση. Μεγάλο θέµα. Το πιο απλό που µπορούσε να κάνει 

αυτή η ∆ιοίκηση, κατά την ταπεινή µου άποψη, ήταν να πάρει µια µια 

οικογένεια και να κάνει συνεντεύξεις, όσο κι αν ακούγεται περίεργο. Σε 3 

µήνες, θα είχε λήξει το θέµα και θα ήξερε ο Ε∆ΟΕΑΠ ανά πάσα στιγµή, τι 

κάνει ο κάθε ένας και τι διαφορετικό προβληµατάκι έχει. Αυτή τη διάθεση, δεν 

τη βλέπω από αυτή την ∆ιοίκηση. Αυτό είναι που εγώ ζητάω και λέω ότι λείπει 

η ανθρώπινη και η κοινωνική πλευρά. Είναι πολύ τεχνοκρατικός ο τρόπος 

που αντιµετωπίζετε τα θέµατα.  

  

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Θέλεις συνάδελφε   να κάνουµε ζωντανά αυτή τη 

συνέντευξη τώρα;  

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: Απολύτως.  

  

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Ωραία. Από πότε είσαι άνεργος;  
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ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: Από το 2006. Από τότε που απολύθηκα.  

  

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Πώς ζεις από 2006 έως σήµερα; Πώς τα βγάζεις πέρα 

συνάδελφε; Έχεις παιδιά ασφαλισµένα εδώ;  

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: Έχω 3 παιδιά.  

  

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Άρα από το 2006, καταβάλεις υποθέτω το 

ασφάλιστρο. Έχεις υπογράψει µια Υπ. ∆ήλωση ότι είσαι άνεργος.  

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: Βεβαίως.  

  

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Χρωστάς τίποτα στον Οργανισµό; ∆εν έχω την 

καρτέλα σου εδώ… 

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: Χρωστάω.  

  

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Η σύζυγός σου εργάζεται;  

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: Ήταν στρατιωτικός στο ∆ηµόσιο.  
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ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Άρα συνάδελφε, εσύ και τα παιδιά, µπορείτε να 

ασφαλιστείτε εκεί µέχρι να βρεις δουλειά ξανά στη ∆ηµοσιογραφία.  

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: ∆εν µπορώ γιατί δεν µας βάζουν στο ∆ηµόσιο.  

  

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Κάνεις λάθος! Εδώ και 2 χρόνια, µε τους Νόµους τους 

καινούργιους, οι άνεργοι έχουν δικαίωµα να ασφαλίζονται στην µερίδα του ή 

της συζύγου. Όπως ο εργαζόµενος άντρας έχει µια άνεργη γυναίκα και την 

ασφαλίζει εδώ, έτσι και η εργαζόµενη γυναίκα µπορεί να ασφαλίσει τον 

άνεργο άντρα της.  

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: Επειδή ως στρατιωτικός είχε µόνο αναφορά στα 

στρατιωτικά νοσοκοµεία του κλάδου της, δηλαδή το Ναυτικό Νοσοκοµείο, εγώ 

δεν είχα την δυνατότητα γιατρού.  

Εκτός αυτού, τα 29 χρόνια που έχω εδώ που θα πάνε;  

  

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Εδώ θα µείνουν! ∆εν χάνεις κανένα ασφαλιστικό 

δικαίωµα για τα χρόνια αυτά! Όταν έρθει η ώρα να συνταξιοδοτηθείς, θα πάνε 

στην επικούρησή σου και στο εφάπαξ σου. Τίποτα δεν πρόκειται να χάσεις 

από αυτά.  Το 3% που δίνουµε εδώ δεν διαχωρίζεται. Είναι για όλα. 

Περίθαλψη, επικούρηση, εφάπαξ.  

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: ∆ηλαδή, να αλλάξω επάγγελµα; 
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ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι. Εµείς δεν διαγράφουµε κανέναν. Βάζουµε φραγή 

αν καθυστερήσετε την πληρωµή για 3 µήνες. Αυτό λέει το Καταστατικό µας.  

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: ∆εν µπορείτε να βάλετε ούτε φραγή. Είµαστε µέτοχοι στον 

Ε∆ΟΕΑΠ.  

  

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Η έννοια του µετόχου µέλους είναι στο αναδιανεµητικό 

σύστηµα. Εδώ έχει την έννοια του ανταποδοτικού. ∆εν είναι αναδιανεµητικό το 

σύστηµα ασφάλισης µας. ∆ηλαδή, αν εµείς πούµε ότι µαζεύουµε ό,τι λεφτά 

έχουµε και για παράδειγµα το λέω το «κλείνουµε το µαγαζί», δεν έχουµε 

δικαίωµα να τα µοιράσουµε στους µετόχους. Η έννοια του µετόχου µέλους, 

είναι µόνο για την έννοια των 4 Ενώσεων. Γι΄ αυτό µίλησα για σεβασµό τον 

οποίο δείξαµε στις Ενώσεις. Οι µέτοχοί µας είναι οι Ενώσεις µας και τα µέλη 

τους.  

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: ∆εν είναι έτσι. Ο Ε∆ΟΕΑΠ είναι αποτέλεσµα δηµιουργίας 

των µελών των Ενώσεων. Έχετε πρόβληµα ∆ιοίκησης παιδιά, καταλάβετέ το. 

Υπάρχει κόντρα εγωισµού χωρίς λόγο και αυτό το εισπράττουµε εµείς τα 

µέλη.  

  

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Παρακαλώ τον εκπρόσωπό σας να σας πει πόσες 

ώρες η Σπανοπούλου και ο ∆εµερτζής περίµεναν έξω από την αίθουσα του 

∆.Σ.  της ΕΣΗΕΑ, η οποία δεν δεχόταν να µας δει; 3,5  ώρες περιµέναµε για 

να παραδώσουµε τα στοιχεία σας. Παραδώσαµε το πλήρες µητρώο των 

ανέργων στην ∆ιοίκηση της  ΕΣΗΕΑ και ζητήσαµε να κάνει εκείνη τον έλεγχο 

και όχι εµείς.  
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Μπορεί να αδικήσαµε 5-10 ανθρώπους µέσα στους πολλούς, όµως είναι για 

το καλό και των υπολοίπων µελών. ∆εν έχουµε µόνο την ευθύνη για εσάς. 

Έχουµε την ευθύνη για τους συνταξιούχους και τους ενεργούς. Για όλους τους 

ασφαλισµένους του Ε∆ΟΕΑΠ.  

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: Πρόεδρε, θα προσφύγω.  

  

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Μου το είπε συνάδελφε ο δικηγόρος σου και του 

απάντησα πως εφόσον αποδείξεις πως είσαι πραγµατικά άνεργος και είσαι 

συνεπής, η ∆ιοίκηση θα κρίνει το θέµα σου όπως θα κρίνει οποιονδήποτε 

άλλον. ΄Ανεργος από το 2006 που έχει δικαίωµα να ασφαλιστεί αυτός και τα 

παιδιά του στο Ταµείο της εργαζόµενης  συζύγου, θα ασφαλιστεί στη σύζυγο. 

Όταν µε το καλό βρεις δουλειά, θα γυρίσεις σε εµάς.  ∆εν βλέπω άλλη λύση.  

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: Είστε εκτός πραγµατικότητας και λυπάµαι πολύ. Είναι 

εξωπραγµατικά όλα αυτά.  

  

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Η πραγµατικότητα είναι ότι λεφτά δεν υπάρχουν και ο 

Ε∆ΟΕΑΠ πρέπει να ζήσει µέχρι να ξεπεραστεί η κρίση, που δοκιµάζει όλη την 

Ελληνική Κοινωνία.  

  

ΑΡΓ. ∆ΕΜΕΡΤΖΗΣ: Εµείς δεν έχουµε κανένα προσωπικό πρόβληµα, γιατί 

εδώ δεν είναι προσωπική µας υπόθεση. Να ξεκαθαρίσουµε µια και καλή για 

να µην υπάρχει καµία σύγχυση, εµείς πέρα από τα πρόσωπα που απαρτίζουν 

τις ∆ιοικήσεις των Ενώσεων τα οποία τιµούµε όλους µαζί και τον καθένα 

χωριστά, είµαστε των Ενώσεων. Εµείς εδώ είµαστε από τις κάλπες των 

Ενώσεων. Από την Γ.Σ. της κάθε Ένωσης, που προκηρύσσονται οι εκλογές. 
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∆εν έχουµε να κάνουµε τίποτα το προσωπικό. Κάνουµε κάτι που αφορά τα 

συµφέροντα του Ταµείου και κρινόµαστε. Το λέω αυτό για να ξεκαθαρίσουµε 

τα περί συµµαχιών, αντιπαλοτήτων και διάφορα τέτοια.  

  

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ:  Λυπάµαι αλλά αν δεν αποδείξεις ανεργία, θα  

υποχρεωθείς να φύγεις και να επιστρέψεις στον Ε∆ΟΕΑΠ όσα χρήµατα έχεις 

πάρει. Το είπα και στον δικηγόρο σου. Θα επιστρέψεις όσα έχεις πάρει αν 

αποδειχθεί ότι δήλωνες  άνεργος χωρίς να είσαι.  

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: O εγωισµός είναι κακό πράγµα.  

  

ΑΡΓ. ∆ΕΜΕΡΤΖΗΣ: Η κα Πρόεδρος, έδωσε ίσως µε πολύ απτό τρόπο όλο το 

παζλ του τι µπορεί και του τι πρέπει να γίνει.  Η προσωπική µου γνώµη είναι 

ότι αυτή είναι η πραγµατικότητα και δεν πρέπει να µας τροµάζει. Πριν 

φτάσουµε στην πραγµατικότητα, είπαµε ότι θέλουµε να καταγράψουµε το 

πρόβληµα και να παλέψουµε να το λύσουµε. ∆εν µπορεί να µην  το βλέπετε κι 

εσείς το πρόβληµα µαζί µας. Ελάτε να το δούµε, να το αναδείξουµε, να 

καταγράψουµε τους εργαζόµενους µε ∆ΠΥ, να δούµε αν κάποιος είναι 

επιχειρηµατίας, ∆ηµόσιος υπάλληλος, αν είναι ταξιτζής ή αν είναι κάτι άλλο. Τι 

είναι όλοι αυτοί, που έχουν εισόδηµα και ταυτοχρόνως έχουν επενδυθεί µε τον 

µανδύα του άνεργου δηµοσιογράφου; Αφού καταγράψουµε το πρόβληµα, θα 

το αντιµετωπίσουµε.  

  

ΣIMOΣ  ΚΑΤΑΪΦΤΣΗΣ: Θοδωρή, εγώ κρατιέµαι από τα λόγια σου που είπε 

ότι «θέλουµε έναν δυνατό Ε∆ΟΕΑΠ». Είπες επίσης ότι κατά περιόδους 

δούλευες µε µπλοκάκι. Θα µπορούσες να κάνεις προαιρετική ασφάλιση και να 

έχεις όλα τα ασφαλιστικά σου δικαιώµατα.  
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Εγώ έφερα εδώ 10-15 περιπτώσεις από προχθές που ξεκίνησε η απογραφή. 

Εσείς τι θα κάνατε σε έναν άνθρωπο, που εγώ τον ήξερα πάντα άνεργο, που 

εµφανίζει από ελεύθερα επαγγέλµατα 64.000 ευρώ, από ακαθάριστα έσοδα 

από ατοµική επιχείρηση  81.000 ευρώ, η σύζυγός του µισθωτή µε 28.000 

ευρώ εισόδηµα, αλλά ο ίδιος και τα παιδιά του είναι στον Ε∆ΟΕΑΠ και 

πληρώνει 43,00. Θα αδικήσω τον πραγµατικά άνεργο για να δώσω σ΄ αυτόν;  

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ: Είναι γεγονός ότι υπάρχει µεγάλη αδικία µεταξύ µας.  

  

ΣIMOΣ  ΚΑΤΑΪΦΤΣΗΣ: Κάποτε έπρεπε να αρχίσει η απογραφή. Ξεκινήσαµε 

τώρα σ΄ αυτή τη συγκυρία. Τι να κάνουµε; Πάρτε µας το κεφάλι.  

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ: Αρχικά τα µέτρα δεν αφορούν µόνο τους ανέργους αλλά 

γενικότερα τους ασφαλισµένους του Ε∆ΟΕΑΠ. Γιατί δεν γίνεται Γ.Σ. και ας 

αποφασίσει η Γ.Σ. και όχι το ∆.Σ..  Τόσο κούρεµα δεν έχει ξανασυµβεί στην 

ιστορία του Ε∆ΟΕΑΠ.  

Επίσης, ενώ εγώ επανειληµµένα έχω πει για το πρόβληµα των εργαζοµένων 

µε ∆ΠΥ, εργάζοµαι 5 χρόνια στον ∆ΟΛ µε µπλοκάκι και ασφαλίζοµαι ως 

άνεργη γιατί δεν µπορώ να ασφαλιστώ αλλιώς. Ούτε θέλω να δουλεύω µε 

µπλοκάκι, ούτε θέλω να αδικήσω κάποιον που είναι πραγµατικά άνεργος. 

Είναι ευθύνη και των Ενώσεων και δική σας που δεν έχετε βρει τον τρόπο να 

λυθεί αυτό το θέµα.  

Εγώ έχω 2 παιδιά που τα µεγαλώνω µόνη µου. ∆εν έχω πρόβληµα µε τον 

Ε∆ΟΕΑΠ, αντίθετα µε βοήθησε να µεγαλώσω τα παιδιά µου µε το επίδοµα 

βρεφ. σταθµού, τώρα παίρνω το επίδοµα µονογονεϊκής οικογένειας. Τώρα 

όµως, όταν παίρνω τηλέφωνο για να κλείσω για κόρη µου ραντεβού µε τον 

ορθοπαιδικό του Ταµείου και µου λένε ότι έκλεισε η ασφαλιστική µου µερίδα, 

δεν µε ρωτάει κανείς αν έχω 100 ευρώ για έναν ορθοπαιδικό έξω. ∆εν έχω…. 
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Και το  θεωρώ αδιανόητο να κλείνουν οι µερίδες χωρίς να έχετε ειδοποιήσει. 

Άρχισα να φτιάχνω τα δόντια της κόρης µου. Τι να της πώ; ∆εν έχω να τα 

πληρώσω ή να τα αφήσω στη µέση; Και να γίνει Γ.Σ. να αποφασίσουµε όλοι 

µαζί για το µέλλον.  

  

ΑΡΓ. ∆ΕΜΕΡΤΖΗΣ: Tί δουλειά κάνετε στον ∆ΟΛ;  

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ: Είµαι διορθώτρια, δηµοσιογράφος. Μου προτείνετε να µείνω 

άνεργη και να µην έχω να φάω; Χρωστάω στην τράπεζα, χρωστάω παντού… 

χρωστάω και σε εσάς. Και µέχρι να µε κλείσουν µέσα θα χρωστάω.  

  

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Η συνάδελφος, θίγει ένα θέµα πολύ µεγάλο το οποίο 

αφορά στον κλάδο µας. Την κατάσταση στον κλάδο για την οποία δεν 

µπορούµε να πούµε ότι ευθύνονται ούτε εµείς, ούτε οι Ενώσεις. Ευθύνεται 

αυτό που επιτρέψαµε όλοι από το 1989 και µετά να γίνει στα ΜΜΕ.  

Περιγράφει µια πραγµατικότητα. Αυτή η πραγµατικότητα πώς µπορεί να 

αντιµετωπιστεί; Νοµίζετε ότι µπορεί να αντιµετωπιστεί συνδικαλιστικά; ∆εν 

νοµίζω! Μπορεί να αντιµετωπιστεί πολιτικά; Εδώ δεν µπορούµε να έχουµε... 

κυβέρνηση. Μπορεί να αντιµετωπιστεί µόνο από τον Ε∆ΟΕΑΠ; Απλά ελπίζω 

ότι ο  Ε∆ΟΕΑΠ θα κάνει την προσπάθεια.  

Έχουµε συνάντηση µε τον συν. Τσουπαρόπουλο. Θα προσπαθήσουµε. Όµως 

όσο και να προσπαθούµε, µέχρι να γίνει αυτό µας έχουν προλάβει τα 

γεγονότα. Γιατί δεν το ανακοινώσαµε πριν από τις 19 Μαρτίου; ∆ιότι δεν 

ξέραµε τι θα γίνει µε το κούρεµα. Το µάθαµε 19 Μαρτίου. Κάναµε όλες τις 

προσπάθειες. Το καταγγείλαµε δηµόσια.  Προσφεύγουµε νοµικά.  

Όσον αφορά στο θέµα της Γ.Σ., πρώτον το ∆.Σ. έχει την εξουσιοδότηση από 

τις εκλογές να διαχειριστεί σύµφωνα µε το Καταστατικό και τον Νόµο τα 

οικονοµικά του Οργανισµού, σύµφωνα µε το συµφέρον του Ε∆ΟΕΑΠ και των 
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ασφαλισµένων του. Το ∆.Σ. διοικεί.  Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο που 

αποφασίζει πάνω σε συγκεκριµένα θέµατα. Αν τώρα θέλετε στη Γ.Σ. να πούµε 

αν θα δίνουµε επίδοµα βρεφονηπιακού ή οτιδήποτε άλλο δεν έχουµε 

αντίρρηση. Πέστε ότι γίνεται µια Γ.Σ. σαν αυτές που ξέρετε µε 100-150 άτοµα 

σε σύνολο 10.000 και αποφασίζει  να δοθούν τα επιδόµατα. Με τι λεφτά να 

δοθούν; ∆εν υπάρχουν τα λεφτά. Και δεν το λέµε µνηµονιακά! Το λέµε 

πραγµατικά και το λέµε από το 2009! Όταν πρωτοπήραµε τα µέτρα και 

φώναζαν όλοι, ήταν για να συγκρατήσουµε την κατάσταση. Οµόφωνα στο 

∆.Σ. είδαµε τα θέµατα και είδαµε ότι δεν βγαίνει το «µαγαζί»  µετά το 

«κούρεµα».  

Λοιπόν, Γ.Σ. έχουµε τον Ιούνιο.  Σκεφτείτε ότι το σηµαντικό είναι,  πως 

χρειαζόµαστε 55 εκατοµµύρια το χρόνο για να ζήσουµε και το 2011  

εισπράξαµε 32 εκατοµµύρια;  

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: Πολύ τεχνοκρατία πέφτει.  

  

ΠΑΝ. ΝΕΣΤΟΡΙ∆ΗΣ: Απλή λογική είναι, δεν είναι τεχνοκρατία.  

  

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Θα ήθελα ακόµη να σας πω ότι αυτή η ∆ιοίκηση είναι η 

πρώτη που επέστρεψε ερωτήµατα για εγγραφές στην ΕΣΗΕΑ.  

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: Αυτό µάλλον είναι παράνοµο.  

  

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Παράνοµο όταν στέλνουν εγγραφές, ατόµων ανέργων 

ή που δεν είναι στο µισθολόγιο; Χωρίς να λαµβάνονται εισφορές;  
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Όσον αφορά στο θέµα της  συναδέλφου, που δήλωσε εδώ ότι είναι άνεργη, 

παίρνει Χ χρήµατα από τον Οργανισµό και εγώ λέω: µέχρι πότε ο Οργανισµός 

θα µπορεί να αντέξει δίνοντας σε εσάς 1.000 ευρώ το µήνα για παράδειγµα 

και εισπράττοντας 43 ευρώ; Σας προτείνω το εξής κυρία συνάδελφος. Να 

κοιτάξουµε όλοι µαζί το θέµα του ΟΑΕΕ και µε την ΕΣΗΕΑ το δυστυχώς 

γνωστό θέµα µε τα µπλοκάκια, να ρυθµίσουµε την οφειλή σας αν υπάρχει 

οφειλή και να δούµε τι θα κάνουµε. Αλλά δεν µπορούµε να συνεχίσουµε έτσι. 

∆εν µπορείτε να µας φέρετε φορολογική δήλωση µε εισόδηµα και εµείς να 

γνωρίζουµε  ότι έχετε εισόδηµα, αλλά δεν µας  δίνετε τις εισφορές σας και να 

συνεχίζουµε τις προς εσάς παροχές.   

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ: Πιέζετε το ίδιο και τους εργοδότες να σας δώσουν τις 

εισφορές; Έχει γίνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση;  

  

ΑΡΓ. ∆ΕΜΕΡΤΖΗΣ: Έχει γίνει και θα τους πιέσουµε και τώρα και σας 

θέλουµε  συµπαραστάτες.  Εµείς όταν το καταγράψουµε το θέµα, θα 

ζητήσουµε εξηγήσεις και λύσεις από όλες τις πλευρές.   

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ: Πιέστε πρώτα τον εργοδότη µου και µετά εγώ πάω στον 

ΟΑΕΕ.  

  

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Πόσα χρόνια δούλεψες συναδέλφισσα πριν το ∆ΠΥ;  

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ: ∆ηµοσιογράφος είµαι από το 1990. Αλλά ασφάλιση δεν έχω 

γιατί πάλι δούλευα µε µπλοκάκι.  

  



13-6-2012                                                                                                              ΓΠ  28 

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Ας πούµε ότι ασφαλίζεσαι εδώ για 7 χρόνια. Γι΄ αυτά 

τα 7 χρόνια, πρέπει να σου δώσουµε εφάπαξ 14.000 ευρώ και θα συµµετέχει 

ο Οργανισµός και στην επικούρησή σου.  

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ: Μην µου το ξαναπείτε. Έχω πιέσει πάρα πολλές φορές και 

λόγω της συνδικαλιστικής µου δράσης ίσως να µην είµαι αυτή τη στιγµή στο 

µισθολόγιο. Πιέστε τους εργοδότες και θα είµαστε µαζί σας.  

  

ΑΡΓ. ∆ΕΜΕΡΤΖΗΣ: Αναδείχθηκε ένα θέµα πολύ µεγάλο το οποίο όµως έχει 

και πολλούς παραλήπτες. Τις Ενώσεις, τον Ε∆ΟΕΑΠ ο οποίος το ανέδειξε, 

αλλά υπάρχει και η ευθύνη και η πλευρά της εργοδοσίας. Φυσικά, υπάρχει και 

η ατοµική ευθύνη του εργαζόµενου όταν χάνει τα ασφαλιστικά του δικαιώµατά 

του και όταν δουλεύει  σε µια λανθάνουσα µορφή, διότι το ∆ΠΥ είναι µια 

µέθοδος εργασίας για συγκεκριµένο τρόπο και για συγκεκριµένη εργασία. 

Όταν είναι εξαρτηµένη εργασία τακτική και συστηµατική, υπάρχουν πολλοί 

συνάδελφοι που έχουν προσφύγει δικαστικά και έχουν κερδίσει αποφάσεις. 

Σας παραπέµπω και στις ανακοινώσεις της ΕΣΗΕΑ, όπου πρόσφατα υπήρξε 

µια τέτοια απόφαση, που έδειξε ότι εκτός από τον δρόµο της παρανοµίας, της 

συγκάλυψης και του βολέµατος  υπάρχει και ο δρόµος της διεκδίκησης.  

Εδώ δεν µπορεί να παραβιάζεται η λογική. Ήρθαµε και το είπαµε πρώτοι ότι 

εµείς το αναγνωρίζουµε. Είµαστε από αυτούς που το ζούµε. ∆εν είµαστε έξω 

από το επάγγελµα. Προβλέπουµε ότι από µεθαύριο θα πολλαπλασιαστούν τα 

µπλοκάκια.  

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ: Πρέπει να ντρέπεστε γι΄ αυτά.  

  



13-6-2012                                                                                                              ΓΠ  29 

ΑΡΓ. ∆ΕΜΕΡΤΖΗΣ:Το «δεν ντρέπεστε» δεν υπάρχει. Εγώ κάθοµαι και δίνω 

εξηγήσεις. ∆εν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο να ντρέποµαι και 

κανένας να µας πει να ντρεπόµαστε. Παρακαλώ ο καθένας µιλά για τον εαυτό 

του. 

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ:  Τι γίνεται µ΄ αυτούς που είναι πέραν της 5ετίας άνεργοι, 

έχουν καταβάλει κανονικά τις εισφορές τους και έτυχε αυτό το διάστηµα να 

υποαπασχολούνται. Για παράδειγµα εγώ το 2006, δήλωσα εισόδηµα 1.300 

ευρώ. Θεωρούµαι άνεργος, ελεύθερος επαγγελµατίας, τι ακριβώς; Και µε ποια 

κριτήρια θα κρίνετε εσείς βάσει της φορολογικής µου δήλωσης, αν δικαιούµαι 

ασφάλιση ή όχι.  

  

∆ΗΜ. ΜΥΛΩΝΑΣ: Θέλω να κάνω µια ερώτηση. Αυτή τη στιγµή έχουµε 

µειώσει πολλές παροχές. Αν αύριο έρθει ένας συνταξιούχος και µου πει 

«ασφαλίζεις τον κύριο παράνοµα και τον περιθάλπεις και κόβεις από εµένα»; 

Έχω ευθύνη εγώ; Περιθάλπω έναν που δεν δικαιούται ούτε ένα ευρώ.  

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ:  Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Το 2006 µε εισόδηµα 1.300 

ευρώ έδωσα στον Ε∆ΟΕΑΠ 500 ευρώ για εισφορές. Επιβάρυνα τον Ε∆ΟΕΑΠ 

µε 100 ευρώ που έκανα 2 καθαρισµούς ετησίως. Βγήκε κερδισµένος ο 

Ε∆ΟΕΑΠ;  

  

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε συνάδελφε, είστε από το 2006 άνεργος ή 

υποαπασχολείστε ή δουλεύετε αναγκαστικά µε ∆ΠΥ. Υπάρχει ένα όριο 

αναγνωρισµένο πανελλαδικά και πανευρωπαϊκά που είναι το όριο της 

φτώχειας. Είναι νοµίζω το ποσό των 12.000 ευρώ. Προσπαθούµε να 

πιάσουµε αυτούς που µας εξαπατούν. Θα ελέγξουµε όλους τους ανέργους 

αναγκαστικά. Αν λοιπόν αποδειχθεί ότι δεν έχετε εισοδήµατα και δικαίωµα 
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ασφάλισης σε άλλον φορέα, το ∆.Σ. µε βάση τους νόµους που ισχύουν για 

όλους τους πολίτες, θα κρίνει αν κάποιος που από το 2006 ζει χωρίς 

εισοδήµατα θα συνεχίσει να ασφαλίζεται. Θα κρίνει µε βάση κοινωνικά 

κριτήρια. Θα ελεγχθείτε ως προς τις φορολογικές σας δηλώσεις. Το βασικό 

κριτήριο δηλαδή θα είναι το εισόδηµα.  

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ: Θα προσµετρηθεί και το εισόδηµα του συζύγου;  

  

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: To εισόδηµα του ή της συζύγου δεν παίζει ρόλο στην 

ανεργία σας. ∆εν µας ενδιαφέρει το εισόδηµα του/της συζύγου. Εργάζεται, 

όµως, και εφόσον εργάζεται µπορεί να σας ασφαλίσει στο Ταµείο του/της. Αν 

σας ασφαλίσουµε εδώ, θα βουλιάξει ο Οργανισµός και δεν θα έχετε στο 

µέλλον να πάρετε όχι µόνο περίθαλψη και κοινωνικές παροχές, αλλά ούτε 

 επικούρηση και εφάπαξ. Θα γίνει αυτή η εκκαθάριση του µητρώου των 

συνταξιούχων, των αναπήρων και των ανέργων και θα δούµε ποιοι είναι οι 

πραγµατικά άνεργοι, ποιοι δεν έχουν πραγµατικά εισοδήµατα και δεν έχουν 

δικαίωµα και δυνατότητα ασφάλισης πουθενά και όσο κι αν σας φαίνεται 

περίεργο. Κι  εγώ λυπάµαι πολύ που το λέω αλλά κάποιος µετά την 

µακροχρόνια ανεργία και χωρίς εισοδήµατα ασφαλίζεται στο ελληνικό δηµόσιο 

υποχρεωτικά.  

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ:  ∆ηλαδή µου λέτε να πάω στο ελληνικό δηµόσιο και να 

ασφαλιστώ.  

  

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Αν είστε µακροχρόνια άνεργος και δεν έχετε να 

πληρώσετε τις νόµιµες εισφορές και δεν έχετε πουθενά αλλού να στηριχθείτε, 

δεν βλέπω άλλη λύση.  Μέχρι να ξαναβρείτε δηµοσιογραφική  δουλειά, ναι.  
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ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ:  Μα δεν πρόκειται να ξαναβρώ δουλειά κυρία 

Σπανοπούλου.  

  

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Λυπάµαι να το ακούω αυτό. Αν δεν πρόκειται να 

ξαναβρείς δουλειά, δεν µπορείς να συνεχίσεις να είσαι ασφαλισµένος σ΄ 

αυτόν τον κλάδο. Πρέπει να βρεις, να βρούµε έναν τρόπο να εργαστείς και να 

ασφαλιστείς,   µε το µπλοκάκι που έχεις. Και όταν έρθει η ώρα να βγεις στη 

σύνταξη, θα πάρεις από τον Ε∆ΟΕΑΠ  το κοµµάτι που σου αναλογεί για 

επικούρηση και εφάπαξ.  

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ:  Μου ζητήθηκε να εξοφλήσω τις µέχρι τώρα οφειλές µου. 

Γιατί να µπω σ΄ αυτή τη διαδικασία από τη στιγµή που µπορεί να µου κόψετε 

την ασφάλιση;  

  

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί τα χρωστάς σε όλους τους ταµειακά εντάξει 

ασφαλισµένους έτσι κι αλλιώς. Γιατί ενώ δεν κατέβαλες  εισφορά καλύπτεις 

την φαρµακευτική, την ιατρική και τη νοσοκοµειακή περίθαλψη, µε χρήµατα 

που ανήκουν εξίσου  στους ενεργούς και τους συνταξιούχους.  

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ: ∆ηλαδή για να καταλάβω. Παίζει ρόλο η κρίση του Ταµείου;  

  

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι. Παίζει ρόλο αν δικαιούσαι να είσαι στο Ταµείο ή 

όχι. Αλλά για να µην παρεξηγηθούµε. Υπάρχει παιδί ανέργου 2 ετών, ο 

συνάδελφος έχει να δουλέψει 6 χρόνια και το παιδί χρειάζεται µεταµόσχευση. 

Το καλύπτουµε. ∆εν το διαγράψαµε. ∆εν θα υπολογίσουµε αν θα στοιχίσει 80 
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ή 100 χιλιάδες. Σας παρακαλώ… ∆εν επιτρέπω σε κανέναν να µας κατηγορεί 

για κοινωνική αναλγησία. Όχι εκείνοι που τόσα χρόνια αδιαφόρησαν για τον 

κλάδο! Αλλά δεν µπορώ να προϋπολογίσω τον θάνατο! ∆εν µπορώ να 

προϋπολογίσω τους καρκίνους! ∆εν ξέρω πόσους καρκίνους, αλκοολικούς και 

ψυχοπαθείς θα έχουµε την επόµενη χρονιά… 

Γι΄ αυτό οφείλουµε να  ελέγξουµε και να πάρουµε µέτρα  κύριε συνάδελφε.  

  

ΑΡΓ.∆ΕΜΕΡΤΖΗΣ: Ας µην το κάνουµε προσωπικό το θέµα. Θα κάνω µια 

προσπάθεια, να πω κάτι. Βοηθήστε µας να κάνουµε αυτήν την απογραφή 

που θα αναδείξει πολλά προβλήµατα και πολλά ανοικτά θέµατα. Το κεντρικό 

και το πιο δύσκολο από όλα πρόβληµα, είναι οι συνάδελφοι οι οποίοι 

εργάζονται µε ∆ΠΥ είτε µόνιµα είτε περιστασιακά. Το µόνιµα από το 

περιστασιακά, έχει διαφορά. Το µόνιµα είναι σχέση εξαρτηµένης εργασίας και 

αποτελεί παραβίαση δικαιωµάτων.  

Σας είπαµε πριν ότι ξεκινάµε ήδη µια προσπάθεια και µε το κύριο Ταµείο και 

µε τις Ενώσεις, να το δούµε αυτό το θέµα. Όταν κάποιος έχει ένα µικρό, 

περιστασιακό εισόδηµα έχει µεγάλη διαφορά από έναν άλλον που έχει ένα 

τεράστιο εισόδηµα όπως σας είπε προ ολίγου ο κ. Καταϊφτσής. ∆εν θα 

σταµατήσουµε την απογραφή. Συµφωνείτε ότι την ανεργία όταν είναι ανεργία, 

δεν πρέπει να την πούµε κάτι άλλο; Συµφωνείτε ότι την εργασία δεν πρέπει να 

την πούµε ανεργία; Θα κάνουµε µια πραγµατική αποτύπωση. Εκεί που τα 

πράγµατα παραβιάζονται και που πρέπει να δώσουµε λύσεις και έχει θιχθεί 

και το Ταµείο, θα κάνουµε αυτό που πρέπει. 

  

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Κι όπου υπάρχει πραγµατικό κοινωνικό πρόβληµα θα 

στηρίξουµε. Ένα παράδειγµα: Είναι άνεργος συνάδελφος της ΕΠΗΕΑ.  

Στέλνει ένα υβριστικό email και το στέλνει από την εταιρεία που έχει φτιάξει 

και δουλεύει! Αυτόν δεν πρέπει να τον σταµατήσουµε; Ξεχάστε για λίγο ότι 

είµαστε ∆ιοίκηση και είστε άνεργοι. Ελάτε να µιλήσουµε σαν απλοί 
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ασφαλισµένοι. Ο δήθεν άνεργος είναι επιχειρηµατίας, έχει αλλάξει 

επαγγελµατικό προσανατολισµό. ∆εν πρέπει να τεθεί φραγή στη µερίδα του;  

  

  

ΑΡΓ. ∆ΕΜΕΡΤΖHΣ:  Βασίλη για να κλείσουµε µε σένα, ξέρουµε τι γίνεται στον 

κλάδο και δεν θα µπουν όλοι στην ίδια ζυγαριά. Αυτόν µε τις 200.000 ευρώ 

εισόδηµα  που είναι εκδότης ή επιχειρηµατίας, αυτούς που έχουν φύγει από 

τον κλάδο θα τους σταµατήσουµε. Βοήθησε  όµως κι εσύ  να κάνουµε την 

απογραφή και επειδή ξέρουµε τι συµβαίνει στον κλάδο θα  αντιµετωπίσουµε 

το κάθε θέµα  όπως πρέπει.  

  

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Για πόσο καιρό νοµίζετε ότι ένα ασφαλιστικό Ταµείο 

χωρίς  να εισπράττει, µπορεί να δίνει φάρµακα και παροχές σε κάποιον που 

είναι άνεργος; Για πόσο καιρό θεωρείτε λογικό να γίνεται αυτό; Ας το 

συζητήσουµε όλοι µαζί, σαν συνάδελφοι.  

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ: Αν µου επιτρέπετε, επειδή η αγωνία είναι πολύ µεγάλη και 

οι συνθήκες πολύ δύσκολες, αφήνοντας για λίγο τις προσωπικές υποθέσεις 

του καθενός θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή τα πράγµατα θα γίνονται όλο και 

πιο δύσκολα και επειδή η τρύπα των 1.300 ατόµων, εκτός από τρύπα στην 

ενηµέρωση είναι και τρύπα στον Ε∆ΟΕΑΠ σε έσοδα και ίσως να αρχίσει να 

γίνεται µεγαλύτερη, έχετε σκεφτεί κάποιο σχέδιο για την επόµενη µέρα µετά 

την απογραφή, για αύξηση εσόδων. Αν υπάρχει δυνατότητα και σκέψη για 

συζήτηση µε τις Ενώσεις για τέτοιου είδους θέµατα. Επειδή είναι πολύ 

σηµαντικό το µέλλον, το παρόν εντάξει να το νοικοκυρέψουµε, όµως το 

µέλλον είναι σηµαντικό. Τα προσωπικά προβλήµατα του καθενός θα λυθούν 

και αυτά, αλλά θα γίνει αν κινητοποιηθούµε και εµείς προσωπικά και 

συλλογικά. Υπάρχει ενδεχόµενο συνεργασίας µε τις Ενώσεις ώστε να 

αξιοποιήσουµε τους εαυτούς µας. 
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ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Άννα, υπάρχει µια πραγµατικότητα, αυτή  του 

παρελθόντος. Με ξέρετε καλά και ξέρετε πόσες φορές την κατήγγειλα. ∆εν 

έχουµε, όµως,  πια τη δυνατότητα να ασχοληθούµε µε το παρελθόν. Ίσως 

κάποια στιγµή υπάρξει τιµωρία γι΄ αυτούς που έφεραν όλο το µαγαζί που 

λέγεται Ελλάδα και το µαγαζί που λέγεται Ε∆ΟΕΑΠ σ΄ αυτό το σηµείο. 

Σηµασία έχει τώρα  η διαχείριση του παρόντος, που γίνεται από το ∆.Σ. σε µια 

προσπάθεια να συνεχίσουµε να έχουµε φάρµακο, σύνταξη και περίθαλψη σε 

ένα καλό επίπεδο. Η διαχείριση του µέλλοντος που σωστά αναφέρεις 

προέκυψε από Αναλογιστικές Μελέτες οι οποίες από το 1998 έδειξαν τον 

κίνδυνο. ∆υστυχώς, από τότε µέχρι το  2008 καµία ∆ιοίκηση δεν πήρε 

αποφάσεις για να το αντιµετωπίσει. Γιατί; Γιατί υπήρχαν τα λεφτά. Γιατί 

ερχόταν το έσοδο. Γιατί υπολογίζαµε µε πελατειακή βάση. Από το 2008 και 

µετά που ήρθε η κρίση και µειώθηκε  και το έσοδο και αναγκάστηκαν οι 

∆ιοικήσεις να το δουν το θέµα και να πάρουν µέτρα, γίναµε αντικείµενο 

σκληρής κριτικής. Όταν σας δίναµε επιδόµατα, καλύτερα νοσοκοµεία κ.λπ. 

κανείς δεν είπε «γιατί δίνεις τόσα πολλά;”. Αυτό λοιπόν που δεν έγινε στο 

παρελθόν, κάποια στιγµή θα κριθεί και  ΘΑ τιµωρηθεί, ιστορικά εννοώ. 

Η διαχείριση του παρόντος, είναι αυτό που έχουµε και που αξίζει να το 

κρατήσουµε. Εργαζόµαστε σκληρά γι΄ αυτό. Για  την πρωτοβάθµια δωρεάν 

και  καλύτερη περίθαλψη που µπορούµε. Η ∆ιοίκηση αυτή, όταν  ήρθε η κρίση 

το 2009 προσπάθησε να πάρει µέτρα, µε απολύσεις, µε κλείσιµο του 

κυτταρολογικού, µε µειώσεις, τα κάναµε και το 2010 και κριθήκαµε αυστηρά 

και κατά τη γνώµη µου άδικα. Το φθινόπωρο του   2011 όµως, έπρεπε  να 

φτιάξουµε προϋπολογισµό για το  2012. Αντιληφθήκαµε, από την νέα 

Αναλογιστική Μελέτη που παραγγείλαµε πρώτοι και µόνοι εµείς από όλα τα 

Ασφαλιστικά Ταµεία ότι η κατάσταση είναι άκρως επικίνδυνη. Επιπλέον, 

έπρεπε να ανταποκριθούµε στο αίτηµα του Υπ. Εργασίας για παροχή 

στοιχείων και  έπρεπε να εµφανίζεται ο Ε∆ΟΕΑΠ υγιής, ώστε να µην έχουν 

κανένα επιχείρηµα για να µας εντάξουν στο κόψιµο των συντάξεων. 

Καταλάβαµε τότε ότι τα πράγµατα είναι δύσκολα πια. Η Μελέτη, µας έδωσε τα 

στοιχεία και θελήσαµε να σας τα παρουσιάσουµε στη Γ.Σ. του 2011 µε τον κ. 
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Μαργιό. Οι συνάδελφοι τότε δυστυχώς αρνήθηκαν να τον ακούσουν. 

Αρνηθήκατε να ακούσετε την Αλήθεια, ότι δηλαδή ΛΕΦΤΑ ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ! 

Φωνάξαµε τις Ενώσεις, τους οικονοµικούς συντάκτες, δώσαµε τα στοιχεία, 

αλλά δεν άκουσε κανείς. Φτάσαµε λοιπόν τον µήνα Μάρτιο 2012 και µε το 

«κούρεµα» είδαµε ότι ο Προϋπολογισµός του 2012 ακόµη και µε τα  µέτρα 

που πήραµε, δεν βγαίνει! ∆εν εισπράττουµε πια! Μειώνονται οι εισφορές 

λόγω ανεργίας! Καταργείται η δηµοσίευση των Ισολογισµών! Αυξάνονται οι 

εγγραφές από την ΕΣΗΕΑ. Πέφτει η ∆ιαφήµιση, άρα και το πανταχόθεν 

βαλλόµενο Αγγελιόσηµο!  Όταν, λοιπόν, η πίτα µικραίνει και οι άνθρωποι 

αυξάνονται, είναι φυσικό όλοι να δικαιούµαστε λιγότερα. Τα µέτρα δεν έγιναν 

µόνο για τους ανέργους, αλλά για όλους. Ο Προϋπολογισµός του 2012 είναι 

3ετίας και όχι έτους και πήραµε µέτρα που θα µας πάνε µέχρι το 2014, γιατί 

τα µέτρα που πήραµε είναι για να τα βγάλουµε πέρα µε  την κρίση µόνο. Αν 

δεν γίνει εκκαθάριση µητρώου από την ΕΣΗΕΑ, δεν θα αντέξει το Ταµείο. ∆εν 

γίνεται να έχουµε 20.000 µέλη και από αυτούς οι 4.000 να παίρνουν παροχές 

χωρίς να υπάρχουν εισφορές. Αν δεν πάρουµε τα µέτρα αυτά, έχουµε ζωή 

µέχρι το 2013. Άρα, µειώσαµε τις παροχές, µειώσαµε τις συντάξεις, κάνουµε 

εκκαθάριση του Μητρώου, κάνουµε έλεγχο του µητρώου δικαιούχων 

επιδοµάτων, των συνταξιούχων,  των ανέργων και να σας πω κάτι; Αν από 

τους 1.400 φύγουν οι 400, θα είναι κάτι. Νοµίζω ότι οι πραγµατικά άνεργοι 

είναι 700-800 άτοµα. Οι υπόλοιποι πρέπει να  αναστείλουν τη σχέση του µαζί 

µας, για να µπορέσει το Ταµείο να αντέξει. Αυτό που γίνεται σε όλη την 

Ελλάδα και σε όλους τους κλάδους, γίνεται κι εδώ. Και πρέπει να το 

αντέξουµε όλοι µαζί, γιατί αν δεν µείνουµε όλοι µαζί δεν θα το βγάλουµε πέρα  

και όταν έρθει η ώρα να βγείτε σε σύνταξη δεν θα βρείτε Οργανισµό. Αν δεν 

µπει το αγγελιόσηµο στο ∆ιαδίκτυο, αν δεν ασφαλιστούν οι συνάδελφοι µε 

∆ΠΥ, αν δεν «γυρίσει» η διαφηµιστική αγορά, αν δεν έχουµε αποτελεσµατικές 

µεθόδους είσπραξης του Αγγελιοσήµου µε έλεγχο στα µαγαζιά των 

εργοδοτών  και στους διαφηµιστές, δεν θα µπορέσουµε να προχωρήσουµε. 

Χρειαζόµαστε χονδρικά 55-60 εκατοµµύρια το χρόνο, 21 εκ. για συντάξεις, 21 

εκ. για περίθαλψη και 21 εκ. για κοινωνικές παροχές και πάγια λειτουργικά 

έξοδα. Φωνάζουν οι συνάδελφοι ότι τους κόβουµε το δικαίωµα ελεύθερης 

επιλογής γιατρού. Όχι δεν  θέλουµε, να το κόψουµε.  Απλά αν δεν πάρουµε το 

µέτρο για αυτούς που µένουν στο κέντρο πρέπει να κλείσουµε το «µαγαζί» 
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εδώ. ∆ηλαδή, θα έρχεται ο πραγµατικά άνεργος και δεν θα βρίσκει δωρεάν 

γιατρό , αλλά θα πρέπει να πληρώνει µόνος του το γιατρό έξω και να παίρνει 

από εδώ τα 25 ευρώ. Αυτό θέλουµε;  

Υπάρχει δηλαδή ένα πλήρες σχέδιο, που λέει ότι µε αυτά τα µέτρα τείνουµε να 

αυξήσουµε το έσοδό µας κατά 5,5 εκ. ετησίως και να µειώσουµε τα έξοδά µας 

κατά 14 εκατοµµύρια. Οι βρεφονηπιακοί σταθµοί µόνο είναι 2,5 εκ. ετησίως.  

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: Ας βρούµε άλλες λύσεις.  

  

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Βρες µου εσύ  τη λύση συνάδελφε. Εδώ είµαστε για να 

σας  ακούσουµε.  Από πού; Να κόψουµε κι άλλο από τους συνταξιούχους; Το 

βρίσκεις σωστό; 

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ: Παρακαλώ πολύ τον συνάδελφο κ. ∆εµερτζή, να µου 

διευκρινίσει αυτό που ζήτησα.  

  

ΑΡΓ. ∆ΕΜΕΡΤΖΗΣ: Για να οργανώσουµε λίγο τη συζήτηση, θέλει κάτι να πει 

η κα ∆ελβινιώτη και εκκρεµεί να µιλήσει η κα Ε.Κ.. Έχει φύγει; Εντάξει, έχουν 

τελειώσει λοιπόν οι οµιλητές.  

  

ΕΛ. ∆ΕΛΒΙΝΙΩΤΗ: Ζήτησα επί της διαδικασίας το λόγο, γιατί νοµίζω ότι 

άρχισε µια στρεβλή διαδικασία εδώ. Υπάρχει ένα βάρος από ΄κει και από εδώ 

που νοµίζω ότι έχουµε τις περισσότερες ευθύνες. Εδώ, τουλάχιστον το 

πλαίσιο που έγινε και στο οποίο παραβρίσκοµαι, είναι να πουν οι συνάδελφοι 

όχι τα προσωπικά τους θέµατα αλλά το πώς βλέπουν γενικά το θέµα.  
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ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Τι κάνεις τώρα Ελένη; ∆ιαφοροποιείσαι για θέµατα 

που έχουµε όλοι ψηφίσει; 

 ΕΛ. ∆ΕΛΒΙΝΙΩΤΗ:  ∆εν έχει θέση το προσωπικό του καθενός σε αυτή τη 

συνεδρίαση. Βεβαίως, καταλαβαίνω την αγωνία σας, αλλά αυτά µπορείτε να 

τα συζητήσετε µε τις Υπηρεσίες. Εδώ είµαστε για να µας πουν οι συνάδελφοι 

την άποψή τους, να το συζητήσουµε µαζί τους γιατί είναι ένα καίριο ζήτηµα το 

θέµα των ανέργων. Είπε πολύ σωστά η συνάδελφος πριν ότι είναι µια τρύπα 

και θα γίνει µεγαλύτερη. Προσωπικά, αν έπρεπε αν είµαι µε κάποιο µέρος, 

 από εδώ ή από εκεί, έπρεπε να είµαι εκεί στο µέρος των ανέργων. Έχω ζήσει 

την ιστορία της ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ στο πετσί µου τον τελευταίο χρόνο. Ξέρω 

πολύ καλά τι σηµαίνει ανεργία.  

Όπως ξέρουµε όλοι πολύ καλά τι τσουνάµι µας έχει βρει. Αυτό το τσουνάµι 

 πιστεύω ακράδαντα, ότι πρέπει να µας βρει ενωµένους και από την ίδια µεριά 

όλους. Έχω εκφράσει και τη θέση µου στο ∆.Σ. και ξέρετε πώς είναι αυτή. 

Όπως επίσης, επειδή ακούστηκαν διάφορα για τη Γ.Σ.,  υπάρχουν µέλη στο 

∆.Σ. συνάδελφοι και το ξέρετε, που έλεγαν  να γίνει Γ.Σ. από τον περασµένο 

Νοέµβρη. Να είµαστε όλοι συµµέτοχοι και µέτοχοι σ΄ αυτή την ιστορία. Γιατί 

δεν γίνεται να είµαστε αλλιώς.  

Τελειώνοντας, για να δούµε τι θα γίνει παρακάτω, το είπε µια συνάδελφος 

πριν, ωραία όλα αυτά που συζητάµε. Πήραµε την ευθύνη να γίνει αυτή η 

απογραφή. Έπρεπε να γίνει γιατί το  ξέρετε πολύ καλά όλοι σας ότι υπάρχουν 

συνάδελφοι οι οποίοι λυµαίνονται χρόνια τώρα τον Οργανισµό. ∆εν µπορούµε 

να κάνουµε τους ανήξερους και το ∆.Σ. έχει την ευθύνη αυτό να µην το 

επιτρέψει. Ακριβώς, επειδή συναισθανόµαστε αυτή την ευθύνη τούτη την ώρα 

που ακόµη και το 1 ευρώ είναι πολύτιµο για τον Οργανισµό, είπαµε να γίνει 

αυτού του είδους η απογραφή. Αυτό που µπορούµε να διαβεβαιώσουµε είναι 

ότι δεν θα µείνει κανένας πραγµατικά άνεργος, χωρίς περίθαλψη. Νοµίζω ότι 

αυτό είναι η βούληση του ∆.Σ.. Βοηθήστε όµως να θέσουµε τα όρια, τα 

κριτήρια… Είναι θολά όντως αλλά βοηθήστε και εσείς είτε µε τον εκπρόσωπό 

σας είτε µε µια Επιτροπή που θα βγάλετε, να τα δούµε από κοινού ποιοι είναι 

πραγµατικά άνεργοι και να γίνει αυτή η απογραφή. Είναι για το συµφέρον 

όλων µας. Θα πρέπει µε φειδώ, να αξιοποιήσουµε το τελευταίο ευρώ. ∆εν 
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έχουµε πια δυστυχώς περιθώρια. Πρέπει όµως να έχουµε συναδελφικότητα 

και πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα µε τους ανέργους που δεν έχουµε να 

χωρίσουµε τίποτα, αντίθετα είναι το πιο ευάλωτο κοµµάτι του κλάδου,  µε τα 

χέρια ενωµένα.  

 

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ δεν θα χαϊδέψω αυτιά. Η Ελένη σας είπε την 

αλήθεια, αλλά την είπε σε µια προσπάθεια να κατευνάσει τα πνεύµατα. Η 

αλήθεια είναι µια. Εδώ δεν είµαστε σε αντίθετα στρατόπεδα. Είµαστε 

συνάδελφοι και δεν είναι άλλος καλύτερος και άλλος χειρότερος. Με δυσκολία 

και µε πόνο κάναµε ό,τι κάναµε και όχι µε ευχαρίστηση. Εδώ δεν σας 

εµπόδισε κανείς να πείτε τη γνώµη σας και είπα ότι θα φύγω από την αίθουσα 

αυτή όταν φύγει και ο τελευταίος. Είστε ελεύθεροι είτε προσωπικά, είτε γενικά 

θέµατα να θέτετε.  

  

ΑΡΓ. ∆ΕΜΕΡΤΖΗΣ: H συνάδελφος  ρωτάει, για την επίσηµη ανακοίνωση που 

έγινε και που αναφέρει «Προσοχή, για όσους εντάχθηκαν πριν την 31-12-

2008 και η ανεργία τους συνεχίζεται µέχρι σήµερα, θα τεθεί φραγή στο 

µητρώο µελών του Ε∆ΟΕΑΠ». Αυτό το εξηγήσαµε και στην προηγούµενη 

συνάντηση που είχαµε µε ανέργους και τον εκπρόσωπό τους και είπαµε τότε 

και λέµε και τώρα ότι ήταν ελλιπής η διατύπωση. ∆ιευκρινίζουµε ότι το 

κλείσιµο της µερίδας, είναι µέθοδος απογραφής. Κλείνουµε τη µερίδα για να 

έρθουν τα χαρτιά, να δοθούν οι εξηγήσεις και για  όσους είναι πραγµατικά 

άνεργοι, να συνεχιστεί η κάλυψη.  Πρόκειται για ατυχή διατύπωση και 

στείλαµε διευκρινιστικό µήνυµα και αναλυτική διευκρινιστική ανακοίνωση.  

  

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Όταν το αντιληφθήκαµε µε την βοήθεια και του 

Ζαχαρία και των παιδιών που ήρθαν, αµέσως βγάλαµε νέα ανακοίνωση και 

στείλαµε SMS και δίνουµε νέες διευκρινίσεις. ∆ιάβασέ την Αφροδίτη και µετά 

αν έχεις κάποια ερώτηση, ευχαρίστως να σου απαντήσουµε. Είµαστε εδώ για 
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να απαντήσουµε στις ερωτήσεις σας. Αν αποφασίσετε εσείς οι 25  να κάνετε 

µια Επιτροπή, αυτή δεν µπορεί να είναι αντιπροσωπευτική του συνόλου των 

ανέργων. Έχετε εκπρόσωπο και δεν ξέρω πότε ήρθε µια ∆ιοίκηση µπροστά 

σας και να σας µιλήσει,  όπως σας µιλάµε σήµερα εµείς.  

Υπήρξαν ανακοινώσεις στο διαδίκτυο και δηµοσιεύµατα που ανέφεραν ότι 

κόψαµε 45% τις συντάξεις και αυτό είναι ψέµα. Υπήρξαν ανακοινώσεις που 

ανέφεραν ότι κόντεψαν να πεθάνουν άνθρωποι επειδή κόψαµε τα φάρµακα, 

αλλά είναι ψέµα. Να απαντάµε στον κάθε ένα που δεν έχει το µυαλό και δεν 

µπορεί να διαβάσει, ή δεν θέλει να διαβάσει  µια ανακοίνωση σωστά;  

Συνάδελφοι,  πρέπει   µπροστά στο ΕΓΩ να βάζουµε το ΕΜΕΙΣ.  

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ:  Να κάνουµε ένα διάλλειµα από τα προσωπικά θέµατα. 

Έχω µια απορία. Νοµίζω ότι ο Ε∆ΟΕΑΠ δίνει κάθε χρόνο ένα ποσό στην 

Ένωση.  

  

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Με βάση το Καταστατικό µας… ∆ίνουµε περίπου 2 

εκατοµµύρια το χρόνο. ∆ίναµε… ανάλογο µε τα έσοδα. Τώρα έχει µειωθεί και 

απορώ πώς θα τα βγάλει πέρα η Ένωση τώρα που το Έσοδο µειώθηκε.  

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ: Αυτό το ποσό µπορεί να χρησιµοποιηθεί, εφόσον η ΕΣΗΕΑ 

δεν αποφασίζει;  

  

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι από εµάς. Είµαστε Καταστατικά υποχρεωµένοι να 

το δίνουµε στην Ακαδηµίας.  Στείλαµε επιστολές από το 2009, βάλαµε το θέµα 

των ανέργων που δεν ήταν τόσο µεγάλο όσο είναι σήµερα και τους ζητήσαµε 

να πληρώνουν εκείνοι τα 43 ευρώ, παρόλο που κι αυτό είναι παράτυπο γιατί ο 

Νόµος λέει ότι ο καθένας πρέπει να πληρώνει την εισφορά του. ∆εν πήραµε 
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ποτέ ούτε µια απάντηση, µε συνέπεια να συγκεντρώσω  τα χαρτιά των 

ανέργων. Πήγα και περίµενα 3,5 ώρες έξω από την αίθουσα ∆.Σ. της ΕΣΗΕΑ 

για να µε δεχθούν να τους τα παραδώσω και να τους «αναγκάσω» να δουν το 

θέµα. ∆εν είναι προσωπικό το ζήτηµα. Μας αφορά όλους.  

Αν µέσα στους 1.500 άνεργους υπάρχουν 30 ή 40, που πραγµατικά έχουν 

ανάγκη αυτή τη στιγµή για περίθαλψη δεν µπορώ να κάνω τίποτα άλλο, από 

το να διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει µέλος µας που να έχει ανάγκη και να µην 

έχει περίθαλψη. Αλλά µη µας  λέτε να αφήσουµε µερίδες ανοιχτές και το 

Μητρώο ανεξέλεγκτο.   

  

ΑΡΓ. ∆ΕΜΕΡΤΖΗΣ: Θέλω κι εγώ να συµπληρώσω κάτι. Οι 3 άλλες Ενώσεις 

(ΕΣΗΕΜΘ, ΕΠΗΕΑ, ΕΠΗΕΘ) είπαν ναι στο θέµα  και αναρωτιέµαι γιατί η 

ΕΣΗΕΑ δεν το κάνει. Έχω ένα δεύτερο προφανές ερώτηµα.  Μήπως δεν το 

κάνει επειδή δεν  έχει κάνει εκκαθάριση µητρώου; Μπορεί να αναλάβει το 

ασφάλιστρο ανεργίας για γνωστούς συναδέλφους που όλοι τους βλέπουµε να 

εργάζονται; Πώς θα αντιδρούσε ο πραγµατικά άνεργος, τι θα κάναµε όλοι 

εµείς σε µια τέτοια περίπτωση;  

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: Προσωπικά µε καλύψατε πλήρως µε όσα είπατε, πάτε να 

κάνετε µια εξαιρετική δουλειά αλλά νοµίζω ότι το σύστηµα δεν θα δουλέψει. 

Τα λαµόγια, πείτε ότι τα βρίσκετε. Αυτοί θα έρθουν ξαφνικά µε κλειστή µερίδα 

και θα σας πουν έχω καρκίνο, έχω χολέρα ή οτιδήποτε άλλο και εσείς 

αναγκαστικά θα την ανοίξετε την µερίδα. Οπότε τα πολλά τα χρήµατα, πάλι θα 

φύγουν. Άρα το σύστηµα θα δουλέψει για τον πολύ κόσµο…. 

  

∆ΗΜ. ΜΥΛΩΝΑΣ: Εδώ είναι που πρέπει να βρεθεί ισοδύναµο ανάµεσα στο 

νόµιµο, το ηθικό, το δίκαιο και το Ανθρώπινο.  
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ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: ∆εν ανοίγει η µερίδα; Αυτό τώρα το λέτε. Άρα µας λέτε ότι 

θα έρθει κάποιος θα πει ότι έχει καρκίνο και δεν θα ανοίξει η µερίδα όπως είπε 

ο κ. Ταµίας. Εγώ νόµιζα ότι για λόγους ανθρωπισµού, θα ανοίξει.  

Επίσης, γιατί δεν µπορείτε να βγάλετε ονόµατα αυτών που χρωστάνε, 

δηλώνουν άνεργοι και παράλληλα εµφανίζουν υψηλά εισοδήµατα;  

  

∆ΗΜ. ΜΥΛΩΝΑΣ: ∆εν είναι η δουλειά µας αυτή.  

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: Άρα µπορείτε και δεν το κάνετε.  

  

 ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Μπορούµε να καταλογίσουµε οφειλές κ.λπ., αλλά εκ 

του νόµου δεν µπορούµε να δηµοσιεύσουµε τα ονόµατα.  

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ: Στο θέµα της απογραφής, όλοι είµαστε σύµφωνοι. Έπρεπε 

ήδη να είχε γίνει όχι µόνο από εδώ αλλά και από την ΕΣΗΕΑ και πρωτίστως 

από εκεί. Το γιατί δεν το κάνει η ΕΣΗΕΑ, είναι θέµατα σκοπιµότητας και τα 

ξέρουµε όλοι και είναι ντροπή που τα έχουµε ανεχθεί. Ντροπή µεγαλύτερη 

είναι ότι ανέχθηκε η Ένωση και εσείς σαν Ταµείο, να µην πληρώνονται 

εισφορές και να απασχολούνται συνάδελφοι µε µαύρα χρήµατα. Αν εγώ µετά 

την 5ετία πω στον άντρα µου, αν είµαστε ακόµη µαζί ή αν ζει, ότι πρέπει να µε 

ασφαλίσει, να µε ασφαλίσει ως τι; Ως οικιακά; Γιατί όταν γινόµαστε µέλη της 

ΕΣΗΕΑ και έχουµε πληρώσει τις εισφορές του ΤΣΠΕΑΘ, ξέρουµε ότι είµαστε 

µέλη ΕΣΗΕΑ και Ε∆ΟΕΑΠ. Το ξέρω ότι θα µου δώσετε αυτά που µου 

αναλογούν. Το θέµα είναι ότι µέχρι τη σύνταξή µου τι θα κάνω, θα πάψω να 

είµαι δηµοσιογράφος; Είναι θέµα δεοντολογίας. ∆εν µεταφέρω σε εσάς 

τίποτα… 
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ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Στη διάρκεια του εργασιακού σας βίου, έχετε δικαίωµα 

για 5 χρόνια διακεκοµµένα ή όλα µαζί, να κάνετε αυτασφάλιση. Αν κάνετε 

αυτασφάλιση, αν από τα λεφτά που βγάζετε από το µπλοκάκι  πληρώνετε τις 

εισφορές σας, αυτά τα 5 χρόνια θα προστεθούν στη σύνταξή σας, στο εφάπαξ 

σας και στην επικούρησή σας. Αν πληρώνετε τα 43 ευρώ µόνο, είναι µόνο  για 

την περίθαλψή σας. Ασφαλιστικά για σύνταξη και εφάπαξ,    τα χάνετε αυτά.  

Αν είχε υλοποιηθεί απόφαση Γ.Σ. του 1998 για αύξηση των εισφορών από 3% 

σε 6%, σήµερα θα ήταν καλύτερα τα πράγµατα. Το 3% είναι το χαµηλότερο 

ποσοστό εισφοράς πανευρωπαϊκά για παροχή περίθαλψης, επικούρησης και 

εφάπαξ.  

Υπάρχουν σήµερα συνταξιούχοι που δούλεψαν και πλήρωναν στον 

Οργανισµό για 30 - 40  χρόνια και δεν ξέρουν αν σε 1 ½ χρόνο θα λαµβάνουν 

σύνταξη.  

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ: ∆εν έχουµε αντίρρηση σε αυτά. Το θέµα είναι ότι η τρύπα 

αυτή µεγαλώνει και δίνει την εντύπωση ότι θέλουν να βγάλουν έξω τελείως 

από τον κλάδο, κάποιους ανθρώπους που είναι σε µια ευαίσθητη ηλικία που 

δεν ξέρουν αν θα εργαστούν ξανά. ∆εν κατηγορώ εσάς, νοµίζω ότι την ευθύνη 

πρωτίστως την έχει το σωµατείο µας.  

  

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Οι απαντήσεις είναι σκληρές. ∆εν τις δίνουµε έτσι γιατί 

είµαστε σκληροί και άκαρδοι. Αλλά γιατί η λογική αυτή τη στιγµή το απαιτεί. 

Εµείς ζητάµε να γίνει ο έλεγχος, να παραµείνουν οι πραγµατικά άνεργοι και 

πραγµατικά αδύναµοι οικονοµικά και οι υπόλοιποι να πάνε στα Ταµεία που 

ανήκουν.  

Μιλάτε σε µια ∆ιοίκηση που έχει υποβάλει αίτηµα στην ΕΣΗΕΑ, για ενοικίαση 

ενός καταστήµατος που έχει ανοίκιαστο στο Ισόγειο της Ακαδηµίας  και να 

δηµιουργήσει ο Ε∆ΟΕΑΠ Κοινωνικό Παντοπωλείο µε φθηνά τρόφιµα για 

όλους. ∆εν έχουµε πάρει απάντηση! Έχουµε αίτηµα να ενοικιαστεί ένα 
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ξενοίκιαστο µικρό διαµέρισµα ιδιοκτησία της ΕΣΗΕΑ σε άρρωστη συνάδελφο, 

χειρουργηµένη στον εγκέφαλο και 2 επεµβάσεις στην σπονδυλική στήλη, 

χωρίς οικογένεια, χωρίς σύνταξη, µε δικό της ένα ποσό και µε συνδροµή του 

Ε∆ΟΕΑΠ και της ΕΣΗΕΑ και η ΕΣΗΕΑ επικαλείται  τυπικό κώλυµα.  

Εµείς είµαστε εδώ για να κρατήσουµε το Ταµείο και προσπαθούµε όσο 

µπορούµε για το σύνολο των ασφαλισµένων και για τις ιδιαίτερες περιπτώσεις 

και όχι µε κριτήρια πελατειακής ψήφου.  

  

ΑΡΓ. ∆ΕΜΕΡΤΖΗΣ: Ακούστε κάτι. Να είστε βέβαιοι ότι αυτή η κρίση που θα 

επιδεινωθεί, θα δηµιουργήσει περισσότερους ανέργους και θα δηµιουργήσει 

και ανθρώπους µε στρεβλές σχέσεις εργασίας. Ξέρουµε όλοι τι συµβαίνει στο 

διαδίκτυο. ∆ουλεύουν πολλοί συνάδελφοί µας εκεί, µε µαύρη εργασία και δεν 

εµφανίζονται ως δηµοσιογράφοι. Ξέρουµε τι συµβαίνει στην αγορά εργασίας. 

Η δική µας ευθύνη είναι ότι αναδεικνύουµε το θέµα. Αν το αφήναµε και το 

Ταµείο θα βούλιαζε, αλλά κάποια στιγµή και το Ταµείο έτσι όπως υπάρχει µε 

το Καταστατικό και σαν υπόσταση, δεν θα µπορούσε κανείς να το βρει. Θα 

γίνει µαγική εικόνα. ∆ιότι, σε πολύ λίγο καιρό θα υπάρχουν πολλοί δήθεν  

άνεργοι µε την παραποιηµένη έννοια που είπαµε σήµερα και παράλληλα δεν 

θα υπάρχουν  πολλοί εργαζόµενοι µε µισθολόγιο να συντηρήσουν αυτό το 

Ταµείο.  

Κάνουµε αυτή την πράξη ευθύνης και λέµε «ελάτε να απογράψουµε και να 

αναδείξουµε το πρόβληµα, να βγάλουµε στην άκρη αυτούς που µας έχουν 

κοροϊδέψει, να προστατεύσουµε αυτούς που είναι δηµοσιογράφοι αλλά είναι 

θύµατα µαύρης εργασίας και να πάρουµε πρόνοιες για το αύριο». Το ζήτηµα 

είναι να µείνει όρθιο το Ταµείο. Και παράλληλα το Ταµείο να έχει µια 

αντιστοίχιση µε τις πραγµατικές εργασιακές σχέσεις. ∆εν µπορεί το Ταµείο να 

είναι ένας θολός καθρέφτης των στρεβλών εργασιακών σχέσεων του κλάδου.  

Η ευθύνη µας είναι να αποτυπώσουµε κρυστάλλινα και ξεκάθαρα το 

ασφαλιστικό και εργασιακό τοπίο του κλάδου στην εικόνα του Ε∆ΟΕΑΠ και να 

πάµε να παλέψουµε για να λύσουµε θέµατα όπως για την εργασία µε ∆ΠΥ. Ο 
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άνεργος πρέπει να βγει πρώτος στα κάγκελα και να ζητήσει προστασία. Θα 

µπορούσαν να γίνουν και πολιτικές κινήσεις και κινήσεις από τις Ενώσεις και 

να σώσουµε την παρτίδα,  να προσφέρουµε στήριξη και επανένταξη στην 

εργασία όταν αυτοί οι άνεργοι είναι 100, 200, 300 και έχουν πραγµατικό θέµα. 

Όταν όµως εµφανίζεται µια θολή εικόνα 1.200 ανέργων που δεν είναι άνεργοι, 

ποιος περιµένει να γίνει πολιτική γι΄ αυτό το θέµα; Ποιος περιµένει λύσεις;  

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ: ∆εν έχετε καταλάβει ότι την απογραφή την θέλουµε και εµείς 

και όχι µόνο εδώ αλλά και στην ΕΣΗΕΑ. Μια ερώτηση που έχει να κάνει µε το 

µέλλον. Από τη στιγµή που καταργούνται πράγµατα, που το εργασιακό και το 

ασφαλιστικό ρευστοποιούνται και το µπλοκάκι γίνει κανόνας, τι γίνεται;  

  

ΑΡΓ. ∆ΕΜΕΡΤΖΗΣ: Το µπλοκάκι θέλει κώδικα αµοιβών ώστε να µην τεθεί σε 

δοκιµασία το µισθολόγιο. Αυτό που συµβαίνει σήµερα είναι η υπέρτατη αδικία. 

Αν το µπλοκάκι είχε κώδικα αµοιβών όπως έχει και για άλλους 

επαγγελµατικούς κλάδους και είχε µέσα και ασφάλιστρο, θα µπορούσαµε να 

το χρησιµοποιούµε πάρα πολύ καιρό και θα λύναµε όχι µόνο ασφαλιστικά 

αλλά  και θέµατα εργασιακά.  Nα κλείσουµε µε τον κ. Γεωργούση.  

  

ΖΑΧ. ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ: Να µεταφέρω µόνο το αίτηµα 2-3 συναδέλφων που δεν 

µπόρεσαν να είναι εδώ γιατί έχουν προβλήµατα υγείας. Είναι σχετικά µε τη 

συµµετοχή των ανέργων στην ανεργία, δηλαδή στην καταβολή 43,00 ευρώ. 

Σύµφωνα µε το Καταστατικό, η συµµετοχή των ανέργων είναι στα 17-18 

ευρώ.  Θερµή παράκληση δική µου, µήπως µπορεί να περιοριστεί λίγο αυτή η 

συµµετοχή.  

  

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Ήδη λέµε ότι το ποσό των 43,00 ευρώ δεν φτάνει και 

µας λες να το κάνουµε λιγότερο; Για το Καταστατικό δεν µπορώ να σου 
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απαντήσω. Η ∆ιοίκηση είναι µια συνέχεια. Από το 2001 που είµαι εδώ αυτά τα 

43, 00 ευρώ είναι σταθερά, ήταν σε δραχµές και έγιναν ευρώ και δεν πιστεύω 

ότι µπορούν να γίνουν λιγότερα. Μόνο στην περίπτωση αποδεδειγµένης 

αδυναµίας  να τα δώσει, νοµίζω γίνεται το µισό περίπου.  

  

ΑΡΓ. ∆ΕΜΕΡΤΖΗΣ: Θα το µελετήσουµε και αυτό.  

  

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ:  Έχει µια ερώτηση ο συνάδελφος  που δεν παρίσταται 

ως  άνεργος,  αλλά δεν πειράζει. Ας την κάνει.  

  

ΖΑΧ. ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ: Συγνώµη, ο συνάδελφος είναι άνεργος; 

  

ΑΣΦΑΙΣΜΕΝΟΣ: ∆εν είµαι άνεργος… 

  

ΖΑΧ. ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ: Εδώ είναι συγκέντρωση για τους ανέργους όµως. 

Λοιπόν, έχω κάνει πριν 3 µήνες γραπτή πρόταση στην ΕΣΗΕΑ για την 

εκκαθάριση του µητρώου των ανέργων, συγκρότηση Επιτροπής που θα 

αποτελείται από 2 ανέργους, από 2 µέλη της ΕΣΗΕΑ και 2 µέλη του Μικτού. 

∆εν µου απάντησαν καθόλου, ζήτησα να παραβρεθώ στη συνεδρίαση και δεν 

µου απάντησαν. Αν θέλουν οι συνάδελφοι, που πιστεύω ότι δεν θέλουν 

αρκετοί από αυτούς γιατί βλέπετε τι προσέλευση έχει η σηµερινή 

συγκέντρωση, να έρθουν µαζί µου και να ξανακάνουµε την πρόταση και να 

διεκδικήσουµε την παρουσία µας στη συνεδρίαση.  

  

ΑΡΓ. ∆ΕΜΕΡΤΖΗΣ: Αυτό είναι δικό σας θέµα. Μην µας εµπλέκετε σε αυτό.  
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ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: Απλά ήθελα µε την ευκαιρία να κάνω µια ερώτηση. Με τις 

τελευταίες εγγραφές που έχει κάνει η ΕΣΗΕΑ, υπάρχει κάποιο πρόβληµα ως 

προς την εγγραφή των νέων µελών στον Ε∆ΟΕΑΠ. Θα ήθελα απλά µια 

διευκρινιστική απάντηση. ∆ιότι έχουµε µπει σε µια διαδικασία, ο Ε∆ΟΕΑΠ να 

ζητά κάποια στοιχεία από την ΕΣΗΕΑ και η ΕΣΗΕΑ έχει πάρει οµόφωνη 

απόφαση ότι δεν είναι διατεθειµένη να απαντήσει στον Ε∆ΟΕΑΠ. Ρώτησα 

εγώ στην ΕΣΗΕΑ και µου έδωσαν αυτή την απάντηση.  

  

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε συνάδελφε, δεν γνωρίζουµε τέτοια απόφαση του 

Σωµατείου.  Η ΕΣΗΕΑ µας έστειλε µια λίστα για να γράψουµε νέα µέλη και µε 

βάση τον Κανονισµό και το Καταστατικό µας πρέπει να περάσουν κάποιες 

εξετάσεις για να δούµε αν υπάρχει αναπηρία ή όχι, να φέρουν βεβαίωση του 

ΤΣΠΕΑΘ κ.λπ.. Για τους συναδέλφους που ήρθαν για εγγραφή, ορισµένοι όχι 

όλοι, είδαµε ότι κάποιοι που έρχονται ως µέλη της ΕΣΗΕΑ εργάζονται σε 

διαδικτυακές σελίδες. Από εκεί, βάσει του Νόµου δεν εισπράττουµε εισφορά. 

Άρα λέει η ΕΣΗΕΑ, «βγάλτε µια λευκή επιταγή και γράψτε τον Χ συνάδελφο 

που δουλεύει στο ΙΝ.gr». Έτσι το στείλαµε πίσω. Επίσης, υπήρχαν 

συνάδελφοι που είχαν 0 χρόνο στο ΤΣΠΕΑΘ ή 3 µήνες ή 1 χρόνο και µέσα σε 

αυτούς και ο γιος σας. ∆εν καταλαβαίνω για ποιο λόγο ο Ε∆ΟΕΑΠ πρέπει να 

εγγράψει κάποιον που η ΕΣΗΕΑ λέει ότι είναι µέλος της όταν δεν πληροί τις 

από το Καταστατικό της ΕΣΗΕΑ πρώτα απ΄ όλα και του Ε∆ΟΕΑΠ, µετά 

προϋποθέσεις. Όταν τα παιδιά αυτά κλείσουν τα 3 ή 5 χρόνια στο ΤΣΠΕΑΘ, 

θα έρθουν εδώ και θα εγγραφούν κανονικά. Το ΤΣΠΕΑΘ, δεν έχει εισπράξει 

από αυτούς τους ανθρώπους εισφορά 3ετή ή 5ετή, ούτε ο Ε∆ΟΕΑΠ µπορεί 

να τους εγγράψει εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Καταστατικού 

της Ενώσεως. Αν η ΕΣΗΕΑ  παρά τα όσα ορίζει ρητά το Καταστατικό της 

εγγράφει µέλη χωρίς τις από το Νόµο προϋποθέσεις, ή  στέλνει εδώ πέρα 

ανάπηρους που ήταν ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ, ή στέλνει από ανθρωπιστικούς 

είναι αλήθεια  λόγους καρκινοπαθείς τι θα γίνει;  Ένας καρκίνος µπορεί να 

κοστίσει 300-400 χιλιάδες ευρώ. Ξέρετε τι είναι αυτό το ποσό; Οι εισφορές 

των ανέργων για µια χρονιά.  
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Επειδή λοιπόν κάνεις ένα ερώτηµα που ξέρω ότι σε ενδιαφέρει προσωπικά 

και επειδή όπως λες η ΕΣΗΕΑ σου απάντησε ότι δεν θα απαντήσει στον 

Ε∆ΟΕΑΠ, ο Ε∆ΟΕΑΠ σου απαντά ότι το παιδί σου όπως και οι άλλοι 

συνάδελφοι  δεν µπορούν  να εγγραφούν στον Ε∆ΟΕΑΠ, όχι τουλάχιστον 

µέχρι η ΕΣΗΕΑ να αντιληφθεί ότι πρέπει να αντιµετωπίσει το θέµα.  Εµείς δεν 

µπορούµε να κάνουµε τίποτα βάσει του Καταστατικού µας.  

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: Για συναδέλφους οι οποίοι ότι είχαν πιο λίγο χρόνο στο 

ΤΣΠΕΑΘ αλλά καθόλου, έχουν γίνει εγγραφές στον Ε∆ΟΕΑΠ και επί 

διοικήσεως δικής σας και πολύ προηγούµενων, τι θα απαντήσετε σ΄ αυτόν 

που θα έρθει και θα πει «αυτόν τον γράψατε χωρίς µια µέρα στο ΤΣΠΕΑΘ και 

τον άλλο όχι;». 

  

AΡΓ. ∆ΕΜΕΡΤΖΗΣ: Γιατί δεν µας τα δίνεις αυτά τα στοιχεία να τα πάµε στον 

εισαγγελέα;  

  

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Πες τα µας, δεν τα ξέρουµε.  

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: ∆ηλαδή δεν ξέρετε ότι έχετε γράψει στον Ε∆ΟΕΑΠ 

συναδέλφους που δεν είχαν µια ηµέρα στο ΤΣΠΕΑΘ;  

  

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, δεν γινόταν τότε  ο έλεγχος αυτός. Τώρα γίνεται 

επί των ηµερών µας. Τότε δεν το γνωρίζαµε και δυστυχώς είχαν τρόπους να 

το καλύπτουν. Τώρα κάνουµε έλεγχο.  
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ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: Άµα δεν το γνωρίζατε Ελένη µου αγαπηµένη, καθώς 

κάθεσαι σ΄ αυτή την καρέκλα. ∆εν γνωρίζετε εσείς σαν ∆ιοίκηση ότι έχετε 

γράψει µέλη και συναδέλφους που δεν είχαν µια µέρα στο ΤΣΠΕΑΘ;  

  

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι. Τώρα που κάναµε τον έλεγχο τα γυρίσαµε πίσω.  

  

AΡΓ. ∆ΕΜΕΡΤΖΗΣ: Να µας τα πεις και θα  τα πάµε στον εισαγγελέα.  

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: Υποβαθµίζετε τη θέση σας µόνοι σας.  

  

AΡΓ. ∆ΕΜΕΡΤΖΗΣ: Εσείς που είστε στις Επιτροπές εγγραφών των 

Ενώσεων, θα µας τα πείτε  και θα  τα πάµε  µαζί στον εισαγγελέα.  

  

ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Το θέµα δεν αφορά τους ανέργους. Παρεµπιπτόντως 

έγινε το ερώτηµα.  

Να σας πω µερικά δικαιώµατά σας που µπορεί να µην τα ξέρετε: Οι 

µονογονεϊκές οικογένειες ανέργων µελών θα συνεχίσουν να υποστηρίζονται 

εφόσον αποδείξουν ότι δεν έχουν εισοδήµατα. Το κατασκηνωτικό επίδοµα 

στις οικογένειες των ανέργων, θα καταβληθεί όπως των ενεργών. Οι 

συνάδελφοι από την ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ που είναι σε δικαστική διεκδίκηση, δεν 

θα ΈΧΟΥΝ  φραγή στη µερίδα τους. Τα αποδεδειγµένα άνεργα πολύτεκνα 

µέλη θα συνεχίσουν να παίρνουν το πολυτεκνικό επίδοµα. Τα άνεργα µέλη 

µας που δεν µπορούν να πληρώσουν τις προσθετικές οδοντιατρικές εργασίες 

θα υπογράφουν Υπ.∆ήλωση ότι αποδέχονται την οφειλή και ότι επιθυµούν αν 

δεν µπορέσουν να την εξοφλήσουν χωριστά, να παρακρατηθεί από την 

εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση στο µέλλον. Το επίδοµα θερινών διακοπών για 
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το 2010 το δώσαµε στους ανέργους, αλλά φέτος δεν µπορούµε. Οι άνεργες 

γυναίκες που έχουν σύζυγο άµεσο µέλος και δεν µπορούν να πληρώσουν τα 

43,00 ευρώ, µπορούν να διαγραφούν από την άµεση ασφάλιση και να 

ασφαλιστούν ως προστατευόµενα µέλη στον σύζυγο. Οι συνάδελφοι από την 

εφηµερίδα ΕΞΠΡΕΣ  εξαιρούνται από τη φραγή της µερίδας γιατί είναι σε 

επίσχεση εργασίας. Το ίδιο ισχύει για τους συναδέλφους, στον ΑΛΤΕΡ, στη 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ και στην ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ. Η χρήση του θεραπευτικού 

γυµναστηρίου είναι µε λιγότερα χρήµατα για τους ανέργους συναδέλφους που 

θέλουν να το χρησιµοποιούν. Σε ασφαλισµένους που είναι σε επίσχεση 

εργασίας θα καταβάλλεται το επίδοµα πολυτέκνων.  

Τέλος, υποθέστε   ότι αυτοί οι άνθρωποι απογράφονται και έχουµε µερικούς 

που δεν µπορούν να δώσουν εισφορές, τι θα γίνει µε αυτούς; Και που δεν 

έχουν σύζυγο να τους ασφαλίσει και δεν θέλουν να πάνε και στη ∆ηµόσια 

Κοινωνική Ασφάλιση, τι θα κάνουµε; Αναζητήσαµε µια λύση. Απλά δεν 

ήµασταν έτοιµοι να σας την ανακοινώσουµε. Θεωρώ ότι σήµερα, οι συνθήκες 

έστω και µε αυτή την ολιγοµελή εκπροσώπηση, είναι ώριµες. Φυσικά, όπως 

ήδη είπα,  δεν δικαιούµαστε από το Νόµο, να παρέχουµε περίθαλψη σε 

ανθρώπους που δεν καταβάλουν ασφαλιστική εισφορά. Βρήκαµε τη λύση του 

Κοινωνικού Ιατρείου. Σας ανακοινώνω ότι µετά την Απογραφή θα 

λειτουργήσει Κοινωνικό Ιατρείο εδώ µέσα που θα είναι προσφορά στο πλαίσιο 

της κοινωνικής αλληλεγγύης, του Ε∆ΟΕΑΠ προς τους άνεργους και άπορους  

συναδέλφους. ∆ηλαδή,  θα έχετε µεν φραγή στη µερίδα, αλλά θα έχετε 

δικαίωµα να σας δει γιατρός. Θα τεθεί κωδικός χωριστός από τη 

µηχανογράφηση. Αυτά είναι όλα αποφασισµένα και µελετηµένα. Και φυσικά 

 θα δούµε σε ένα χρόνο την πλήρη εικόνα  ποιο είναι το ακριβές τοπίο  για να 

δούµε και αν µπορούµε να το αντέξουµε.  

  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: Πριν 6 µήνες µου κόψανε το ρεύµα στο σπίτι µου και 

ζήτησα προκαταβολή εφάπαξ και µου αρνηθήκατε.  
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ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Για να πάρεις προκαταβολή εφάπαξ, πρέπει να έχεις 

25ετία εδώ. Θα έπρεπε να δώσεις το κοινωνικό σου προφίλ και το ∆.Σ. θα το 

έβλεπε το θέµα. Με 2 χρόνια µόνο  στο Ταµείο µας δεν γίνεται να πάρεις 

προκαταβολή εφάπαξ συνάδελφε. Είναι παράνοµο.  

Νοµίζω ότι ο Ζαχαρίας είναι ο καλύτερος τρόπος σύνδεσής σου µαζί µας  και 

δηλώνουµε ότι όποτε θέλει ο  εκπρόσωπος των Ανέργων να σας στείλει 

email, µπορεί να µας δίνει τις ανακοινώσεις του και θα τα προωθούµε εµείς σε 

εσάς. Αν ο Ζαχαρίας θέλει να επικοινωνήσει µαζί σας, µπορεί να έρχεται 

εδώ…… Αυτό δεν σηµαίνει ότι ο Ζαχαρίας «τα έχει κάνει πλακάκια µαζί µας» 

όπως λέει ότι τον κατηγορούν!  

Και κάτι ακόµη. Μια πρόσφατη απογραφή του Ε∆ΟΕΑΠ για άλλο θέµα. 

∆ιαγράψαµε 425 γυναίκες συναδέλφων γιατί διαπιστώθηκε ότι είχαν 

εισοδήµατα από εργασία και δικαίωµα ασφάλισης σε άλλο Ταµείο. ∆εν 

περιµένω να πείτε ευχαριστώ ή µπράβο, αλλά ήταν σηµαντικό. Και φυσικά 

δεν υπολογίσαµε το πολιτικό και προσωπικό µας κόστος γιατί ήταν ρητά 

καθήκον µας να το κάνουµε ακόµη κι αν δυσαρεστήθηκαν 425 άνδρες 

συνάδελφοί µας για τις συζύγους τους. Εµείς δεν υπολογίσαµε το εκλογικό 

κόστος. Μας νοιάζει µόνο ο Ε∆ΟΕΑΠ! 

Ευχαριστώ όλους όσους ήρθατε σήµερα γι΄ αυτή την κουβέντα. Οι Υπηρεσίες 

µας και εµείς, είµαστε πάντα στη διάθεσή σας αρκεί να υπάρχει και από τις 

δύο πλευρές κατανόηση και καλή πίστη.  

  

  

  

 


