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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Π. ΣΟΜΠΟΛΟΣ): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καλημέρα, λίγο
υπομονή ακόμα για να πιάσουμε το μαγικό νούμερο 984, ήδη είμαστε στο 870
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κάπου εκεί, οπότε κάντε λίγο υπομονή, σημαίνει ότι προχωράμε καλά και θα γίνει
η Γενική Συνέλευση.
(Κλειστά πρακτικά)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι έχουμε απαρτία, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε.
Συνάδελφοι καλημέρα. Σήμερα είναι η 3η τακτική Γενική Συνέλευση
4/6/2014, το σύνολο των μετόχων-μελών του ΕΔΟΕΑΠ είναι 9.873 άμεσα μέλη,
από αυτά 23 διαμένουν μονίμως στο εξωτερικό, 8 είναι στο νοσοκομείο
συνάδελφοί μας και η απαρτία για να γίνει η Συνέλευση σύμφωνα με το
καταστατικό θέλουμε το 1/10 του συνόλου των μετόχων-μελών, που σημαίνει
984. Ήδη ξεπεράσαμε τους 1000, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, που σημαίνει
ότι γίνεται η Γενική Συνέλευση.
Πριν προχωρήσουμε στις εργασίες της Συνέλευσης θα ήθελα να
σας ενημερώσω και να σας διαβάσω τους συναδέλφους που χάσαμε το χρόνο
που πέρασε. Αμελίδης Μάνος, Αναγνωστόπουλος Σταμάτης, Ανδριανόπουλος
Δημήτρης,

Βαρίκας

Τηλέμαχος,

Γεώργα

Κωνσταντίνα,

Γεωργίου-Σοφιάς

Αθανάσιος, Γκελιάδης Θωμάς, Δαλδάκης Αντρέας, Ζάμπαλης Δημήτριος,
Θεοχαράτος

Χρήστος,

Κανελλόπουλος

Βασίλης,

Καραμανλή

Ισμήνη,

Κολοκοτρώνης Γιώργος, Λάπα Σουζάνα-Πηνελόπη, Λιναρδάτος ΓιώργοςΚωνσταντίνος, Μακρίδης Νίκος, Μιχαηλίδου Αναστασία, Σαλταβαρέας Γιάννης,
Σαμπατακάκη Άννα, Σαρλής Νίκος, Σκαλιώρας Κωνσταντίνος, Συρίγος Φίλιππος,
Τριανταφυλλόπουλος Κωνσταντίνος-Έκτορας, Τσίγκας Δημήτριος, Τσιούνης
Γιώργος, Φαράκος Αγαμέμνων, Φιλιππούλης Σταμάτης, Χαλιβελάκης Δημήτρης
και Χατζηπαρασκευάς Δημήτρης.
Έχουμε και τους συναδέλφους μας έντεκα δικαιοδόχα μέλη: Αδάμ
Γεωργία,

Αμοργιανού

Ζαμπέτα,

Καμβίση

Ασπασία,

Καραγεωργοπούλου

Νικολίτσα, Κολιάτσου Ελισάβετ, Κολχατζή Άννα, Λιναρδάτου Ζωή, Νομικού
Ειρήνη, Πανίδου Ευαγγελία, Πηλιχού Αφροδίτη-Μαρίνα και Φίλη Αικατερίνη.
Παρακαλώ να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των
συναδέλφων μας.
Στο σημείο αυτό τηρείται ενός λεπτού σιγή
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αιωνία τους η μνήμη.
Προχωρούμε

συνάδελφοι

στη

Γενική

Συνέλευσή

μας.

Προηγουμένως θα καλέσω για ένα σύντομο χαιρετισμό με δυο λόγια τον
Πρόεδρο της ΠΟΕΣΥ τον κ. Σαββίδη και τους άλλους Προέδρους των Ενώσεων
που είναι εδώ.
ΜΕΛΟΣ: Έχω μια ερώτηση επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση επί της διαδικασίας; Τι ερώτηση; Ερώτηση απαγορεύεται
τώρα.
ΜΕΛΟΣ: Πως θα είναι ακριβώς η διαδικασία, για να ξέρουμε, πως θα είναι η
διαδικασία σήμερα. Έχει μια ημερήσια διάταξη με 8-9 θέματα, ποια θα είναι η
διαδικασία;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακριβώς όπως ακριβώς έχει η ημερήσια διάταξη, κατά τον ίδιο
τρόπο, πλην ενός από τα θέματα που θα το πάμε λίγο πιο νωρίς για να είναι και
κόσμος, για να πάρουμε μια απόφαση. Ένα από τα θέματα αυτά είναι το υπ΄
αριθμόν 7 θέμα «Απόφαση για την αύξηση εισφοράς των εν ενεργεία μελών από
3% σε 5%» που θα το πάμε λίγο παραπάνω αντί για 7 για να είναι κόσμος εδώ.
ΜΕΛΟΣ: Δηλαδή θα ανοίγετε κάποιο θέμα και μετά θα γίνουν τοποθετήσεις και
μετά θα κλείνει το θέμα και μετά ξανά το δεύτερο; Αυτό θα γίνει διαδικαστικά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι έτσι, θα γίνει κανονικά όπως γίνεται σε κάθε Γενική Συνέλευση,
δεν καταλαβαίνω τι εννοείς.
ΜΕΛΟΣ: Εννοώ ότι αν είναι όπως σε κάθε Γενική Συνέλευση, τα ουσιαστικά
θέματα θα συζητηθούν μετά τη στάση εργασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε θα είναι μετά τη στάση εργασίας, θα προχωρήσουμε γρήγορα,
δεν έχω καμιά διάθεση να το ξημερώσουμε εδώ πέρα. Λοιπόν ο κ. Σαββίδης έχει
το λόγο για να πει δυο λόγια, έναν χαιρετισμό, ο Πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ, της
Ομοσπονδίας μας.
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Χαιρετισμοί
Γ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ: Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, μια ευχή όπως τόσα χρόνια την
κάναμε για καλή επιτυχία των εργασιών της Συνελεύσεως, θα ηχούσε κούφια
λόγια σε αυτή τη σημερινή δραματική κατάσταση που διαβιώνουμε όλοι οι
εργαζόμενοι στην ενημέρωση και κυρίως οι δημοσιογράφοι.
Αυτή τη στιγμή πέρα από τους ανέργους, πέρα από την
ανασφάλεια στις δουλειές μας, πέρα από τα δεινά που τραβάνε οι συνταξιούχοι,
πέρα από τη λεηλασία στα ταμεία μας, νέα μέτρα συνεχώς διαβάζουμε στις
εφημερίδες ότι ετοιμάζει η σημερινή Κυβέρνηση, μέτρα που πάνε να εξοντώσουν
όλο τον κόσμο της ενημέρωσης.
Απάντηση σε αυτά τα μέτρα δεν μπορεί παρά να είναι η χαλύβδινη
ενότητά μας, για να τα εμποδίσουμε, αλλά και για να ανατρέψουμε όλα όσα
έχουν κάνει τώρα σε βάρος μας. Μας λεηλάτησαν με τον πιο οικτρό τρόπο και
τώρα με όλα τα άλλα, με τους συναδέλφους να είναι στο διαδίκτυο, με το
αγγελιόσημο που έχουν βάλει στο μάτι τους, θέλουν κυρίως να μας διαλύσουν
και δεν ξέρω πως θα τους αντιμετωπίσουμε, παρά μόνο με τη χαλύβδινη ενότητά
μας.
Παράλληλα με αυτό το αίσχος που έγινε στην ΕΡΤ που πέρασε ήδη
ένας χρόνος, θα πρέπει κι όπως την επιδείξαμε μέχρι τώρα την αλληλεγγύη μας
να την επιδείξουμε και την ερχόμενη Τετάρτη, όπου θα γίνουν μεγάλες
συγκεντρώσεις, με αίτημα την επαναλειτουργία της ΕΡΤ. Πάνω απ΄ όλα όμως
είναι η διαδήλωση που θα γίνει την Τετάρτη το μεσημέρι στα γραφεία της
ΕΣΗΕΑ, με αίτημα «κάτω τα χέρια από τα ταμεία», με αίτημα «κάτω τα χέρια από
τις συντάξεις», με αίτημα «θέλουμε τη ζωή μας πίσω».
Εύχομαι καλή επιτυχία και προσωπικά σε όλους σας καλή επιτυχία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ το συνάδελφο Γιώργο Σαββίδη. Πάμε στον κ.
Μπάμπη Κρέστα, εκ μέρους της ΠΟΕΠΤΥΜ, της Ομοσπονδίας των Διοικητικών.
Μ. ΚΡΕΣΤΑΣ: Συνάδελφοι συναδέλφισσες, μεταφέρω τους χαιρετισμούς του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΕΠΤΥΜ και εύχομαι να γίνει σήμερα μία γόνιμη
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Συνέλευση, αντάξια των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει και ο
Οργανισμός και ο κλάδος γενικότερα.
Προβλήματα, τα οποία πλέον έχουν πάρει μορφή χιονοστιβάδας
και υπονομεύουν ακόμα και τη βιωσιμότητα του Οργανισμού. Είμαστε
υποχρεωμένοι να βρούμε λύση στο πρόβλημα, μέσα από τη διαφορετικότητα
των προσεγγίσεων που έχουμε,

να γίνει γόνιμος διάλογος, αλλά πρέπει να

βγουν αποφάσεις και να βρούμε λύσεις.
Να πω για το Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ, ότι η ΠΟΕΠΤΥΜ θα είναι δίπλα
στο πλευρό του Οργανισμού σε ότι έχει να κάνει με την προάσπιση των
συμφερόντων του Οργανισμού. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια στη Γενική
Συνέλευση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Κρέστα. Πάμε στην Πρόεδρο της
ΕΣΗΕΑ την κα Αντωνιάδου.
Μ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα προβλήματα
είναι πολλά και μεγάλα, ακούσαμε τον Πρόεδρο της ΠΟΕΣΥ να τα περιγράφει.
Θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε, για να αντιμετωπιστούν όμως πρώτα απ΄ όλα
χρειάζεται ενότητα και για να επιτύχουμε την ενότητα πρέπει να ξεφύγουμε από
τις αντεγκλήσεις που έχουμε κατά καιρούς μεταξύ μας.
Αυτό είναι το κύριο και το σημαντικό. Με αυτόν τον τρόπο θα
αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και θα ξεπεράσουμε τις καταστάσεις και τις εν
γένει δυσκολίες, που δημιουργούνται εξ αιτίας της οικονομικής κατάστασης στη
χώρα και για όλους μας ο ΕΔΟΕΑΠ είναι το αίμα μας και το οξυγόνο μας και
πρέπει να τα διασώσουμε, διότι διαφορετικά ο ασθενής θα τελειώσει.
Παρακαλώ πάρα πολύ είμαστε εδώ όλοι οι δημοσιογράφοι της
Αθήνας, ευχόμαστε καλή επιτυχία κι εδώ στόχος μας είναι ο γόνιμος διάλογος.
Αυτόν θα επιδιώξουμε και μέσα απ΄ αυτόν θα βρούμε λύσεις σε όλα τα
προβλήματα. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κα Αντωνιάδου. Από πλευράς ΕΣΗΕΜΘ δε
βλέπω κάποιον, είχαν χτες εκλογές, πάμε στην ΕΠΗΕΑ τον κ. Γκανά.
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Μ. ΓΚΑΝΑΣ: Συνάδελφοι η αγωνία όλων μας για το ταμείο μας έκανε τη
σημερινή Συνέλευση να έχει απαρτία και να πάρουμε τις αποφάσεις αυτές που
πρέπει να πάρουμε για το ταμείο μας.
Αγωνιούμε όλοι και για το αγγελιόσημο και για τον ΕΔΟΕΑΠ, δεν
αγωνιούμε όμως μόνο επειδή ο ΟΟΣΑ το έβαλε στο στόχαστρο και το
αγγελιόσημο και τον ΕΔΟΕΑΠ, αλλά και ορισμένες αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου του Οργανισμού. Και είμαστε εδώ να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά.
Είχαμε μειώσεις των συντάξεων, περικοπές των παροχών και τώρα
βάζουμε ένα άλλο θέμα το οποίο λέει "αύξηση της εισφοράς". Η αύξηση της
εισφοράς είναι περαιτέρω μείωση των μισθών. Το θέμα είναι στους εν ενεργεία,
θα έρθει και των συνταξιούχων. Σήμερα λοιπόν να μην ψηφίσουμε οι
συνταξιούχοι για να πληρώσουν οι εν ενεργεία. Λοιπόν παρακαλώ το Διοικητικό
Συμβούλιο να αποσύρει αυτό το θέμα, να μην το βάλουμε σήμερα και
διασπάσουμε τα μέλη μας.
Καλή επιτυχία κατά τα άλλα, ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Γκανά. Ο κ. Τζάγιας ο Πρόεδρος της ΕΠΗΕΘ.
έχει το λόγο.
Γ. ΤΖΑΓΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Σύμβουλοι του Οργανισμού, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, κάθε φορά που έχουμε Γενική Συνέλευση του Οργανισμού μας
ακούγεται από όλους τους ομιλητές «να διασφαλίσουμε τον Οργανισμό, να
αγωνιστούμε, να, να, να» και στην ουσία δε γίνεται τίποτα πιστεύω εγώ.
Τα κέντρα των αποφάσεων που είναι στην Αθήνα, γιατί εμείς από
τη Θεσσαλονίκη τα μαθαίνουμε λίγο αργότερα ή καλούμαστε να υπερασπιστούμε
τον Οργανισμό με απεργιακές κινητοποιήσεις και να κατέβουμε στην Αθήνα αν
μπορούμε όλοι μαζί να πορευτούμε για την εξασφάλιση της επιβίωσης του
Οργανισμού, γιατί όπως ξέρουμε όλοι το αγγελιόσημο το κυνηγάνε από παντού.
Θέλει δραστική απόφαση σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Επαφές δεν
ξέρουμε αν έγιναν με τα Υπουργεία, εγώ προσωπικά ξέρω κάποια πράγματα,
αλλά ο κόσμος τα μέλη να τα ακούσουν, να μάθουν τι πορεία υπάρχει από το
Δ.Σ., τι πορεία γίνεται σε σύμπραξη με τις άλλες Ενώσεις που απαρτίζουν τον
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Οργανισμό, ούτως ώστε να μη βρεθούμε στο τέλος και δεν μπορούμε να
πάρουμε μια απόφαση ή να ενεργήσουμε δραστικά. Πρέπει άμεσα να πάμε στα
Υπουργεία και να μας πουν τι σκοπό έχουν για το αγγελιόσημο και γενικότερα για
τον Οργανισμό μας.
Όπως θα δείτε τα οικονομικά στοιχεία, κάθε τρίμηνο ο Οργανισμός
όλο και πάει βαθύτερα οικονομικά. Αυτό, το Δ.Σ. πρέπει να το πολεμήσει, αλλά
όχι όπως είπε ο φίλος μου ο κ. Γκανάς με τις μειώσεις των εργαζομένων, δηλαδή
να ψηφίσουν οι συνταξιούχοι για τη μείωση εισφοράς των εργαζομένων. Αυτό να
λυθεί με κάποιον άλλο τρόπο.
Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια να έχουμε στη Γενική
Συνέλευση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Τζάγια. Ήρθε και η Πρόεδρος του ταμείου
μας, του κύριου ταμείου, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ η κα Αντωνοπούλου η οποία έχει το
λόγο.
Γ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ: Αγαπητοί συνάδελφοι, η Γενική Συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ
αποτελεί το βήμα εκείνο το πλέον κατάλληλο και το πλέον δημοκρατικό βεβαίως,
για να αναπτυχθεί ένας γόνιμος διάλογος, ένας προβληματισμός και τελικώς να
ληφθούν αποφάσεις για το μέλλον του ΕΔΟΕΑΠ, αλλά θα έλεγα όχι μόνον για
του ΕΔΟΕΑΠ.
Η Γενική Συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ συνιστά ένα βήμα πρόσφορο για
να συζητήσουμε συνολικά για την πορεία των ασφαλιστικών μας ταμείων, παρότι
κι αυτό είναι χρήσιμο να τονίζεται και να διευκρινίζεται σε κάθε περίπτωση, τα
δύο ταμεία δεν είναι ομοειδή. Το ένα, το ταμείο κύριας ασφάλισης, το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, υπαγόμενο στους φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης και δεσμευόμενο από τις αποφάσεις της. Το άλλο, ο
ΕΔΟΕΑΠ, είναι ένα αυτοδιαχειριζόμενο ταμείο.
Παρά ταύτα, τα δύο ταμεία συναντιόνται και που συναντιόνται; Κατ΄
αρχήν στην κοινή στόχευση της βιωσιμότητάς τους και στις κοινές ενέργειες προς
την επίτευξη αυτής της βιωσιμότητας. Συναντιόνται κατ΄ αρχήν στον κοινό στόχο
που είναι η διατήρηση του βασικού τους πόρου, που είναι το αγγελιόσημο.
Συναντιούνται επίσης στις συνέργειες για την αύξηση των εσόδων τους και σε
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αυτές τις συνέργειες ήδη έχουμε αναπτύξει συνεργασία με τη Διοίκηση του
ΕΔΟΕΑΠ και πιστεύω κύριοι συνάδελφοι θα με επιβεβαιώσετε ότι ήδη αυτές οι
συνέργειες αποδίδουν.
Το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ με τις πενιχρές δυνατότητες τις οποίες έχει, με το
ένα και μοναδικό ελεγκτικό συνεργείο το οποίο διαθέτει, διότι βεβαίως τα
ελεγκτικά συνεργεία οφείλουν να απαρτίζονται από δημοσίους υπαλλήλους,
πραγματοποιεί ελέγχους, συνεχείς ελέγχους και για λογαριασμό του ΕΔΟΕΑΠ και
μάλιστα αρκετές φορές έχει πραγματοποιήσει ελέγχους αποκλειστικά για τον
ΕΔΟΕΑΠ.
Επίσης δεν μπορεί παρά να είναι κοινή στόχευση η αύξηση των
εσόδων μας, μέσω της πάταξης της εισφοροδιαφυγής και βεβαίως μέσω της
αύξησης της ασφαλιστικής μας βάσης. Αυτό συμβαίνει με την εισαγωγή
συναδέλφων μας επαγγελματιών του χώρου, το τονίζω αυτό, οι οποίοι σήμερα
λόγω αναχρονιστικών διατάξεων καταστατικών δεν καλύπτονται τουλάχιστον
από το ταμείο της κύριας ασφάλισης, που είναι το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Αυτό βεβαίως
οφείλει να γίνει με όρους βιωσιμότητας του ταμείου και κάλυψης επαναλαμβάνω
των επαγγελματιών του χώρου μας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ευχαριστώ κι εγώ από την
πλευρά μου για την απαρτία την οποία επιτύχαμε σήμερα, εύχομαι καλή επιτυχία
στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ στη δύσκολη μάχη την οποία δίνει. Ως
επικεφαλής φορέα κοινωνικής ασφάλισης είμαι σε θέση να γνωρίζω πόσο
σκληρή και πόσο επίπονη είναι αυτή η μάχη, αλλά γνωρίζω τους συναδέλφους
της Διοίκησης του ΕΔΟΕΑΠ έναν προς έναν επί πολλά χρόνια, ανεξάρτητα από
τις διαφορές τους, ανεξάρτητα από τις αντεγκλήσεις που συχνά υπάρχουν, ένα
είναι βέβαιο: Είναι όλοι τους συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν τη θέληση να πάνε
μπροστά και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουν.
Καλή επιτυχία κύριοι συνάδελφοι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ και την κα Αντωνοπούλου. Ολοκληρώσαμε με
τους χαιρετισμούς των Προέδρων και των Ενώσεων και του ταμείου μας και
προχωρούμε συνάδελφοι στην ημερήσια διάταξη. Το θέμα 1 παρακαλώ…
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Θ. ΒΑΡΙΚΟΣ: Πρόεδρε, με συγχωρείς, έχω ένα σοβαρότατο διαδικαστικό θέμα,
που αφορά όλους μας και είναι θέμα ηθικής τάξης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα Θόδωρε, δε σου έδωσε κανένας το λόγο.
Θ. ΒΑΡΙΚΟΣ: Είναι διαδικαστικό, διαδικαστικότατο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, σε παρακαλώ ή συνεννοούμαστε ή δε συνεννοούμαστε.
Θ. ΒΑΡΙΚΟΣ: Μα ζήτησα το λόγο Πάνο μου, ζήτησα το λόγο, διαδικαστικό είπα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνέχισε λοιπόν και πες το, αλλά με δυο λόγια σε παρακαλώ.
Θ. ΒΑΡΙΚΟΣ: Με μισό λόγο.
Θεωρώ αντιδεοντολογικό, μη ηθικό, μη σωστό, μη δίκαιο, το να μην
παρίστανται εδώ πέρα οι γιατροί ή κάποιος εκπρόσωπος των γιατρών, διότι στον
ΕΔΟΕΑΠ έχουν γίνει πάρα πολλά σοβαρότατα θέματα με απολύσεις εντός ή
εκτός εισαγωγικών, δίκαιες ή άδικες εγώ δε θα το κρίνω, αλλά εν πάση
περιπτώσει θέλουμε να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου, απλώς για
ενημέρωση μια αντιπροσωπεία των γιατρών.
Επειδή έφυγαν πολλοί γιατροί δεν έχουν κάνει εκλογές, δεν έχουν
Διοικητικό Συμβούλιο, άρα δεν υπάρχει επίσημη εκπροσώπηση. Έστω κάποιο
γιατρό να τον φωνάξουμε να έρθει ας πούμε ο Ρεπούσης όποιος θέλετε να μας
πει από την πλευρά τους τι έγινε. Δεν μπορεί να είμαστε τρισυπόστατο Σωματείο
Διοικητικοί και Δημοσιογράφοι και οι Γιατροί που μπορούν να μας πάνε οχτώ
μέτρα κάτω από το χώμα γιατί αυτοί ξέρουν τα πράγματα όλα, όχι για λόγους
υγείας αλλά και ασφαλιστικά, να μην παρίστανται.
Αυτό, τίποτα άλλο και το θέτω σε ψηφοφορία, να έρθουν ή όχι; Σε
ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Έχουμε κι ένα άλλο αίτημα πάλι επί της διαδικασίας, η
συνάδελφος από την ΕΡΤ.
Μ. ΝΙΚΟΛΑΡΑ: Συνάδελφοι με λένε Μάχη Νικολάρα, είμαι εκπρόσωπος στο
μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, για τους συναδέλφους απολυμένους της
τηλεόρασης της ΕΡΤ.
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Θέλω να θέσω ένα θέμα διαδικασίας, το οποίο θεωρώ πολύ
σοβαρό, γιατί και από τις ομιλίες που άκουσα πριν, τους χαιρετισμούς δηλαδή,
βλέπουμε ότι το ταμείο μας αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα, το βασικό
όμως πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας είναι η ανεργία.
Εχθές λοιπόν το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ, έλαβε μία
αντιφατική κατά τη γνώμη μου απόφαση και το θέτω στην κρίση σας. Από τη μία
μεριά έκρινε ότι είναι εσπευσμένο να διαγράψει το Σίμο Κεδίκογλου, για τον
οποίο υπάρχει απόφαση για οριστική διαγραφή από το Δευτεροβάθμιο
Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ και όπως γνωρίζετε μόνο η Γενική Συνέλευση
μπορεί να πάρει αυτή την απόφαση και η επόμενη Γενική Συνέλευση θα γίνει σε
ένα χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι σχέση έχει αυτό Μάχη;
Μ. ΝΙΚΟΛΑΡΑ: Θα ζητήσω στη διαδικασία να προβλεφθεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουμε στη συνέχεια, τι διαδικασία
είναι αυτή;
Μ. ΝΙΚΟΛΑΡΑ: Παρακαλώ Πρόεδρε, δε θα πάρω πάνω από ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα τι δουλειά έχει τώρα ο Κεδίκογλου με το θέμα διαδικασίας που
βάζεις; Δεν καταλαβαίνω.
Μ. ΝΙΚΟΛΑΡΑ: Έχει πολύ μεγάλη σχέση, διότι θα ζητήσω από το Σώμα, που
είναι το μόνο αρμόδιο γιατί είναι το ανώτατο όργανο του Οργανισμού και είναι το
μόνο που μπορεί να λάβει απόφαση γι΄ αυτά τα θέματα, να τοποθετηθεί τώρα και
να γίνει ψηφοφορία για το αν πρέπει να διαγραφεί ή όχι και να εφαρμοστεί το
καταστατικό βεβαίως, ο Σίμος Κεδίκογλου από τα μητρώα του ΕΔΟΕΑΠ.
Γιατί στην ίδια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν
συζητήθηκε ως ότι υπάρχει πολύς χρόνος ενώ τελειώνει το ταμείο ανεργίας σε
μερικές ημέρες, το αίτημα των συναδέλφων από την ΕΡΤ να παραταθεί η κάλυψή
τους η ιατροφαρμακευτική, όπως έγινε με τους συναδέλφους από την
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ και με τους συναδέλφους από την ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ. Επί της
διαδικασίας λοιπόν ζητώ να τοποθετηθεί τώρα το Σώμα, που είναι το μόνο
αρμόδιο να λάβει απόφαση γι΄ αυτά τα θέματα.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα της ΕΡΤ, απαντώ στην κα Νικολάρα, το έχουμε βάλει για
να συζητηθεί στην ερχόμενη Τετάρτη, το έφερε ο συνάδελφος ο Γιάννης Αγγέλης
και την Τετάρτη θα συζητηθεί. Για του Κεδίκογλου έχουμε ώρα, έχουμε θέματα
της ημερήσιας διάταξης, πάμε σας παρακαλώ τώρα.
ΜΕΛΟΣ: Πρόεδρε επί της διαδικασίας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ επί της διαδικασίας, δεν μπορώ να κάνω και
διαφορετικά, αλλά Μιμίκα για ένα λεπτό σε παρακαλώ.
Μ. ΤΟΥΦΕΞΗ: Επί της διαδικασίας παρακαλώ, εφόσον ετέθη θέμα από τη
συνάδελφο την κα Νικολάρα γι΄ αυτό το θέμα του Κεδίκογλου και το άλλο της
ΕΡΤ της επέκτασης δηλαδή της ασφάλισης κι εφόσον άπτεται του θέματος του
ΕΔΟΕΑΠ, οφείλει ο Πρόεδρος να δεχθεί τοποθετήσεις επί του θέματος αυτού, να
γίνει ή όχι η ψηφοφορία όπως πει το Σώμα και να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα.
Διότι είναι αίσχος αυτό, όπως το έμαθα και το άκουσα και έχουν
αναστατωθεί οι συνάδελφοι. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για τελετές για την ΕΡΤ
και να τους πετάμε στο δρόμο και να επιβραβεύουμε αυτόν που τους πέταξε στο
δρόμο, αίσχος. Αίσχος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε συνάδελφοι παρακάτω, γιατί εγώ περίμενα να είναι θέμα
διαδικασίας. Καμία σχέση με τη διαδικασία, σας παρακαλώ.
ΜΑΧΗ ΝΙΚΟΛΑΡΑ: Όχι Πρόεδρε, να κάνεις ψηφοφορία, είναι διαδικασίας αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε παρακαλώ, εγώ διευθύνω εδώ, σε παρακαλώ.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι δε γίνεται εδώ τώρα, δηλαδή όποιος παίρνει το λόγο..
Γ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ο Πρόεδρος νομίζει ότι ο Κεδίκογλου, ο οποίος απέλυσε 2
χιλιάδες και πλέον εργαζόμενους της ΕΡΤ και..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποσώς με ενδιαφέρει ο Κεδίκογλου και ο κάθε ένας από αυτούς.
Γ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Και αφαίρεσε τόσα έσοδα από το ταμείο το οποίο έχει
πρόβλημα, δεν έχει καμία σχέση με τη Γενική Συνέλευση του ταμείου. Επίσης
νομίζει ότι το γεγονός ότι δεν παρατείνεται η ασφαλιστική κάλυψη των
εργαζομένων, των απολυμένων από αυτή την Κυβέρνηση στην ΕΡΤ, δεν έχει
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καμία σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Λοιπόν κι εγώ λέω κι εμείς λέμε ότι πρέπει
να προταχθεί το θέμα, είναι μια απλή ψηφοφορία, από ότι φαίνεται η συντριπτική
πλειοψηφία λέει να διαγραφεί ο Κεδίκογλου και να συνεχιστεί η ασφαλιστική
κάλυψη, τέλος.
ΜΕΛΗ: Ναι, ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα Κεδίκογλου το είχαμε ήδη παρακάτω, αλλά δεν ξέρω τι
λόγους έχουν οι συνάδελφοι και βάζουν θέματα διαδικασίας. Λοιπόν να
ακούσουμε και τον κ. Αγγέλη Γιάννη.
Γ.

ΑΓΓΕΛΗΣ:

Συνάδελφοι μία κουβέντα σας παρακαλώ ακούστε ένα

δευτερόλεπτο.
Παραμονές του Διοικητικού Συμβουλίου ήρθε η απόφαση από το
Πειθαρχικό για τη διαγραφή του κ. Κεδίκογλου, μπήκε το θέμα στο Διοικητικό
Συμβούλιο, υπήρξε πρόταση η οποία υποστήριζε την εφαρμογή της σύστασης
από την Πειθαρχική Επιτροπή και τη διαγραφή του άμεσα εν όψει και σαν
πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση, δυστυχώς αυτή η πρόταση δεν πέρασε γιατί
δεν υπήρχε η κατάλληλη πλειοψηφία.
ΜΕΛΗ: Ποιοι, ποιοι το καταψήφισαν;
Γ. ΑΓΓΕΛΗΣ: Εντάξει, ας τα πει ο Πρόεδρος τα ονόματα που ζητήσανε τη
διαγραφή, συνάδελφοι δεν μπορώ να σας πω τώρα, ας τα πει ο Πρόεδρος.
Δεύτερον, επειδή η συνάντηση ήταν εμβόλιμη του Διοικητικού
Συμβουλίου και είχαμε ζητήσει να μπει το θέμα της επέκτασης της ασφάλισης
των συναδέλφων της ΕΡΤ, μας ειπώθηκε από το Προεδρείο του Συμβουλίου ότι
το θέμα θα μπει στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο την άλλη Τετάρτη.
ΜΕΛΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου)
Γ. ΑΓΓΕΛΗΣ: Βρε παιδιά συγνώμη λιγάκι, συγνώμη, μέσα σε κάποια όρια
λειτουργούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε ότι θέλουμε τέλος πάντων. Εγώ
προτείνω ως «λύση» σε εισαγωγικά αυτή τη στιγμή, επειδή το θέμα είναι εκτός
ημερήσιας διάταξης και η Γενική Συνέλευση είναι τακτική να γίνει..
Μ. ΝΙΚΟΛΑΡΑ: Με ευθύνη του Συμβουλίου είναι εκτός ημερήσιας διάταξης..
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βρε Μάχη σε παρακαλώ, τι είναι εδώ; Τι είναι εδώ δηλαδή; Εδώ
ήρθαμε για ένα σκοπό.
Γ. ΑΓΓΕΛΗΣ: Πάνο σε παρακαλώ μιλάω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιλάς αλλά δε σε σέβεται.
Γ. ΑΓΓΕΛΗΣ: Μιλάω, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, σέβεται.
Λοιπόν προτείνω ως λύση ενδιάμεση ενδεικτικά η Συνέλευση να
ψηφίσει το αν επικυρώνει την πρόταση της διαγραφής του Κεδίκογλου, έτσι ώστε
το Διοικητικό Συμβούλιο της Τετάρτης να μην έχει κανένα περιθώριο να πει όχι.
Τώρα όσον αφορά για την επέκταση της ασφάλισης των
συναδέλφων, νομίζω ότι θα λυθεί το ζήτημα.
Μ. ΝΙΚΟΛΑΡΑ: Το καταστατικό λέει ότι «η Συνέλευση παίρνει απόφαση».
Γ. ΑΓΓΕΛΗΣ: Ναι βρε παιδιά, αλλά θα μας πουν ότι είναι άκυρη μετά, επειδή
είναι εκτός ημερήσιας διάταξης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι, ποσώς με ενδιαφέρει ο Κεδίκογλου και ο κάθε
Κεδίκογλου και το απέδειξα αυτό το πράγμα, ποσώς με ενδιαφέρει. Όμως έχουμε
θέμα παρακάτω εγγραφές-διαγραφές, δε θα βάλω τώρα του Κεδίκογλου το θέμα.
ΜΕΛΟΣ: Ναι τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δηλαδή όποτε θέλουμε θα το βάλουμε;
Γ. ΑΓΓΕΛΗΣ: Δηλαδή θα το βάλουμε σήμερα το θέμα της διαγραφής Κεδίκογλου
στην ημερήσια διάταξη εκεί που είναι οι διαγραφές, συμφωνούμε;
ΜΕΛΗ: Ναι συμφωνούμε.
Γ. ΑΓΓΕΛΗΣ: Ωραία έληξε, πάμε παρακάτω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, υπάρχει θέμα απόφασης περί συνέχισης ή μη της
περίθαλψης μελών κατόπιν οριστικής διαγραφής από Ενώσεις για παράβαση
καταστατικών τους διατάξεων, είναι το θέμα 8, αφήστε να προχωρήσουμε τώρα,
με τον Κεδίκογλου θα ασχολούμαστε;
Ε. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Λέτε ψέματα κ. Πρόεδρε, το λόγο θέλω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με τον Κεδίκογλου θα ασχολούμαστε τώρα;
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Ε. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Μας έπεισες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Σπανοπούλου έχει το λόγο.
Ε. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο βάσει του
οποίου πρέπει να λειτουργήσουμε όλοι και αυτό είναι το καταστατικό και η
δυναμική και οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης.
Πράγματι εφόσον δεν υπάρχει στην ημερήσια διάταξη το θέμα, δεν
δύναται να μπει. Πράγματι το θέμα ήρθε χτες το μεσημέρι αργά, να μας πει η
Ένωση Συντακτών πότε διεγράφη και γιατί ήρθε χτες το μεσημέρι.
ΜΕΛΟΣ: Και γιατί έλειπες και δεν ψήφισες.
Ε. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Μισό λεπτό, για άλλους λόγους έλειπα. Λοιπόν, κύριοι
συνάδελφοι αυτό που δεν λέει ο Πάνος Σόμπολος αλλά δεν μπορείτε αυτή τη
στιγμή να θέσετε το θέμα έτσι όπως το θέτετε, είναι ότι μέχρι χθες δεν μπορούσε
να βάλει θέμα Κεδίκογλου αν δεν είχε πάρει το θέμα της επιστολής.
Πήραμε λοιπόν την επιστολή, πήρε μάλλον την επιστολή της
ΕΣΗΕΑ και αμέσως το έβαλε σε θέμα. Οι συνάδελφοι που παρίσταντο ήταν 6, οι
3 ο Νεστορίδης ο Καταϊφτσής κι εγώ για λόγους που δεν έχουν να κάνουν με τον
Κεδίκογλου, απουσιάζαμε. Οι 6 συνάδελφοι που ψήφισαν, ήταν 3 και 3 και
χρειάζονται 5 για να υπάρξει μία απόφαση.
Μ. ΤΟΥΦΕΞΗ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Ε. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Τουφεξή σας θυμίζω ότι έφερα τον Παναγόπουλο και
τον Τσεκούρα σε Γενική Συνέλευση και με εμποδίσατε να το βάλω σε
ψηφοφορία, σας το θυμίζω, τον Παναγόπουλο και τον Τσεκούρα.
Λοιπόν κύριοι συνάδελφοι, αυτό που μπορούμε να κάνουμε με
καλή πίστη όλοι μας, επειδή υπάρχει η αγωνία των συναδέλφων, είναι αντί να
παραβιάσουμε το καταστατικό και να έχει δυνατότητα ο Κεδίκογλου, ο κάθε
Κεδίκογλου, δε με ενδιαφέρει, να εφεσιβάλει την απόφασή μας με τυπικά
κωλύματα, προτείνω ο Πρόεδρος να ορίσει αυτή τη στιγμή ολιγόλεπτη
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΟΕΑΠ και ενώπιόν σας να
ψηφίσουμε.
Ανοιχτά συνάδελφοι, ποιος θέλει Κεδίκογλου, ποιος δε θέλει;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από ότι βλέπω όλη η διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης θα μας
πάει με τον Κεδίκογλου, είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Η κα Χριστοδουλίδου έχει
το λόγο.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ: Αγαπητοί συνάδελφοι, ένα λεπτό σας παρακαλώ..
Ε. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Ο Πρόεδρος να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο τώρα
ενώπιόν σας.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ: Συνάδελφοι ένα λεπτό, κα Σπανοπούλου ένα λεπτό, έχω
πάρει το λόγο.
Συνάδελφοι, σήμερα ο μήνας είναι 4, στις 11 του μήνα έπεσε το
μαύρο και είτε είμαστε μέλη της ΕΣΗΕΑ, είτε της ΕΠΗΕΑ, είτε της ΕΣΗΕΜΘ, είτε
της ΕΠΗΕΘ, είτε είμαστε στον ΕΔΟΕΑΠ, είτε είμαστε στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, η καρδιά
μας γι΄ αυτό το μαύρο, χτυπάει με τον ίδιο τρόπο, δυνατά.
Άρα υπάρχουν θέματα τα οποία η κα Σπανοπούλου άγγιξε, αλλά
δεν είπε, η απόφαση από το Πειθαρχικό που έπρεπε να έχει έρθει από τη Γενική
Γραμματέα ένα μήνα πριν, ήρθε προχτές, ήρθε προχτές από την κα Κατσίμη. Δεν
ξέρω για ποιο λόγο, και οφείλει μία απάντηση.
Ήρθε όμως προχτές, εχτές είχαμε συνεδρίαση, οφείλαμε να
πάρουμε απόφαση για τον Κεδίκογλου, σε αυτά τα θέματα δεν καθυστερείς. Και
εχτές το πρωί να είχε έρθει πάλι οφείλουμε, ακόμα και για να αποδείξουμε ότι η
γυναίκα του Καίσαρος και είναι και φαίνεται. Δεν καλύπτουμε κανέναν
Κεδίκογλου, άρα να κάνουμε έκτακτη συνεδρίαση και να αποφασίσουμε. Εγώ ο
Αγγέλης και ο Σόμπολος ψηφίσαμε να έρθει για διαγραφή ο Κεδίκογλου. Όταν
κάποιος διαγράφεται από το δευτεροβάθμιο οριστικά, είναι απόλυτα σεβαστές οι
αποφάσεις των Συμβουλίων μας των Πειθαρχικών μας.
Δεν κάνουμε λοιπόν τίποτα κακό, καταλαβαίνω, ψηφίσανε ο κ.
Χριστόπουλος, εγώ δεν έχω κανένα λόγο, ο κ. Χριστόπουλος και η κα
Ζαφειροπούλου λευκό, γιατί οι συνάδελφοι δεν πείστηκαν, ήρθε τελευταία στιγμή,
εξήγησαν και τους λόγους και ψήφισε και ο κ. Καρούτζος κατά γιατί κι αυτός δεν
πείστηκε γιατί ήρθε τελευταία στιγμή.
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Όμως, προσέξτε, είμαστε εδώ μαζί σας όλοι για να πούμε όχι στον
Κεδίκογλου που και το ταμείο καταδίκασε, δείτε τις εισφορές του ΕΤΑΠ και του
ΕΔΟΕΑΠ και τους συναδέλφους μας στην ανεργία. Να το πούμε λοιπόν εδώ,
αυτό προτείνω, χωρίς άγχος, χωρίς να παραβιάσουμε καταστατικά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι η κα Κατσίμη η Γενική Γραμματέας της ΕΣΗΕΑ έχει το
λόγο για να προχωρήσουμε.
Μ. ΚΑΤΣΙΜΗ: Επειδή ακούστηκε το όνομά μου, θέλω να ζητήσω συγνώμη που
έστειλα την επιστολή τελευταία στιγμή, γιατί απλώς δεν το ήξερα, δεν με είχαν
ενημερώσει ότι έτσι πρέπει να γίνει, ενημερώθηκα τελευταία στιγμή, φταίω εγώ,
αλλά παρόλα αυτά το κάναμε πριν το Διοικητικό σας Συμβούλιο για να το
αποφασίσετε στο Διοικητικό σας Συμβούλιο και να περάσει σήμερα από τη
Γενική Συνέλευση.
Και μόνο θέλω να σας πω συμβολικά κλείνει την άλλη εβδομάδα
ένας χρόνος από το μαύρο στην ΕΡΤ, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, έχει
δημιουργηθεί αυτό το μόρφωμα που η ΕΣΗΕΑ δεν το αναγνωρίζει, δε νομίζω ότι
είναι τόσο φοβερό, αυτή τη στιγμή τρία λεπτά θα διαρκέσει μία ψηφοφορία για να
δούμε αν ο κ. Κεδίκογλου για συμβολικούς λόγους πρέπει να διαγραφεί ή όχι
από τον ΕΔΟΕΑΠ, αλλά και ουσιαστικούς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε παρακάτω συνάδελφοι.
Μ. ΚΑΤΣΙΜΗ: Άρα δε γίνεται δεκτό το αίτημά μου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορείς να καθίσεις κα Κατσίμη.
Μ. ΚΑΤΣΙΜΗ: Όχι, δε θέλω να καθίσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και τι θα κάνεις δηλαδή, θα μας πεις το πάτερ ημών;
Μ. ΚΑΤΣΙΜΗ: Όχι ρωτάω..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάτσε κάτω μωρέ παιδί μου.
Μ. ΚΑΤΣΙΜΗ: Σας παρακαλώ να μου μιλάτε με καλύτερο τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιλάω με καλύτερο τρόπο ωραία, αλλά αφού..
Μ. ΚΑΤΣΙΜΗ: Θέλω να μου πείτε γίνεται δεκτό ή όχι;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφού δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ζήτησες να μιλήσεις, σου
δίνω το λόγο, από κει και πέρα τι άλλο να κάνουμε;
Μ. ΚΑΤΣΙΜΗ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ΕΔΟΕΑΠ, όλη η ΕΡΤ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ε. ΤΡΑΪΟΥ: Κύριε Πρόεδρε διευκρινιστικά να πω κάτι, γιατί πρέπει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη που είπα βρε παιδί μου τη Μαριλένα, εκ παραδρομής.
Λοιπόν τι θες τώρα Ελένη, τι θέλεις, θα προχωρήσουμε καμιά φορά;
Ε. ΤΡΑΪΟΥ: Εγώ δεν είμαι εκείνη που δημιουργώ πρόβλημα στη Γενική
Συνέλευση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έλεος, βοηθήστε να τελειώσουμε, θα φύγουν οι συνάδελφοι.
Ε. ΤΡΑΪΟΥ: Μισό λεπτό, οφείλω να διευκρινίσω κάτι, το οποίο θεωρώ ότι θα
πρέπει να το διευκρινίσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Τράιου έχει το λόγο, ακούστε την κα Τράιου μισό λεπτό και να
τελειώσουμε σας παρακαλώ.
Ε. ΤΡΑΪΟΥ: Επειδή ακούμε διάφορες κριτικές, ότι "εντάξει πήραμε την απόφαση
όταν την πήραμε", αλλά για να γραφτεί η υπόθεση αυτή βεβαίως χρειάστηκε ένα
χρονικό διάστημα και οφείλω να είμαι καθαρή σε αυτό, βεβαίως πέρασαν
περίπου δύο μήνες, δεν γράφονται εύκολα αυτές οι αποφάσεις και δεν ήταν
εύκολη κιόλας αυτή η απόφαση για να παρθεί και σας το λέω χωρίς να λέω
τίποτα περισσότερο. Οπότε χρειάζεται ένα περιθώριο χρόνου, το οποίο λέω η
Γενική Γραμματέας ας πούμε δεν ξέρω πότε και γιατί καθυστέρησε να το στείλει,
αλλά ήταν αυτό το χρονικό διάστημα και οφείλω να το πω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Νταουντάκη έχει το λόγο για μισό λεπτό σε παρακαλώ και
κλείνουμε.
N. NTAOYNTAKH: Συνάδελφοι, εάν θέλουμε να λυθεί το θέμα, σας το λέω όπως
έγινε και σε κάποια παλιά Συνέλευση, είναι απλό:
Όγδοο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι οι διαγραφές, δεν
προσδιορίζει ποιες διαγραφές, είναι αόριστο. Ως εκ τούτου, αν το Συμβούλιο
θέλει, μπορεί να εντάξει την υπόθεση του κ. Κεδίκογλου εκεί.
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Επίσης, το Συμβούλιο έχει δικαίωμα με έγκριση της Συνέλευσης να
ανατρέψει τη σειρά, δεν απαγορεύεται. Μπορεί λοιπόν αυτή τη στιγμή το 8 ο θέμα
να γίνει πρώτο και να συζητηθεί το θέμα Κεδίκογλου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε συνάδελφοι παρακάτω και θα το βρούμε το θέμα των
διαγραφών στη συνέχεια, σας παρακαλώ.
ΜΕΛΗ: Όχι τώρα
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε γίνεται συνάδελφοι τώρα, θέλετε τώρα; Κάντε το τώρα, τι θα πει
δηλαδή;
N. NTAOYNTAKH: Οφείλεις να το βάλεις Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν οφείλω, έχω μια ημερήσια διάταξη την οποία πρέπει να
σεβαστώ, πως το λένε δηλαδή;
ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε έκανα μία πρόταση, στις δημοκρατικές
κοινωνίες υπάρχουν κα οι συνεδριάσεις ανοιχτές. Ανοιχτά μπροστά σας να
συνεδριάσει το Συμβούλιο και να ενταχθεί η απόφαση του Συμβουλίου στο 8.
ΜΕΛΟΣ: Μια πρόταση, μία πρόταση να κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βρε Ελένη σε παρακαλώ, σας παρακαλώ αρκούν οι προτάσεις
τέρμα, να τελειώσουμε. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, δεν είναι το θέμα μου ο
Κεδίκογλου σήμερα, δεν καταλαβαίνετε ότι το θέμα μας είναι αν θα έχεις αύριο
ΕΔΟΕΑΠ; Ο Κεδίκογλου είναι το θέμα σας; Έλεος.
Μ. ΝΙΚΟΛΑΡΑ: Σε τρία λεπτά θα είχαμε τελειώσει, καθυστερείτε επίτηδες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επίτηδες;
Μ. ΝΙΚΟΛΑΡΑ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιος καθυστερεί επίτηδες;
Μ. ΝΙΚΟΛΑΡΑ: Τόση ώρα που το συζητάμε θα είχαμε τελειώσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ που ψήφισα τη διαγραφή; Εγώ ψήφισα τη διαγραφή.
Μ. ΝΙΚΟΛΑΡΑ: Ναι αλλά τώρα Πρόεδρε αγνοείτε τις προτάσεις όλων των
ομιλητών μέχρι τώρα, τις αγνοείτε.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε παρακαλώ κάτσε κάτω δε σου δώσαμε το λόγο. Ακούς εγώ
καθυστερώ. Εγώ είμαι εκείνος που ψήφισα τη διαγραφή.
ΜΕΛΟΣ: Ωραία να ενταχθεί ως θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι κύριε..
ΜΕΛΟΣ: Στη διαδικασία, θα… ή θα ενταχθεί στη διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι έτσι, δεν μπορώ, ρώτησα..
ΜΕΛΟΣ: Πρόεδρε στο 8ο τέλος.
ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Πάνο σε παρακαλώ ηρέμησε, μπορείς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ.
ΜΕΛΟΣ: Είναι 8ο θέμα είπαμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε παρακαλώ κάτσε κάτω, τι θα γίνει δηλαδή; Σας παρακαλώ
ηρεμήστε, συνεννοήθηκα με τους Νομικούς, γιατί δεν κάνω του κεφαλιού μου,
εδώ έχουμε μια σοβαρότητα και μια υπευθυνότητα, δεν μπορεί ότι μου κατέβει να
κάνω. Οι Νομικοί λένε «δεν γίνεται», από κει και πέρα τι να κάνω εγώ;
ΜΕΛΟΣ: Να αλλάξουμε Νομικούς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, να αλλάξουμε Νομικούς, ότι θέλουμε.
ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Μέλισσα τι δε γίνεται;
ΜΕΛΟΣ: Δεν μπορούμε να το προτάξουμε από όγδοο πρώτο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το πρόβλημά μας επαναλαμβάνω δεν είναι αυτό, το πρόβλημα
είναι αν θα έχετε αύριο ΕΔΟΕΑΠ, χωνέψτε το, αν αυτό δε σας ενδιαφέρει να
μιλάμε μέχρι αύριο για τον Κεδίκογλου και για τον κάθε Κεδίκογλου.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ: Ο Κεδίκογλου βοήθησε να μην έχουμε ΕΔΟΕΑΠ
Πρόεδρε. Λοιπόν να μας απαντήσουν ο κ. Μέλισσας και ο κ. Καινούριος, οι
Νομικοί μας Σύμβουλοι, αν μπορεί το 8ο θέμα να γίνει 1ο. Ερώτηση από το
Διοικητικό Συμβούλιο, σας την απευθύνω επίσημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι μισό λεπτό να καταλάβετε, το 8ο θέμα μπορεί να γίνει
1ο, δεν έχω κανένα τέτοιο πρόβλημα, αλλού είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα
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είναι ότι δεν μπορώ να φέρω του Κεδίκογλου πριν να έχουμε απόφαση από το
Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ, αυτό είναι.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάχη κάτσε κάτω σε παρακαλώ.
Μ. ΝΙΚΟΛΑΡΑ: Μα θα είχαμε τελειώσει τόση ώρα Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι θέμα να τελειώσουμε, το θέμα είναι να κάνουμε σωστά
πράγματα, γιατί θα έρθει αύριο ο Κεδίκογλου και θα σου τα τινάξει στον αέρα.
Μ. ΤΟΥΦΕΞΗ: Μια ερώτηση μπορώ να κάνω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι Μιμίκα, δεν έχεις το λόγο.
Μ. ΤΟΥΦΕΞΗ: Μια ερώτηση, δε θέλω το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι δεν έχεις το λόγο, κάθισε κάτω.
Μ. ΤΟΥΦΕΞΗ: Βρε παιδιά, θέλουμε να ρωτήσουμε κάτι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δηλαδή ο καθένας μπορεί να σηκώνεται πάνω και να λέει ότι θέλει
και να κάνει ότι θέλει;
Μ. ΤΟΥΦΕΞΗ: Θέλω να ρωτήσω εάν συζητηθεί το θέμα πότε θα γίνει η
διαγραφή αν το Δ.Σ. αποφασίσει τη διαγραφή, την επόμενη Γενική Συνέλευση,
δηλαδή μετά από ένα χρόνο, ναι ή όχι; Αυτό θέλω να μου πεις.
ΜΕΛΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι να πεις βρε Γιάννη κι εσύ να πεις και όλοι να πείτε, δηλαδή θα
πάμε βράδυ και θα συζητάμε τώρα για τον Κεδίκογλου; Άσε με ήσυχο καημένε
τώρα. Και σου το λέω εγώ, που εγώ ψήφισα, τι να κάνω δηλαδή; Πάμε σας
παρακαλώ παρακάτω.
ΜΕΛΟΣ: Αρνείται να ψηφίσει το Συμβούλιο για το θέμα; Αρνείστε να ψηφίσετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι αρνούμαστε να ψηφίσουμε; Αρνούμαστε τις παρανομίες.
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε διαδικαστικά μπορώ να ρωτήσω κάτι;
ΕΛ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Το ερώτημά μου διαδικαστικά για τον κ. Μέλισσα, τον
Νομικό μας Σύμβουλο είναι: Κύριε Μέλισσα χτες είχαμε τη συνεδρίαση 25…
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε σου δώσαμε το λόγο, Ελένη κάτσε κάτω βρε παιδί μου, δε σου
έδωσα το λόγο. Ελένη προφανώς έχεις παρανόηση. Άλλος προεδρεύει εδώ, δεν
προεδρεύεις εσύ. Ο κ. Τσαλαπάτης έχει το λόγο επί της διαδικασίας όμως ένα
λεπτό.
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: Έχετε μια ημερήσια διάταξη, η οποία βγήκε με απόφαση
Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ κάνοντας η κα Αντωνιάδου και
η κα Κατσίμη, όχι το Διοικητικό Συμβούλιο, εφαρμόζοντας το καταστατικό και
θεωρώντας ότι αυτό είναι το καθήκον τους, εγώ δε θα διαφωνήσω, γιατί ήμουνα
από αυτούς που κατέθεσα, λέω δε θα διαφωνήσω γιατί ήμουνα μάρτυρας
κατηγορίας, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό, το ζήτημα είναι κ. Πρόεδρε όλοι
γνωρίζουμε ότι εχτές στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ έφτασε το χαρτί
εγκαίρως και υπάρχει ψηφοφορία για να μην μπει στην ημερήσια διάταξη και
ξέρετε ότι εγώ δεν μασάω τα λόγια μου.
Μπορείτε να μας πείτε πρώτον ποια ήταν η ψηφοφορία; Το
ποσοστό.
ΜΕΛΟΣ: Τα είπαμε.
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: Ένα λεπτό, εγώ δεν ήμουνα εδώ, εάν το είπανε..
Μ. ΓΚΑΝΑΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: Κύριε Γκανά μην ανησυχείτε, εσείς για άλλα να ανησυχείτε.
Υπάρχει ένα θέμα λοιπόν, το Διοικητικό Συμβούλιο αρνήθηκε να ανταποκριθεί
στο αίτημα της ΕΣΗΕΑ. Η απόφασή σας λοιπόν ως Διοικητικό Συμβούλιο είναι
αυτό.
Επειδή το κυρίαρχο όργανο είναι η Γενική Συνέλευση κι εφόσον το
καταστατικό προβλέπει διάφορα πράγματα, εδώ είναι ο κ. Καινούριος, μπορεί να
μας πει εάν θα υπερτερήσει η άποψη της Γενικής Συνέλευσης ή η άποψη του
Διοικητικού Συμβουλίου και εάν δεν προβλέπεται από τις ειδικές διατάξεις, όπως
πολύ καλύτερα ξέρει ο κ. Καινούριος, πάμε στις γενικές. Εκεί λοιπόν δικαιώνεται
η άποψη της Γενικής Συνέλευσης. Γιατί κάνουμε όλο αυτόν τον καβγά τότε,
μήπως δε θέλετε να τον διαγράψετε;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι, επαναλαμβάνω το πρόβλημα το τεράστιο που δε
βλέπω να γίνεται κατανοητό είναι αν θα έχετε αύριο τον ΕΔΟΕΑΠ και το
Συμβούλιο.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι ηρεμήστε και καταλάβετε κάποια πράγματα γιατί θα
κοπανάμε το κεφάλι μας στον τοίχο αύριο. Λοιπόν συνάδελφοι, έχουμε θέμα
παρακάτω, οπότε θα το δούμε παρακάτω το θέμα, πάμε να δούμε τι θα κάνουμε
με τον ΕΔΟΕΑΠ.
Μ. ΝΙΚΟΛΑΡΑ: Να διακοπεί για πέντε λεπτά η διαδικασία να ψηφίσετε… γιατί
αγνοείτε αυτό σας λέμε τόσοι άνθρωποι; Μας γράφετε στα παλιά σας τα
παπούτσια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάχη ποιος μου το λέει; Έχουμε νόμους και γραφές, σας
παρακαλώ. Δεν είσαι εσύ μόνο, είναι όλοι οι συνάδελφοι εδώ, σε παρακαλώ.
(Κλειστά πρακτικά)
Ε. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ μια ερώτηση στον κ. Μέλισσα μπορώ να την κάνω
Πρόεδρε; Κύριε Μέλισσα, κ. Καθηγητά η συνεδρίαση 25 χθες..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην τον φέρνεις σε δύσκολη θέση, τι να σου πει ο κ. Μέλισσας
τώρα;
Ε. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν κατάλαβα, γιατί δύσκολη θέση, νομικός Σύμβουλός μας
είναι. Κύριε Μέλισσα, σας παρακαλώ, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο στην
αριθμό 25 συνεδρίαση χτες και η ψηφοφορία ήταν άγονη για όποιους λόγους.
Σήμερα το πρωί θα μπορούσε να συνεδριάσει με διακοπείσα τη Γενική
Συνέλευση για την αριθμό 26 συνεδρίασή του ανοιχτά; Θα μπορούσαν οι
συνάδελφοι με μοναδικό θέμα, μονοθεματική συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου αριθμός 26 της 4 Ιουλίου 2014 με θέμα τον κ. Κεδίκογλου, μπορεί να
ψηφίσει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε γίνονται αυτά, δε γίνονται αυτά, σας παρακαλώ τώρα.
ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Ε. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι γραμμένο κύριε συνάδελφε στο θέμα οκτώ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελένη σε παρακαλώ.
ΜΕΛΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άστο βρε Νίκο, δεν τελειώνουμε έτσι, θα πάμε βράδυ και θα μιλάμε
για τον Κεδίκογλου. Όχι σε παρακαλώ, Ευγενία όχι, δεν έχω νομική δυνατότητα
τίποτε, πως το λένε; Αφήστε το.
ΜΕΛΟΣ: Μια παρατήρηση μπορώ να κάνω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι παρατήρηση βρε Νίκο; Όχι, σας παρακαλώ, ήδη φεύγουν οι
συνάδελφοι, άστο τώρα βρε Νίκο τα ίδια θα πούμε.
ΜΕΛΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί δεν έχω δυνατότητα βρε αδερφέ μου.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν αφήστε το τώρα.
ΜΕΛΟΣ: Μπορώ μισό λεπτό μόνο να πω κάτι; Μόνο μισό λεπτό, μπορώ σας
παρακαλώ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι Ευγενία δεν έχεις το λόγο.
ΜΕΛΟΣ: Με τρεις λέξεις Πάνο, θα είχαμε τελειώσει τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχεις το λόγο.
ΕΥΓ. ΚΑΤΟΥΦΑ: Φωνή λαού, οργή Θεού. Εάν είστε εδώ το οφείλετε σε όλο
αυτό τον κόσμο, αυτός ο κόσμος επειδή δε ρωτάει ο Πρόεδρος απαντήστε μόνοι
σας, θέλετε να το βάλουμε αυτό το θέμα ή όχι; Απαντήστε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν διακόπτουμε για τρία λεπτά.
ΜΕΛΟΣ: Έλα μωρέ παιδί μου..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διακόπτουμε για τρία λεπτά.
ΜΕΛΟΣ: Εάν δε θέλει αυτός ο κόσμος δε θα είναι εδώ κανείς.
Γ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Συνάδελφοι το Διοικητικό Συμβούλιο δε θέλει να πάρει με
τον Πρόεδρο απόφαση, σας καλώ τώρα διαδικασία βάσης, είστε υπέρ της
διαγραφής του Κεδίκογλου; Υπέρ;
ΜΕΛΗ: Ναι.
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Γ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Είστε υπέρ της συνέχισης των ασφαλιστικών δικαιωμάτων
στους απολυμένους της ΕΡΤ; Υπέρ;
ΜΕΛΗ: Ναι.
Γ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Άμα θέλετε καταψηφίστε το, πάμε παρακάτω.
ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι αλλά αυτό που έκανες δεν είναι νόμιμο.

ΔΙΑΚΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν θα φωνάξω τον Νομικό. Συνάδελφοι καθίστε σας
παρακαλώ για να αρχίσουμε, ήδη πάει 2 η ώρα. Λοιπόν, επαναλαμβάνεται η
διακοπείσα συνεδρίαση.
Συνάδελφοι επειδή βλέπω ένα μέρος από τη Συνέλευση επιμένει,
εγώ δε θέλω να παρανομήσω, όμως να φωνάξουμε τους αρμόδιους τους
Νομικούς κι ότι μας πουν οι Νομικοί.
ΜΕΛΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφε πες το κι εσύ και να προχωρήσουμε, έλα εδώ σε
παρακαλώ πες το και να τελειώσουμε, μέχρι εδώ, όχι άλλη παρέμβαση. Γιάννη
για ένα λεπτό, όχι παραπάνω.
Γ. ΖΑΓΓΑΝΑΣ: Συνάδελφοι είμαι ο τελευταίος που θα υπερασπίσω τον
Κεδίκογλου και τον όποιο Κεδίκογλου και οτιδήποτε, καλά του κάνανε και καλά
να του κάνουνε. Δεν μπορεί όμως να διαλύσουμε τη Γενική μας Συνέλευση
μπροστά

στα

τεράστια

προβλήματα

που

αντιμετωπίζουμε

κι

αντί

να

κουβεντιάζουμε τα προβλήματα συζητάμε επειδή κάποιοι δυστυχώς θέλουν να
διαλυθεί να μη συζητηθεί η ουσία. Δε γίνεται, πρέπει να αποφασίσουμε. Εγώ δε
λέω, υπάρχει ένα θέμα εκεί και να το βάλουμε, αλλά..
N. NTAOYNTAKH: Γιατί εμείς θέλουμε να διαλύσουμε τη Συνέλευση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε παρακαλώ Νανά.
Γ. ΖΑΓΓΑΝΑΣ: Μα εκεί οδηγείται, εκεί οδηγεί αυτή η κατάσταση. Θα αναλάβετε
τις ευθύνες σας όλοι σας.
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Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ: Γιάννη, Γιάννη…ξεφεύγεις κύριε Ζαγγανά.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι σας παρακαλώ ησυχάστε. Επειδή το θέμα Κεδίκογλου
είναι το νούμερο ένα στη Συνέλευσή μας, λες και δεν έχουμε άλλα θέματα, εν
πάση περιπτώσει, εγώ θα καλέσω τώρα έναν από τους Νομικούς Συμβούλους
μας να μας πει τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Σας παρακαλώ ακούστε τον
Καθηγητή τον κ. Μέλισσα.
Δ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ: Καλησπέρα σε όλους.
Απαραίτητη προϋπόθεση για λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή
είναι να υπήρχε απόφαση Δ.Σ.. Αυτή είναι η απαραίτητη προϋπόθεση. Το θέμα
της διαγραφής είναι πολύ σημαντικό, διότι σε εκείνη την περίπτωση που υπάρξει
διαγραφή και αποφασίσει η Γενική Συνέλευση τη διαγραφή, τότε διακόπτεται η
περίθαλψη για το άμεσο μέλος, δηλαδή διακόπτεται για τον συγκεκριμένο
άνθρωπο και για οποιονδήποτε αποφασίσετε. Αυτό είναι απόφασή σας.
Τώρα, το δεύτερο ερώτημα το οποίο θέσατε. Για να συγκληθεί Δ.Σ.
πρέπει να πληρούνται και οι προϋποθέσεις σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε εκείνη την περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις Διοικητικού
Συμβουλίου, τότε η απόφαση αυτή θα προσβληθεί έτσι κι αλλιώς, διότι σας είπα
ότι είναι πολύ σημαντική και θα του κοπεί η περίθαλψη γι΄ αυτό το λόγο και..
ΜΕΛΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου)
Δ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ: Η νόμιμη σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου, σε διαφορετική
περίπτωση είναι παράνομη η διαγραφή με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου.
ΜΕΛΟΣ: Η Γενική Συνέλευση είναι κυρίαρχο όργανο.
Δ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ: Εάν τυχόν αποφασίσετε αυτό είναι θέμα πολιτικής και δεν είναι
θέμα νομικής. Δεν είναι θέμα να σας πω εγώ. Χωρίς απόφαση Δ.Σ. δεν μπορείτε
να διαγράψετε, δεν μπορώ να το πω διαφορετικά.
Μ. ΝΙΚΟΛΑΡΑ: Κύριε Καθηγητά, μπορεί να γίνει τώρα η σύγκληση του
Διοικητικού Συμβουλίου;
Δ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ: Πρέπει να πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, στέλνονται
προσκλήσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου..
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ΜΕΛΟΣ: Εδώ είναι όλοι, τι θέλετε να πείτε;
Δ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ: Δεν είναι τι θέλω εγώ και τέλος πρέπει να υπάρχει πρόταση, το
Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται μετά από πρόταση του Προέδρου του
Διοικητικού Συμβουλίου, αποστέλλονται οι προσκλήσεις…
ΜΕΛΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου)
Δ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ: Δεν είμαι εγώ που θα αποφασίσω αυτό, σας παρακαλώ πάρα
πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα καθίσετε κάτω σας παρακαλώ; Όχι; Τι είναι αυτά τα πράγματα
μωρέ, δε σέβεστε τίποτε; Συνεχίστε κ. Καθηγητά. Σας παρακαλώ σεβαστείτε τον
ομιλητή, τι είναι αυτά τα πράγματα βρε συνάδελφοι;
Δ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ: Σας παρακαλώ πολύ. Είπα, είναι πολύ σημαντικό διότι του
κόβεται η περίθαλψη..
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Καθηγητής να τελειώσει και κλείσαμε αυτό το θέμα, σας
παρακαλώ.
Δ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ: Τελείωσα κ. Πρόεδρε, αν τυχόν θέλει η Γενική Συνέλευση χωρίς
απόφαση Δ.Σ. να πάρει οποιαδήποτε απόφαση και υπό την προϋπόθεση ότι το
θέσει ο κ. Πρόεδρος αυτό στη Γενική Συνέλευση τότε ενδέχεται αυτή η απόφασή
σας να καταρριφθεί στα δικαστήρια. Αυτό είναι δικαίωμά σας, εφόσον θέλετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι βέβαιο ότι θα καταρριφθεί, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.
Δ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ: Ναι, πρέπει να τεθεί από τον Πρόεδρο, δεν μπορώ να σας πω
εγώ.
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: Στην ημερησία διάταξη δεν έχει πρόνοια το καταστατικό
όταν…
Δ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ: Το πρώτο θέμα αυτοτελώς δεν μπορεί κ. Τσαλαπάτη να τεθεί. Για
πρώτη φορά θέμα στη Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να τεθεί εάν τυχόν δεν έχει
προβλεφθεί, εάν τυχόν δεν υπάρχει στην ημερήσια διάταξη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν ευχαριστούμε τον Καθηγητή τον κ. Μέλισσα.
ΜΕΛΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κόσμος καίγεται, εντάξει το καταλαβαίνω αλλά, αφού επιμένουν
για τον Κεδίκογλου, δε βλέπεις, τι να κάνω εγώ δηλαδή; Σεβαστείτε σας
παρακαλώ, δεν είστε μόνο εσείς που φωνάζετε, είναι η πλειοψηφία εδώ.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, συνάδελφοι είναι σοβαρά τα πράγματα, δεν
μπορείτε να καταλάβετε, μου φαίνεται ότι πετάμε στα σύννεφα.
Μ. ΝΙΚΟΛΑΡΑ: Συνάδελφοι ο Νομικός Σύμβουλος είπε ότι "είναι θέμα του
Προέδρου". Εφόσον ο Πρόεδρος αρνείται να το βάλει, σας λέω το εξής
συνάδελφοι..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βρε κάτσε κάτω τώρα.
Μ. ΝΙΚΟΛΑΡΑ: Όταν εγώ απολύθηκα ο Κεδίκογλου και ο Καψής μου είπανε "να
πάω να βρω το δίκιο μου στα δικαστήρια". Να πάει κι αυτός να βρει το δίκιο του
στα δικαστήρια λοιπόν.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ: Πρόεδρε κάνεις λάθος, να ψηφίσει η Γενική Συνέλευση
και να δεσμευτεί το Διοικητικό Συμβούλιο ότι την άλλη Τετάρτη διαγράφει
Κεδίκογλου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της διαδικασίας ο Γιάννης Αγγέλης έχει το λόγο και κλείνουμε.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ: Γιάννη να ψηφίσουμε τώρα.
Γ. ΑΓΓΕΛΗΣ: Συνάδελφοι εσείς εκεί στην πόρτα μπορείτε λιγάκι να ακούσετε αν
γίνεται; Θα περιμένω μέχρι να σταματήσετε να φωνάζετε. Συνάδελφοι στην
πόρτα λέω, θα μας αφήσετε λιγάκι να μπορέσουμε να συνεχίσουμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σεβαστείτε το Γιάννη Αγγέλη τον ομιλητή.
Γ. ΑΓΓΕΛΗΣ: Επί της διαδικασίας. Λοιπόν, δε θα ξεκινήσω αν δε σταματήσετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, παρακαλώ ακούστε τον ομιλητή. Έλα Γιάννη, έλα
γρήγορα.
Γ. ΑΓΓΕΛΗΣ: Δεν έχει νόημα αν δε με ακούνε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε ακούνε, έλα.
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Γ. ΑΓΓΕΛΗΣ: Λοιπόν συνάδελφοι, φαίνεται ότι αυτός ο χώρος μας εμπνέει, από
ότι καταλαβαίνω από την εξέλιξη της Συνέλευσης. Να συνεχίσουμε να ερχόμαστε
εδώ δηλαδή στις Συνελεύσεις, αυτό θέλω να πω.
Λοιπόν κοιτάξτε συνάδελφοι, είναι προφανές σε όλους ότι το βασικό
θέμα που έθιξε και έβαλε ο Πρόεδρος, ότι δηλαδή συζητάμε σήμερα για το
μέλλον του ΕΔΟΕΑΠ, επί της ουσίας συνδέεται με το θέμα της διαγραφής του
Κεδίκογλου, για τον απλούστατο λόγο ότι ο κ. Κεδίκογλου εκ της θέσεώς του
κρίνει με αποφάσεις του, το θέμα του μέλλοντος του ΕΔΟΕΑΠ.
Εάν λοιπόν είναι έτσι τα πράγματα, προτείνω λοιπόν μία λύση η
οποία κατά την άποψή μου δικαιώνει και το γενικευμένο δίκαιο αίσθημα των
συναδέλφων που θέλουν τη διαγραφή, με βάση την απόφαση του Πειθαρχικού
Συμβουλίου του κ. Κεδίκογλου και τη διαδικασία.
Ποια είναι αυτή η πρόταση; Νομίζω ότι είναι η πρόταση που έκανα
εξ αρχής. Δηλαδή ο Πρόεδρος να θέσει ενδεικτικά στη Συνέλευση το θέμα της
διαγραφής του Κεδίκογλου και με βάση την απόφαση αυτής της ενδεικτικής
ψηφοφορίας, το Διοικητικό Συμβούλιο την Τετάρτη να αποφασίσει τη διαγραφή
του.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πώς να τα κάνουμε βρε συνάδελφοι; Ελάτε στη θέση μου, τι να
κάνω, μπορώ να κάνω τέτοια πράγματα, ότι μου κατέβει; Εσείς εντάξει μπορεί να
λέτε ότι θέλετε, αλλά εγώ πρέπει να εφαρμόζω καταστατικά, πρέπει να
εφαρμόζω νόμους.
Μ. ΝΙΚΟΛΑΡΑ: Εχτές το καταστατικό το εφαρμόσατε; Δεν ήταν εγκαίρως η
απόφαση στα χέρια σας;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσύ τι έχεις Μάχη μου, τι θέλεις τώρα; Μίλησες δέκα φορές, γιατί
επιμένεις;
Μ. ΝΙΚΟΛΑΡΑ: Γιατί είναι δόκιμη η απόφαση. Γιατί δεν το κάνετε; Τόση ώρα θα
είχαμε τελειώσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι να κάνω; Εγώ είμαι εκείνος που είπα ναι στη διαγραφή, τι άλλο
θέλεις; Όμως δε γίνονται κάποια πράγματα όπως εσύ τα φαντάζεσαι.
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Μ. ΝΙΚΟΛΑΡΑ: Ο Νομικός το είπε ότι "με δικιά σας απόφαση μπορεί να γίνει η
σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου".
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι αλλά προφανώς παίρνεις αυτό που θέλεις εσύ, δεν παίρνεις το
άλλο, αυτό που είπε ότι "είναι παράνομη", δεν το παίρνεις έτσι.
Μ. ΝΙΚΟΛΑΡΑ: Θα το πουν τα δικαστήρια Πρόεδρε μετά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε σας παρακαλώ συνάδελφοι.
Ε. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Κάνω έκκληση στον Πάνο Σόμπολο...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άσε Ελένη εσύ τις εκκλήσεις.
(Κλειστά πρακτικά)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα προχωρήσουμε και θα φτάσουμε στο θέμα των διαγραφών στη
συνέχεια.
Μ. ΝΙΚΟΛΑΡΑ: Αφού δεν είναι μέσα το όνομα.. μας κοροϊδεύετε μέσα στα
μούτρα μας, τόσοι άνθρωποι εδώ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσύ δε σέβεσαι τους υπόλοιπους, σε παρακαλώ βρε Μάχη.
Μ. ΝΙΚΟΛΑΡΑ: Λοιπόν δε θα ξαναμιλήσω για το θέμα, θα σας απαλλάξω από
την παρουσία μου συνάδελφοι, θα σας απαλλάξω. Λοιπόν ο Πρόεδρος
αναλαμβάνει την ευθύνη γι΄ αυτή την απόφαση τη σημερινή και το καταγγέλλω
αυτό ενώπιον όλων. Έχει ευθύνη ο Πρόεδρος γι΄ αυτό, γιατί αλλιώς θα φέρει το
θέμα, θα ψηφίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και νομίμως θα ενταχθεί στη λίστα των
προς διαγραφή, όπως πρέπει να γίνει από τη Γενική Συνέλευση. Αλλιώς του
χρόνου συνάδελφοι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ ησυχάστε και πάμε παρακάτω. Συναδέλφισσα θα
μπορέσεις τώρα να καθίσεις κάτω να προχωρήσουμε;
Μ. ΝΙΚΟΛΑΡΑ: Είναι ντροπή, ντροπή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι σας παρακαλώ ακούστε. Προφανώς δεν έχετε
αντιληφθεί την τραγική κατάσταση που βρισκόμαστε και γι΄ αυτό κάθεστε και
ασχολείστε με τον Κεδίκογλου και τις τρίχες κατσαρές. Πάμε παρακάτω.
Συνάδελφοι προχωρούμε στη διαδικασία της ημερήσιας διάταξης. Κάτσε Μάχη,
κάτσε κάτω.
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Θ. ΒΑΡΙΚΟΣ: Γιατί δεν το βάζεις σε ψηφοφορία ενδεικτική;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε γίνεται με τους γιατρούς, κάθε ένας θα βάλει ότι θέλει, βάλε τους
γιατρούς, εγώ θα βάλω τους Δικηγόρους. Άσε με τώρα καημένε, άσε τους
γιατρούς τώρα.
Θ. ΒΑΡΙΚΟΣ: Ενδεικτικά για τους γιατρούς, ναι ή όχι τίποτα άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βρε Θόδωρε σε παρακαλώ τώρα, τι να κάνω;
Θ. ΒΑΡΙΚΟΣ: Ενδεικτικά να παρευρίσκονται ή όχι οι γιατροί στη Συνέλευσή μας;
Τίποτα άλλο. Να παρευρίσκονται και να μιλάνε;
ΜΕΛΗ: Όχι, όχι.
Θ. ΒΑΡΙΚΟΣ: Σηκώστε τα χέρια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έλα τώρα εντάξει, έβαλες σε ψηφοφορία, πάμε παρακάτω.
Θ. ΒΑΡΙΚΟΣ: Θα σας πω στη συνέχεια τι έχετε να πάθετε μαύρα με τις
απολύσεις τις ελληνικές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε παρακάτω; Πάμε, θα τα πούμε κι αυτά, θα πούμε και για τις
απολύσεις. Λοιπόν πάμε συνάδελφοι στην ημερήσια διάταξη και παρακάτω και
το θέμα του Κεδίκογλου θα το βρούμε παρακάτω στα θέματα.

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός
του Διοικητικού Συμβουλίου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ήρθαμε εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για το αν αύριο θα έχετε-θα
έχουμε ΕΔΟΕΑΠ. Ήρθαμε λοιπόν να δούμε εδώ αν αύριο θα έχουμε ΕΔΟΕΑΠ ή
αν δε θα έχουμε. Όπως δείχνουν τα πράγματα δε φαίνεται να…, δεν είναι
καθόλου ευχάριστα.
Εν πάση περιπτώσει εγώ θα αναφερθώ στην αρχή για τα του
ΕΔΟΕΑΠ και αυτά που είπε και ο Θόδωρος για τους γιατρούς και ότι άλλο είναι
και μετά… σε παρακαλώ Θόδωρε.
Θ. ΒΑΡΙΚΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άσε τους γιατρούς βρε Θόδωρε, κάτσε κάτω τώρα, άστους τους
γιατρούς.
Θ. ΒΑΡΙΚΟΣ: Δε θέλω κάποιοι που είναι εδώ..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλά, κάτσε σε παρακαλώ.
Θ. ΒΑΡΙΚΟΣ: Με ξένα κόλλυβα λεφτά θα κάνουμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάτσε Θόδωρε σε παρακαλώ.
Λοιπόν συνάδελφοι συμπληρώσαμε εμείς ως Διοίκηση εδώ ένα
χρόνο και δύο μήνες στον ΕΔΟΕΑΠ. Όπως σας ανέφερα και στην προηγούμενη
Γενική Συνέλευση, βρήκαμε έναν Οργανισμό σε ιδιαίτερα κακή οικονομική
κατάσταση. Ακούστε τα, εδώ ήρθαμε να πούμε αλήθειες, για να καταλάβετε τι
γίνεται κι όχι κουβέντες ό,τι μου αρέσει εμένα ή ό,τι αρέσει στον καθέναν για να
κάνει την επανάστασή του, να κάνει την κομματική του εμφάνιση, εδώ ήρθαμε για
να πούμε τι ακριβώς γίνεται.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ: Μην οξύνεις το κλίμα Πρόεδρε. Το οξύνεις…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπως σας ανέφερα και στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση
βρήκαμε έναν Οργανισμό σε ιδιαίτερα κακή οικονομική κατάσταση. Σας είπα και
πάλι, το χρήμα έρρεε άφθονο εδώ στον ΕΔΟΕΑΠ τα τελευταία χρόνια, δε
σκέφθηκε κανένας ότι δεν μπορεί εσαεί να έχουμε παχιές αγελάδες.
Ήρθαν από πάνω, το PSI, ήρθε από πάνω η ρευστοποίηση και η
κατάσταση έγινε ακόμα πιο τραγική. Από την πρώτη στιγμή εμείς εδώ οι εννέα
(9) ως νέα Διοίκηση κληθήκαμε όπως λέει ο λαός εμείς ήρθαμε να βγάλουμε το
φίδι από την τρύπα, να μαζέψουμε τα αμάζευτα. Πιστεύω ότι γνωρίζετε πως και
οι εννιά πέσαμε με τα μούτρα από τις πρώτες μέρες να συγκρατήσουμε τα έξοδα
και να αυξήσουμε τα έσοδα. Η σκληρή πραγματικότητα είναι αυτές οι δυο λέξεις,
έσοδα-έξοδα.
Ως προς τα έξοδα: Κάναμε και συνεχίζουμε με βασική αρχή να μην
πειραχθούν η υγεία και το φάρμακο. Νοικοκυρέψαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τον
ΕΔΟΕΑΠ, περιορίσαμε τις όποιες σπατάλες που γίνονταν εδώ και χρόνια σε
πολλά επίπεδα, με αποτέλεσμα να είναι εμφανή τα σημάδια του συμμαζέματος,
του νοικοκυρέματος.

31

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – 4/6/2014

Πάμε τώρα στα δύσκολα. Για να περιορίσουμε το τεράστιο έλλειμμα
των 24,5 εκατομμυρίων ευρώ -το έλλειμμα πέρυσι ήταν 24,5 εκατομμύρια- και για
να κρατήσουμε λοιπόν ζωντανό τον ΕΔΟΕΑΠ, προχωρήσαμε στη λήψη
πραγματικά επώδυνων μέτρων.
Δεν ήταν καθόλου εύκολες οι όποιες αποφάσεις, παραδείγματος
χάριν για μείωση των επικουρήσεων, για περιορισμό του εφάπαξ, για μείωση του
μισθού των υπαλλήλων των γιατρών και λοιπά, ο καθένας από μας έχει
κανονίσει τη ζωή του με αυτά τα χρήματα που παίρνει και δεν μπορούμε να του
κόψουμε ούτε ένα ευρώ.
Εν πάση περιπτώσει αναγκαστήκαμε να το κάνουμε. Βρεθήκαμε
μπροστά στο δίλημμα: Αφήνουμε τα πράγματα ως έχουν να κυλάνε και όπου
βγει; Προφανώς δε σας ενδιαφέρει συνάδελφοι, συναδέλφισσα δε σε
ενδιαφέρουν αυτά, άλλα σε ενδιαφέρουν…
Βρεθήκαμε λοιπόν σε αυτό το δίλημμα, αφήνουμε τα πράγματα ως
έχουν να κυλάνε και όπου βγει ή παίρνουμε μέτρα για να σταματήσουμε την
κατρακύλα που οδηγούσε στην καταστροφή; Το καράβι πήγαινε να τσακιστεί στα
βράχια, στον όλεθρο.
Τα χρήματα που είχαμε έφταναν να ζήσει ο ΕΔΟΕΑΠ έως τις 31
Ιουλίου, μέχρι τον άλλο μήνα, ακούστε το αυτό, πράγμα που τι σημαίνει αυτό; 1 η
Αυγούστου λουκέτο στον Οργανισμό, σε ένα μήνα. Λουκέτο λοιπόν στον
Οργανισμό, που σημαίνει ούτε γιατροί που λέει ο Θόδωρος Βαρίκος, ούτε
νοσοκομεία, ούτε φάρμακο, ούτε επικούρηση, ούτε εφάπαξ, ούτε τίποτε, κλειστός
ο ΕΔΟΕΑΠ.
Αναγκαστήκαμε λοιπόν να προχωρήσουμε στα επώδυνα μέτρα
που είναι η μείωση των επικουρήσεων μέχρι και 40%, μείωση των μισθών του
προσωπικού.
ΜΕΛΟΣ: Πόσο τοις εκατό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μέχρι 40, κατά μέσο όρο 18-20. Μείωση των μισθών των γιατρών,
μείωση του εφάπαξ και ήρθαμε σήμερα στη Γενική Συνέλευση και το έχουμε θέμα
παρακάτω να προτείνουμε, γιατί αυτό δε γίνεται με απόφαση Διοικητικού
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Συμβουλίου, θέλει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να προτείνουμε να
αυξήσουμε την εισφορά των εργαζομένων συναδέλφων μας από 3% σε 5%.
ΜΕΛΟΣ: Τι θα κερδίσετε με αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα κερδίσουμε 3 εκατομμύρια το χρόνο, θα σας τα πει ο
συνάδελφος Ταμίας ο κ. Χριστόπουλος. Όμως σας παρακαλώ ακούστε και μετά
θα κάνετε την τοποθέτησή σας.
ΜΕΛΟΣ: Γιατί δε βάζετε τους εργοδότες να πληρώσουν; Είναι οι μόνοι που δεν
πληρώνουν.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Θ. ΒΑΡΙΚΟΣ: Θα σας πω εγώ πως θα ησυχάσουν. Να μπει διάταξη όλοι οι
Δημοσιογράφοι να είναι πτυχιούχοι και να μην υπάρχουν 4-6 διαβαθμίσεις
ανθρώπων και κατηγοριών. Γι΄ αυτό δεν μπορούμε να βρούμε εδώ μέσα τίποτα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ συνάδελφοι πάμε παρακάτω, ακούστε την
ενημέρωση που σας κάνω συνάδελφοι, είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
Το κεφάλαιο λοιπόν το άλλο είναι οι συμβάσεις με νοσοκομεία και
κλινικές. Έχουμε προχωρήσει σε υπογραφή συμβάσεων με νοσοκομεία και
κλινικές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης για τους ασφαλισμένους μας.
Πρόκειται για ιδιαίτερα ικανοποιητικές συμβάσεις σε σύγκριση με άλλες που είχαν
υπογραφεί τα προηγούμενα χρόνια.
Επιμείναμε και πετύχαμε πολύ χαμηλές τιμές, κατά την εκτίμησή
μας, του Διοικητικού Συμβουλίου και ενδεικτικά σας αναφέρω για μια μαγνητική
τομογραφία παραδείγματος χάριν που το Προεδρικό Διάταγμα λέει 237 ευρώ, την
πετύχαμε με 180, θα πληρώνουμε 180. Κάθε χρόνο γίνονται στον Οργανισμό
Αθήνα και Θεσσαλονίκη περίπου 3 χιλιάδες μαγνητικές, αντιλαμβάνεστε το
όφελος που έχουμε μόνο από αυτή την πράξη.
Κάτι άλλο που είναι των τελευταίων ημερών και που έχει σχέση με
το Ιατρικό Κέντρο. Για μια μέρα νοσηλείας στο Ιατρικό Κέντρο πληρώνει κάποιος
750 ευρώ. Τώρα κλείσαμε με 300 ευρώ. Στην κλινική Ευγενίδειο πληρώναμε για
έναν κύκλο συνεδριών 1.440 ευρώ και πετύχαμε να πληρώνουμε σήμερα 470
αλλού.
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Αλλά οι συνάδελφοι εδώ του ΤΥΠ, η κα Χριστοδουλίδου, ο κ.
Αγγέλης και η κα Ζαφειροπούλου θα σας ενημερώσουν διεξοδικότερα. Εγώ
εκείνο το οποίο θα ήθελα να σας πω είναι ότι εντός των ημερών υπογράφουμε
κατά την εκτίμηση τη δική μου και πολλών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
σύμβαση με το Ιατρικό Κέντρο, εντός των ημερών, πιθανότατα και μέσα στην
εβδομάδα.
Και

συνεχίζουμε

τις

διαπραγματεύσεις

με

το

Υγεία,

το

Μετροπόλιταν και τα άλλα νοσοκομεία. Ελπίζω δηλαδή μέσα σε ένα μήνα, το
πολύ

στο

τέλος

οριστικοποιηθούν

του
όλες

άλλου
οι

μήνα,

υπογραφές.

να

έχουμε

Θα

ολοκληρώσει

ενημερώνεστε

με

και

να

σχετικές

ανακοινώσεις για την κάθε περίπτωση.
Μη νομίζετε ότι ήταν και είναι εύκολες οι διαπραγματεύσεις. Και μια
επισήμανση: Γίνονται όλες παρουσία των υπηρεσιακών παραγόντων, δεν τις
κάνει ο Πρόεδρος με τον Πρόεδρο του νοσοκομείου ή του όποιου ιατρικού
κέντρου.
Με το Ιατρικό Κέντρο υπογράφουμε για όλο τον Όμιλο, που
περιλαμβάνει το Διαβαλκανικό της Θεσσαλονίκης, τα άλλα Ιατρικά Κέντρα στο
Φάληρο, στο Νέο Ψυχικό, στο Περιστέρι, όπου είναι, αλλά και για τη Μαιευτική
Κλινική τη Γαία. Επαναλαμβάνω, θα σας ενημερώσουν οι συνάδελφοι του ΤΥΠ
περισσότερο.
Η ίδρυση φαρμακείου, ένα αίτημα δεκαετιών του κλάδου μας έγινε
πραγματικότητα, ιδρύουμε φαρμακείο για τους ασφαλισμένους μας με σχετικό
άρθρο που περιλαμβάνεται στο τελευταίο νομοσχέδιο, που δημοσιεύθηκε στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Θα μπορούμε σε πρώτη φάση, να χορηγούμε
φάρμακα υψηλού κόστους και αναλώσιμα, σε πρώτη φάση, μετά μπορεί να
επεκταθεί αυτό.
Συζητάμε με την ΟΑΤΥΕ, η ΟΑΤΥΕ είναι η Ομοσπονδία
Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας Ελλάδας, δηλαδή είμαστε εμείς στην
Ομοσπονδία, οι τραπεζικοί η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Ελλάδας και η πρώην
Αγροτική. Εδώ θέλω να επισημάνω ότι άλλο είναι να κάνουμε το φαρμακείο
τέσσερις και άλλο είναι να το κάνουμε μόνοι μας, ως προς τον επιμερισμό των
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εξόδων εννοώ. Δηλαδή άλλο είναι να παραγγείλεις 50 φάρμακα κι άλλο είναι να
παραγγείλεις 500 φάρμακα για να φέρεις από το εξωτερικό ή να τα πάρεις από
την εταιρεία.
ΜΕΛΟΣ: Οι φαρμακοποιοί τι είπαν;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντέδρασαν οι φαρμακοποιοί.
Πήγαμε και είδαμε κάποιους χώρους στην Πανεπιστημίου,
ρωτήσαμε από την ΕΣΗΕΑ μήπως έχουν κάποιο από τα ξενοίκιαστα κτίρια
μήπως νοικιάσουμε αυτό και θα δούμε. Δε χρειάζεται να είναι ισόγειο, δε θα
πουλάμε

στον

κόσμο

εμείς

φάρμακα,

εμείς

θα

δίνουμε

μόνο

στους

ασφαλισμένους, δεν έχουμε δικαίωμα να πουλάμε έξω, δεν είμαστε εταιρεία.
Εν πάση περιπτώσει, μόλις ολοκληρώσουμε αυτές τις διαδικασίες
πάλι θα ενημερωθείτε με ανακοίνωση. Εγώ από δω από αυτό το βήμα θέλω να
ευχαριστήσω για το θέμα του φαρμακείου, τον κ. Γεωργιάδη τον Υπουργό
Υγείας..
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πέστε ότι θέλετε εσείς, πέστε ότι θέλετε, δε με ενδιαφέρει. Ήταν κι
άλλοι πολύ καλύτεροι, όμως το φαρμακείο δεν το έφτιαξαν, από την εποχή του
Ρούσσου του μακαρίτη παιδευόμαστε να κάνουμε φαρμακείο και το περάσαμε με
χίλιες δυο δυσκολίες. Επίσης ευχαριστώ εκτός από τον κ. Γεωργιάδη, τον κ.
Πρωτόπαππα, τον κ. Κρεμαστινό και τον κ. Γιώργο Κουτρουμάνη. Πάμε
παρακάτω συνάδελφοι, πάμε στον διαχειριστικό έλεγχο.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ: Οι ευχαριστίες δεν αφορούν και δεν απηχούν το Δ.Σ.,
έτσι; Ούτε για τον κ. Γεωργιάδη, ούτε για τους λοιπούς, κανέναν δεν
ευχαριστούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πέστε το, εγώ είμαι άνθρωπος πάνω απ΄ όλα και κάποια πράγματα
πρέπει να τα κάνω.
Πάμε στον διαχειριστικό έλεγχο συνάδελφοι. Μετά από απόφαση
της περσινής Γενικής Συνέλευσης του ΕΔΟΕΑΠ, το Διοικητικό Συμβούλιο
πραγματοποίησε διαχειριστικό έλεγχο. Έγινε διαγωνισμός, κατακυρώθηκε στην
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εταιρεία Ernst and Young, η οποία διενήργησε τον έλεγχο και πριν από λίγες
μέρες μας παρέδωσε το πόρισμα, την έκθεσή της.
Συζητήσαμε το όλο θέμα την περασμένη εβδομάδα στο Διοικητικό
Συμβούλιο, το ξανασυζητήσαμε χτες και αποφασίσαμε να διαβιβασθεί η έκθεση
στον αρμόδιο Εισαγγελέα για διερεύνηση. Μακάρι ο έλεγχος να μη βρει τίποτε και
οι προηγούμενες Διοικήσεις της τελευταίας πενταετίας να τα έκαναν όλα τέλεια.
Εγώ θα ήμουνα ο ευτυχέστερος, όπως και οι υπόλοιποι του
Διοικητικού Συμβουλίου, να μη βρεθεί τίποτε. Δεν είμαστε υπέρ της
ανθρωποθυσίας, δεν είμαστε υπέρ της ανθρωποφαγίας, ούτε άνθρωποι των
άκρων είμαστε, όμως υπάρχουν κάποια ευρήματα στην έκθεση που χρήζουν
ερεύνης και ελέγχου. Ούτε εγώ, ούτε οι άλλοι συνάδελφοι είμαστε ειδικοί στο
Διοικητικό Συμβούλιο να αξιολογήσουμε τη σοβαρότητα αυτών των ευρημάτων.
Στη συνεδρίαση της περασμένης Τετάρτης που συζητήσαμε δια
μακρόν το θέμα, το μέγα ερώτημα που μας τέθηκε ήταν: Μας παραδόθηκε η
έκθεση από την εταιρεία, με συγκεκριμένα ευρήματα, τι θα την κάνουμε;
ΜΕΛΟΣ: Στον Εισαγγελέα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είχαμε τρεις λύσεις. Μία λύση να τη διαβιβάσουμε στην
εποπτεύουσα Αρχή που είναι το Υπουργείο Εργασίας. Το συζητήσαμε το θέμα
και διαπιστώσαμε ότι δεν πρέπει να πάει εκεί.
Δεύτερη λύση να τη διαβιβάσουμε στον Εισαγγελέα προς έρευνα
και να ορίσουμε έναν εξωτερικό Δικηγόρο να μην είναι οι δικοί μας που να
αναμειχθούν με την υπόθεση του εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου.
Και η τρίτη λύση, να τη βάλουμε στο αρχείο. Εννοείται ότι την τρίτη
λύση την απορρίψαμε ασυζητητί, ποιος αναλαμβάνει τέτοια ευθύνη, Εισαγγελέας
είμαι εγώ ή η Χριστοδουλίδου ή ο Νεστορίδης ή ο Χριστόπουλος ή οι υπόλοιποι
του Διοικητικού Συμβουλίου, για να πούμε δεν είναι αξιόλογα αυτά τα ευρήματα;
Ας τη βάλει ο Εισαγγελέας, μακάρι να τη βάλει στο αρχείο, να μην υπάρχει
τίποτε, εγώ θα είμαι ο ευτυχέστερος όλων.
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Θέλω να επισημάνω ότι στο συμφωνητικό που υπογράψαμε με την
εταιρεία περιλαμβάνεται και ένας όρος ότι «δε θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί η
έκθεση». Δυστυχώς δημοσιοποιήθηκε, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
Πάμε στη διακοπή της συνεργασίας γιατρών και άλλων, που είναι ο
Θόδωρος που κόπτεται; Έχω υποχρέωση να σας ενημερώσω για το θέμα της
διακοπής συνεργασίας.
ΜΕΛΟΣ: Τα βασικά συμπεράσματα δε θα μας τα πείτε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα δεν είμαι μόνον εγώ, είμαστε εννιά, κάνε λίγο υπομονή, δεν
μπορώ να μονολογώ συνέχεια.
Λοιπόν, έχω υποχρέωση να σας ενημερώσω για το θέμα της
διακοπής συνεργασίας με την Αρχίατρο, ορισμένους γιατρούς Οδοντιάτρους και
υπαλλήλους.
ΜΕΛΟΣ: Λάθος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ξυπνήσαμε ένα πρωί και είπαμε παίρνουμε το κεφάλι της
Αρχιάτρου ή των άλλων γιατρών, όπως μας κατηγόρησαν πολλοί και το
διαδίκτυο βούιξε και βουίζει ακόμα.
Διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο ότι τους τελευταίους μήνες έφευγαν
από τον Οργανισμό παραπεμπτικά, εισιτήρια, μόνον προς μία συγκεκριμένη
οφθαλμολογική κλινική. Με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του Νίκου
Καρούτζου και της Προέδρου του ΤΥΠ της Πόπης Χριστοδουλίδου γίνεται
επισταμένη έρευνα.
Και διαπιστώνεται ότι στη συγκεκριμένη κλινική που προωθούνταν
για χειρουργεία κυρίως για καταρράκτη, εκεί τους στέλναμε τους ασφαλισμένους
μας, συνεργάζονταν οι δύο Οφθαλμίατροί μας. Τα εισιτήρια υπογράφονταν από
την Αρχίατρο και τους άλλους αρμόδιους, που ήταν εντεταλμένοι γι΄ αυτή τη
διαδικασία.
Μόνο δύο νούμερα θα σας πω, για να μη λέω πολλά, να
καταλάβετε τι γινόταν. Από τα 51 παραπεμπτικά, από τα 51 εισιτήρια που είχαν
εκδοθεί στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου για όλες τις ιδιωτικές κλινικές, τα
δημόσια νοσοκομεία και όλα στην Αττική, τα 47 από τα 51 εκδόθηκαν για τη
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συγκεκριμένη κλινική. Προχωρήσαμε στη διακοπή της συνεργασίας της
Αρχιάτρου, του γραμματέα της, του Ελεγκτού Ιατρού και των δύο Οφθαλμιάτρων.
Πάμε παρακάτω τώρα, μετά από ενδεικτικό έλεγχο του Ταμία του
Γιώργου Χριστόπουλου και του Γενικού Γραμματέα του Νίκου Καρούτζου,
διαπιστώνονται άλλες παρατυπίες και περίεργες ενέργειες στα οδοντιατρικά. Εδώ
γίνεται το σώσε.
ΜΕΛΟΣ: Τι γίνεται να μας πεις Πρόεδρε, τι γίνεται;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι γίνεται;
ΜΕΛΟΣ: Τι γίνεται να μας πεις, δεν καταλαβαίνουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την περασμένη εβδομάδα αναγκαστήκαμε να ζητήσουμε και τις
λάβαμε τις παραιτήσεις των δύο Οδοντιάτρων μας και να διενεργήσουμε
εσωτερική πειθαρχική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη για το αν εμπλέκονται
και πόσο εμπλέκονται υπάλληλοι του ΕΔΟΕΑΠ.
Δεν μπορεί να στέλνονται πάκα δικαιολογητικών ασφαλισμένων για
πληρωμή χωρίς να γίνει έλεγχος αν αυτές οι οδοντιατρικές εργασίες έχουν γίνει ή
αν μας κοροϊδεύουν. Πάκα. Οι εντολές της κας Χριστοδουλίδου και της Διοίκησης
του ΕΔΟΕΑΠ είναι να έρχεται ο ίδιος ο ασφαλισμένος στον ελεγκτή, να βλέπει τι
θέλει να κάνει, θα βάλει ας πούμε τρία εμφυτεύματα, να πάει να τα βάλει τα
εμφυτεύματα, να γυρίσει στον ελεγκτή να δει τα έβαλε αυτά τα τρία ή έβαλε στη
γιαγιά του ή στη φιλενάδα του ή στη γυναίκα του ή στον άντρα της.
Να τα ελέγχει λοιπόν εάν πράγματι έγιναν οι οδοντοτεχνικές
εργασίες που έπρεπε να γίνουν και ο ίδιος ο ασφαλισμένος να πάει στο ισόγειο
στον υπάλληλο να υπογράψει μπροστά του και μετά να βγει το ένταλμα για να
μπει στο λογαριασμό του.
ΜΕΛΟΣ: Ποιος ελέγχει τον ελεγκτή;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περισσότερα γι΄ αυτά τα θέματα μπορούν να σας πουν οι
συνάδελφοι του ΤΥΠ για να μη μονολογώ εγώ γιατί δεν κάνει, θα σας πουν οι
συνάδελφοι και ο Γραμματέας. Πάμε στα θέματα Προσωπικού. Ως προς τις…
ΣΠ. ΜΕΤΑΞΑΣ: Απολύθηκαν με αποζημίωση οι γιατροί;
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ: Όχι παραιτήθηκαν.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι συγνώμη, υπέβαλαν παραίτηση, το είπα, τους καλέσαμε να
υποβάλλουν την παραίτησή τους και πράγματι την υπέβαλαν, δεν τους
πληρώσαμε. Κάποιος έπρεπε να πάρει άνω των 10 χιλιάδων αλλά δεν τα πήρε.
ΜΕΛΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφού τώρα γίνεται η πειθαρχική διαδικασία, εγώ θα βγάλω
πόρισμα ή οι συνάδελφοι;
ΜΕΛΟΣ: Θα αντικατασταθούν αυτοί;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αύριο ή μεθαύριο, έχουμε 74 αιτήσεις για πρόσληψη. Και μια και με
ρωτάς Αντώνη, ως προς τις προσλήψεις των γιατρών που κάναμε, αυτές που
γίνονται με διαφανείς διαδικασίες, για Οδοντιάτρους θα το αποφασίσουμε την
Τετάρτη, θα είναι έτοιμη η Επιτροπή που έχει συσταθεί, θα τους δει αύριο και
μεθαύριο και την Τετάρτη τους παίρνουμε. Κι αυτό που παρατηρείται σήμερα,
δηλαδή να πας στον Οδοντίατρο και να σε γράφει για σειρά το Σεπτέμβριο
Οκτώβριο θα μηδενιστεί, γιατί παίρνουμε 4-5 οδοντιάτρους.
Για τις προσλήψεις, για να μη μου πει κανένας κουβέντα, αυτές
γίνονται με διαφανείς διαδικασίες, μετά από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος,
δηλαδή με καθαρά αξιοκρατικά κριτήρια και όχι όπως γίνονταν μέχρι πρότινος.
Παίρνουμε τους καλύτερους. Έναν υπάλληλο, αυτό μάλλιασε η γλώσσα μας να
λέμε, έναν υπάλληλο μπορείς να πάρεις ενός γνωστού και λοιπά, το γιατρό, το
δικηγόρο, σε αυτές τις θέσεις πρέπει να έχεις τους καλύτερους κι όχι τον φίλο
μου, τη φίλη μου, τη γκόμενα, το γκόμενο.
Τους τελευταίους μήνες διακόψαμε τη συνεργασία με έναν
υπάλληλο, τον Τομεάρχη Εσόδων και με έναν δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας
μας. Ο συγκεκριμένος υπάλληλος του Τομέα Εσόδων ήταν μια ειδική περίπτωση,
η οποία όλους μας στενοχώρησε και μπορώ να σας πω και προσωπικά
τιναζόμασταν στον ύπνο μας. Δυστυχώς είχε υπογράψει μια σύμβαση πριν από
τρία χρόνια με τον Οργανισμό, που δεν ξέρω αν τέτοιου είδους συμβάσεις αν τις
συναντάει κανείς αλλού.
ΜΕΛΟΣ: Τι εννοείτε;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πέραν του υψηλότατου μηνιαίου μισθού του, 5.300 το μήνα συν οι
κρατήσεις, έπρεπε λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον υπάλληλο αν τον
απολύσουμε να του πληρώσουμε αποζημίωση για 18 χρόνια που ήταν στον
προηγούμενο εργοδότη κι όχι για 3 χρόνια.
ΜΕΛΟΣ: Τη σύμβαση αυτή ποιος την έκανε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δηλαδή έβγαινε μια αποζημίωση άνω των 120 χιλιάδων ευρώ, για
3 χρόνια.
ΜΕΛΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ συνάδελφοι, ακούστε τι γίνεται τώρα, εγώ δεν ήρθα
εγώ να κρύψω λόγια και να ωραιοποιήσω καταστάσεις, εδώ ήρθα να σας πω την
κρισιμότητα.
ΜΕΛΟΣ: Είχε υποπέσει σε αδίκημα ο κύριος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προσπαθήσαμε να τον πείσουμε να φύγει, χωρίς αποτέλεσμα.
Ρωτήσαμε τη Νομική Υπηρεσία τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, πως
μπορούμε να απεμπλακούμε, γιατί 5.300 το μήνα είναι χρήμα.
Ρωτήσαμε επίσης και άλλους Νομικούς που γνωρίζουμε και από
ΕΣΗΕΑ, ΕΠΗΕΑ, ρωτήσαμε και Θεσσαλονίκη. Η απάντηση όλων των Νομικών
ήταν μία: Με αυτή τη σύμβαση που έχει υπογράψει ο Οργανισμός, είσαστε
δεμένοι χειροπόδαρα, θα πρέπει να του τα δώσετε, αν τον απολύσετε και
προσφύγετε στη δικαιοσύνη θα αναγκαστείτε να τον επαναπροσλάβετε και να
τον χρυσοπληρώσετε.
Δεν είχαμε άλλο δρόμο από τη διαπραγμάτευση, τι να κάναμε σε
αυτή την περίπτωση, μήπως τον πείσουμε να μειώσουμε το ποσόν της
αποζημίωσης. Σε πρώτη φάση κατέβηκε στα 100, 98, 99 κάτι τέτοια. Τελικά να
μη σας τα πολυλογώ τώρα να μη στεκόμαστε σε αυτά, πείστηκε μετά από
παρέμβαση όλων εδώ των συναδέλφων, ο ένας τον έπιανε μετά τον άλλον και
μετά από πιέσεις δέχθηκε μείωση.
Όμως συνάδελφοι γι΄ αυτό αναγκάζομαι να το πω και με πόνο,
αναγκάστηκα εγώ να υπογράψω μαζί του, μετά από απόφαση βέβαια του
Διοικητικού Συμβουλίου, τροποποιητική σύμβαση που την ώρα που την
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υπέγραφα ντρεπόμουνα γι΄ αυτό που έκανα, δεν είχαμε όμως άλλη λύση. Δεν
είχαμε άλλη λύση, δε γινόταν αλλιώς και έφυγε τελικά ο υπάλληλος, αφού έλαβε
αποζημίωση 65.794 ευρώ.
Του Δικηγόρου η περίπτωση ήταν πιο εύκολη υπόθεση…
Θ. ΒΑΡΙΚΟΣ: Επανέρχομαι, είπα να έρθουν οι πτυχιούχοι, είναι πολύ χαμηλό το
επίπεδο.
ΜΕΛΟΣ: Εδώ εγώ δεν είμαι υπάλληλός σας, είμαι μέτοχος. Απαιτώ λοιπόν να
ακούσω στη συνέχεια, δε σας διακόπτω, ποιος έκανε τη σύμβαση.
ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ κύριε συνάδελφε. Εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει θα τα πούμε.
Πάμε συνάδελφοι παρακάτω, του Δικηγόρου του κ. Τουλιάτου ήταν
πιο εύκολη η υπόθεση και έληξε πιο ανώδυνα, έφυγε πιο ανώδυνα. Αυτά
προσπαθούμε να μαζέψουμε κι αυτά κάνουμε. Τώρα, πόσο το πετυχαίνουμε
αυτό, θα το κρίνετε εσείς, πάμε παρακάτω, πάμε τώρα στα πολύ δύσκολα και
κλείνω για να μη μονολογώ με τα πολύ δύσκολα.
Τρία ταμεία και αγγελιόσημο: Στη Γενική Συνέλευση της ΕΣΗΕΑ την
περασμένη Τετάρτη εδώ στον ίδιο χώρο έκρουσα τον κώδωνα του κινδύνου και
φώναξα επανειλημμένα ότι «ανησυχώ ιδιαίτερα για την όλη κατάσταση στον
κλάδο μας».
Επαναλαμβάνω και σήμερα εδώ στη Γενική Συνέλευση του
ΕΔΟΕΑΠ την ίδια κραυγή: Ανησυχώ όσο ποτέ άλλοτε και εξηγούμαι: Θα
διαβάσατε, θα ακούσατε, ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να ιδρυθούν και να
λειτουργήσουν

μόνο

τρία

ταμεία

στην

Ελλάδα,

των

μισθωτών,

των

αυτοαπασχολούμενων και των αγροτών. Το ανακοίνωσε ο αρμόδιος Υπουργός
Εργασίας, αυτό σημαίνει αν πραγματοποιηθεί ότι τελειώνει το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, θα
τελειώσουμε όλοι.
Ο Υπουργός είχε ανακοινώσει ότι «οι συζητήσεις θα αρχίσουν από
αυτό το μήνα» δηλαδή τώρα τον Ιούνιο. Σας θυμίζω συνάδελφοι ότι τέτοια
πρόθεση υπήρχε από την Κυβέρνηση Καραμανλή το 2008, δηλαδή τότε λέγαμε

41

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – 4/6/2014

να μπει το ΤΣΠΕΑΘ, η απόφασή τους ήταν να μπει το ΤΣΠΕΑΘ, γιατί δεν είχαμε
ΕΤΑΠ τότε, στο ΙΚΑ, όπου εντάχθηκαν όλοι οι μισθωτοί.
Τότε ήμουνα Πρόεδρος στην ΕΣΗΕΑ, καταφέραμε με συναντήσεις
με τον τότε Πρωθυπουργό να μπούμε αρχικά στο ταμείο το λεγόμενο των
επιστημόνων νομικών γιατρών και μηχανικών για ένα τρίμηνο περίπου που
γίνονταν οι εργασίες και στη συνέχεια μετά από αλλεπάλληλες παρεμβάσεις να
φτιάξουμε το δικό μας ταμείο το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και έτσι δεν πειράχτηκε το ταμείο
σύνταξης αλλά και το ταμείο το δικό μας ο ΕΔΟΕΑΠ.
Τότε έφτιαχνε το νομοσχέδιο ένας Καθηγητής, αμερικανοτραφής,
αμερικανικής προέλευσης και μάλιστα όταν πήγαμε στον Πρωθυπουργό, απλώς
για την ιστορία μια κουβέντα, λέει γιατί τους βάζεις τους Δημοσιογράφους στο
ΙΚΑ; Και λέει κ. Πρόεδρε είναι μισθωτοί κι αφού είναι μισθωτοί θα πάνε στο ΙΚΑ
και λέει ο Καραμανλής όχι δε θα πάνε στο ΙΚΑ οι Δημοσιογράφοι, θα φτιάξουν
δικό τους ταμείο. Δεν το λέω αυτό για τον Καραμανλή τώρα και για τον κάθε
έναν, έχω υποχρέωση να το πω.
Πάμε στον δεύτερο μεγάλο κίνδυνο για τον κλάδο μας, το
αγγελιόσημο. Το αγγελιόσημο αυτή τη φορά βρίσκεται σε κίνδυνο. Ποτέ άλλοτε
για το αγγελιόσημο δεν ήταν τόσο δύσκολα τα πράγματα, όσο είναι σήμερα.
Θέλουν να καταργήσουν το αγγελιόσημο ή στην καλύτερη περίπτωση να το
μειώσουν από 20% και 21% που είναι σήμερα στο 10%.
Είτε το ένα γίνει, η κατάργηση, είτε η μείωση, τιναχθήκαμε στον
αέρα, ο κλάδος τελειώνει. Αν μπορείτε να το καταλάβετε αυτό το πράγμα και να
μην ασχολούμαστε με τον.. και με τον Κεδίκογλου να ασχοληθούμε, αλλά εδώ
είναι το πρόβλημά μας.
ΜΕΛΗ: (Φωνές)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλά, φωνάξτε. Μέχρι τώρα συνάδελφοι είχαμε συμμάχους στο
αγγελιόσημο τους εργοδότες. Μέχρι τώρα είχαμε τους εργοδότες συμμάχους κι
αυτό απέτρεπε σε μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο. Σήμερα όμως τα πράγματα..
ΜΕΛΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προφανώς δε θέλουν να ακούσουν αλήθειες, από κει και πέρα ας
κάνουν ότι θέλουν, εγώ πρέπει να τα πω για να ενημερωθούν όσοι θέλουν να
ακούσουν. Δε θέλουν, μπορούν να βγουν έξω όσοι δε θέλουν να τα ακούσουν.
Σήμερα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει, δεν τους έχουμε συμμάχους,
καταλάβετε.
ΜΕΛΟΣ: Δεν τους είχαμε ποτέ..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και δεν τους έχουμε συμμάχους κι αυτό είναι κακό, ή μάλλον
έχουμε κάποιους από τους εργοδότες συμμάχους, από αυτούς που θέλουν τη
διατήρηση του αγγελιοσήμου με τη σημερινή μορφή. Αν τελικά χάσουμε το
αγγελιόσημο, πάει το ΕΤΑΠ, πάει ο ΕΔΟΕΑΠ, πάνε οι Ενώσεις, χάνονται τα
πάντα, χάνεται ο κλάδος.
Δύο προτάσεις υπάρχουν, γιατί θα μου πείτε τι κάνουμε σε αυτή
την περίπτωση;
ΜΕΛΟΣ: Περίθαλψη, οι εργοδότες που έχουν;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ. Τι κάνουμε σ΄ αυτή την περίπτωση. Πρώτον,
πίεση στον Πρωθυπουργό και μόνο στον Πρωθυπουργό, το επαναλαμβάνω,
ξέρω τι λέω, όχι σε Υπουργούς ή άλλους κυβερνητικούς παράγοντες, μόνο στον
Πρωθυπουργό, για να μην ενταχθούμε στα τρία ταμεία και να μην πειραχθεί το
αγγελιόσημο. Να δεσμευθεί και πάλι ο Σαμαράς, ότι δεν πειράζονται το
αγγελιόσημο και τα ταμεία. Αυτό μπορούν να το κάνουν οι Ενώσεις και να μπουν
μπροστάρηδες και να προχωρήσουν.
Η δεύτερη λύση: Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση από
πλευράς Σαμαρά κατεβαίνουμε στους δρόμους, δεν έχουμε άλλη επιλογή.
Αρχίζουμε πολυμέτωπες κινητοποιήσεις όλοι μαζί και αγώνες διαρκείας. Να
επαναλάβουμε αυτό…
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώνω συνάδελφοι γιατί φαντάζομαι σας κούρασα και δε
θέλετε να ακούτε αλήθειες. Να επαναλάβουμε αυτό που θυμούνται οι
παλαιότεροι στη δεκαετία του ΄70, με σύνθημα «όχι στην ισοπέδωση και
καταστροφή του κλάδου μας».
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Αυτά έχω να πω εγώ, εγώ ήρθα να πω αλήθειες εδώ, αυτές είναι οι
αλήθειες, αν στενοχώρησα, αν στενοχωρώ, αυτά είναι τα πραγματικά
περιστατικά. Θα ακολουθήσει ο Ταμίας ο κ. Χριστόπουλος, σύμφωνα με την
ημερήσια διάταξη, για να δείτε πως πάμε στα οικονομικά, εγώ δεν μπήκα στα
οικονομικά καθόλου.
Ο κ. Χριστόπουλος έχει το λόγο.
Γ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ένας Ταμίας συνήθως λέει δυσάρεστα πράγματα κι εγώ
νομίζω δε θα ξεφύγω από τον κανόνα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σαν Ταμίας του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΕΔΟΕΑΠ σας παρουσιάζω σήμερα τον ισολογισμό του
οικονομικού έτους 2013 καθώς και τον προϋπολογισμό του 2014 και θα
προσπαθήσω να είμαι σύντομος για να μείνει χρόνος να μιλήσουν περισσότεροι
συνάδελφοι και να μη σας βομβαρδίσω με πολλά νούμερα.
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Γ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ο ισολογισμός της χρήσης 1/1/2013 έως 31/12/2013 για
τέταρτη συνεχή χρονιά παρουσιάζει ζημία-έλλειμμα 25.079.869, χαμηλότερο
κατά περίπου 1.827.313 ευρώ σε σχέση με το 2012 και υψηλότερο κατά 5,5
εκατομμύρια από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού.
Εδώ θα πρέπει να σημειώσω ότι το έλλειμμα ξέφυγε από τις
προβλέψεις του προϋπολογισμού διότι το Διοικητικό Συμβούλιο άργησε να πάρει
τα επώδυνα μέτρα για την εξοικονόμηση των δαπανών. Αντί δηλαδή να τα πάρει
το Σεπτέμβριο του 2013, μετατέθηκαν για τον Ιανουάριο του 2014. Αν τα μέτρα
ίσχυαν από το Σεπτέμβριο, το έλλειμμα θα έκλεινε στα 21 εκατομμύρια περίπου,
θα είχαμε δηλαδή ένα «κέρδος» 4 εκατομμύρια.
Το έλλειμμα τώρα στον προϋπολογισμό οφείλεται για άλλη μια
φορά στην κατάρρευση των εσόδων κυρίως από τρεις καθοριστικούς
παράγοντες.
- Πρώτον στη μείωση των προσόδων από τα περιουσιακά στοιχεία του
ΕΔΟΕΑΠ, τόκοι δηλαδή και τα λοιπά κατά 1.590.000 ευρώ.
- Δεύτερον στην απώλεια κατά 603.000, σχετικά μικρό, από το αγγελιόσημο,
που από 21.022.000 το 2012 έκλεισε στα 20.419.000 ευρώ το 2013.
Συνάδελφοι για να καταλάβουμε τη συρρίκνωση των εσόδων από το
αγγελιόσημο αρκεί να σας αναφέρω ότι τα έσοδα από το αγγελιόσημο το 2010
ήταν 40.500.000, δηλαδή διπλάσια από αυτά που κλείσαμε το 2013. Αυτό ως
γνωστόν οφείλεται στη μείωση της διαφημιστικής δαπάνης λόγω της
οικονομικής κρίσης, καθώς και στη μεγάλη αιμορραγία προς τα internetικά
sites που ως γνωστόν δεν καταβάλλουν αγγελιόσημο.
- Τρίτον στη μείωση των εισφορών κατά 393.000 ευρώ λιγότερα από το 2012.

Έτσι τα έσοδα έκλεισαν για το 2013 στα 29.102.640 περίπου από
31.992.799 το 2012, δηλαδή κατά 2.890.000 ευρώ λιγότερα.
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Πάμε στα έξοδα. Εδώ πήγαμε καλύτερα. Τα έξοδα έκλεισαν στα
53.519.000 ευρώ, δηλαδή κατά 4,5 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα σε σχέση με το
2012. Η μείωση οφείλεται κατά 1.755.000 στις παροχές της εφάπαξ ενίσχυσης,
κατά 1.400.000 στις αποδοχές του προσωπικού και κατά 1.325.000 ευρώ
συνολικά στις παροχές υγείας, υγεία δηλαδή και επιδόματα.
Προϋπολογισμός 2014.
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Γ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Συνάδελφοι όπως όλοι γνωρίζετε το Διοικητικό Συμβούλιο
μπροστά στην ορατή απειλή ο ΕΔΟΕΑΠ να μπει σε δραματικές οικονομικές
περιπέτειες, που απειλούσαν χωρίς υπερβολή κι αυτήν ακόμα την ύπαρξή του,
αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη λήψη επώδυνων μέτρων για όλους τους
ασφαλισμένους μετόχους.
Αυτό που θέλω να γίνει κατανοητό από όλους τους συναδέλφους
είναι ότι ό,τι έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο έγινε με αίσθημα ευθύνης και με
πόνο ψυχής, αλλά πιστέψτε μας δεν υπήρχε άλλη λύση. Τα μέτρα αυτά που θα
τα αναφέρω πολύ σύντομα, γιατί όλοι τα γνωρίζετε, είναι η κατάργηση δώρων
Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας των συνταξιούχων, η μείωση των επικουρικών
συντάξεων, η μείωση της εφάπαξ ενίσχυσης, η μείωση στις αποδοχές του
διοικητικού και ιατρικού προσωπικού.
Παράλληλα, γίνονται τεράστιες προσπάθειες από όλο το Διοικητικό
Συμβούλιο για την περιστολή και εξορθολογισμό των δαπανών στο ΤΥΠ, με
καινούριες συμβάσεις με διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικά θεραπευτήρια με
σημαντικά μειωμένες τιμές, καθώς και στη φαρμακευτική δαπάνη.
Στον τομέα

των εσόδων

τελείωσε

η

λογιστικοποίηση

του

αγγελιοσήμου, που είχε ξεκινήσει η προηγούμενη Διοίκηση, για εγγραφές από
1/1/2013 και τους όποιους διακανονισμούς γίνονται από προηγούμενα έτη.
Σίγουρα η λογιστικοποίηση του αγγελιοσήμου δεν εξασφαλίζει και την αυτόματη
είσπραξή του, γι΄ αυτό προσπαθούμε σε συνεργασία με τον τομέα εσόδων να
μάθουμε επιτέλους ποιο είναι το πραγματικό οφειλόμενο ποσό από το
αγγελιόσημο.
Ως προς το σκοπό αυτό κατηγοριοποιήσαμε τους οφειλέτες κατά
οφειλόμενο ποσό, για να συμφωνήσουμε τις καρτέλες τους. Η διαδικασία άρχισε
να υλοποιείται, με οφειλέτες άνω των 10 χιλιάδων ευρώ σε δεύτερο στάδιο
μεταξύ 5 και 10 και μετά για όλους.
Να σας αναφέρω ενδεικτικά: Στο πρώτο κομμάτι πάνω από 10
χιλιάδες ευρώ από αγγελιόσημο και εισφορές είναι 542 που φαίνεται ότι μας
οφείλουν περίπου 33 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτούς τους 542, οι 232 είναι στη
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Νομική Υπηρεσία και οι 46 είναι πελάτες εξωτερικού με όλες τις δυσκολίες που
έχουν να εισπραχθούν.
Όπως καταλαβαίνετε θα δούμε πόσα από αυτά θα πάρουμε και
πότε θα τα πάρουμε. Τα μισά δηλαδή είναι στη δικαιοσύνη. Παρ΄ όλες τις
δυσκολίες θέλω να πιστεύω, παράλληλα φυσικά με τη διαδικασία είσπραξης, ότι
σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε μία σχεδόν πλήρη εικόνα για τις
απαιτήσεις του αγγελιοσήμου και θα έχουμε βρει γρήγορες και αποτελεσματικές
λύσεις για την είσπραξή τους. Ενδεχομένως, προσωπική μου άποψη, να δούμε
ακόμα και τη λύση των εισπρακτικών εταιρειών.
Συνάδελφοι στα μέτρα που προτάθηκαν από τη Διοίκηση είναι και η
αύξηση της εισφοράς των εργαζομένων από 3% σε 5%, αυτό που θα κληθείτε να
αποφασίσετε σήμερα. Αν αυτό συμβεί, θα είναι ένα έσοδο για τον ΕΔΟΕΑΠ από
1,3 μέχρι 1,5 εκατομμύριο ευρώ για το εξάμηνο, αν το πάρουμε από τώρα,
αλλιώς 3 εκατομμύρια περίπου. Ξέρω πάρα πολύ καλά τις μειώσεις στους
μισθούς των εργαζομένων, αλλά προτείνω αυτό το μέτρο να υποστηριχθεί. Εσείς
θα αποφασίσετε.
Συνάδελφοι σκεφτείτε με μία εισφορά του 3% που ισχύει σήμερα
έχουμε μία υψηλή ποιότητα παροχών υγείας, ένα καλό εφάπαξ και μία
ικανοποιητική επικουρική σύνταξη. Θα πρέπει οι εργαζόμενοι όπως και οι
συνταξιούχοι και οι υπάλληλοι του ΕΔΟΕΑΠ να συνεισφέρουν σε αυτή τη μεγάλη
προσπάθεια που γίνεται για τη διάσωσή του. Ας σκεφτούν οι εργαζόμενοι πως με
αυτό το επιπλέον 2% που τους ζητάμε θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε με
κάποιο τρόπο τους άνεργους συναδέλφους μας που αυξάνονται συνεχώς.
Σύμφωνα με τα μέτρα που πήραμε στο Διοικητικό Συμβούλιο
λοιπόν για εξορθολογισμό των δαπανών και της προσπάθειας που γίνεται και θα
εξακολουθούν να γίνονται για την αύξηση των εσόδων, ελπίζουμε ότι το έλλειμμα
στο τέλος του 2014 θα κλείσει περίπου στα 7 εκατομμύρια ευρώ ή στα 8,5 αν δεν
ψηφιστεί από τη Γενική Συνέλευση η αύξηση της εισφοράς. Έτσι τα έσοδα
προϋπολογίστηκαν στα 32.170.000 ευρώ και τα έξοδα στα 39.192.920 ευρώ.
Συνάδελφοι, όπως όλοι καταλαβαίνετε, κανένας μας από το
Διοικητικό Συμβούλιο δεν θριαμβολογεί που θα μειώσουμε το έλλειμμα, επιτυχία
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θα ήταν να το μηδενίσουμε ή και να παρουσιάσουμε κέρδη. Γι΄ αυτό καλώ όλους
τους συναδέλφους Ενώσεις και μέλη να περιφρουρήσουμε με πρώτη
προτεραιότητα το αγγελιόσημο και την επέκτασή του στο διαδίκτυο, γιατί χωρίς
αυτό ο ΕΔΟΕΑΠ τελείωσε.
Κατά δεύτερο λόγο να επεξεργαστούμε ένα plan-b. Κατά την
κατάθεση του προϋπολογισμού του 2014 στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και στη
συνάντηση με τα Διοικητικά Συμβούλια των τεσσάρων Ενώσεων που απαρτίζουν
τον ΕΔΟΕΑΠ, επεσήμανα την ανάγκη να επεξεργαστούμε μία λύση, ένα plan-b
για το τι ΕΔΟΕΑΠ θέλουμε και για το τι ΕΔΟΕΑΠ μπορούμε να έχουμε.
Ακόμα και αν το αγγελιόσημο δεν πειραχθεί, ο ΕΔΟΕΑΠ με
έλλειμμα 8,5 με 10 εκατομμύρια ετησίως δεν σώζεται για πολύ. Τα ταμειακά μας
διαθέσιμα συνεχώς μειώνονται και ο περήφανος και κραταιός κουμπαράς του
ΕΔΟΕΑΠ σπάει καθημερινώς για τις ανάγκες της λειτουργίας του.
Να σας αναφέρω ότι ο κουμπαράς του ΕΔΟΕΑΠ με χθεσινά
στοιχεία έχει ως εξής: Στην Τράπεζα της Ελλάδος 16 εκατομμύρια, αυτά που
έχουν απομείνει, ομόλογα 9,7, μετοχές 3,5, αμοιβαία 3,5, έντοκα 5 εκατομμύρια,
καταθέσεις-ταμείο 8,8 εκατομμύρια, σύνολο 46,5 εκατομμύρια. Αυτά είναι όλα τα
διαθέσιμα, όλη η περιουσία του ΕΔΟΕΑΠ.
ΜΕΛΟΣ: Είναι και το 10% του ΑΚΑΓΕ;
Γ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι δεν είναι, δεν το είπε κανένας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι δυστυχώς.
Γ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνοντας συνάδελφοι σας καλώ να εγκρίνετε με την
ψήφος σας τον ισολογισμό της χρήσης 1/1/2013-31/12/2013, καθώς και τον
προϋπολογισμό του 2014. Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε στον Πρόεδρο της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Πριν συνάδελφοι δυο νούμερα θα σας πω εγώ από το
αγγελιόσημο, γιατί προφανώς μπορεί να μην τα ακούσατε: Το 2008 είχαμε
εισπράξεις από αγγελιόσημο 59 εκατομμύρια, χοντρικά σας τα λέω, πέρυσι
είχαμε 20 εκατομμύρια. Απλώς για να έχετε μια εικόνα το τι γίνεται.
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Πάμε παρακάτω, ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής ο κ.
Μοσχούλας έχει το λόγο.
Α. ΜΟΣΧΟΥΛΑΣ: Εγώ θα δώσω μία συνέχεια στα όσα είπε ο κ. Χριστόπουλος,
για να μη σας κουράσω με αριθμούς αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες.
Όπως όλοι έχετε αντιληφθεί, είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση όσον
αφορά τη βιωσιμότητα του ταμείου μας. Είτε θέλετε να το πιστέψετε είτε όχι, τα
νούμερα αυτό λένε, είδατε προηγουμένως τον κουμπαρά.
Η πλευρά της Διοίκησης σε ότι αφορά τον προϋπολογισμό είναι
αισιόδοξη για μείον 7 εκατομμύρια το 2014 που διανύουμε, αυτό δείχνουν και τα
πρώτα στοιχεία του 2014 που λίγο-πολύ τα είδαμε. Εμείς σαν Εξελεγκτική λέμε
γύρω στα 10 εκατομμύρια μείον το 2014, θα είναι η πέμπτη χρονιά που ο
Οργανισμός θα έχει έλλειμμα.
Ότι αφορά τους ανέργους, είναι στον αριθμό 2.150, εκ των οποίων
οι 951 είναι οι άνεργοι που καταβάλλουν εξ ιδίων την εισφορά τους, υπάρχουν
και αυτοί σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, για να μη λέμε μόνο τα
αρνητικά για τους συναδέλφους, να λέμε και τα θετικά στοιχεία.
Αλλά η απότομη αύξηση των ανέργων σε συνδυασμό και με τους
233 συναδέλφους που βρίσκονται σε επίσχεση, όλοι αντιλαμβάνεστε ότι
μεταβάλλει τη σχέση εργασίας εργαζομένου και συνταξιούχου και μοιραία
επιβαρύνει τα δεδομένα του Οργανισμού, που εμείς προτείνουμε στη Διοίκηση
μέσα από την έκθεσή μας, σίγουρα μία νέα αναλογιστική μελέτη για να δούμε
που πάμε, γιατί τα πράγματα πάνε προς το χειρότερο κι όχι προς το καλύτερο.
Ότι αφορά τον ισολογισμό… και κάτι για το ΑΚΑΓΕ που ακούστηκε
προηγουμένως, δεν αναφέρεται σε κανέναν ισολογισμό του ταμείου μέχρι τώρα.
Το ποσό ήταν το 2012 14 εκατομμύρια, το αγγελιόσημο που εισπράξαμε από το
2013 ήταν γύρω στα 20 εκατομμύρια και κάτι, δηλαδή συν 2 εκατομμύρια, είναι
16 εκατομμύρια αυτά που οφείλουμε και λέω "οφείλουμε" γιατί εκδικάστηκε κα
Σπανοπούλου η υπόθεση και περιμένουμε την απόφαση αν δεν κάνω λάθος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη Άγγελε, όπως με ενημέρωσε ο κ. Μέλισσας ο Νομικός
μας Σύμβουλος, δεν έχει εκδοθεί απόφαση για το ΑΚΑΓΕ, ούτε και για το PSI,
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επειδή γράφτηκε σε κάποιες εφημερίδες σας ενημερώνω ότι δεν έχουμε
απόφαση που να αφορά εμάς. Αφορά άλλα ταμεία, όχι όμως εμάς, είναι σε
εκκρεμότητα. Συνέχισε Άγγελε.
Α. ΜΟΣΧΟΥΛΑΣ: Λοιπόν ότι αφορά το αγγελιόσημο, ακούσατε κάποια στοιχεία
και από τον Πρόεδρο και από τον Ταμία. Η κορύφωση του αγγελιοσήμου ήταν το
2008, 60 εκατομμύρια.
Από κει και μετά μέχρι το 2012 ήταν σε μία ελεύθερη πτώση 10
εκατομμυρίων κάθε χρόνο και φτάσαμε στα 21 του 2012, αλλά αν μπορεί να
θεωρηθεί αχτίδα ελπίδας είναι ότι δεν έπεσε κάτω από τα 20 εκατομμύρια το
2013, ήταν 20 εκατομμύρια και κάτι. Η μείωση από το αγγελιόσημο ήταν μόνο
600 χιλιάδες στο χρόνο αυτό.
Και σε όλα αυτά που είπε ο Πρόεδρος ότι αφορά το αγγελιόσημο,
να προσθέσω δύο άλλους παράγοντες. Ένας είναι ο παράγοντας που η
Υπηρεσία Εσόδων μας έθιξε σε μας, ότι διεκδικούμε αγγελιόσημο από το 1996
από υπηρεσίες και από επιχειρήσεις που δεν υπάρχουν πια.
Αντιληφθείτε τι κυνηγάμε λοιπόν, το τίποτα, όπως λέει και ο κύριος
από δω. Και μάλιστα ο Τομέας Εσόδων σε συνεργασία με τη Διοίκηση
επιβάλλεται να προτείνει μία ημερομηνία από την οποία θα αρχίσουμε και μετά
να διεκδικούμε αγγελιόσημο και μετά τη λογιστικοποίηση που είπε ο κ.
Χριστόπουλος ότι άρχισε το 2013 και ξέρουμε πλέον από ποιον να ζητήσουμε, τι,
πόσα.
ΜΕΛΟΣ: Και το πότε όμως.
Α. ΜΟΣΧΟΥΛΑΣ: Το πότε, υπάρχει μια διαδικασία μετά. Τις περισσότερες των
περιπτώσεων αναλαμβάνει η Νομική Υπηρεσία, το αντιλαμβάνεστε αυτό.
Αλλά ότι αφορά το αγγελιόσημο είναι ότι πρέπει να μπει μία
ημερομηνία ορόσημο και από κει και μετά να σταματήσουμε, γιατί ασχολούνται
και οι υπάλληλοι, δεν μπορούν να κάνουν τίποτε και χάνουμε την ουσία του
πράγματος που είναι το τώρα.
Και το δεύτερο με το αγγελιόσημο, ξέρετε ότι έχουμε χρέη από
αγγελιόσημο από εταιρείες του εξωτερικού; Δεν ειπώθηκε, σας το λέω εγώ, είναι
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γύρω στα 3,5 εκατομμύρια. Εκεί ποιο είναι το πρόβλημα στη διεκδίκησή τους;
Υπάρχει μία περίπτωση μιας προσφυγής στο ευρωπαϊκό δικαστήριο, που μπορεί
να ανοίξει ο ασκός του Αιόλου μετά.
Έχουμε τι έχουμε με το αγγελιόσημο, αντιλαμβάνεστε αν μας
έρθουν κι από άλλη πλευρά, αυτά που μπορεί να μας έρθουν. Γι΄ αυτό και
χρειάζεται ειδική μεταχείριση και από ότι γνωρίζω η Διοίκηση το διαχειρίζεται
σοβαρά το θέμα και σε συνεργασία και με το ΕΤΑΠ, γιατί και ο κλάδος του
ΤΣΠΕΑΘ έχει το ίδιο πρόβλημα και εκεί υπάρχουν χρέη.
ΜΕΛΟΣ: Άλλες βάσεις δεν υπάρχουν στο ΕΤΑΠ;
Α. ΜΟΣΧΟΥΛΑΣ: Άλλες βάσεις ναι, έχουν χρέη και στο ΕΤΑΠ.
ΜΕΛΟΣ: Κακώς έχουν χρέη.
Α. ΜΟΣΧΟΥΛΑΣ: Λοιπόν πριν φτάσω σε κάποιες προτάσεις, επειδή γράφτηκε
στο διαδίκτυο με την όλη αυτή ιστορία με την εταιρεία που ανέλαβε την υπόθεση,
τον διαχειριστικό έλεγχο και ήρθε στο φως της δημοσιότητας ένα μέρος, εκεί
μέσα αναφέρεται και κάτι για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Είμαι υποχρεωμένος να
απαντήσω.
ΜΕΛΟΣ: Για τη δική σας;
Α. ΜΟΣΧΟΥΛΑΣ: Ναι για την τωρινή και πρέπει να απαντήσουμε, διότι εκεί
γράφεται ότι η Εξελεγκτική Επιτροπή στο διάστημα των 14 μηνών που και αυτή
έχει όπως και η νέα Διοίκηση δεν έχει βρει τίποτε επιλήψιμο στα δεδομένα που
εξέτασε. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω υποθέσεις που νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον.
Εάν η Διοίκηση μου δώσει το λόγο κι εσείς θέλετε, εγώ μπορώ να σας τις
αναφέρω.
ΜΕΛΗ: Ναι, ναι.
Α. ΜΟΣΧΟΥΛΑΣ: Ξεκάθαρα πράγματα, εντάξει; Το αν είναι επιλήψιμο ή όχι δε
θα το κρίνω εγώ, εγώ θα κάνω την αναφορά με βάση αυτά που βρήκαμε στα
πρακτικά και με το τι συζητήσαμε με τους ανθρώπους του Οργανισμού τους
εργαζόμενους, εγώ δε θα πω αν είναι επιλήψιμο ή όχι, εντάξει; Για να
εξηγούμαστε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχώρα.
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Α. ΜΟΣΧΟΥΛΑΣ: Ξεκινώ λοιπόν συνάδελφοι και συναδέλφισσες:
Υπάρχει εργαζόμενος ή εργαζόμενη, για να μη λέμε και το φύλλο,
για να μην καθορίζουμε και τους μισούς τους βγάζουμε απέξω, πάντα θα μιλάω
έτσι, που έχει πάρει έναντι εφάπαξ σε δύο δόσεις 40 χιλιάδες ευρώ και με τους
τόκους αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 45. Κάποτε η εφάπαξ προκαταβολή
δινόταν για ψύλλου πήδημα, τώρα μόνο για το τελευταίο εξάμηνο αν θέλεις να
κάνεις εξαγορά στο ΤΣΠΕΑΘ και δεν τα βλέπεις τα χρήματα, πηγαίνουν
κατευθείαν.
Το επιλήψιμο για μένα σε αυτή την υπόθεση είναι ότι όταν ο
συνάδελφος ή η συναδέλφισσα πήρε τη δεύτερη δόση των 10 χιλιάδων, γιατί η
πρώτη ήταν 30, η Διοίκηση πήρε απόφαση στις 14 Γενάρη πέρσι, η αίτηση έχει
αριθμό πρωτοκόλλου 23 Γενάρη και δεν υπογράφει ο ίδιος ή η ίδια, αλλά έχει ένα
«αα» και μία μουτζούρα. Αυτή είναι η μία περίπτωση.
Μ. ΤΟΥΦΕΞΗ: Πότε έγινε αυτό πέστε μας.
Α. ΜΟΣΧΟΥΛΑΣ: Πέρσι το Γενάρη κα Τουφεξή. Εμείς δεν παίρνουμε αποφάσεις,
εμείς όλα αυτά τα καταγράφουμε στις τρίμηνες εκθέσεις μας προς το Διοικητικό
Συμβούλιο. Εγώ σας καταγράφω γεγονότα, το τι έγινε κύριε συνάδελφε, μάλιστα
έχουμε κατηγορηθεί ως Εξελεγκτική ότι θέλουμε να συνδιοικήσουμε και το λέω
και δημόσια: Δε θέλω να συνδιοικήσω, προτείνω και επισημαίνω, οι αποφάσεις
ανήκουν στους κυρίους και στις κυρίες.
ΜΕΛΟΣ: Είχε κατηγορηθεί και η προηγούμενη Διοίκηση υπό την Προεδρία μου
για τη Διοίκηση…
Α. ΜΟΣΧΟΥΛΑΣ: Λοιπόν περιπτώσεις ιατρικές από το 2010: Χειρουργεία
εξωτερικού, εκκρεμότητα σε μία περίπτωση συναδέλφου ή συναδέλφισσας στη
Γερμανία που πληρώθηκαν δύο φορές τα νοσήλια, 16.800 το ποσό και στο
λογαριασμό του συναδέλφου και στο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε η
υπόθεση έχει, ότι η Διοίκηση ζητάει τα χρήματα των 16.800 χιλιάδων ευρώ πίσω
από τον συνάδελφο ή τη συναδέλφισσα εξ ολοκλήρου και ο συνάδελφος ή η
συναδέλφισσα λέει "θα τα δίνω σταδιακά".
Ν. ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ: Με συγχωρείτε θα σας διακόψω.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Γενικός Γραμματέας..
Ν. ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ: Στη συγκεκριμένη υπόθεση του συναδέλφου ή συναδέλφισσας
που πράγματι υπάρχει ένα θέμα, έχει γίνει μήνυση για υπεξαίρεση στον
συνάδελφο και αγωγή στα δικαστήρια, είναι αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε
με βάση το νόμο.
ΜΕΛΟΣ: Ποιος υπογράφει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε παρακάτω, δε χρειάζεται Γιάννη ποιος.
Α. ΜΟΣΧΟΥΛΑΣ: Αφήστε με να τελειώσω και μετά κάντε ότι θέλετε.
Λοιπόν η δεύτερη περίπτωση αφορά μία επέμβαση συναδέλφου
στο Λος Άντζελες αν θυμάμαι καλά στις Ηνωμένες Πολιτείες, 438.000 η υπόθεση,
ο συνάδελφος είδε την υγειά του και καλώς, πήγε για επανεξέταση, αλλά οι
Υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ δεν έχουν λάβει ακόμη το τιμολόγιο της επέμβασης.
Αυτή είναι παλιά περίπτωση του 2012 δεν είναι τωρινή.
Εδώ η Διοίκηση λέει ότι φταίνε οι Υπηρεσίες, στα πρακτικά
αναφέρεται λέξη συναδέλφου ότι «φταίνε οι Υπηρεσίες» και απαντώ: Καμία
Υπηρεσία δε φταίει, οι Υπηρεσίες έχουν όνομα, δεν είναι ούτε άχρωμες, ούτε
άοσμες και πάνω στη λειτουργία των Υπηρεσιών την επόμενη τριμηνία θα
καταθέσουμε και ένα σχέδιο εμείς κι ας λένε ότι συνδιοικούμε, όπου
αντιλαμβανόμαστε μία πανσπερμία αρμοδιοτήτων γι΄ αυτό και φταίνε οι
Υπηρεσίες και όχι ο κ. Μοσχούλας ή η κα Κοψίνη ή η κα Βασιλάκου και αυτό το
κεφάλαιο πρέπει να κλείσει, φταίνε άνθρωποι, δε φταίνε οι Υπηρεσίες,
ξεκαθαρισμένα πράγματα.
Βρεφονηπιακά επιδόματα.
ΜΕΛΟΣ: Πάνε αυτά.
Α. ΜΟΣΧΟΥΛΑΣ: Πάνε, αλλά προσέξτε πως πάνε. Τα παίρνανε οι συνάδελφοι
και τώρα τους τα ζητάμε πίσω, 1.400, 1.500, 1.600. Μα αφού ήταν να τα
ζητήσουμε πίσω, γιατί τα δίναμε; Τα δίναμε με μία υπεύθυνη δήλωση, στη
συνέχεια ζητήσαμε τα στοιχεία, είδαμε ότι δεν τα δικαιούνται και τώρα τα ζητάμε
πίσω. Αν τα προσθέσουμε αυτά τα λεφτά ξέρετε τι κονδύλι βγαίνει; Τώρα τα
ζητάμε πίσω και δεν ξέρουμε, οι συνάδελφοι βρίσκονται και σε κατάσταση
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αδυναμίας αυτή την εποχή και δυσκολεύονται να τα πληρώσουν και υπάρχει όλη
αυτή η διαδικασία το πάρε-δώσε.
ΜΕΛΟΣ: Η υπεύθυνη δήλωση που υπογράφανε;
Α. ΜΟΣΧΟΥΛΑΣ: Ναι υπογράφανε υπεύθυνη δήλωση, δε φέρνανε τα χαρτιά
που έπρεπε.
Λοιπόν πολύ γρήγορα: Δύο γιατροί του ΕΔΟΕΑΠ στους οποίους
άλλαξε το εργασιακό καθεστώς, από μισθωτή η υπηρεσία τους έγινε δελτίο
παροχής υπηρεσιών, έτσι έκρινε η προηγούμενη Διοίκηση, έτσι έκανε, για
οικονομία. Το θέμα ποιο είναι όμως; Παίρνοντας τις αποζημιώσεις οι γιατροί και
ότι άλλο δικαιούνταν, τους χαρίστηκαν και τα υπόλοιπα των δανείων που
παίρνανε. Το γιατί, δικό σας, όχι δικό μου. Εμείς ως Εξελεγκτική, όχι εγώ,
καταγράφουμε γεγονότα.
ΜΕΛΟΣ: Πότε έγινε αυτό;
Α. ΜΟΣΧΟΥΛΑΣ: Αυτό πρέπει να έγινε το 2012, όταν άλλαζαν το καθεστώς
στους εργαζομένους και έγινε για δύο γιατρούς.
Ε. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Και για τρεις υπαλλήλους.
Α. ΜΟΣΧΟΥΛΑΣ: Και για τρεις υπαλλήλους. Θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο
σημαντικό, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλονται σε πρακτικά Διοικητικού
Συμβουλίου στις 2/10/2013 καταγγέλλει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ότι
"παίρνει σύνταξη από τον ΕΔΟΕΑΠ, απόστρατος αξιωματικός που την εποχή της
χούντας μας βοήθησε, καθώς κι ένας δικηγόρος". Αυτό το καταγράφω, δεν ξέρω
αν ισχύει. Η κα Σπανοπούλου κουνάει το κεφάλι, εγώ σας το καταγράφω, γιατί το
είδα στα πρακτικά.
ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Δε φτάνει να το καταγράψετε, έπρεπε
να το διερευνήσετε. Δεν είμαστε εδώ.. να το διερευνήσετε..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ για να ολοκληρώσει ο κ. Μοσχούλας.
Α. ΜΟΣΧΟΥΛΑΣ: Λοιπόν αποβιώσασα δικαιοδόχος, ενώ οι δικοί της άνθρωποι
στο ΤΣΠΕΑΘ δήλωσαν το θάνατό της και σταμάτησε να παίρνει τα χρήματα,
εμείς βάζαμε τα χρήματα στο λογαριασμό και ευτυχώς οι οικείοι της άνθρωποι
δεν τα έκαναν χρήση και όταν το αντιληφθήκαμε τα πήραμε πίσω, ευτυχώς,
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γύρω στις 17.500 κι εδώ ρωτάω και λέω, δεν πρέπει να υπάρχει μία επαφή και
μία συνεννόηση του ΤΣΠΕΑΘ με τον ΕΔΟΕΑΠ σε αυτά τα θέματα;
Κι εδώ θα αναφερθώ κι εγώ στην περίπτωση που αναφέρθηκε ο κ.
Σόμπολος σε ότι αφορά τον πρώην Τομεάρχη Εσόδων. Είχε υπογραφεί στην
1/1/2011 μία συμφωνία με μία εταιρεία, τη Media Service, για παροχή στοιχείων
διαφημιστικής δαπάνης και μετά από 18 μήνες ο τότε τομεάρχης εσόδων, ο κ.
Μαχαίρας, ήρθε και καταθέτει στο Συμβούλιο, σας διαβάζω αυτολεξεί ό,τι είπε και
ό,τι έχει καταγραφεί στα πρακτικά:
«Τα
συσχετίζονται

με

στοιχεία
τη

που

διαδικασία

μας

δίδονται

ελέγχου

και

δεν

διευκολύνουν,

είσπραξης

ούτε

αγγελιοσήμου-

διαφήμισης». Που σημαίνει ότι ο τότε Τομεάρχης αντιλήφθηκε ότι αυτή τη
σύμβαση δεν τη θέλει μετά από 18 μήνες. Η ζημία για τον ΕΔΟΕΑΠ που τα
πληρώσαμε; 32.800 στην εταιρεία.
ΜΕΛΟΣ: 32.800;
Α. ΜΟΣΧΟΥΛΑΣ: 32.800. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που κι εμείς ως
συνάδελφοι έχουμε πρόβλημα. Συνάδελφος ή συναδέλφισσα έκανε αιμοκάθαρση
γιατί είχε πρόβλημα, κατά καλή της τύχη βρέθηκε μόσχευμα, έκανε επέμβαση,
συνέχιζε να παίρνει το επίδομα αιμοκάθαρσης κι εδώ φταίνε και οι γιατροί, γιατί
δε νομίζω να μην κατέθεσε δικαιολογητικά της επέμβασης, είναι σοβαρή η
επέμβαση, με αποτέλεσμα 40 χιλιάδες. Όταν το αντιλήφθηκε η Διοίκηση τα
ζητάμε πίσω και τα παίρνουμε.
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: Η εταιρεία τα έχει αυτά η Ernst and Young στην έκθεσή της;
Α. ΜΟΣΧΟΥΛΑΣ: Δεν ξέρω, κατ΄ αρχήν ότι αφορά την Ernst and Young,
ζητήσαμε την αίτηση νομότυπα από το Συμβούλιο.
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: Σας τα δώσανε;
Α. ΜΟΣΧΟΥΛΑΣ: Αυτά που σας διαβάζω είναι καταγεγραμμένα στις τρίμηνες
εκθέσεις μας κ. Τσαλαπάτη.
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: Τους τα δώσατε;
Α. ΜΟΣΧΟΥΛΑΣ: Μα οι τρίμηνες εκθέσεις μας δεν πάνε στη Διοίκηση; Προς
Θεού, αλίμονο, που θα πηγαίνουν;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όλα έρχονται συζητούνται και πραγματοποιούνται, δεν τα
γράφουμε στα παλιά μας τα παπούτσια αυτά. Και με την εταιρεία που είπε
προηγουμένως, σταματήσαμε τη συνεργασία, τη διακόψαμε. Σιγά μην αφήσουμε
τώρα τέτοια πράγματα.
Α. ΜΟΣΧΟΥΛΑΣ: Ότι αφορά την αιμοκάθαρση, τα χρήματα των 40 χιλιάδων θα
τα πάρουμε πίσω σε 13 χρόνια με το διακανονισμό που έγινε. Και υπάρχει και
άλλος συνάδελφος ή συναδέλφισσα που χρέωσε τον Οργανισμό -για να λέμε και
τα δικά μας, γι΄ αυτό σας το είπα- με 5 χιλιάδες ευρώ γιατί ο κύριος έκανε
φυσιοθεραπείες κατά παράβαση τον αριθμό του μηνός με τον τότε αρχίατρο και η
σύζυγος με δερματολόγο, όπου αποκαλύφθηκε ότι ήταν θέμα επιδερμίδας. Πέντε
χιλιάδες ευρώ, για τα 5 χιλιάδες ευρώ όμως αυτά εκλήθη ο συνάδελφος ο οποίος
για μένα είχε θράσος γι΄ αυτά που είπε και είναι καταγεγραμμένα στα πρακτικά
και δεν του ζητήθηκαν τα χρήματα πίσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παλιά ιστορία είναι αυτή.
Α. ΜΟΣΧΟΥΛΑΣ: Λοιπόν να πάω και στις προτάσεις μας, συγνώμη αν σας
κούρασα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έλα γρήγορα γιατί πρέπει να μιλήσουν και οι συνάδελφοι.
Α. ΜΟΣΧΟΥΛΑΣ: Ναι Πρόεδρε ένα λεπτό.
Λοιπόν κρίνουμε βασική προτεραιότητα της Διοίκησης μετά την
καθίζηση του βασικού εσόδου του αγγελιοσήμου ότι πρέπει πάση θυσία να
επανέλθει εκείνη η τροπολογία που έφυγε εν μία νυκτί από τη Βουλή και αφορά
το διαδίκτυο.
Γιατί εκεί δεν χάνουμε μόνο το αγγελιόσημο διαφήμισης, χάνουμε
και από τους εργαζομένους. Ήδη η ΕΣΗΕΑ κάνει μία καταγραφή των ανθρώπων
που εργάζονται και τώρα έχουμε και το καινούριο, βάλε τη διαφήμιση στην
εφημερίδα, θα πληρώσεις τα τρία τέταρτα στο διαδίκτυο, δε θα έχει αγγελιόσημο
και το ένα τέταρτο στην εφημερίδα από τους αξιότιμους εργοδότες.
Εκκαθάριση μητρώου, κύριοι συνάδελφοι, όσο κι αν σας φαίνεται
παράξενο εκκαθάριση μητρώου. Ήδη εμείς από την ΕΣΗΕΜΘ από τη
Θεσσαλονίκη αυτά που θα συζητηθούν για εδώ είναι 18 άνθρωποι από την
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ΕΣΗΕΜΘ οι οποίοι με βάση το καταστατικό μας στην πενταετία δεν ήταν
συνεπείς ούτε στις υποχρεώσεις τους, ούτε στις Συνελεύσεις και ούτε απάντησαν
στην αλληλογραφία που τους έγινε και προχώρησε στη διαγραφή.
ΜΕΛΟΣ: Ορθώς.
Α. ΜΟΣΧΟΥΛΑΣ: Αυτό θα πρέπει να το δουν και οι άλλες Ενώσεις, με το
οποιοδήποτε

κόστος,

αν

και

από

το

καταστατικό,

το

ακούσατε

και

προηγουμένως, διαγράφεται μόνο το κύριο μέλος και αν η μητέρα δε δουλεύει και
τα παιδιά είναι ανήλικα παραμένει η φροντίδα του ΕΔΟΕΑΠ, εντάξει;
Και κάτι ακόμη που αφορά το καταστατικό με βάση τα νέα
δεδομένα και τα όσα τρέχουν. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκτιμά ότι χρειάζεται
τροποποίηση πολλών άρθρων. Θα μου πείτε πως θα γίνει, όταν δεν μπορούμε
κάποια στιγμή να κάνουμε και Συνέλευση; Είναι κι αυτό, απαιτείται ένας πολύ
μεγάλος αριθμός μελών, αλλά κάποια δεδομένα, κάποια άρθρα πρέπει το
Συμβούλιο να τα δει και δεν ξέρω με ποια οδό και με ποιο τρόπο θα πρέπει να
γίνει η εκκαθάριση μητρώου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε τη διάθεση να με ακούσετε..
ΜΕΛΟΣ: Δεν είπατε τίποτα για τους μισθούς των γιατρών και των υπαλλήλων.
Α. ΜΟΣΧΟΥΛΑΣ: Κυρία μου, για τους μισθούς των γιατρών και των υπαλλήλων
αν θυμάστε πέρσι από αυτό το βήμα είχαμε πει ότι είναι μισθοί άλλων εποχών.
Είναι προς τιμήν της Διοίκησης που τις λίστες αυτές μας τις έδωσε.
Κάποια μέλη του Συμβουλίου φοβόταν μήπως τις δουν στα μανταλάκια, όπως
λένε, αλλά εμείς βλέπουμε ότι στα μανταλάκια βλέπουμε άλλα πράγματα κι όχι
αυτά. Εμείς τα κρατήσαμε, τα έχουμε, γιατί τα θεωρούμε εργαλεία δουλειάς. Ήταν
μισθοί άλλων εποχών, αλλά έγιναν περικοπές και εκεί.
Αυτές τις περικοπές που είπε ο κ. Σόμπολος αναλογικά και με
κατώτατο όριο το 20%. Στη μισθοδοσία οι περικοπές έγιναν και στο προσωπικό
και στους γιατρούς, έγιναν και το 2012 και το 2013 που ήμασταν εμείς. Σας
ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ τον Πρόεδρο της Εξελεγκτικής Επιτροπής τον κ.
Μοσχούλα. Καλώ στο βήμα τον κ. Καραχρήστο του Σώματος Ορκωτών
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Λογιστών και μέχρι να ολοκληρώσει ο κ. Καραχρήστος όποιοι από τους
συναδέλφους θέλουν να μιλήσουν να δηλώσουν, στο Γραμματέα ότι επιθυμούν
να μιλήσουν.

3ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για
την οικονομική χρήση έτους 2013»
κ. ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ: Καλησπέρα κ. Πρόεδρε, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
Ευθύς αμέσως θα σας διαβάσω το πόρισμα ελέγχου των ορκωτών λογιστών για
τις οικονομικές καταστάσεις του ΕΔΟΕΑΠ της χρήσεως 2013.
Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη
παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα
που προδιαγράφονται από την ελληνική νομοθεσία και το κλαδικό λογιστικό
σχέδιο φορέων κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και για εκείνες τις εσωτερικές
δικλείδες που η Διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η
κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια,
που οφείλεται είτε σε απάτη, είτε σε λάθος.
Η δική μας ευθύνη είναι να διενεργήσουμε το διαχειριστικό έλεγχο
σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αριθμός 1 της 8/1/2014
και να γνωστοποιήσουμε τα σχετικά ευρήματα. Ο διαχειριστικός έλεγχος
περιλαμβάνει τη διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου, για τη διαπίστωση της
ακρίβειας των λογιστικών εγγραφών, της κάλυψής τους με τα νόμιμα για κάθε
περίπτωση δικαιολογητικά και της ύπαρξης των προβλεπόμενων από τους
νόμους και το καταστατικό κατάλληλων εγκρίσεων για τις σχετικές συναλλαγές.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης τη διενέργεια διαδικασιών για την
απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά των κονδυλίων των
οικονομικών καταστάσεων. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του
ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας
των κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε
σε λάθος.

61

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – 4/6/2014

Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου ο ελεγκτής
εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες, που σχετίζονται με τη διενέργεια των
διαχειριστικών πράξεων, καθώς και με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση
των οικονομικών καταστάσεων του Οργανισμού, με σκοπό τον σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την
έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων του
Οργανισμού.
Ο σκοπός του ελέγχου είναι η εκτέλεση κατάλληλων για κάθε
λογαριασμό

ελεγκτικών

διαδικασιών

και

η

υποβολή

έκθεσης

επί

των

πραγματικών ευρημάτων. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με το διεθνές
πρότυπο συναφών υπηρεσιών ανάθεση έργων προσυμφωνημένων διαδικασιών
συναφών με χρηματοοικονομική πληροφόρηση.
Καταγράφουμε

κατωτέρω

τα

σημαντικότερα

θέματα

που

προέκυψαν από τον έλεγχό μας και έχουν επίπτωση στην καθαρή θέση του
ΕΔΟΕΑΠ, ως εξής:
1) Κατά παρέκκλιση των βασικών λογιστικών αρχών και του κλαδικού
λογιστικού σχεδίου (Προεδρικό Διάταγμα 80/97) τα έσοδα λογιστικοποιούνται
κατά το χρόνο είσπραξής τους και τα απαιτητά έσοδα κατά ένα μέρος
γνωστοποιούνται σε λογαριασμούς τάξεως. Αποτέλεσμα αυτού είναι να μην
απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις σημαντικό ποσό απαιτήσεων και
αντίστοιχα να προκύπτει μειωμένη η καθαρή θέση του ΕΔΟΕΑΠ.
2) Δεν έχει προσδιοριστεί η δεδουλευμένη μελλοντική υποχρέωση εφάπαξ και
μηνιαίας επικούρησης των ασφαλισμένων μελών του ΕΔΟΕΑΠ, η οποία θα
πρέπει να γνωστοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο ΕΔΟΕΑΠ έχει
διενεργήσει μελέτη βιωσιμότητας, η οποία παραδόθηκε στη Διοίκηση το
Δεκέμβριο του 2011.
3) Σύμφωνα με την απαντητική επιστολή που λάβαμε από τη Νομική Υπηρεσία
με ημερομηνία 23 Μαΐου του 2014 υπάρχουν απαιτήσεις του ΕΔΟΕΑΠ από
τρίτους και είναι σε δικαστική διεκδίκηση:
α) Από οφειλές αγγελιοσήμου ποσό 12,8 εκατομμύρια ευρώ.
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β) Από οφειλές εισροών 3% ποσού 2,8 εκατομμυρίων ευρώ.
Σημειώνουμε ότι για πολλές από τις καταγεγραμμένες από τον έλεγχό μας
ακίνητες απαιτήσεις δεν υπάρχουν στοιχεία στις Νομικές Υπηρεσίες.
γ) Επίσης έχουν εγερθεί προσφυγές κατά του ΕΔΟΕΑΠ για διεκδικήσεις
ποσού 500 χιλιάδων ευρώ περίπου, για το οποίο δεν έχει διενεργηθεί
πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις για πιθανή υποχρέωση καταβολής
του. Αποτέλεσμα της μη διενέργειας της πρόβλεψης αυτής είναι τα
αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια του ΕΔΟΕΑΠ, να μην έχουν
επιβαρυνθεί με το πιθανολογούμενο ποσό της ζημιάς.
δ) Εκκρεμεί αξίωση κατά ασφαλισμένης του ΕΔΟΕΑΠ, πρώην τακτικού
μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ποσού ευρώ 15 χιλιάδων, ως διαφορά
αδικαιολογήτως καταβληθείσας οικονομικής ενίσχυσης, για την οποία η
ορισθείσα δικάσιμος στις 15/11/2012 αναβλήθηκε και ορίστηκε νέα την
10/12/2015.
ε) Επίσης έχουν κατατεθεί οι κάτωθι αιτήσεις ακυρώσεως ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικρατείας:
α) Κατά των διατάξεων των υπ΄ αριθμόν 5/24-2-2012 και 10/9-3-2012
πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου με τις οποίες υλοποιείται το
πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων PSI και με το οποίο ο Οργανισμός
υφίσταται περιουσιακή ζημία που ανήλθε στο 80% περίπου της
ονομαστικής αξίας των ομολόγων του σε όρους καθαρής παρούσας αξίας.
Με την αίτηση της ακύρωσης ο Οργανισμός ζητά να ακυρωθούν οι
προσβαλλόμενες πράξεις και παραλείψεις. Η αίτηση συζητήθηκε και
αναμένεται έκδοση της απόφασης.
β) Κατά των διατάξεων του άρθρου 149 του Νόμου 3655/2008, με το
οποίο υποχρεούται ο ΕΔΟΕΑΠ να καταθέτει το 10% των ετησίων εσόδων
του από αγγελιόσημο υπέρ του ασφαλιστικού κεφαλαίου αλληλεγγύης
γενεών ΑΚΑΓΕ. Δικάσιμος της αίτησης είχε ορισθεί στις 5/12/2012 και
κατόπιν αναβολής ορίστηκε η 4/3/2013 κατά την οποία συζητήθηκε και
αναμένεται η έκδοση της απόφασης.
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στ) Επιπλέον έχουν ασκηθεί αγωγές αποζημιώσεων λόγω του PSI:
α) Κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την αποκατάσταση περιουσιακής
ζημίας ποσού 71.255.247,05 ευρώ από το PSI ενώπιον του διοικητικού
Πρωτοδικείου. Ο προσδιορισμός της δικασίμου δεν έχει πραγματοποιηθεί.
β) Κατά της Τράπεζας της Ελλάδας για απόδοση του ύψους των
διαθεσίμων κεφαλαίων ενώπιον του πολιτικού Πρωτοδικείου Αθηνών
σύμφωνα με την οποία αξιώνεται απόδοση ποσού ευρώ 90.312.441,47
ευρώ. Η δικάσιμος ορίστηκε την 21/1/2015. Για τον ίδιο λόγο έχει ασκηθεί
αγωγή και για ηθική βλάβη ενώπιον του διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
για ποσό 986.700 ευρώ. Ο προσδιορισμός της δικασίμου δεν έχει γίνει
ακόμα από το δικαστήριο.
4) Δεν έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία των λογαριασμών των κλινικώννοσοκομείων που αφορούν κλινικές νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα.
Σύμφωνα με τους αρμοδίους οι λογαριασμοί λόγω του τρόπου καταχώρησης
κατά τις προγενέστερες χρήσεις, δηλαδή η καταχώρηση γινόταν συνολικά και
όχι ανά τιμολόγιο και εξαιτίας της ελλιπούς οργάνωσης των λογιστηρίων των
νοσοκομείων δεν είναι δυνατή η συμφωνία των παλαιών υπολοίπων. Το
λογιστήριο μετά το 2007 παρακολουθεί τα τρέχοντα υπόλοιπα και προσπαθεί
να συμφωνήσει τα παλαιά και θα πρέπει να τεθεί ως άμεση προτεραιότητα η
τακτοποίηση των παλαιών υπολοίπων διότι υπάρχει το ενδεχόμενο να
προκύψουν διεκδικήσεις για μη καταχωρημένες υποχρεώσεις από τον
ΕΔΟΕΑΠ.
5) Δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη για τη μελλοντική υποχρέωση αποζημίωσης
προσωπικού, λόγω συνταξιοδότησης, ποσού 1,1 εκατομμύριο ευρώ, λόγω
της μη διενεργηθείσας πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού λόγω
συνταξιοδοτήσεως τα ίδια κεφάλαια του Οργανισμού εμφανίζονται ισόποσα
αυξημένα.
6) Λαμβάνοντας υπόψη την επίπτωση επί της καθαρής θέσης του ΕΔΟΕΑΠ των
ανωτέρω αναφερόμενων παρατηρήσεων, ιδιαίτερα τις συνέπειες του PSI, τη
μείωση των εσόδων κατά τα τελευταία χρόνια, καθώς και τα ευρήματα της
αναλογιστικής μελέτης βιωσιμότητας του ΕΔΟΕΑΠ, η Διοίκηση θα πρέπει να
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λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του
Οργανισμού.
Ευχαριστώ που με ακούσατε και εύχομαι καλές εργασίες στη
Συνέλευσή σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ τον ορκωτό λογιστή τον κ. Καραχρήστο.
Τώρα έχουμε την κατάσταση μπροστά μας των συναδέλφων που
γράφτηκαν ως ομιλητές. Προηγουμένως να ακούσουμε τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και από κει και πέρα ο κατάλογος θα λειτουργήσει κανονικά. Η κα
Χριστοδουλίδου έχει το λόγο.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ: Αγαπητοί συνάδελφοι, κατ΄ αρχήν ευχαριστώ τον
Πρόεδρο και εκ μέρους του κ. Αγγέλη και εκ μέρους της κας Ζαφειροπούλου,
γιατί στην ομιλία του ανέφερε αυτά που προσπαθεί να κάνει η Επιτροπή του ΤΥΠ
τον τελευταίο χρόνο που έχει αναλάβει.
Οι προσπάθειες είναι καθημερινές, κοπιαστικές, οι υπηρεσιακοί
παράγοντες και οι υπάλληλοι του Τομέα Υγείας δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό
και γι΄ αυτό σε λίγο καιρό θα έχουμε κάποια αποτελέσματα που θα είναι και σε
οικονομικά μεγέθη σε σχέση με τους παρόχους υγείας με τα διαγνωστικά κέντρα
και με τα ιδιωτικά νοσοκομεία και σε σχέση με παροχές προς τους
ασφαλισμένους.
Επειδή διαβάζω διάφορα σε διάφορες ανακοινώσεις, τίποτα δεν
περικόπτεται από την υγεία. Γίνεται μία μεγάλη προσπάθεια, όσο και να σας
κάνει εντύπωση, για να έχουν όλοι οι συνάδελφοι με απόλυτη ισονομία, χωρίς
πελατειακές σχέσεις, αυτά που δικαιούνται.
Κανένας δεν περνάει στην Επιτροπή του ΤΥΠ και θέλω να το
ξεκαθαρίσω, γιατί είναι φίλος ή γνωστός. Όλα τα αιτήματα των συναδέλφων είναι
σεβαστά και γίνεται με ιδιαίτερη αγωνία η προσπάθεια να καλύπτονται ακόμα
περισσότερο οι συνάδελφοι οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι απλήρωτοι,
όσοι έχουν επίσχεση εργασίας.
Σε αυτή την περίπτωση, εγώ τουλάχιστον ως Πρόεδρος της
Επιτροπής του ΤΥΠ, εάν χρειαστεί και παρανόμως θα ανοίξω ακόμα και τη

65

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – 4/6/2014

μερίδα του ανέργου και το έχω κάνει, προκειμένου να έχει ασφάλιση και
περίθαλψη για τα παιδιά του. Αλλά δε θα υπάρχουν προνομιακές μεταχειρίσεις
για κανέναν κι εδώ και ένα χρόνο έχουν σταματήσει μαχαίρι.
Δε

θα

υπάρχουν

επίσης

και

δεν

υπάρχουν

πολυτέλειες.

Συνάδελφοι, δυστυχώς ή ευτυχώς ζούμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή και
πολλοί συνάδελφοί μας κι εμείς οι ίδιοι ίσως, εσείς, αντιμετωπίζουμε σοβαρά
προβλήματα υγείας. Ο ΕΔΟΕΑΠ πρέπει να έχει τα χρήματα ανά πάσα στιγμή να
μπορεί να καλύψει τους ανθρώπους που έχουν πολύ σοβαρά ή χρόνια νοσήματα
και πρέπει να μπορεί να τους καλύψει από το άλφα μέχρι το ωμέγα, από την
Ελλάδα μέχρι το εξωτερικό, με κάθε θυσία.
Ο ΕΔΟΕΑΠ πρέπει να μπορεί να καλύψει τα παιδιά, τα παιδιά
όλων των ασφαλισμένων και να μην τα αντιμετωπίζει με διάκριση ή να τα ρίχνει
στον Καιάδα. Επειδή έχουν ακουστεί αυτά στο Διοικητικό Συμβούλιο τα λέω, δεν
έχω όμως καμία διάθεση ούτε ρεβανσισμού ούτε και θα απαντήσω σε
οποιαδήποτε σχόλια λέγονται. Εγώ δεν ξεκατινιάζω και νομίζω το ίδιο ισχύει και
για την κα Ζαφειροπούλου και για τον κ. Αγγέλη, δεν ξεκατινιάζουμε στο internet,
ούτε στα blogs για τα θέματα των γιατρών. Ελάτε εσείς να διοικήσετε.
Δυστυχώς έχουμε πάρα πολλούς γιατρούς καλούς, άξιους, που
δίνουν κάτι περισσότερο από το ωράριό τους και από την ψυχή τους, αλλά
είχαμε και περιπτώσεις γιατρών οι οποίοι κάνανε πράγματα τα οποία ζημίωναν
το ταμείο.
Όποιος ζημιώνει το ταμείο, τουλάχιστον το τωρινό Διοικητικό
Συμβούλιο κι αυτό ισχύει για όλους και για τον Πρόεδρο και για το Γενικό
Γραμματέα και για τον Αντιπρόεδρο και για όλους ακόμα και για την κα
Σπανοπούλου, δε νομίζω ότι μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει μέσα στον
ΕΔΟΕΑΠ.
Θα έρχεται το θέμα στο Συμβούλιο και θα παίρνονται αποφάσεις,
δεν μπορεί να έχουμε κατευθυνόμενη ιατρική στο I Εye-Day Clinic με 47 από τα
51 και σε αυτά να υπογράφει η αρχίατρος εν γνώσει της, ο υπάλληλος εν γνώσει
του. Μάλιστα εδώ πέρα έγινε και το εξής το θαύμα των θαυμάτων, η αρχίατρος
να τα ρίχνει στον υπάλληλο ενυπόγραφα και τα λέω αυτά επειδή βγήκε η ίδια στο
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internet και λέει πράγματα που δεν ευσταθούν, γιατί έχει πει άλλα όταν της
ζητήθηκαν έγγραφες εξηγήσεις.
Ούτε επίσης μπορεί να βρίσκεται το Διοικητικό Συμβούλιο στη
δυσάρεστη θέση που βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα, να έχει μπροστά τον
ελεγκτή οδοντίατρο στον οποίον έχουμε εναποθέσει όλες τις ελπίδες για να
κόβεταιh οδοντιατρική, έχουμε 1,5 εκατομμύριο και πρέπει κάτι να κάνουμε να το
μαζέψουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό που λέει η Πόπη, από τα 5 εκατομμύρια που δίνουμε για
νοσοκομεία, για αρρώστιες, για όλα, το 1,5 εκατομμύριο πάει στα οδοντιατρικά,
μιλάμε για τεράστιο ποσό.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ: Κι ελάτε στη θέση μας να είσαστε παρόντες και να
απαντάει στην ερώτηση ο ελεγκτής-γιατρός σου ερχόταν πακέτα από τον τάδε
συνάδελφό σου και δεν ήλεγχες ούτε τα δόντια, ούτε τους ασφαλισμένους και να
λέει "ναι μου ήρθανε δυο-τρία-τέσσερα πακέτα". Δυο τρία είπε.
ΜΕΛΟΣ: Και να μην απορρίπτει κανέναν ιδιώτη και να απορρίπτει μονίμως το
γιατρό του ΕΔΟΕΑΠ τον εμφυτευματολόγο του ΕΔΟΕΑΠ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάτσε βρε Γαλήνη θα μιλήσεις, αφού γράφτηκες.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ: Να συνεχίσω και σε λίγη ώρα είχαμε μπροστά μας την
παλιά την οδοντίατρο του ΕΔΟΕΑΠ την κα Τζια, για να τα λέμε τα πράγματα και
με το όνομά τους, η οποία ομολόγησε σε ερωτήματα που της έγιναν ότι "ναι,
πήγαινα κάτω τα πακέτα του κ. Παπαδάκη στο ΤΥΠ στον γκισέ και δεν υπέγραφα
ούτε αντ΄ αυτού και δίπλα και τα λοιπά με το όνομά μου, έκανα εξυπηρέτηση,
υπέγραφα ως Πόπη Χριστοδουλίδου εκεί που είναι το όνομα ασφαλισμένου".
Δηλαδή ομολογεί ενώπιον του 9μελούς Συμβουλίου πλαστογραφία μετά
χρήσεως. Ελάτε λοιπόν στη θέση μας και πέστε μας, εμείς είμαστε για να
προστατεύουμε τα χρήματα του ΕΔΟΕΑΠ ναι ή όχι;
ΜΕΛΟΣ: Βεβαίως.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ: Τα χρήματα των ασφαλισμένων δεν τα φέραμε ούτε από
τον παππού μας, ούτε από τη γιαγιά μας, ούτε από τη Μικρά Ασία. Είναι χρήματα
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του καθενός που τα έχει βγάλει στο πεζοδρόμιο με αγωνία με πόνο με 24ωρα,
είτε είναι υπάλληλος, είτε είναι δημοσιογράφος.
Αυτά λοιπόν τα χρήματα είναι ιερά και τα ιερά χρήματα
φυλάσσονται και οποιοσδήποτε πάει να τα αγγίξει με οποιονδήποτε τρόπο,
παρατυπία, παρανομία, αδίκημα ποινικό, με συγχωρείτε αλλά θα έρχεται στο
Διοικητικό Συμβούλιο προς απόλυση. Αν είναι κάτι ελαφρύτερο, δεν είμαστε
άνθρωποι που παίρνουμε κεφάλια και ελάτε να μάθετε και τα ελαφρύτερα, οι
πόρτες μας είναι ανοιχτές.
Γίνεται η προσπάθεια να περικόψουμε αυτά τα πράγματα και να
σταματήσουμε την αιμορραγία σε αυτά, γίνεται η προσπάθεια επίσης να
υπάρχουν όλα τα ιδιωτικά νοσοκομεία, γιατί; Γιατί είχαμε αφήσει την
Ευρωκλινική, το Ιασώ General και δυο-τρία άλλα και δεν είχαμε τα άλλα και τι
κάνανε αυτοί οι κύριοι; Πληρώναμε 7 ΚΕΝ, δηλαδή κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο
επί εφτά για να νοσηλευτεί κάποιος ασθενής μας στο Ιασώ General και τους
είχαμε ανάγκη ή πάνε οι χημειοθεραπευόμενοί μας μόνο στην Ευρωκλινική και
τους έχουμε ανάγκη γιατί μας εκβιάζουν.
Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι υποχρεωμένος να έχει συμβάσεις με όλα τα
μεγάλα και μικρότερα διαγνωστικά κέντρα και με όλα τα μεγάλα και μικρότερα
νοσοκομεία και κλινικές, γιατί υπάρχουν νοσοκομεία που έχουν κάποιες
περιπτώσεις που αντιμετωπίζουν κάποιες ασθένειες που δεν τις αντιμετωπίζει ο
δίπλα, τι πρέπει να κάνουμε;
Πρέπει να κάνουμε αιματηρές διαπραγματεύσεις, με το φως του
ήλιου

και

ενώπιον

όλου

του

Διοικητικού

Συμβουλίου

και

Επιτροπής

Διαπραγμάτευσης που είναι ο αρχίατρος, είναι ο ελεγκτής, είναι οι πάντες και όχι
σε κλειστά γραφεία ή στα γραφεία των ιδιωτικών νοσοκομείων, αυτά γίνονται
ανοιχτά και με αιματηρή προσπάθεια, βοηθάει και ο Πρόεδρος με τις γνωριμίες
του, βοηθάμε και όλοι, με αποτέλεσμα πιστεύω ότι μέχρι τέλος του καλοκαιριού ο
ΕΔΟΕΑΠ θα έχει τουλάχιστον τρία μεγάλα νοσοκομεία και θα συνεχίζει να
υπογράψει και με τα υπόλοιπα.
Διαγνωστικά κέντρα τα έχουμε ήδη όλα και στην Αθήνα και στη
Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονίκη υπογράψαμε με τον Άγιο Λουκά που είναι
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νοσοκομείο σύμβαση-πιλότος, σε λίγες μέρες υπογράφουμε και με το Ιατρικό
Κέντρο και πιστεύω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα την εγκρίνει αυτή τη σύμβαση
γιατί είναι μία σύμβαση που έχει πραγματικά πολύ καλές τιμές για τους
ασφαλισμένους του ΕΔΟΕΑΠ.
Πρέπει να μπορούμε να εξασφαλίσουμε τον κόσμο μας, ιδιαίτερα
τώρα που είναι δύσκολες οι οικονομικές συνθήκες και ο κόσμος δεν έχει λεφτά.
Αν δεν μπορείς τώρα να εξασφαλίσεις τον ασφαλισμένο σου… θα μου πείτε και
πως θα γίνουν αυτά που θα τα βρείτε; Προσπαθούμε με νύχια και με δόντια και
με το αίμα της ψυχής μας.
Αλλά αυτό θα γίνεται και ενάντια οποιωνδήποτε λαμογιών, εγώ
είμαι κάθετη και δε με ενδιαφέρει ότι και να γράψετε, ότι και να πείτε,
οποιοδήποτε λαμόγιο κλέβει λεφτά από την τσέπη του ασφαλισμένου που τα έχει
βγάλει με πόνο, 24ωρα στο ρεπορτάζ ή 24ωρα να κλείσει την εφημερίδα ως
διοικητικός υπάλληλος, με συγχωρείτε αλλά εγώ και νομίζω αυτό ισχύει για όλο
το Διοικητικό Συμβούλιο, μα για όλο, δε θα μένει, ούτε επειδή είναι φίλη της
προηγούμενης Διοίκησης, ούτε επειδή είναι φίλη της τωρινής, δεν υπάρχουν
τέτοια.
Και οι γιατροί που προσελήφθησαν, προσελήφθησαν από μία
Επιτροπή, στην οποία παρίστατο και ο αναπληρωτής αρχίατρος, με όλες τις
νόμιμες διαδικασίες. Προσπαθήσαμε να πάρουμε τους καλύτερους, το ίδιο θα
κάνουμε και με οδοντίατρους και μέσα σε δέκα μέρες θα έχουμε άλλους τέσσερις
οδοντίατρους και έναν ελεγκτή καινούργιο.
Εκείνο που έλειπε από τον ΕΔΟΕΑΠ πάντα και που νομίζω ότι
αυτό με τα χρόνια εντάχθηκε γιατί αυξήθηκαν οι ανάγκες των ασφαλισμένων γι΄
αυτό και φαίνεται τόσο πολύ τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια, είναι οι ελεγκτικοί
μηχανισμοί. Όταν δεν έχεις ελεγκτικούς μηχανισμούς δεν μπορείς να κρατήσεις
ταμείο. Όταν έχεις έναν ελεγκτή γιατρό, ο οποίος περνάει τα πακέτα του φίλου
του οδοντίατρου, δεν κρατιούνται έτσι τα ταμεία, ή όταν έχεις έναν ελεγκτή-γιατρό
που υπογράφει για το I Eye-Day Clinic τα 47 κι άλλα 17 το καλοκαίρι που μας
πέρασε, δε γίνεται.
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Γι΄ αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει μία αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών
προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά όσο δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί να
είσαστε σίγουροι πως όλοι όσοι είμαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο όλη μέρα δεν
κάνουμε τίποτε άλλο από το να ερευνούμε όλα εκείνα τα θέματα που μπορεί ο
ΕΔΟΕΑΠ να έχει τρύπα ή αιμορραγία και το κάνουμε παρότι πολλοί από εσάς
έχω ακούσει κι έχω μάθει και μου το λέτε και σε μένα κατάμουτρα, ότι οι
αριστεροί ο Αγγέλης με τη Χριστοδουλίδου ταυτίστηκαν με τον Σόμπολο και με
τον Καρούτζο και με το Νεστορίδη και τα λοιπά.
Παιδιά, στον ΕΔΟΕΑΠ και σας το λέω με πόνο ψυχής ένα χρόνο,
γιατί δεν τα ήξερα, τα έμαθα, τα είδα με τα μάτια μου, δεν παίζουν κόμματα,
ξεχάστε τα αυτά. Στον ΕΔΟΕΑΠ ή όλοι μαζί προσπαθούμε να τον σώσουμε ή
έχει τελειώσει.
ΜΕΛΟΣ: Με εξαίρεση τον Κεδίκογλου, έτσι;
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ: Όχι ούτε Κεδίκογλου, για τον Κεδίκογλου και εγώ και ο
Αγγέλης ψηφίσαμε και ήμασταν κατηγορηματικοί και θέλω εδώ πριν τελειώσω να
σας ζητήσω να δεσμεύσετε το Διοικητικό Συμβούλιο που βρίσκεται εδώ πάνω, να
δεσμευτεί ένας-ένας ξεχωριστά ότι θα φέρει τον Κεδίκογλου για διαγραφή και να
το κάνει, να το κάνει τώρα που είσαστε όλοι μαζεμένοι. Ο καθένας ας
τοποθετηθεί ξεχωριστά και οι εννέα τι θα κάνουν την άλλη Τετάρτη στο
Συμβούλιο, τώρα. Αυτή είναι η πρόταση η δική μας. Κατά τα άλλα θέλω να σας
ακούσω…
ΜΕΛΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου)
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ: Όχι θα διαγραφεί ο Κεδίκογλου και να σας πω και κάτι;
Είμαστε εφτά μέρες πριν το μαύρο στην ΕΡΤ, συγνώμη, επειδή είδα και μερικούς
συναδέλφους να εκνευρίζονται με τους συναδέλφους της ΕΡΤ. Να σας ρωτήσω
κάτι; Από αυτούς που φεύγουν από την ΕΡΤ χάνει ο ΕΔΟΕΑΠ και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
ναι ή όχι; Από τους απολυμένους χάνει; Χάνει. Δε φταίει ο Κεδίκογλου γι΄ αυτό;
Ευχαριστώ πολύ.
ΜΕΛΟΣ: Τώρα να ψηφίσουμε, τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν άλλος συνάδελφος; Η κα Σπανοπούλου έχει το λόγο.
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Ε. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριοι συνάδελφοι χαίρομαι για τον δυναμισμό της
Προέδρου ΤΥΠ, είναι νεοφώτιστη στη δουλειά, ήρθε και εξεπλάγην με αυτά που
είδε και την καταλαβαίνω και την κατανοώ.
Πριν ξεκινήσω θα σας πω μόνον για τον ΣΟΛ, αν καταλάβαμε καλά
από την έκθεση του ΣΟΛ που ήταν και ο ελεγκτικός οίκος, οι ορκωτοί, που
πρώτη έφερε η Διοίκηση Σπανοπούλου στον ΕΔΟΕΑΠ το 2009, είναι ο ίδιος
ελεγκτικός οίκος που εξαιρέθηκε από το διαγωνισμό για τον διαχειριστικό έλεγχο,
μας είπε δυο-τρία πράγματα πάρα πολύ σοβαρά.
Κυρίως όμως μας είπε αυτό που αποφεύγουν να πουν οι
συνάδελφοι στη Διοίκηση και αποφεύγετε ίσως κι εσείς να το ακούσετε: Ότι αυτή
τη στιγμή το ΑΚΑΓΕ παλεύεται και ο Στουρνάρας έχει πει ότι "θα το καταργήσει",
άρα πάμε σε νίκη για το ΑΚΑΓΕ, άρα αυτά τα 14 εκατομμύρια που κρέμονται
πάνω από το κεφάλι μας θα είναι υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ και καλά κάναμε και δεν τα
δώσαμε.
Και το δεύτερο, ότι στο Συμβούλιο Επικρατείας που για πρώτη
φορά έξι Σύμβουλοι δεν ψήφισαν για να καταστραφούν οι μικροομολογιούχοι, έξι
Σύμβουλοι για πρώτη φορά, κάτι αλλάζει κι όσο κερδίζουμε χρόνο μπορεί και στο
Συμβούλιο Επικρατείας να το πάρουμε. Η κοινωνία αλλάζει, οι καιροί αλλάζουν.
Κι επίσης αυτό που δε θέλετε να ακούσετε ή που κάνουμε ότι το
ξεχνάμε όλοι, είναι ότι υπάρχουν δύο αγωγές κατά του κράτους τεκμηριωμένες,
ικανές και κατά του κ. Προβόπουλου που σήμερα ή αύριο άντε γεια μας ο κ.
Προβόπουλος. Λοιπόν αγωγή 90 εκατομμυρίων, αυτά τα 90 εκατομμύρια τα
θέλουμε πίσω, είναι τα λεφτά μας, 90 και 25 είναι 115 της 9 ης Μαρτίου του 2012.
Δυστυχώς ως Διοίκηση..
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ: Και είναι αυτά που κούρεψες μόνη σου.
Ε. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Συνεχίστε τον κανιβαλισμό..
Λοιπόν συνάδελφοι ως Διοίκηση δυστυχώς δεν είμαστε σε θέση να
σας παρουσιάσουμε σήμερα έργο και μάλιστα εκτός από το νοικοκυριό από το
χαμαιτυπείο που βρέθηκε και μάλιστα το έργο εκείνο που ο ΕΔΟΕΑΠ έχει ανάγκη
περισσότερο παρά ποτέ σε δύο μέτωπα και εντός και εκτός του Οργανισμού.
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Το πρώτο μέτωπο είναι η υπεράσπιση και ανακατανομή του
αγγελιοσήμου που καταποντίζεται και δεν άκουσα ούτε από τους συνδικαλιστές
ούτε από τη Διοίκησή μας καμία προσπάθεια κανένα μέτρο.
Δεύτερον μέτρα προστασίας για τους αδύναμους, ας πούμε τους
συναδέλφους της ΕΡΤ και για την επιβίωση της κοινωνικής μας ασφάλισης που
καταρρέει μέσα είναι μια κρίση οδυνηρή όχι μόνο για τους δημοσιογράφους και
τους ανθρώπους του Τύπου, για όλη την κοινωνία.
Γι΄ αυτά τα δύο μείζονα ζητήματα στέκομαι και στεκόμαστε σήμερα
όλοι μας μπροστά σας, με μια αδράνεια και μια γύμνια, που ντροπιάζει και
τρομάζει. Πιο γυμνός από όλους μας όμως είναι ο βασιλιάς, αλλά δεν το βλέπει,
νομίζει ότι φοράει το αόρατο κοστούμι του Προέδρου που του πρόσφερε το
απαρχαιωμένο και πνέον τα λοίσθια συνδικαλιστικό μας σύστημα της οδού
Ακαδημίας και άλλων.
Έτσι, ο Πάνος Σόμπολος περιφέρεται φωνάζοντας παντού
"ανησυχώ, ανησυχώ, ανησυχώ", εγώ και όλοι μας όμως πρέπει να ανησυχούμε
γιατί ένα χρόνο τώρα δεν κάναμε τίποτα, ούτε μία ενέργεια που να μπορεί να σας
διαβεβαιώσει σήμερα, ότι η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ υπερασπίστηκε δυναμικά και
τον πόρο μας και το ταμείο μας.
Κατά τη γνώμη μου συνάδελφοι, πράγματι η Διοίκηση Σόμπολου
και θέλω να σας πω ότι συμφωνώ απολύτως με την εισήγηση του Ταμία, ο
Γιώργος Χριστόπουλος σας τα είπε νέτα-σκέτα, αυτή είναι η αλήθεια, η Διοίκηση
Σόμπολου εδώ και 14 μήνες προσπαθεί, πραγματικά προσπαθεί και πραγματικά
δουλεύει, όπως δουλέψαμε και όλες οι Διοικήσεις. Ωστόσο, διαλύει εκ των έσω
τον Οργανισμό αντί να συνθέτει και δεν έχει να επιδείξει έργο, για τρεις κατά τη
γνώμη μου λόγους.
Πρώτον, αντί να εργαστεί αποτελεσματικά με ένα σχέδιο, επιδόθηκε
σε έναν άνευ προηγουμένου κανιβαλισμό, ένα κυνήγι μαγισσών, προσπαθώντας
να αποδείξει όσα έλεγε προεκλογικά, σπέρνοντας διχόνοια -όχι όλοι, κάποιοι- και
λάσπη παντού και τσαλαπατώντας κ. Τσαλαπάτη ανθρώπινες ζωές και
υπολήψεις.

72

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – 4/6/2014

Δεύτερο, αντί να υπερασπιστεί το αγγελιόσημο, λουφάζει πίσω από
τα παντελόνια και τα φουστάνια των συνδικαλιστών της Ακαδημίας, λέγοντας ότι
"αυτοί έχουν την ευθύνη για τα ταμεία". Δεν είναι τυχαίο συνάδελφοι που δεν
δημοσιοποιήσαμε

τα

υπόλοιπα

χρέη

των

εργοδοτών,

όπως

έκανε

η

προηγούμενη Διοίκηση και δεν τα ανεβάζουμε στο διαδίκτυο. Τα χρέη τα λέμε ότι
"μας χρωστάνε", αλλά δεν τα ανεβάζει κανείς στο διαδίκτυο, τα έχω παραδώσει
στις Ενώσεις και τα ξέρει η Διοίκηση, δεν τα ανεβάζουμε.
Εμείς ανεβάσαμε το 3% κύριοι συνάδελφοι και δεν είναι βέβαια
τυχαίο που ο περίφημος διαχειριστικός έλεγχος αφορούσε μόνο τα έξοδα της
Διοίκησης Σπανοπούλου. Το έσοδο δεν τολμήσαμε να δώσουμε εντολή να
ελεγχθεί, γιατί άραγε; Γιατί δεν αγγίξαμε με τον διαχειριστικό έλεγχο τους
διαφημιστές και τους εργοδότες; Μούγκα στη στρούγκα.
Ο τρίτος λόγος που η Διοίκηση αυτή δεν έχει να παρουσιάσει έργο
και αντί να σταθεί ανθρώπινα δίπλα στους κοινωνικά αδύναμους συναδέλφους
μας διέλυσε ανάλγητα και εκδικητικά, με φιλελεύθερη και δήθεν αριστερή
λαϊκίστικη αντίληψη κα Χριστοδουλίδου την κοινωνική πολιτική του ΕΔΟΕΑΠ.
Κύριοι συνάδελφοι θα είμαι σύντομη, το 2013..
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ: Μιλάει ο άνθρωπος που μιλάει με τον χειρότερο τρόπο
για τα αυτιστικά παιδιά.
Ε. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Μιλάει ο άνθρωπος κι όταν μιλάει δεν τον διακόπτουμε και
δε θα σε αφήσω να ακουστείς.
Το 2013 ίσχυσαν τα μέτρα του 2012 που πρώτη πήρε η Διοίκηση
Σπανοπούλου. Δυστυχώς και αυτά δεν ήταν αρκετά για να συγκρατήσουμε τον
κατήφορο συνάδελφοι, τα πήραμε τα μέτρα, χτυπηθήκαμε γι΄ αυτά, αλλά
δυστυχώς ούτε αυτά ήταν αρκετά, σας είπε ο Πρόεδρος ότι τα 50 εκατομμύρια
του 2009 γίνανε 20 πια.
Η αλήθεια είναι ότι η σημερινή Διοίκηση προϋπολόγισε έλλειμμα
19,5 εκατομμύρια για το 2013 και κλείσαμε στα 24,5, η νέα Διοίκηση πέσαμε έξω
5 εκατομμύρια, όχι γιατί τα φάγαμε, όχι γιατί τα σπαταλήσαμε, αλλά γιατί αυτά
εισπράξαμε κι αυτά ξοδέψαμε για τους ασθενείς και τους άρρωστους και τους

73

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – 4/6/2014

συνταξιούχους συναδέλφους μας και γιατί όπως σας είπε ο Ταμίας μας,
αργήσαμε εννιά μήνες να πάρουμε μέτρα.
Το 2013 εκτός από το μηδενικό έργο έχουμε και αναγκαστικά
πλασματικό προϋπολογισμό, προϋπολογίζουμε 7,5 εκατομμύρια. Δε σας είπαν
οι συνάδελφοι ότι τα πρώτα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2014 δείχνουν
καθαρά όχι στα 10, στα 14 εκατομμύρια θα είναι στο τέλος του χρόνου το
έλλειμμα.
Αφήσαμε έναν κουμπαρά 60 εκατομμύρια, τον είδατε. Αυτός ο
κουμπαράς -μη σας φοβίζει ο Πάνος Σόμπολος με τις ανησυχίες του αυτές μέχρι
τον Ιούλιο, αυτά είναι λόγια να λέγονται συνάδελφοι- λοιπόν αφήσαμε έναν
κουμπαρά 60 εκατομμύρια, αυτή τη στιγμή αυτός είναι ο κουμπαράς που είδατε
εδώ πέρα, τα χρήματα τελειώνουν πράγματι αλλά όχι και μέχρι τον Ιούλιο.
Είχαμε πει το 2013, το 2014 και το 2015 μπορούμε με εκείνα τα 60
εκατομμύρια με τα οποία ακόμα ζούμε να ξεπεράσουμε την κρίση για να μη μας
πάρει το κάρο του Δήμου όταν τελειώσει αυτή η ρημάδα η κατοχή που πλήττει
όλο τον ελληνικό λαό.
Συνάδελφοι

δυστυχώς

ούτε

μία

πολιτική,

στρατηγική,

συνδικαλιστική και προσωπική ενέργεια για τη σωτηρία του ΕΔΟΕΑΠ δεν έχει να
επιδείξει και να αποδείξει ο νέος Πρόεδρος και φυσικά δεν έπιασε από το πέτο
τον Αντώνη Σαμαρά όπως μας είπε στη Γενική Συνέλευση της ΕΣΗΕΑ, ίσως γιατί
δεν είχε το χρόνο, έγραφε βιβλίο.
Δεν είμαι από εκείνους που λιθοβολούν, ούτε δηλώνω αναμάρτητη
συνάδελφοι είναι καλό όμως…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι είναι αυτά που λες μωρέ τώρα;
Ε. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Ότι νομίζω κι ότι κρίνω λέω.
Είναι

καλό

όμως

να

γνωρίζουν

όλοι

οι

συνάδελφοι

την

πραγματικότητα, είναι πραγματικά δύσκολη η κατάσταση, το λέμε, το
φωνάζουμε, το ξαναφωνάζουμε και το φωνάζουμε κι όλοι μαζί τώρα, αυτό σας
λένε οι συνάδελφοι. Γιατί δε θα πρέπει μετά εκ των υστέρων να λέτε "δεν
ξέραμε", ξέρατε, είχατε όλα τα στοιχεία, είχαμε όλοι όλα τα στοιχεία, απλώς είναι
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δύσκολο να παραδεχτούμε την πραγματικότητα γιατί είναι σκληρή και τραγική για
όλους.
Κύριοι συνάδελφοι, ως προς τα θέματα του πορίσματος, ευχαριστώ
τους διώκτες μας. Έξι συνάδελφοι αποφάσισαν χτες ότι θα παραπέμψουν, γιατί η
Νομική Υπηρεσία αρνήθηκε να γνωμοδοτήσει, αρνήθηκε ο κ. Καινούργιος να
γνωμοδοτήσει για το αν έχει κάτι επιλήψιμο το πόρισμα κι έτσι οι συνάδελφοι
ως…
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ: Τι είναι αυτά που λες, αρνήθηκε ο Καινούργιος να
γνωμοδοτήσει;
Ε. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Κι έτσι οι συνάδελφοι ως Πόντιοι Πιλάτοι είπαν "εμείς δεν
ξέρουμε, δεν μπορούμε σαν Διοίκηση να καταλάβουμε αν έχει κάτι επιλήψιμο".
Καλώ λοιπόν τη Διοίκηση, τους έξι, που χτες ψήφισαν να στείλουν εννέα
εκλεγμένους συναδέλφους και άλλους εννέα της Διοίκησης Κιάου, γιατί υπάρχει
και η Διοίκηση Κιάου μέσα, να στείλουν το πόρισμα στον Εισαγγελέα.
Το έχω εδώ το πόρισμα συνάδελφοι και το καταθέτω στα πρακτικά
της Γενικής Συνέλευσης και ζητώ να δημοσιοποιηθεί μαζί με τις παρατηρήσεις
της Υπηρεσίας, να αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Δε με ενδιαφέρει εμένα τι λέει η
Ernst and Young, η Ernst and Young κύριοι συνάδελφοι ήταν η μόνη που πήρε
μέρος στο διαγωνισμό και η Ernst and Young είναι ο δεξιός ελεγκτικός βραχίονας
του κ. Προβόπουλου και βάλαμε την ελεγκτική εταιρεία του κ. Προβόπουλου να
ελέγξει εκλεγμένες Διοικήσεις.
Λοιπόν το πόρισμα είναι εδώ, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, σε
όποιον Εισαγγελέα θέλετε να το πάτε, ζητάω όμως ένα πράγμα: Σήμερα να πείτε
εδώ ένας από σας από τους έξι που χτες αποφασίσατε να πάτε αυτό το πόρισμα
στον Εισαγγελέα, ζητάω να μου πείτε ένα επιλήψιμο, ποινικά κολάσιμο ζήτημα
που βρέθηκε για τη διαχείριση των αποθεματικών, για το κτήριο του Οργανισμού
και για τη διαχείριση 330 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα θέλω, ένας να έχει το
θάρρος..
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ: Έχει πολλά, μη μας δοκιμάζεις.
Ε. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Ένας να έχει το θάρρος.
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Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ: Μη μας δοκιμάζεις.
Ε. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριοι συνάδελφοι, προσωπικά με αφήνει παγερά
αδιάφορη και σίγουρα πικραμένη και αηδιασμένη η υποκριτική στάση των
συναδέλφων και ο ρεβανσισμός τους.
Και δηλώνω σήμερα, ότι δεν πρόκειται να δεχθώ εκ των υστέρων
συγνώμη, από κοινούς συκοφάντες. Δυστυχώς για σένα Πάνο Πόντιε Σόμπολε
Πιλάτε η αλήθεια δεν κρύβεται, όλοι θα αναμετρηθούμε μαζί της. Σας ευχαριστώ.
Αυτό το καταθέτω στα πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι να πούμε τώρα;
ΜΕΛΗ: Ουυυυυ..
Ε. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Άξις όποιος κάνει ου, άξις. Επιτέλους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε παρακαλώ Ελένη, σε παρακαλώ ηρέμησε Ελένη, ηρέμησε. Ο κ.
Καταϊφτσής έχει το λόγο.
Ε. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Όσο για το θέμα Κεδίκογλου εχτές αν ήμουνα, που δεν
ήμουνα, ψηφίζω ναι.
ΜΕΛΟΣ: Να ήσουνα.
Σ. ΚΑΤΑΪΦΤΣΗΣ: Καλησπέρα. Ακούστηκαν πολλά, δε θέλω να μπω σε καμία
διένεξη, κάνουμε απολογιστική Συνέλευση της νέας Διοίκησης, αν θυμάμαι καλά
και εν πάση περιπτώσει κρίνουμε τα πεπραγμένα αυτής της Διοίκησης.
Ακούγονται πολλά, ακούγονται πάρα πολλά και βέβαια εγώ θα
επικεντρωθώ πολύ περισσότερο στην Εξελεγκτική Επιτροπή και στο φίλο μου
τον Μοσχούλα γιατί εκτός από την έκθεση βρήκε και μπράβο και έγραψε κάποια
πράγματα τα οποία επισήμανε. Αυτά όμως που επισήμανε έχουν απαντηθεί και
τις απαντήσεις δυστυχώς δε σας τις έδωσε.
Ας πούμε παραδείγματος χάρη στις δαπάνες εξωτερικού, φαίνεται
ότι το τωρινό Διοικητικό Συμβούλιο δεν ασχολείται καθόλου όταν βλέπει ότι έχει
ένα υπόλοιπο 2 εκατομμυρίων από δαπάνες εξωτερικού; Είμαστε αφελείς ή δεν
το ξέρουμε ή εν πάση περιπτώσει είμαστε τόσο κακοπροαίρετοι να μην
διεκδικήσουμε τα χρήματά μας;
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Τίποτα από όλα αυτά δε συμβαίνει, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες
με τις περιθάλψεις εξωτερικού, τα τιμολόγια έρχονται μετά από δύο-τρία χρόνια,
ο συγκεκριμένος για κάποιον που σας ανέφερε ο κ. Μοσχούλας για τα 16
χιλιάρικα τα οικειοποιήθηκε το νοσοκομείο, τα έστειλε στο λογαριασμό του και
ήρθε και μας κορόιδευε στο Διοικητικό Συμβούλιο, γι΄ αυτό και είπε ο Γραμματέας
προς τιμήν του ποινικά θα τον διώξουμε τον συνάδελφό μας.
ΜΕΛΟΣ: Τον διαγράψατε;
Σ. ΚΑΤΑΪΦΤΣΗΣ: Δυστυχώς κι επειδή δεν μπορώ να απαντάω σε όλους, δεν
έχουμε τέτοια δικαιώματα σαν Διοικητικό Συμβούλιο. Λάθος, εν πάση
περιπτώσει.
Εφάπαξ. Πραγματικά δώσαμε σε κάποιους ανθρώπους εφάπαξ
εκτός του καταστατικού, το δώσαμε προκαταβολικά. Δε θέλω να απαντάω στον
καθέναν, ρητορική είναι η ερώτηση και απαντάω στον εαυτό μου. Συνάδελφος 40
ετών με καρκίνο που δε θέλει να συνταξιοδοτηθεί και θέλει προκαταβολή, δεν
είναι κρίμα; Και υπέργηρο. Εγώ αυτό μόνο σας λέω, τίποτα άλλο.
Τον κ. Μοσχούλα εκτός από αυτά όμως εγώ προσωπικά τον
ενημέρωσα για κάποια πράγματα στις επικουρήσεις ας πούμε. Μήπως είναι οι
επικουρήσεις έτσι που αποδίδονται σωστές από το 1967; Κρατάω κάποιες
επιφυλάξεις. Ο κ. Χριστόπουλος ο Ταμίας κι εγώ το θέσαμε όταν κάναμε τις
περικοπές, τις άδικες περικοπές, άδικες είναι οι περικοπές, αυτά τα ποσοστά τα
ακούω βερεσέ εγώ.
Μπορεί ένας που παίρνει 300 ευρώ να είναι ευνοημένος κι ένας
που έπαιρνε 1.200 να είναι ο αδικημένος που έπαιρνε 1.000 γιατί είχε δουλέψει
40 χρόνια, ήταν μεγάλο στέλεχος, έπαιρνε πολύ μεγάλο μισθό και ο άλλος δε
δούλεψε ούτε 10 χρόνια ούτε 5. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα μεγάλο
πρόβλημα, υπάρχουν προβλήματα πάρα πολλά στον Οργανισμό, κακά τα
ψέματα η κρίση τα φέρνει στην επιφάνεια.
Τώρα την ψυχραιμία εμείς που θα δείξουμε; Εκεί είναι το πρόβλημά
μας. Αρχίζουμε και χάνουμε την ψυχραιμία μας. Ο Ταμίας σε εισαγωγικά είπε σε
γενικές γραμμές τα μεγάλα προβλήματα του Οργανισμού και τα μεγάλα
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προβλήματα του Οργανισμού είναι το έσοδο, που το έσοδο κακά τα ψέματα έχει
καταρρεύσει. Τι θα κάνουμε;
Ακούω πολλές απόψεις από πολλές συνδικαλιστικές οργανώσεις κι
από τη δικιά μου κι από την ΕΣΗΕΑ κι από την ΕΣΗΕΜΘ, προς το παρόν όμως
πράξεις δε βλέπουμε και το έσοδο στα τελευταία 4 χρόνια έχει πέσει, σας τα
είπαν τα νούμερα να μη σας τα ξαναπώ, εκεί είναι το πρόβλημα, το να κόβουμε
συνέχεια και να κάνουμε περικοπές… τι θα κάνουμε, θα φτάσουμε να μην
μπορούμε να δώσουμε ασπιρίνη;
Αυτό το έχουμε αποκλείσει κι ας έρθει να με διαψεύσει ένα μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου. Τέρμα οι περικοπές, εγώ τουλάχιστον δεν
ξαναμπαίνω σε τέτοια συζήτηση, θα πούμε για το έσοδο, τον μεγάλο ασθενή του
Οργανισμού.
Τριάντα τόσα εκατομμύρια, 18 το παρέλαβα το 2005 15 κι έχει
φτάσει στο 30 και βάλε. Σκεφτόμαστε λύσεις που είναι αντίθετες και με τα
πιστεύω μας, να βάλουμε ελεγκτικές εταιρείες, που εγώ άμα μου το έλεγες αυτό
πριν πέντε χρόνια θα σου έλεγα το αποκλείω λόγω φιλοσοφίας, λόγω ιδεολογίας.
Ξέρετε όμως ότι έχουμε φτάσει στο απροχώρητο;
Χάνουμε την ψυχραιμία μας και χάνοντας την ψυχραιμία δυστυχώς,
και το τονίζω θα πάρουμε λάθος αποφάσεις. Θα απολύουμε κόσμο, θα
προσπαθήσουμε να μειώνουμε εκεί και το έσοδο που όσο πάει και μεγαλώνει
γιατί κανένας δεν πληρώνει, πληρώνουμε μόνο Δικηγόρους, Δικηγόρους
πληρώνουμε και δικαστικά έξοδα και από αναβολή σε αναβολή.
Να μην πω ονόματα και εν πάση περιπτώσει αύριο το πρωί βρεθώ,
που δεν πειράζει ας βρεθώ, Κουρήδες, Μουρήδες και εν πάση περιπτώσει που
μας χρωστάνε του κόσμου τα λεφτά, για να τους βάλουμε φυλακή και βέβαια
φυλακή δεν μπαίνουν, παρόλα αυτά οι υποχρεώσεις πολλαπλασιάζονται.
Και βέβαια είναι γνωστοί άγνωστοι αυτοί που μας χρωστάνε και θα
το πω, η Μακεδονία μια ζωή, ο Καλοφωλιάς μια ζωή, ο Κουρής μια ζωή, κάποια
χρήματα κάποιοι άλλοι. Αυτό το πράγμα συνέχεια να πληρώνουμε εμείς
δικαστικά, απόγραφα, αυτά είναι 50άρια, 40άρια, 40 χιλιάδες 50 χιλιάδες, τα
οποία δεν τα κόβω εγώ από την τσέπη μου όπως είπε και η Πόπη όπως είπε και
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η Σπανοπούλου όπως είπαν και άλλοι, τα πληρώνει ο Οργανισμός και
χρεώνονται πάνω στους ισολογισμούς
Είκοσι έξι εκατομμύρια ήταν πέρσι το έλλειμμα, 24,5 φέτος, ξέρετε
πως περπατάει το 2014; Δεν το απέφυγε να το πει ο Γιώργος Χριστόπουλος για
να μην εν πάση περιπτώσει λίγο σας στεναχωρήσει, περπατάει στα 22
εκατομμύρια κι όχι στα 7 κι άντε εγώ σας λέω δε θα είναι 22 γιατί κάναμε
σοβαρές περικοπές στις επικουρήσεις, θα είναι στα 17-18 σίγουρα, πρέπει κάτι
να κάνουμε.
Ο Ταμίας ο σημερινός έθεσε ένα θέμα, το plan-b που το είπε ο
άνθρωπος από το Νοέμβριο και πραγματικά τον υποστηρίξαμε και εγώ και
κάποιοι άλλοι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Φτάσαμε πότε είμαστε; Ιούνιο. Μήπως
έχουμε plan-b; Δε νομίζω. Τώρα ξυπνήσανε κάποιοι, δεν ξέρω ποιοι και δε θέλω
να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη «ξυπνήσανε», τώρα άρχισαν να ενδιαφέρονται.
Πρέπει να κάνουμε και plan-b, άσχετο αν δε θέλουμε εν πάση
περιπτώσει να το πούμε και στην κοινή γνώμη, πρέπει να ξέρουμε τι θα κάνουμε
αύριο, εδώ είναι ασφαλιστικό ταμείο, εδώ έχουμε να κάνουμε με υγεία και της
υγείας της χτυπάνε την πόρτα, όπως χτυπούσαν της Σπανοπούλου πριν πέντε
χρόνια. Του άλλου εν πάση περιπτώσει είναι το παιδί του άρρωστο, τι θα το
κάνεις;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκλήρωσε συνάδελφε.
Σ. ΚΑΤΑΪΦΤΣΗΣ: Ολοκληρώνω Πρόεδρε, αλλά μπήκε σε μια διαδικασία εν πάση
περιπτώσει να δημιουργήσουμε ένα plan-b και μαζί με το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, άποψή
μου είναι ότι πρέπει να συνταχθούμε μαζί με το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, υπάρχουν κι άλλοι
τέσσερις

κλάδοι

εκεί

που

προσωπική

μου

άποψη

πρέπει

να

τους

χρησιμοποιήσουμε, το ΤΑΤΤΑ, το ΤΑΙΣΥΤ, το ΤΣΕΥΠ και πρέπει κάτι να
κάνουμε.
Όσο για την εισφορά, συμφωνώ απόλυτα, νομίζω ότι και οι
εργαζόμενοι βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, αλλά το 3 να γίνει 5 είναι
παιδιά πραγματικά σε πραγματικούς αριθμούς, που μπορεί να το βλέπουμε
λογιστικά εμείς γιατί οι Ταμίες και τα λογιστήρια βλέπουν τους ανθρώπους
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περίπου σαν αριθμούς, που δε θέλω να τους βλέπω εγώ, αλλά είναι 2-3
εκατομμύρια. Πιανόμαστε από τα μαλλιά μας, προσπαθούμε.
Η θέση μου για τον Κεδίκογλου είναι να διαγραφεί ο Κεδίκογλου την
Τετάρτη, η άποψή μου αυτή είναι. Αυτό, δε θέλω να πω τίποτα άλλο Πρόεδρε.
ΜΕΛΟΣ: Αποφασίστε το, να υπογράψετε τώρα όλοι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον κ. Καταϊφτσή και πάμε στον κ.
Παυλόπουλο τώρα.
ΜΕΛΟΣ: Υπογράψτε τώρα όλοι και να το πείτε στη Συνέλευση. Νίκο μην κοιτάς
αλλού, υπογράψτε όλοι τώρα..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε κ. Γιώργο Παυλόπουλε.
Γ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Άσε με τώρα, επειδή συμφωνώ με αυτό, άσε με.
Λοιπόν, υπάρχει ένας πειρασμός, στον οποίον μπαίνουμε οι
περισσότεροι, επειδή είμαστε και πολλοί δημοσιογράφοι, ακουμπώντας και
βλέπουμε τα προβλήματα του ΕΔΟΕΑΠ, να τα αντιμετωπίσουμε κυρίως από την
πλευρά της σκανδαλολογίας, να δούμε ποιο ήταν κυρίως το λαμόγιο, που
υπήρχαν τα σκάνδαλα, που υπήρχαν οι προσωπικές διαπλοκές.
Είναι, αυτό είναι ένας πειρασμός και μάλιστα οφείλω να σας πω ότι
ο πειρασμός γίνεται μεγαλύτερος όταν βλέπω την πρώην Πρόεδρο να το παίζει
Ζαν Νταρκ του ΕΔΟΕΑΠ, λες και δεν ήξερε τίποτα, λες και είναι η μόνη
αδικημένη, λες κι είναι αυτή η οποία πραγματικά έχει αδικηθεί κι αν ήταν τώρα
εδώ όλα θα πήγαιναν καλά.
Τέλος πάντων, εγώ σας λέω ότι αυτός δεν είναι ο δρόμος να το
κάνουμε, παρότι είμαι υπέρ του να βγουν όλα στη φόρα, δεν είναι καν ο δρόμος
να πάνε όλοι αυτοί στη φυλακή, γιατί εγώ δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στην
ανεξάρτητη δικαιοσύνη που βγάζει παράνομες όλες τις απεργίες μας, δεν έχω
καμία εμπιστοσύνη σε αυτήν και δεν είναι αυτός ο δρόμος γιατί πίσω από τους
ανθρώπους υπάρχουν πολιτικές ευθύνες.
Υπάρχουν θέσεις που εκφράζονται και στα Διοικητικά Συμβούλια
και ακόμα και την πρώην Πρόεδρο που κάποιοι «αριστεροί» σε εισαγωγικά
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κάποτε την είχαν κινητοποιήσει για να κινητοποιήσει τον κλάδο στο δρόμο,
επειδή χάνεται, ας το θυμηθούν.
Υπάρχει κι άλλος ένας δρόμος, υπάρχει ο δρόμος που φαίνεται να
προτείνει η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου που λέει "πάμε σε
περικοπές", που είναι περίπου ο δρόμος που ακολουθεί η Κυβέρνηση της
Ελλάδας,

του

Σαμαρά,

του

Βενιζέλου,

των

αλλεπάλληλων

Υπουργών

Οικονομικών τα τελευταία χρόνια "κόψτε, κόψτε, κόψτε μέχρι να δούμε τι άλλο θα
κόψουμε". Σε αυτό φαίνεται ότι κινείται η λογική της πλειοψηφίας του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Δεν έχω συνηθίσει να μιλάω με αριθμούς, αλλά πρέπει να είμαστε
σαφείς και θέλω να σας πω δύο πράγματα: Από τα 24 εκατομμύρια που ήταν
πέρυσι το έλλειμμα, η πρόβλεψη λέει ότι θα πάμε στα 7,5. Ξέρετε από πού θα
βγουν αυτά τα 7,5, κάνατε μία άθροιση; Θα σας πω εγώ πολύ απλά, πρώτον θα
βγουν από 1 εκατομμύριο μειώσεις των διοικητικών, απολύσεις μειώσεις μισθών
και τα λοιπά, θα βγουν από 2 εκατομμύρια περικοπές στο εφάπαξ, περίπου είναι
στρογγυλεμένα τα νούμερα, έτσι;
Θα βγουν από 7 εκατομμύρια περικοπές στις επικουρικές, θα
βγουν από 2,65 εκατομμύρια περικοπές στον κλάδο υγείας και λέω εγώ ότι
ορθώς τα περισσότερα είναι αυτά τα οποία ήταν κυκλώματα και τα λοιπά, θα
βγουν από 1 εκατομμύριο περικοπές στις κοινωνικές παροχές την εποχή που οι
κοινωνικές παροχές χρειάζονται περισσότερο από κάθε άλλη εποχή.
Θα βγουν από αύξηση του αγγελιοσήμου κατά 2 εκατομμύρια.
Αύξηση του αγγελιοσήμου κατά 2 εκατομμύρια, αλήθεια; Θα βγουν από το 3%
στο 5% και κάνω μία ερώτηση εδώ, 3% ως το 5% είναι 2%, 2 ποσοστιαίες
μονάδες, σωστό.
Λοιπόν ακούστε: Πιστεύετε εσείς ότι αν γίνει αυτό μέσα στο τρέχον
έτος οι εργοδότες δε θα απολύσουν αντίστοιχο αριθμό εργαζομένων, δε θα
μειώσουν αντιστοίχως τους μισθούς, δε θα μετατρέψουν μισθολόγια σε
μπλοκάκια παροχής υπηρεσιών και δε θα κλείσουν εφημερίδες μέσα και τα
λοιπά, ώστε το 2% αυτό σε ποσοστιαίες μονάδες να μοιάζει πια πολύ μικρό και
του χρόνου να ερχόμαστε να λέμε δεν κάνουμε το 5 8; Και τι θα κερδίσουμε;
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Ακούστε, υπάρχει κι ένας τρίτος δρόμος. Υπάρχει κι ένας τρίτος
δρόμος, που δεν είναι βέβαιος, είναι ο πιο δύσκολος, αλλά αν θέλουμε να έχουμε
μία

ελπίδα

αυτόν

πρέπει

να

ακολουθήσουμε.

Υπάρχει

ένας

δρόμος

αναπροσανατολισμού του ΕΔΟΕΑΠ και των Ενώσεων των συνδικαλιστικών που
τον στηρίζουν και τον αποτελούν, σε μια κατεύθυνση ρήξης τομής και ανατροπής
αυτής της πολιτικής.
Φαντάζει γενικό αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση, αυτοί που
κατέστρεψαν τον ΕΔΟΕΑΠ έχουν ονοματεπώνυμο, είναι η τρόικα που έκανε τα
κουρέματα με τη συμπαιγνία κάποιων ανθρώπων, είναι οι εργοδότες οι οποίοι
απέλυσαν συν τον Κεδίκογλου που απέλυσε όλη την ΕΡΤ, είναι όλοι αυτοί οι
οποίοι έχουν ισοπεδώσει το ασφαλιστικό σύστημα και τους εργαζόμενους στην
Ελλάδα.
Εάν δεν πάμε σε αναπροσανατολισμό συντονισμένο για αγώνα
ενάντιά τους για ανατροπή αυτής της πολιτικής δεν κάνουμε τίποτα και πρέπει να
κάνουμε αναπροσανατολισμό και σε περιεχόμενο και σε μορφή, δεν μπορεί να
μιλάμε πλέον για επαγγελματικά Σωματεία, για επαγγελματικά ταμεία, τη στιγμή
που ο κλάδος είναι κατακερματισμένος.
Ο κατακερματισμός ευνοεί την Κυβέρνηση και τους εργοδότες κι
εμείς τον κατακερματισμένο κλάδο πρέπει να τον ενώσουμε, γι΄ αυτό και
επαναλαμβάνω το αίτημα που έχουμε καταθέσει και στην ΠΟΕΣΥ τη θέση μας
ότι η σημαία μας πρέπει να είναι ένας κλάδος, ένα Συνδικάτο, ένα ταμείο. Ένα
ταμείο,

ένα

ασφαλιστικό

σύστημα,

δημόσιο

δωρεάν

για

όλους

τους

ασφαλισμένους.
Και τελειώνω με αυτό Πρόεδρε κι αυτό είναι έτσι για να κάνουμε και
λίγο συνδικαλισμό: Αν θες να πιέσεις τον Πρωθυπουργό βάλε όλα..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ θα τον πιέσω τον Πρωθυπουργό; Όταν ήμουνα Πρόεδρος
στην ΕΣΗΕΑ τον πίεζα και το πέτυχα.
Γ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Καλά εντάξει, έχεις πάρει όλα τα Προεδρία με τη σειρά.
Λέω, ότι αν θέλεις να πιέσει ο κλάδος τον Πρωθυπουργό υπάρχει
ένας απλός τρόπος: Τα μέλη της ΕΣΗΕΑ της ΕΣΗΕΜΘ και του ΕΔΟΕΑΠ που
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λιβανίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ την Κυβέρνηση και την τρόικα, να τους
απειλήσεις να μην το κάνουν να τους ρίξουν μαύρο θα πρέπει να τους
διαγράψεις μαζί με τον Κεδίκογλου.
Αν δεν το κάνεις αυτό είναι κενά γράμματα, όλα αυτά τα
καλοπληρωμένα παιδάκια στις τηλεοράσεις, οι οποίοι τους λιβανίζουν, αυτούς
που μας πηδάνε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα, λοιπόν πάμε παρακάτω. Αυτό που έγινε τώρα με το
Γιώργο δε θα ξαναγίνει, στα τρία λεπτά κόβεται ο ομιλητής. Έκανε δέκα λεπτά
τώρα ο Γιώργος να βγάλει το λόγο του, αλλά εδώ ήρθαμε να πούμε τα
προβλήματά μας. Για τρία λεπτά ο κ. Βαρίκος έχει το λόγο.
Θ. ΒΑΡΙΚΟΣ: Θα κάνω όσο έκανε και ο προηγούμενος, δέκα λεπτά, για την
ισότητα των όπλων, έτσι λέγεται στα νομικά.
Λοιπόν, επειδή είμαι του δικαστικού ρεπορτάζ, δε μου αρέσει ποτέ
να γίνονται εδώ πέρα δίκες σταλινικές, να λένε για γιατρούς ότι έκαναν έτσι κι
έκαναν το άλλο, τη στιγμή που ο ΕΔΟΕΑΠ έχει δώσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε
160 χιλιάδες ευρώ αποζημιώσεις fast track που λέει.
Όλοι θα επιστρέψουν από τη δικαιοσύνη οι γιατροί, όπως και ο
Σούσης που έφυγε και ήταν το σημείο που είχα συγκρουστεί με τη φίλη μου τη
Σπανοπούλου, θα πάρουν αποζημιώσεις, όπως και κακώς δόθηκε αποζημίωση
στο φίλο της Πόπης Χριστοδουλίδου τον παρανόμως ελεγκτή χωρίς ειδικότητα
τον κ. Βαγκινέλη ο οποίος…
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ: Αυτό να το πάρεις πίσω, δεν έχω κανένα φίλο ελεγκτή.
Θ. ΒΑΡΙΚΟΣ: Ο οποίος είχε παραιτηθεί γιατί είχε ζητήσει ειδικότητα από τον
Ευαγγελισμό και του δώσαμε και το μπόνους της αποζημίωσης. Να επιστρέψει
τα λεφτά πίσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα ειπώθηκε αυτό.
Θ. ΒΑΡΙΚΟΣ: Όλοι οι γιατροί θα επιστρέψουν πίσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα η Χριστοδουλίδου ζήτησε την απόλυσή του βρε Θόδωρε, σε
παρακαλώ μη λες ανακρίβειες.
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Θ. ΒΑΡΙΚΟΣ: Ζήτησε την απόλυσή του, αλλά πήρε την αποζημίωση ενώ είχε
δηλώσει ειδικότητα και τον είχε πάρει ο Ευαγγελισμός.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ: Δεν είχε παραιτηθεί, λες ανακρίβειες.
ΜΕΛΟΣ: Τέλος πάντων άστο αυτό, να τελειώσουμε.
Θ. ΒΑΡΙΚΟΣ: Όχι, δε θα τελειώσουμε, θα βάλουμε μορφή στο χάος. Σας το λέω
και δεσμεύομαι και οι πέντε γιατροί που απολύθηκαν ναι απολύθηκαν, είναι οι
δύο οφθαλμίατροι, είναι οι αρχίατροι..
ΜΕΛΟΣ: Κάτσε κάτω, κάτσε κάτω..
Θ. ΒΑΡΙΚΟΣ: Εγώ να κάτσω κάτω; Λοιπόν εγώ επειδή είμαι παιδί της Αριστεράς
κι έχω δουλέψει ο μοναδικός και στην ΑΥΓΗ και στο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ και ξέρω τι
σημαίνει δημοκρατικός συγκεντρωτισμός, εδώ μέσα τουλάχιστον όσο ζω και με
σέρνουν τα πόδια μου θα περάσουν από το πτώμα μου οι μονόλογοι και οι
τραμπουκισμοί.
Έχω τέτοια αντισώματα και τέτοιο δέρμα του κροκόδειλου που δεν
καταλαβαίνω ούτε Χριστό ούτε Παναγία, θα πω εκείνα που θέλω να πω και
κανένας κερατάς δε θα μου κόψει την ελευθερία της έκφρασης και του λόγου. Να
το ξέρετε, όπως υπερασπίζομαι όσους μιλάτε, θα υπερασπιζόσαστε κι εμένα κι
αυτά που θα πω. Εγώ τέτοια δεν τα καταλαβαίνω, αυτά εκεί που σας είχανε μέχρι
τα 30 σας και σας κωλοπιάνανε και δεν μιλάγατε, εντάξει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έλα Θόδωρε ολοκλήρωσε.
Θ. ΒΑΡΙΚΟΣ: Λοιπόν οι γιατροί θα επιστρέψουν, θα τους πληρώσουμε ήδη
έχουν πάρει 160 χιλιάδες αποζημίωση, θα τους δώσουμε μισθούς υπερημερίας,
επαναπροσλήψεις όπως έγινε και με τον Σούση και περιμένουμε την υπόθεση
από το Εφετείο.
Δεύτερο θέμα, έχω γράψει στον τρίτο όροφο κάποια πράγματα,
καμία σχέση με ιδιωτικά, δηλαδή Βιοϊατρική και Ιατρόπολη. Αυτά τα σούξου
μούξου με συμβάσεις τα κάνουμε τώρα μέχρι να καταργηθούν τα ιατρικά τμήματα
του ΕΔΟΕΑΠ, π.χ. μικροβιολογικό.
Το

χειρουργικό

που

καταργήθηκε,

επειδή

είμαι

ερευνητής

δημοσιογράφος κι όχι της fast track, πήρα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και
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ρώτησα τη Νομική Υπηρεσία εάν μπορεί να καταργηθεί ο γιατρός που
γουστάρεις ο οποιοσδήποτε να πάει σε όποιο ιατρικό κέντρο θέλει. Δηλαδή εγώ
γουστάρω τον Πλεύρο ξέρω ΄γω πως τον λένε και τα λοιπά, σε αυτόν θα πάω.
Που είναι η διαφωνία μου; Αν θα μου πάρει περισσότερα και αν το ταμείο
ζημιωθεί. Ζημιώθηκε το ταμείο από τις 47;
Εάν ένας, γιατί κάνω δικαστικό ρεπορτάζ και ζείτε με συνθήματα και
εντυπώσεις, εάν ένας λέω μου φέρει χαρτιά ότι πλήρωσε το ταμείο, αυτό με
ενδιαφέρει εμένα, δε με ενδιαφέρουν οι προσωπικές σχέσεις και το οτιδήποτε,
εάν ζημιώθηκε το ταμείο δηλαδή ο ΕΔΟΕΑΠ με λεφτά, με χαρτιά και τα λοιπά, θα
μου τα πείτε και θα σας περιμένω στα δικαστήρια καημένοι, θα σας περιμένω και
θα σας τα πω εκεί πέρα τι θα γίνει.
Λοιπόν ιδιωτικά νοσοκομεία γιοκ, μόλις θα καταργηθούν. Οι
χειρουργικές πράξεις και τα λοιπά που καταργηθήκανε, κακώς καταργήθηκαν.
Μου είπαν και από ντροπή δεν τους είπα, μου λένε τι κάνανε; Δεν μπορείς εσύ
να επιλέξεις τον φυσικό σου γιατρό, όπως τον φυσικό σου δικαστή; Λέει όχι. Αυτό
μόνον στην Ελλάδα γίνεται, να μην μπορείς να πας στο γιατρό που θέλεις, τη
στιγμή που δε ζημιώνεται ούτε το ταμείο σου ούτε εσύ ο ίδιος προσωπικά. Κι αν
θα πάει και η Νομική Υπηρεσία των γιατρών θα γίνουμε βούκινο στον πλανήτη
γη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θόδωρε σε παρακαλώ μια κουβέντα.
Θ. ΒΑΡΙΚΟΣ: Τελείωσα; Εντάξει αφού τελείωσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περίμενε, ο κύριος είναι από το ξενοδοχείο, δίπλα έχουν κι άλλη
Συνέλευση και παρακαλούν αν είναι δυνατόν λίγο πιο σιγά, όχι τόσο δυνατά.
Αλλά ολοκλήρωσε όμως καμιά φορά, πήγες δέκα λεπτά.
Θ. ΒΑΡΙΚΟΣ: Ωραία, εγώ δε θέλω να στερήσω από κάποιον το χρόνο, αφού
κάλυψα το χρόνο μου τον κάλυψα, εντάξει, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ζαγγανάς έχει το λόγο για τρία λεπτά Γιάννη, σε παρακαλώ.
Γ. ΖΑΓΓΑΝΑΣ: Λοιπόν συνάδελφοι κατ΄ αρχήν θέλω μια διευκρίνιση για το
αυτονόητο βέβαια και μάλιστα σε σχέση με την παρέμβασή μου την
προηγούμενη.
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Είναι καθαρό και αυτονόητο ότι εγώ είμαι απέναντι από τον
Κεδίκογλου και πολιτικά και ιδεολογικά και ως πρακτική και δεν έχω κανένα ηθικό
πρόβλημα να προτείνω τη διαγραφή του, διότι ο ίδιος έχει διαγράψει τη ζωή
πολλών ανθρώπων με την έννοια της καταστροφής που γίνεται και μας
περιμένει. Καθαρά πράγματα, για να είμαι ξεκαθαρισμένος.
Δεύτερον, σήμερα δε δικαιούται κανένας να πει ότι δεν ξέρει, γιατί η
βάρβαρη αντεργατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Μάαστριχ που
εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια από τις Κυβερνήσεις είναι που καταστρέφουν
την ασφάλιση και τα ταμεία μας, ενώ κατεδαφίζονται και τα εργασιακά και άλλα
λαϊκά δικαιώματα.
Ένα το κρατούμενο αυτό, θα πρέπει να τα λέμε τα πράγματα με το
όνομά τους και όχι τρόικα και Κυβέρνηση, η κατάσταση εξελίσσεται από το 1990
ολοφάνερα από το Μάαστριχ ακόμα κι όσοι κάνουν πως δεν το θυμούνται καλό
είναι να το θυμούνται και να το μαθαίνουμε όλοι μας.
Δεύτερο, ποιος στήριξε και ποιος καθησύχαζε τους εργαζόμενους
και του κλάδου μας, πως τάχα δε μας αγγίζει η απειλή και δεν μας απειλεί αυτή η
πολιτική; Δεν είναι οι Διοικήσεις των ταμείων, της Σπανοπούλου προηγούμενα, η
σημερινή σήμερα, Διοικήσεις που λειτουργούν συλλογικά με μοιρασμένους
ρόλους στην πράξη;
Γιατί ξέρετε, οι αστερίσκοι ορισμένων που μας λένε όλοι μαζί να
σώσουμε το ταμείο, δεν τους απαλλάσσουν από τη συνευθύνη της εφαρμογής
μέτρων σε

βάρος του

κλάδου

και

των συναδέλφων,

ανεξάρτητα

αν

πολιτικές

των

αποφασίζονται κατά πλειοψηφία κάποια μέτρα.
Δύο

λοιπόν

τα

κρατούμενα:

Οι

βάρβαρες

Κυβερνήσεων της εργοδοσίας και της πολιτικής αυτής και οι ευθύνες όσων
εφαρμόζουν αυτές τις πολιτικές, με βαστάζο τον κυβερνητικό-εργοδοτικό
συνδικαλισμό που μέχρι σήμερα μας κοίμιζαν μας καθησύχαζαν τον κλάδο
καλλιεργώντας αυταπάτες πως τάχα είμαστε ο περιούσιος κλάδος, συντεχνία
που το σύστημα μας χρειάζεται και δε θα μας θίξει. Να τελειώνουμε με αυτά
συνάδελφοι.
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Αλλά κι ένα τελευταίο. Οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τη
λειτουργία του ΕΔΟΕΑΠ όπου φαίνεται καθαρά ότι με την προηγούμενη Διοίκηση
Σπανοπούλου ίσχυε το μιας γυναικός αρχή η αυθαιρεσία, η πελατειακή
λειτουργία, παρομοίως η σημερινή Διοίκηση ανεξάρτητα από αυτά που
μαθαίνουμε δίκην διακοινώσεων κι όχι ανακοινώσεων, ότι γίνεται αυτό, έγινε
εκείνο,

απολύουμε

τούτους,

αφήνουν

πολλά

ερωτηματικά

συνάδελφοι.

Ερωτηματικά, που ο καθένας μας μπορεί να τα βάλει.
Και σημασία έχει και είναι καιρός ο κάθε κατεργάρης να πάει στον
πάγκο, δεν πάει άλλο. Λοιπόν πρέπει ως κλάδος να βάλουμε στην άκρη τέτοιες
Διοικήσεις που υλοποιούν κατά γράμμα τις πολιτικές αυτές, να διεκδικήσουμε την
προοπτική για καθολική δημόσια αναβαθμισμένη δωρεάν υγεία-ασφάλιση. Μόνο
μέσα εκεί κι εφόσον αυτό ισχύει γενικώς μας διασφαλίζει και τα δικά μας
συμφέροντα, να επιστραφούν τα κλεμμένα και κουρεμένα των αποθεματικών των
ταμείων και να καταργηθούν όλοι οι αντιασφαλιστικοί νόμοι που επιβλήθηκαν
από το 1990-1992, νόμος Σιούφα, Γιαννίτση, Ρέππα, μέχρι και σήμερα.
Να παρθούν πίσω οι περικοπές συντάξεων και κοινωνικών
παροχών, καμιά αύξηση εισφορών, να πληρώσει Κυβέρνηση και εργοδοσία.
Αυτό πρέπει να επιδιώξουμε και γι΄ αυτό πρέπει να αγωνιστούμε κι αυτό
δυστυχώς από τα πάνω δεν μπορεί να οργανωθεί αυτός ο αγώνας, πρέπει να
τον πάρουμε στα χέρια μας μέσα από τα μαγαζιά, μέσα από τους χώρους
δουλειάς μας, με Επιτροπές.
Το ΠΑΜΕ Τύπου θα είναι εκεί, θα είναι εδώ, όπως ήταν και πάντα
και όπως προειδοποίησε και δυστυχώς σήμερα επιβεβαιώνεται για τις εξελίξεις,
όπως δυστυχώς οι εξελίξεις αυτές θα είναι πολύ χειρότερες αν δεν πάρουμε
μέτρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιάννη ευχαριστούμε και πάμε στην κα Τουφεξή.
Μ. ΤΟΥΦΕΞΗ: Έχω να πω πολλά αλλά δε μου επιτρέπεται κι έτσι θα πω δυο
λόγια.
Λοιπόν κατ΄ αρχήν θεωρώ μεγάλο ξεφτίλισμα, με όλη την έννοια
της λέξης συνάδελφοι, το θέμα Κεδίκογλου όπως έγινε σήμερα. Άκουσα μία
στάση από τον Πρόεδρό μας υπέρ του Κεδίκογλου, άκουσα να εξυμνεί τον κ.
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Καραμανλή, άκουσα να ευχαριστεί τον κ. Γεωργιάδη, άκουσα τέλος να πιστεύει
ότι η μόνη ελπίδα εδώ που φτάσαμε είναι ο κ. Σαμαράς. Οποίο ξεφτίλισμα.
Προχωρώ για το θέμα των περικοπών. Πιστεύω ότι είναι πάρα
πολύ άδικο μέτρο, θα μπορούσε ίσως να προβληματιστεί το Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ
να βάλει μία εισφορά κάπως μεγαλύτερη στους μεγάλους μισθούς, μην το
ξεχνάμε αυτό. Η οριζοντιοποίηση των μέτρων βλάπτει πάντοτε τους πιο
αδύναμους οικονομικά, δε βλάπτει το ίδιο εμένα και τον κύριο μεγαλοαστέρα ή
μεγαλοεκδότη, διότι υπάρχουν κι αυτοί μέσα στην ΕΣΗΕΑ και μέσα στον
ΕΔΟΕΑΠ.
Το θέμα της κας Σπανοπούλου, το θεωρώ επίσης ξεφτίλισμα η κα
Σπανοπούλου να μιλά για έλλειψη κοινωνικής πολιτικής, με όλες τις επιφυλάξεις
που έχω και για τον Πρόεδρο και για άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του
σημερινού, ξεχνώντας το τι έχει γίνει στη διάρκεια της δικής της Προεδρίας.
Μόνο με αυτά που άκουσα τώρα νομίζω ότι κάπου 150 χιλιάρικα
ευρώ πήγαν στράφι σε διάφορες, δεν μπορώ να πω, δεν τις χαρακτηρίζω ας
πούμε πράξεις χαριστικές σε ασφαλισμένους σε υπαλλήλους και τα λοιπά, τη
στιγμή που αρνούμεθα ακόμη να συζητήσουμε το θέμα της προστασίας των 22,5 χιλιάδων ανέργων πόσοι είναι αυτοί της ΕΡΤ και το έχουμε βάλει 8 ο και δε θα
είναι κανείς να το συζητήσει εάν συνεχίσουμε τώρα.
Προτείνω λοιπόν να γίνει μία πρόβλεψη, ούτως ώστε αν τεθεί για
τους μεγάλους μισθούς μία μικρή αύξηση της εισφοράς αυτή να πάει όλη υπέρ
της βοήθειας των εργαζομένων στην ΕΡΤ και όχι μόνον αυτή κι αυτό σκέφτηκα
αυτή τη στιγμή.
Επίσης δεν απαντήθηκε από τον κ. Πρόεδρο, παρότι ρωτήθηκε
από έναν κύριο εδώ συνάδελφο, το ποιος έκανε τη θηριώδη αυτή σύμβαση με
τον κ. Μαχαίρα, εις τον οποίον εξαναγκάστηκε λόγω των συνθηκών της
σύμβασης αυτής να καταβάλλει ο Οργανισμός όλα αυτά τα χρήματα που μας
είπε ο Πρόεδρος. Θέλω απάντηση. Εγώ ξέρω ποιος το έκανε, αλλά να το πει και
κάποιος από το Δ.Σ., γιατί πρέπει επιτέλους να λέμε ονόματα εδώ μέσα, όπως
είπε κάποιος, μην το κάνουμε όπως στην ΕΣΗΕΑ που χρόνια οι μεν λένε για τους
δε και ποτέ ονόματα δε λέγονται.
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Επίσης ήθελα να μου πει ο Πρόεδρος ή κάποιος που να
εκπροσωπεί το Δ.Σ., το τι έχει συζητηθεί με τις Ενώσεις τις Δημοσιογραφικές την
ΕΣΗΕΑ και την ΕΣΗΕΜΘ, διότι μέχρι τώρα πέραν της προσφυγής και του
γλειψίματος, με συγχωρείτε για τη λέξη αλλά την ξαναλέω για τον κ. Σαμαρά, δεν
άκουσα μία πρόταση από τον κ. Πρόεδρο τον κ. Σόμπολο, αλλά δεν έχω
ακούσει, για να είμαι δίκαιη και πρόταση και από τις Δημοσιογραφικές Ενώσεις,
εντάξει; Για να είμαστε δίκαιοι.
Τέλος ήθελα να πω μία κουβέντα ακόμα, παρακαλώ για το θέμα
του Κεδίκογλου, δεν είναι προσωπικό, είναι δημοσιογραφικό το θέμα και νομίζω
ότι έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Δεν μας ενδιαφέρει αν ο κ. Κεδίκογλου
είναι Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ ή παραπρωθυπουργός ή οτιδήποτε,
μας ενδιαφέρει ότι ήταν ένας δημοσιογράφος που δεν είχε καταθέσει την
ταυτότητά

του

επομένως

ήταν

Δημοσιογράφος

και

εστράφη

εναντίον

συναδέλφων του όχι μόνον καταδικάζοντάς τους στην ανεργία αλλά και
δυσφημώντας τους, γιατί να μην ξεχνάμε ότι είπε ότι "γίνονται εκεί πέρα
διαφθορά" και τέτοια. Διαφθορά την ξέρουμε ποιος είναι.
Λοιπόν καλώ και πάλι τώρα το Δ.Σ., έχει τεθεί το θέμα στη Γενική
Συνέλευση, συμβολική είναι περισσότερο και ας πάει ο κ. Κεδίκογλου στα
δικαστήρια, έτσι κι αλλιώς θα πάει στα δικαστήρια, επομένως δεν ζημιώνεται
κανείς τίποτε παρά δείχνουμε μια υπεράσπιση και μια αγάπη και στους
συναδέλφους και κυρίως μια υπεράσπιση της ίδιας της Δημοκρατίας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Γιάννης Αγγέλης έχει το λόγο.
Γ. ΑΓΓΕΛΗΣ: Συνάδελφοι θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, για δύο λόγους: Ο ένας
είναι ότι έχω καλυφθεί από το συνάδελφο τον Παυλόπουλο που μίλησε
προηγουμένως, όπως και από την Πόπη, τόσο στο πολιτικό όσο και στο
υγειονομικό, θα ήθελα όμως να σας βάλω δύο σημεία προς σκέψη.
Σας μοιράσαμε μια ανακοίνωση με την Πόπη, στην οποία
επισημαίναμε ένα-δύο σημεία και θα ήθελα να τα προσέξετε λιγάκι, γιατί αφορούν
την απάντηση στο ερώτημα που όλοι σας θέτετε "αν θα υπάρχει αύριο ο
ΕΔΟΕΑΠ".
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Κοιτάξτε, το επόμενο εξάμηνο όλη η διαδικασία των πολιτικών και
οικονομικών εξελίξεων συνδέεται με ένα θέμα. Το θέμα αυτό λέγεται
αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους. Στην πραγματικότητα αυτό που κρύβεται
πίσω από αυτόν τον ορισμό είναι το πώς θα διασφαλιστεί από τους δανειστές, το
να πάρουν τα λεφτά τους.
Έχουν λοιπόν βάλει σε αυτή τη συζήτηση ένα νέο στοιχείο, το
στοιχείο αυτό είναι τα ασφαλιστικά ταμεία, γιατί λένε ότι το χρέος δεν είναι τα 320
δις, αλλά είναι και η τρύπα στα ταμεία που πρέπει να χρηματοδοτηθεί τα
επόμενα 20 χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η συζήτηση για την τύχη του
ΕΔΟΕΑΠ και των υπόλοιπων ταμείων..
Μια μικρή παρένθεση, ρώτησα προηγουμένως την Πρόεδρο του
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, εάν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη η οποία να την προδιαθέτει ότι
υπάρχουν σε εξέλιξη διαδικασίες ενσωμάτωσης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ με τα άλλα
ταμεία και με διαβεβαίωσε, το λέω γιατί ήταν προσωπική η συζήτηση αλλά
αφορά όλους μας, με διαβεβαίωσε ότι την περασμένη Παρασκευή στη
συνάντηση με τους Προέδρους και τον αρμόδιο Υπουργό η απάντηση ήταν ότι
"το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ δε θίγεται".
Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πως δε θίγεται το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ όταν η
διαδικασία για τα ελλείμματα των ταμείων περιλαμβάνει τους πάντες. Κατά
συνέπεια θέλω να πω το εξής, όταν συζητάμε για το εάν ο ΕΔΟΕΑΠ θα υπάρχει
και αύριο, δεν μπορούμε να το βλέπουμε στα όρια της δικής μας
δημοσιογραφικής στενής ύπαρξης. Το αντικείμενό μας είναι το τι γίνεται σε όλο
τον κόσμο, δεν μπορούμε να νομίζουμε ότι έχουμε έναν μικρό δικό μας κόσμο
έξω από αυτόν τον κόσμο.
Κατά

συνέπεια

θα

ήθελα

να

επισημάνω

την

ακόλουθη

αναγκαιότητα. Είναι σαφές ότι ο ΕΔΟΕΑΠ από μόνος του σαν ταμείο δεν μπορεί
να κινητοποιήσει τον κόσμο. Οι Ενώσεις-Μέλη του ΕΔΟΕΑΠ και τα Μέλη των
Ενώσεων, όλοι εμείς δηλαδή συν αυτοί που λείπουν αυτή τη στιγμή, είναι που
πρέπει να πάρουν στα χέρια τους την όποια διαδικασία από δω και πέρα.
Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το ερώτημα αν θα υπάρχει
ΕΔΟΕΑΠ αύριο δι΄ αντιπροσώπων, είτε αυτοί είναι στην ΕΠΗΕΑ, είτε είναι στην
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ΕΣΗΕΑ. Είναι οι δημοσιογράφοι, οι υπάλληλοι και όλος ο κλάδος που εντάσσεται
σε αυτόν τον εργασιακό χώρο συνολικά, είναι που πρέπει να πάρει στα χέρια του
την κατάσταση και αυτό δεν μπορεί να γίνει με περικοπές ή με προσδοκίες στον
αέρα.
Τόσο η Πόπη Χριστοδουλίδου, όσο κι εγώ, έχουμε ανακοινώσει εξ
αρχής και το λέμε και σε αυτή τη Συνέλευση ότι είμαστε αντίθετοι στην αύξηση
στις περικοπές που έχουν γίνει και στην αύξηση της εισφοράς από το 3% στο 5%
γιατί έχουμε εξηγήσει πολλές φορές όπως και τώρα, γιατί το πρόβλημα δεν
απαντάται με την περικοπή δαπανών απλώς. Ο γάιδαρος του Χότζα μόλις που
έμαθε να μην τρώει ψόφησε, κάπως έτσι θα πάει και ο ΕΔΟΕΑΠ αν συνεχίσουμε.
Το πρόβλημά μας είναι τα έσοδα. Τα έσοδα δεν είναι μόνο το
αγγελιόσημο, είναι και η υποχρέωση των εργοδοτών απέναντι στον ασφαλιστικό
μας φορέα, δε μας ενδιαφέρει πως, πότε και από ποιους. Αυτή η εισφορά λείπει
και δεν μπορεί να υποκατασταθεί η εισφορά της εργοδοσίας και της Κυβέρνησης
από την αύξηση των εισφορών των δικών μας.
Αυτός είναι ένας φαύλος κύκλος, που οδηγεί με μαθηματική
ακρίβεια στην καταστροφή κι αν κοιτάξετε τον ισολογισμό το βλέπετε, ότι και αν
περικόψουμε από σπατάλες, από κυκλώματα, από, από, από τη βελτίωση της
αποδοτικότητας των σχέσεών μας με τα νοσοκομεία ή τα διαγνωστικά κέντρα,
που σας εξήγησαν προηγουμένως και η Πόπη και ο Πρόεδρος πόσο μεγάλες
εξοικονομήσεις γίνονται για πολλαπλάσιες υπηρεσίες που εξασφαλίζονται πλέον.
Παρόλα αυτά τίποτα από αυτά δεν μπορεί να αναστρέψει την
κατάσταση, αν αυτή δεν προέλθει από το κομμάτι των εσόδων και τα έσοδα
αυξάνονται με δύο τρόπους: Νέοι συνάδελφοι στον κλάδο, μικρότερη δηλαδή
ανεργία και μεγαλύτεροι μισθοί.
Γιατί ο ΕΔΟΕΑΠ δεν κινδυνεύει μόνο από τις απολύσεις, κινδυνεύει
από αυτή τη διαρκή μείωση των μισθών. Η μείωση των μισθών μειώνει και την
αποδοτικότητα του 3% και το να πάει στο 5% μειώνοντας τη δική μας την τσέπη,
δε λύνει το πρόβλημα. Κατά συνέπεια γι΄ αυτούς τους λόγους εξακολουθούμε και
επιμένουμε ότι είμαστε αντίθετοι σε αυτή την περικοπή.
ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
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Γ. ΑΓΓΕΛΗΣ: Συνάδελφοι νομίζω ότι ειπωθήκανε αυτά, δε θέλω να σας φάω κι
άλλο χρόνο, ελπίζω να καλυφθώ από οποιοδήποτε κενό και από άλλους
συναδέλφους, ευχαριστώ για την υπομονή σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε το Γιάννη Αγγέλη. Ο κ. Τσιμπίδας επειδή φεύγει για
τη Βουλή για ρεπορτάζ αν είναι δυνατόν να προηγηθεί λέει επειδή είναι πέντε
νούμερα παρακάτω. Δεν υπάρχει αντίρρηση, οπότε ο κ. Τσιμπίδας έχει το λόγο
αν είναι δυνατόν για τρία λεπτά.
Ν. ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ: Λοιπόν θα είμαι σύντομος γιατί πρέπει να φύγω γιατί

το

ρεπορτάζ τρέχει. Από την ΕΡΤ είμαι, ο Νίκος Τσιμπίδας, εμείς έχουμε 12 μήνες
συνεχούς αγώνα και συνεχούς εργασίας και είμαστε ακόμα εδώ κι έχουμε σταθεί
ο ένας δίπλα στον άλλον όσοι δουλεύουμε ακόμα στην ΕΡΤ και οι συνάδελφοί
μας άνεργοι και μη έχουν σταθεί δίπλα μας, γι΄ αυτό νομίζω τώρα είναι η ώρα το
ταμείο να κάνει το καθήκον του και να σταθεί κι αυτό δίπλα σε εμάς.
Είναι ηθικό χρέος του Δ.Σ. να παρατείνει την κάλυψη των
συναδέλφων όλων οι οποίοι συνεχίζουν να αγωνίζονται και να εργάζονται και δεν
έχουν λείψει ούτε μια μέρα από το πόστο τους 12 μήνες τώρα. Έτσι μπροστά
εδώ στη Γενική Συνέλευση θέλουμε να φέρουμε το Δ.Σ. προ της μεγάλης του
αυτής ευθύνης και να καλύψει με κάθε τρόπο τους ανθρώπους που επί 12 μήνες
όπως είπα δεν έχουν λείψει ούτε μια μέρα από το πόστο τους.
Σε ότι αφορά τον Κεδίκογλου, προσωπικά και όλοι μας πιστεύουμε
το ίδιο, είναι απαράδεκτο, είναι ανήθικο, έως και χυδαίο, το ταμείο να μη φέρνει
προς διαγραφή οριστική ένα μέλος που έχει διαγραφεί οριστικά από την Ένωση,
ένα μέλος που πέταξε στο δρόμο 3 χιλιάδες συναδέλφους, που στέρησε έσοδα
από το ταμείο κι επειδή κάπου έξω άκουσα σε κάτι πηγαδάκια ότι πρόκειται περί
αίτημα κανιβαλισμού, ο κ. Κεδίκογλου είναι χαρακτηριστική περίπτωση ο ίδιος
κανιβάλου, που πήγε και κανιβάλησε πάνω στο σώμα της ΕΡΤ και πάνω σε 3
χιλιάδες συναδέλφους.
Εμείς ζητάμε το αυτονόητο, ζητάμε να τηρηθεί το καταστατικό,
ζητάμε τη δικαιοσύνη. Μας έχετε εδώ και παρακαλάμε για

κάλυψη

ιατροφαρμακευτική να συνεχιστεί για ένα χρόνο και καλύπτετε τον άνθρωπο και
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δε διαγράφετε τον άνθρωπο ο οποίος μας τη στέρησε, γι΄ αυτό θεωρώ ότι είναι
ως και χυδαίο αυτό το πράγμα να μη διαγράφεται αυτός.
Μ. ΝΙΚΟΛΑΡΑ: Ας κάνει αυτασφάλιση και θα την καλύψω εγώ.. που είμαι
άνεργη. Δεν είναι το θέμα η ασφάλισή του, είναι το μήνυμα που πρέπει να δώσει
ο κλάδος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι αγανακτισμένη…εντάξει.
Ν. ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ: Λοιπόν μιλάμε τόσην ώρα για έσοδα, τα οποία δεν υπάρχουν και
μπροστά μας έχουμε έναν άνθρωπο που έχει φέρει ένα σημαντικό πλήγμα, άμα
θέλουμε να το δούμε κι έτσι, δηλαδή στενά συντεχνιακά, στα έσοδα του ταμείου
στερώντας εισφορές τόσων ανθρώπων οι οποίοι εργάζονταν κανονικά και τις
κατέβαλαν κανονικά, εξάλλου η ΕΡΤ ήταν κι ένα από τα τελευταία μαγαζιά τα
οποία κατέβαλαν συστηματικά και με συνέπεια τις εισφορές αυτές.
Είχα κι άλλα να πω γι΄ αυτά που έχουν ειπωθεί περί αγγελιοσήμου
και λοιπά, θα τα συμπυκνώσω όσο πιο γρήγορα γίνεται γιατί υπάρχουν και οι
πολιτικές εξελίξεις οι οποίες τρέχουν, γιατί κλείνει τη Βουλή η Κυβέρνηση τώρα
στις έξι η ώρα.
ΜΕΛΟΣ: Γιατί;
Ν. ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ: Την κλείνει, γιατί είναι Κυβέρνηση και την κλείνει, τι να κάνουμε
τώρα;
ΜΕΛΟΣ: Ο Κεδίκογλου..
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νίκο ολοκλήρωσες; Έλα να τελειώνουμε.
Ν. ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ: Ναι, ναι ολοκληρώνω, τελειώνουμε.
Λοιπόν

το

αγγελιόσημο

είναι

στο

στόχαστρο

αυτής

της

Κυβέρνησης, το αγγελιόσημο είναι στο στόχαστρο της τρόικα, η κατάργηση είναι
κομβικό ζήτημα για την Κυβέρνηση, θα έρθει με ή χωρίς προηγούμενο
τσεκούρωμα, γιατί υπάρχει κι ένα σενάριο να το ρίξουν στο μισό και μετά να το
τσεκουρώσουν κι αν δεν πιάσει αυτό το κόλπο θα πιάσει το plan-b των
ιδιοκτητών, της ΕΝΕΔ δηλαδή. Η ΕΙΗΕΑ έγινε ΕΝΕΔ, όπως το ΠΑΣΟΚ έγινε
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Ελιά, όπως η ΔΤ έγινε ΝΕΡΙΤ, απλώς αλλάζουμε τα ονόματα, η πολιτική και η
στόχευση μένει το ίδιο.
Έτσι λοιπόν όπως η διαφήμιση τα τρία τέταρτα πάει στο internet και
το ένα τέταρτο πάει στην εφημερίδα, έτσι κάποια στιγμή τα τρία τέταρτα των
εργαζομένων θα είναι στο internet και το ένα τέταρτο θα είναι στα παραδοσιακά
μέσα. Αγγελιόσημο αντίο κι από κει, αν δεν το καταργήσουν έτσι θα το
καταργήσουν αλλιώς.
Τόσα χρόνια, τόσο καιρό βλέπατε τη δημιουργία του κλάδου στο
διαδίκτυο

με

ανθρώπους

μαύρους

και

ανασφάλιστους,

με

καθεστώς

τρομοκρατίας και καθεστώς γαλέρας και δεν κάνατε τίποτα και τώρα ακούμε
διαπιστώσεις ότι κάποιοι ανησυχούν πολύ για το ταμείο. Η υπεράσπιση της
πρόνοιας

σημαίνει

υπεράσπιση

του

αγγελιοσήμου,

η

υπεράσπιση

του

αγγελιοσήμου σημαίνει υπεράσπιση του κόσμου της εργασίας, των συναδέλφων
που δουλεύουν μαύροι και ανασφάλιστοι, που δε γίνεται τίποτα να ενταχθούν.
Θα πάει η ΕΝΕΔ και θα υπογράψει μια κλαδική τύποις σύμβαση με
ένα Σωματείο το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει αυτούς τους συναδέλφους, δε θα
πληρώνει δε θα καταβάλλει το αγγελιόσημο, δε θα υπάρχουν πόροι πλέον στο
ταμείο, γιατί το 80% και παραπάνω του κλάδου θα είναι πλέον ανασφάλιστοι και
θα είναι ντεφάκτο στο ΙΚΑ. Για όλα αυτά, δε γίνεται τίποτα και μιλάτε εδώ πέρα
για περικοπές και πως θα μειώσουμε τους κοινωνικούς πόρους και τις κοινωνικές
παροχές του ταμείου.
Τα ταμεία είναι για να υπερασπιστούν τους ανθρώπους, οι οποίοι
τα υπηρετούν και τους οποίους περιλαμβάνουν. Τα ταμεία δε στέκονται χωρίς
τους ανθρώπους και οι άνθρωποι χρειάζονται το ταμείο να τους προστατέψει και
να τους καλύψει, όχι μόνο για να τους ζητάει λεφτά και να μη βλέπουν
ανταπόδοση. Ή θα γίνετε σοβαροί για να αντιμετωπίσετε αυτά τα πράγματα και
να τα αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί ή θα δούμε την κατάργηση του κλάδου όπως
τον ξέραμε και το ξαναχτίσιμό του με βάση τους κανόνες της εργοδοσίας και
τίποτα άλλο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Τσιμπίδα. Ο κ. Κώστας Ντελέζος έχει το λόγο.
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Κ. ΝΤΕΛΕΖΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι θα ξεκινήσω με δύο ερωτήματα.
Το ένα, ακούσαμε τις διαπιστώσεις του Προεδρείου για την
κατάσταση με τους γιατρούς, αυτό που δεν ακούσαμε είναι τα μέτρα που θα
πρέπει να ληφθούν, έτσι ώστε να μην επαναληφθούν αυτά τα φαινόμενα. Γιατί
κάποιος γιατρός που τον έχουμε στο ταμείο και γράφει συνταγές, γράφει
παραπεμπτικά και ταυτόχρονα πηγαίνει ο ίδιος και χειρουργεί σε μία κλινική η
οποία είναι επίσης συμβεβλημένη με το ταμείο δεν ξέρω εάν αυτό μπορεί να
συνεχιστεί, εάν αυτό είναι επιλήψιμο ή είναι κολάσιμο, τέλος πάντων αυτό θα
συνεχιστεί εφόσον δε ληφθούν άλλα μέτρα.
Ένα δεύτερο, άκουσα τον κ. Μοσχούλα που αναφέρθηκε με
λεπτομέρειες σε κάποια περιστατικά μέχρι και 5 χιλιάδων ευρώ, τα οποία δεν
μπορούσαν να δικαιολογηθούν. Δικαιολογημένα ο άνθρωπος δεν μπορούσε να
αναφέρει ονόματα και όλα αυτά.
Εγώ θα μιλήσω με ονόματα. Έχω ζητήσει από το Διοικητικό
Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ, με δύο έγγραφά μου να μου απαντήσει τι έχει κάνει
μέχρι σήμερα για την περίπτωση του Αντιπροέδρου του ΕΔΟΕΑΠ, ο οποίος
μισθοδοτείτο παράλληλα ασκών τα καθήκοντα του Αντιπροέδρου και ως
αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΔΟΕΑΠ Θεσσαλονίκης και δεν έχω
πάρει καμία απάντηση. Θα την περιμένω όμως την απάντηση.
Με όσα ακούσαμε σήμερα προκύπτει το συμπέρασμα ότι κάποιοι
μας εμπαίζουν συστηματικά, υποτιμώντας τη νοημοσύνη μας και προσπαθώντας
να κρύψουν την αλήθεια για όσα δραματικά απεργάζονται ορισμένα κέντρα για τα
ασφαλιστικά ταμεία και τα σωματεία μας, τα οποία θα οδηγήσουν σε πλήρη
διάλυση και ότι έχει απομείνει από τα εργασιακά δικαιώματα.
Σήμερα η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ, μας περιέγραψε τη ζοφερή
κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το επικουρικό ταμείο μας, ζητώντας να
εγκριθεί εκτός των άλλων και η αύξηση της εισφοράς των εν ενεργεία μελών του
από το 3% στο 5%.
Δηλαδή η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ λειτουργώντας όπως η τρόικα,
έρχεται να βάλει το χέρι στην τσέπη των εξαθλιωμένων συναδέλφων, που
εξακολουθούν να είναι στο μισθολόγιο και προσπαθούν να σταθούν όρθιοι μέσα
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στις πλέον αντίξοες συνθήκες που έχει γνωρίσει ο κλάδος, με απολύσεις, με
τεράστιες μειώσεις μισθών και με απλήρωτη εργασία.
Την ίδια στιγμή όμως η Διοίκηση της ΕΣΗΕΑ εμφανίζεται extra
large. Μόλις πριν μια εβδομάδα, στην ίδια ακριβώς αίθουσα η οποία ήταν από
την από κει πλευρά, έφερε με τη μορφή κατεπείγοντος εισήγηση που ψηφίστηκε
δια βοής από 150 άτομα, η οποία ουσιαστικά προβλέπει την εγγραφή στην
ΕΣΗΕΑ και συνακολούθως και στα ελλειμματικά ταμεία μας υποαμειβόμενων και
υποαπασχολούμενων συναδέλφων από τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ, χωρίς εργοδοτικές
εισφορές.
Πρόκειται για σχέδιο, που έχει εκπονηθεί από κέντρα εκτός του
κλάδου και σε βάρος των συμφερόντων του. Η πρόφαση της Διοίκησης της
ΕΣΗΕΑ ότι "στους συναδέλφους αυτούς θα παρασχεθεί μόνο συνδικαλιστική
κάλυψη" δεν ευσταθεί και δεν ευσταθεί καθώς βάσει του καταστατικού τα μέλη
της ΕΣΗΕΑ γίνονται αυτοδικαίως και μέλη του ΕΔΟΕΑΠ. Το καταστατικό
συνάδελφοι δεν έχει αλλάξει κι αν κάποιος επιχειρήσει να μην το εφαρμόσει θα το
αποφασίσουν τα δικαστήρια. Τρέφει κανείς αυταπάτες ότι δε θα συμβεί αυτό;
Κάποιοι εκ των διοικούντων μεταξύ των οδών Ακαδημίας και
Βασιλίσσης Σοφίας δε μας λένε την αλήθεια, δε μας λένε για τις συζητήσεις που
έχουν γίνει κάτω από το τραπέζι σε κυβερνητικά γραφεία και οι οποίες
προβλέπουν τη μείωση του αγγελιοσήμου σε πρώτη φάση στο μισό, δηλαδή στο
10% και με τους εργοδότες από την άλλη πλευρά να τα έχουν στυλώσει και να
αποκρούουν σθεναρά κάθε προσπάθεια για επέκτασή του στα ηλεκτρονικά μέσα
μαζικής ενημέρωσης.
Κι εμείς για να τους διευκολύνουμε αποφασίζουμε να εντάξουμε το
προσωπικό τους στα ταμεία μας, χωρίς καν να θέτουμε ως όρο ως απαραίτητη
προϋπόθεση να επεκταθεί το αγγελιόσημο και στα portals, μέσω των οποίων
σήμερα αποδεδειγμένα μας το κλέβουν συστηματικά. Πέρυσι μας κλέψανε 14
εκατομμύρια ευρώ από τα 70 εκατομμύρια ευρώ της διαφημιστικής δαπάνης που
μετακυλήθηκε και πήγε στα portals.
Προσπαθούν με τις κινήσεις τους αυτές να μας φέρουν προ
τετελεσμένων, που σε βάθος χρόνου θα οδηγήσουν μοιραία στην πλήρη
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κατάργηση του αγγελιοσήμου. Η απόφαση που ελήφθη την περασμένη
εβδομάδα στη Γενική Συνέλευση της ΕΣΗΕΑ θα λειτουργήσει ως δούρειος ίππος
για τον κλάδο και τα ταμεία μας, καθώς ταιριάζει γάντι και με τα σχέδια και τις
επιδιώξεις των εργοδοτών.
Αμφιβάλλει κανείς πως εάν συμβεί αυτό, η πίεση που θα δεχτούν οι
εναπομείναντες εργαζόμενοι βάσει μισθολογίου θα είναι να πάψει η σχέση αυτή
και να μεταβληθούν όλοι σταδιακά σε μπλοκάκια, αφού και τα μπλοκάκια θα
ασφαλίζονται πλέον στα ταμεία μας;
Όμως όταν τα περισσότερα μέλη της ΕΣΗΕΑ και των άλλων
Σωματείων θα είναι πλέον μπλοκάκια δε θα τεθεί εύλογα το ερώτημα γιατί να
συνεχίσει να καταβάλλεται αγγελιόσημο για τους ολίγους απασχολούμενους
εκλεκτούς με μισθολόγιο; Σε κάθε περίπτωση είναι άλλο τα φιλόπτωχα ταμεία και
άλλο τα ασφαλιστικά, τα οποία κάποιοι πάνε να τα μετατρέψουν σε φιλόπτωχα.
Και τελειώνω με το εξής: Ας το προσέξουν καλά όσοι αποφάσισαν
να παίξουν με τη φωτιά, γιατί δε θα καούν μόνον αυτοί, θα κάψουν και ολόκληρο
τον κλάδο. Και να σας κάνω και μία πρόταση για τον Κεδίκογλου, μιας και το
συζητάμε. Να μην τον διαγράψετε ως τις 11 του μήνα, για να μπορέσει ο
άνθρωπος να γιορτάσει τον ένα χρόνο μαύρου στην ΕΡΤ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον Κώστα Ντελέζο και πάμε στον κ. Τσαλαπάτη.
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Κατ΄ αρχήν
χαίρομαι ότι η συνάδελφος, η έγκριτη και σεβαστή κα Σπανοπούλου κατάφερε να
βγει από την πόρτα του Τιτάνια μόνη της, χωρίς να τη συνοδεύει κανείς. Αυτό
είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό.
Το δεύτερο που θέλω να πω είναι δύο παρατηρήσεις θα μου
επιτρέψετε. Η πρώτη είναι ότι μετά από την απολύτως κατατοπιστική ενημέρωση
από τον εκλεκτό φίλο τον Ταμία τον κ. Χριστόπουλο, λέω λοιπόν ότι μας
ενημέρωσε ο κ. Χριστόπουλος με όση επιμέλεια μπορεί και με τα στοιχεία που
έχει στη διάθεσή του.
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Όμως επειδή πήραμε στην ΕΣΗΕΑ ένα χαρτί που λέει μία
συνάδελφος η κα Σπανοπούλου «άνθρακες ο θησαυρός», άκουσα τον κ.
Μοσχούλα, διάβασα αυτά που στον πίνακα είδα από τον κ. Χριστόπουλο,
άκουσα και τον ορκωτό λογιστή ο οποίος είπε αυτά που είπε και θεωρώ ή ότι μας
δουλεύουν, όχι ο κ. Χριστόπουλος, εννοώ η κα Σπανοπούλου και κάποιοι άλλοι ή
ότι κάτι πολύ άσχημο υπάρχει σε αυτό το Βασίλειο του ΕΔΟΕΑΠ.
Και λέω Βασίλειο γιατί μέχρι πριν υπήρχε μία Αυτοκρατορία.
Υπάρχει ένα Διοικητικό Συμβούλιο τώρα ένα χρόνο, που ομολογώ ότι θα κριθεί
από τις αποφάσεις του. Η πρώτη όμως απόφαση που πήρε για το θέμα του κ.
Κεδίκογλου είναι επιεικώς απαράδεκτη, είναι προσβολή στα Πειθαρχικά
Συμβούλια, είναι προσβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, είναι
προσβολή σε 2,5 χιλιάδες συναδέλφους που ή κρατάνε Θερμοπύλες ή έχουν
υποχρεωθεί να κάνουν τους κομπάρσους στην ενημέρωση που θέλει να πουλάει
ο κ. Σαμαράς και ο κ. Στουρνάρας. Αυτά είναι πρωτοφανή.
Θέλω λοιπόν να παρακαλέσω την κα Τουφεξή που είναι εδώ και
είναι μέλος και Πρόεδρος του Μεικτού..
ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: Γιάννη μου εδώ είσαι; Δε σε είδα. Επομένως οι Πρόεδροι,
είμαι σαφής, οι Πρόεδροι και αυτό μπορεί να το κάνει ο κ. Αποστολόπουλος, να
ζητήσουν το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΟΕΑΠ γιατί
πληροφορούμαι και δε θέλω να το πιστέψω, ότι υπάρχει τοποθέτηση
συναδέλφου μέλους της ΕΣΗΕΑ που λέει ότι «ήταν πολιτική η δίωξη του κ.
Κεδίκογλου».
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΜΕΛΗ: Ooooooo…..
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: Δεν ξέρω εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ συνάδελφοι.
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: Το δεύτερο που θέλω να παρατηρήσω αγαπημένη μου
Ελένη, αγαπητές κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι ο κ. Κεδίκογλου δεν
παραπέμφθηκε σε καμία πολιτική δίκη, ούτε υπάρχει κανένα ειδικό δικαστήριο.
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Το Σωματείο του, συγκεκριμένοι συνάδελφοι τον εγκάλεσαν, το
Πειθαρχικό

αυτεπαγγέλτως

και

υπάρχουν

συγκεκριμένα

στοιχεία

που

κατατέθηκαν. Προσθέτω ένα ακόμα, το οποίο το έχω δώσει στο Διοικητικό
Συμβούλιο και πρέπει και ο ΕΔΟΕΑΠ να δώσει αυτό το στοιχείο..
Η κα Αντωνοπούλου έφυγε; Έφυγε δυστυχώς, να είναι καλά κι
αυτή. Στα κρίσιμα όλοι φεύγουν.
Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα, οι συνάδελφοι της ΕΡΤ όλοι αυτοί που
απολύθηκαν που εμείς δε θεωρούμε ότι είναι απολυμένοι, παίρνουν ένα επίδομα
πενιχρό από το ταμείο ανεργίας από το λογαριασμό ανεργίας της πρώτης
Διεύθυνσης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ από το παλιό ΤΣΠΕΑΘ, που δημιουργείται από το
2% που δίνουν οι εργοδότες.
Η ΕΡΤ, το δημόσιο, δεν έδινε φράγκο, δεκάρα τσακιστή γι΄ αυτό
ποτέ, γιατί έτσι λέει ο νόμος, γιατί δε θα επρόκειτο να απολύσουν ποτέ, μην
κοιτάτε που τα κατάφερε αυτή η συγκυβέρνηση, τρεις ήταν τότε μαζί φορείς
πολιτικοί.
Λέω λοιπόν, κι έχουμε γράψει ότι η πολιτική αυτή που ξεκίνησε με
συνάδελφο πρώην τον κ. Κεδίκογλου και συνεχίστηκε με συνάδελφο νυν που
κατάφερε να είναι και Ευρωβουλευτής για να γλιτώσει να έχει ασυλία, τον κ.
Καψή, βάζει μέσα τα ταμεία μας τουλάχιστον 520 χιλιάδες ευρώ το μήνα, που
σημαίνει..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 670 για την ΕΡΤ αν αναφέρεσαι.
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: Το μήνα μιλάω Πάνο, το μήνα, διότι καλώς τους δίνουν τα
λεφτά, πως αλλιώς θα ζήσουν, αλλά έχουμε πει και το ξέρει και η κα Αντωνιάδου
δεν έχει σημασία αν είναι απούσα είναι γραμμένα δημοσιευμένα αυτά, ότι έπρεπε
να τα έχουν ζητήσει, το λογαριασμό να τον έχουν στείλει και η Διοίκηση του
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ στην Κυβέρνηση. Υπάρχει ΟΑΕΔ,
υπάρχει λογαριασμός ΔΛΟΕΜ και υπάρχει αντιμετώπιση αντίστοιχη για τους
εργαζόμενους στα επισιτιστικά επαγγέλματα.
Τώρα να μπω στο θέμα της Γενικής Συνέλευσης, αυτά είναι οι
υποχρεώσεις του ΕΔΟΕΑΠ, της Διοίκησής του. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι
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ακούσαμε διάφορα, είναι υπαρκτά όλα, παρακολουθήσαμε και τη μεγάλη ενότητα
που υπάρχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα η
ελευθερία της έκφρασης και όλα αυτά, αλλά θεωρούμε αδιανόητο ότι για τέτοια
ζητήματα δεν υπάρχει κοινή πορεία πλεύσης.
Εγώ δε θα σταθώ στους γιατρούς εάν έφυγαν, στους γιατρούς αν
έμειναν, αν τώρα ανακαλύφθησαν αυτά ή οτιδήποτε, για να εκδοθεί ένα εισιτήριο
από τον ΕΔΟΕΑΠ κάποιοι υπογράφουν, δεν υπογράφω εγώ, ούτε ο
ασφαλισμένος, ένα.
Δεύτερον, σε αυτό το χρόνο που είναι η καινούρια Διοίκηση εμείς
δεν έχουμε την παραμικρή ενημέρωση για τα οικονομικά του ΕΔΟΕΑΠ, εννοώ οι
μέτοχοι όλοι, γιατί είμαστε μέτοχοι, δεν είμαστε απλώς ασφαλισμένοι, είμαστε
μέτοχοι και έχουν υποχρέωση να μας δίνουν και τις εκθέσεις των ορκωτών
λογιστών, δηλαδή αυτό που διάβασε με πολλή συντομία ο κύριος του Σώματος
Ορκωτών Λογιστών, της Ανωνύμου Εταιρείας ΣΟΛ, το πρώην Σώμα το οποίο
είναι ανώνυμη εταιρεία τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι ΣΟΛ, αυτό είναι.
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: Είναι η νομοθεσία του Μάνου του αλησμόνητου αυτή που έχει
ιδιωτικοποιήσει τον έλεγχο.
Ο ΣΟΛ Α.Ε. λοιπόν έχει κάνει κάποιες διαπιστώσεις κρίσιμες και
στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση και τώρα, μιλάει για γκρίζες ζώνες από ότι
κατάλαβα, που μακάρι να μην υπάρχουν. Αυτά όλα αγαπητοί συνάδελφοι και κ.
Πρόεδρε οφείλατε να μας τα έχετε δώσει, όπως όλες οι Διοικήσεις όφειλαν να το
κάνουν, δεν είναι πρωτοτυπία, πριν τη Γενική Συνέλευση, να ξέρουμε εδώ τι
συζητάμε.
Τρίτον, ο κ. Μοσχούλας φαντάζομαι θα καταθέσει ή θα αναρτήσει
στο διαδίκτυο την πάρα πολύ σημαντική έκθεσή του και τις συγκλονιστικές του
επισημάνσεις. Ένα πράγμα όμως, εμένα με ενδιαφέρει η επόμενη μέρα. Κάποιος
έλεγε από πριν τις εκλογές, αυτές τις τριπλές εκλογές, για τρία ταμεία. Δεν είναι
καινούριο, πολλά κόμματα τα είχαν στο πρόγραμμά τους, μη γελιόμαστε τώρα
και αριστερές κροτίδες τέτοιες έχουμε ακούσει και δεξιές αθλιότητες επίσης και
κεντρώες προσχωρήσεις, όλο το φάσμα της πολιτικής μιλάει για τρία ταμεία.
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Υπάρχει όμως ένα θέμα, το μήλον της έριδος είναι ότι έχει
απομείνει από τα αποθεματικά του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Τα περισσότερα τα έχει το παλιό
ΤΑΙΣΥΤ, υπάρχει πίνακας, να ζητήσετε να σας τον δώσουν. Υπάρχουν και έχουν
απομείνει κάποια και στην πρώτη Διεύθυνση, πέρα από αυτά που κουρεύτηκαν.
Μία παρένθεση: Ο ΕΔΟΕΑΠ έχασε τα λεφτά του στο PSI, πέρα
από την ευθύνη της Κυβέρνησης, πέρα από την ευθύνη την προσωπική και
συνολική της Τραπέζης της Ελλάδος και από το γεγονός ότι η Διοίκηση του
ΕΔΟΕΑΠ παρόλο το αλληλοβοηθητικό Σωματείο και η απόφασή του Ανωτάτου
Ειδικού Δικαστηρίου –Αντώνη εδώ είσαι; -

εξομοιώνει μόνο τον τομέα της

επικούρησης με δημοσίου δικαίου διαδικασίες στα δικαστήρια, όλα τα άλλα είναι
αλληλοβοηθητικό Σωματείο, όφειλε λοιπόν να μην είναι στο κοινό κεφάλαιο που
κουρεύτηκε. Έχει ευθύνη ο Προβόπουλος γιατί δε δέχθηκε, έχουν ευθύνη κάποιοι
γιατί τα άφησαν.
Και έχω ξαναρωτήσει και σε σύσκεψη στον ΕΔΟΕΑΠ και τώρα το
ξαναρωτάω και παρακαλώ να τα έχουμε κάποια στιγμή να τα καταθέσετε στην
ΕΣΗΕΑ αν δεν μπορείτε ή στις Ενώσεις, που είναι τοποθετημένα τα αποθεματικά
τα τρέχοντα; Γιατί αν είναι στην Τράπεζα της Ελλάδος είναι ένα θέμα, αν είναι σε
εμπορικές τράπεζες είναι επίσης ένα θέμα διαφορετικό. Διαφωνείς Αντώνη με
αυτό που είπα; Εντάξει, λέω, γιατί σε βλέπω ανήσυχο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκλήρωνε κ. Τσαλαπάτη.
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: Με συγχωρείς, εκείνο που θέλω να σταθώ με πολύ μεγάλη
προσοχή είναι ότι υπήρχε και προσωπικό για το οποίο δε διαμαρτυρήθηκε και
δεν έκανε παρέμβαση το τραπέζι και υπάρχουν και πράγματα τα οποία
οφείλουμε να τα ξέρουμε όλοι μας Πάνο. Θα μου δώσετε πέντε λεπτά, εάν όχι
σας καταθέτω την ομιλία μου και φεύγω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι ολοκλήρωσε, εντάξει.
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: Και μπαίνει στο διαδίκτυο, δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ,
έχει κυκλοφορήσει σε δέκα λεπτά παντού και με χειρότερα πράγματα. Λοιπόν
σας παρακαλώ, είπαμε να είμαστε ενωτικοί.
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Θέλω να κάνω μία πρόταση για την επόμενη μέρα κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι. Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, η
πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου και η ΕΠΗΕΑ, έχουν υποκύψει σε μία
πρόταση -έτσι το λέω εγώ, δεν είναι η Νταουντάκη εδώ που ήταν παρούσα τότε
και το αποκάλυψε- στην πρόταση του κ. Μαργιού, που είναι μία γνωστή
αναλογιστική εταιρεία που χρησιμοποίησε και η Διοίκηση Σπανοπούλου, αλλά
εμείς ξέρουμε ότι ως αναλογιστές είναι άριστοι οι άνθρωποι, αλλά έχουν
διάφορους πελάτες, μεταξύ των οποίων και η Κυβέρνηση και όχι μόνο.
Αυτοί λοιπόν προτείνουν και ήταν να γίνει συζήτηση στο Διοικητικό
Συμβούλιο και έγινε συνάντηση στην οποίαν ήταν και ο Πρόεδρος του ΕΔΟΕΑΠ
και κράτησε επιφύλαξη πληροφορήθηκα και μπράβο του αν κράτησε επιφύλαξη,
είναι έτσι Πάνο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έτσι είναι.
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Ότι, αυτό που σας είπε πριν ο Γιώργος Παυλόπουλος και ο Γιάννης
Αγγέλης με τους οποίους συμφωνώ απολύτως, που πολιτικά διαφωνούμε, αλλά
γι΄ αυτή την ιστορία συμφωνώ απολύτως για το θέμα του ΕΔΟΕΑΠ. Υπάρχει
λοιπόν ποσοστό αύξησης της εισφοράς των εργαζομένων για να καλυφθεί η
κατάργηση του αγγελιοσήμου την οποίαν θεωρούν δεδομένη, έχουν κάνει
μνημόσυνο. Η παράταξη στην οποία έχω την τιμή να ανήκω έχει βγάλει
ανακοίνωση.
Επομένως έχουμε δυο χαράτσια επί θύραις, το ένα είναι αυτό και το
δεύτερο αυτό που θέλει να βάλει η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ στους εργαζόμενους,
στους συνταξιούχους το έχει φορέσει καπέλο, εμείς δε διαμαρτυρηθήκαμε, αλλά
είναι παράνομο και το ένα και το άλλο.
Διότι, όπως θα σας πει και η Νομική Υπηρεσία αν θέλει να είναι στο
ύψος των περιστάσεων και της νομικής της υποχρέωσης αυτή η Συνέλευση δεν
μπορεί να το αποφασίσει, την αύξηση της εισφοράς σε βάρος των εργαζομένων,
γιατί υπάρχει ρητή καταστατική διάταξη που μιλάει για 3% και για να γίνει 5%
πρέπει να γίνει Καταστατική Συνέλευση με ειδική πλειοψηφία.
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Επομένως αφού δε θέλατε να παρανομήσετε, όπως λέτε, για τον
Κεδίκογλου, δε φαντάζομαι να παρανομήσετε για να περάσει χαράτσι σε βάρος
του κόσμου.
Οφείλουμε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι να υπερασπιστούμε δυο
πράγματα, αν θέλουμε επόμενη μέρα: Τα ταμεία μας ως έχουν, λάθος είναι η
διοικητική ενοποίηση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, λάθος, έγιναν αγώνες για να σωθεί με
πρόσχημα την αναλογιστική μελέτη, τότε είχα Οργανωτικό Γραμματέα στην
Ομοσπονδία τον κ. Στεφανή και ήταν δική του ιδέα -οφείλω να τα λέω εγώ- και
πήγε στην Πετραλιά και της το είπε.
Αυτό έσωσε το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και δε γίνανε όλα ένα. Δηλαδή δεν
υπήρξε δήμευση όλων των αποθεματικών, ενοποίηση οικονομική. Τώρα λοιπόν
θέλουν όσα έχουν μείνει από τα αποθεματικά, ο ΕΔΟΕΑΠ δεν έχει, γιατί αυτό
που σας είπε η κα Σπανοπούλου για 14 εκατομμύρια είναι χωρίς τους τόκους.
Η επιδίωξη λοιπόν οφείλουμε να είναι και να την υπερασπιστούμε,
εργασία μισθωτή και ως έχει το αγγελιόσημο σήμερα. Ούτε κατανομή που
ψιθύρισε κάποια πρώην Πρόεδρος, γιατί αυτό είναι στα μέτρα κάποιων άλλων,
διαφημιστών, διαφημιζομένων, εργοδοτών και δε με ενδιαφέρει. Και το
βασικότερο, δεν είμαστε ένοχοι συνάδελφοι, δε θα απολογηθούμε εμείς για το
αγγελιόσημο, επιτέλους δηλαδή σε αυτή την ιστορία.
Έχω υπόψη μου και δε θα σας πω λεπτομέρειες, τίτλους και θα
κυκλοφορήσει αυτό σε δυο-τρεις μέρες, μετά την Παρασκευή το πρωί: Τη
δεσπόζουσα άποψη νομικής έκφρασης αυτών που δίνουν πτυχία στους
Δικηγόρους, για να μην έχουμε τίποτα αντιδράσεις εδώ, ότι η εργοδοτική εισφορά
αγγελιόσημο πρώτον δεν πάσχει συνταγματικά, ένα.
Δεύτερον, πρόκειται για εργοδοτική εισφορά, η οποία καλύπτει την
υποχρέωση του εργοδότη και την υποχρέωση του κράτους, μιλάμε για τριμερή
χρηματοδότηση. Η μελέτη που έχει παραγγελθεί μιλούσε για δύο, εργοδότης και
εργαζόμενος. Και υπάρχει και μία υπόγεια διαδικασία, που με μεγάλη χαρά είδα
οι συνάδελφοι στη Θεσσαλονίκη αυτοί που το διεκδίκησαν και το είπαν, μιλήσανε
για μυστική συμφωνία κι εγώ τους λέω ότι πρόκειται πράγματι για μία υπόγεια
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συμφωνία να κοπεί στη μέση και να βολευτούν κάποιοι διαφημιστές, διάφοροι, να
γίνει διαφημιστική δαπάνη δηλαδή.
Τι θέλω να πω; Θέλω να πω πολύ απλά…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συντόμευε κ. Τσαλαπάτη, είναι ενδιαφέροντα αλλά δυστυχώς
πρέπει να μιλήσουν και οι υπόλοιποι.
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: Ναι, ναι, το ξέρω, ας μιλήσει η Συνέλευση.
ΜΕΛΟΣ: Ναι θέλουμε να ακούσουμε.
Θ. ΒΑΡΙΚΟΣ: Να τα πει, άστον, είναι ο σύγχρονος Μοντεσκιέ.
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: Εσύ στις πόρτες του.. θα τα πούμε.
«Με απόλυτη ασφάλεια δικαίου» λένε οι Καθηγητές οι οποίοι
μελετούν το θέμα μετά από εντολή των Ενώσεων, αφού προηγουμένως έγιναν
παρεμβάσεις να αλλάξει αυτή η ιστορία, δεν υφίσταται ζήτημα νόθευσης του
ανταγωνισμού όπως λέει αυτή η δήθεν μελέτη του ΟΟΣΑ και οι κοινωνικοί πόροι
είναι δύο κατηγοριών, γιατί το αγγελιόσημο είναι κοινωνικός πόρος.
Κανείς δεν αναφέρει την κρίσιμη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα
στους κοινωνικούς πόρους. Αυτό είναι το τελευταίο που θα σας πω, για να
ξέρετε, υπάρχουν κοινωνικοί πόροι που αφορούν τα ταμεία των Δικηγόρων, των
Γιατρών, των Φαρμακοποιών, εκεί είναι χαρισματικό, όχι χαριστικό, διότι έχουν
βρει ένα τρόπο να καλύπτουν την εισφορά του ασφαλισμένου.
Στην περίπτωση του αγγελιοσήμου είναι κοινωνικός πόρος για
μισθωτή εργασία κι εδώ ο εργοδότης εμφανίζεται, ο διαφημιστής βεβαίως μαζί με
τον εκδότη, για συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη, η οποία δουλεύει ώστε αυτός
να κρεμάει τη διαφήμισή του στην εφημερίδα. Μακάρι να γίνει το ίδιο και στο
διαδίκτυο, μακάρι. Το βλέπω δύσκολο, εγώ είμαι μαζί με όσους το επιχειρούν.
Και βεβαίως θέλω να πω και κάτι τελευταίο, μια μικρή επισήμανση.
Δεν είναι όλη η εισήγηση που είχα ετοιμάσει, γιατί καταλαβαίνω. Οφείλουμε μαζί,
γράφουμε όσοι μας εκφράζει αυτό το χαρτί, να υπερασπιστούμε με τη ζωή μας το
ταμείο μας και μαζί το δικαίωμα στην ενημέρωση. Γιατί για τους Δημοσιογράφους
ταμείο αυτοδιοίκητο απολύτως δικό μας με τους πόρους του, με τη Διοίκησή του,
σημαίνει και απάντηση στη χειραγώγηση.
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Χρειάζονται όμως καθαρές κουβέντες, καθαρές λύσεις και καθαρά
πρόσωπα στις Διοικήσεις των ταμείων και των Ενώσεων. Νομίζω θα το
επιχειρήσουμε, εφόσον όμως αισθανόμαστε ακόμα Δημοσιογράφοι.

Σας

ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε το Δημήτρη Τσαλαπάτη και πάμε στην κα Κατούφα
Ευγενία η οποία έχει το λόγο. Στα 3 λεπτά σε παρακαλώ.
Γ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Όσο και ο κ. Τσαλαπάτης;
Ε. ΚΑΤΟΥΦΑ: Όχι δε θα το κάνω, όσο μοιραζόμαστε το χρόνο τόσο
περισσότερα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε, περισσότερες γνώμες που
μας είναι χρήσιμες.
Λοιπόν υπάρχει μια παροιμία στον ελληνικό λαό που λέει «τα
στερνά τιμούν τα πρώτα». Καλό να έχουμε τη δουλειά μας, να έχουμε την αμοιβή
μας, να ζούμε με αξιοπρέπεια και με ευημερία στην οικογένειά μας, αλλά ακόμα
καλύτερο όταν πονάμε, όταν πονάει το παιδί μας να μπορούμε να έχουμε τη
νοσηλεία, το φάρμακο, την περίθαλψή μας και τη σύνταξή μας και την
αξιοπρέπεια για τα γεράματά μας.
Έχω πει κι άλλη φορά ότι θεωρώ το ταμείο αυτό τον ΕΔΟΕΑΠ ό,τι
καλύτερο υπάρχει στο λειτούργημά μας. Ούτε τα γυαλιά, ούτε τα φώτα, ούτε τα
λεφτά, τίποτα δε μένει, παρά αυτό που είναι για τις δύσκολες ώρες μας. Εδώ και
λίγα χρόνια όμως ακούμε κάποια παράπονα για τη λειτουργία, για συμπεριφορές
γιατρών και λοιπά.
Λέτε αγαπητοί συνάδελφοι, Πάνο που είσαι; Ότι θέλετε κι εσύ Πόπη
το είπες, θέλουμε τους καλύτερους να έχουμε εκεί. Πως γίνεται να διώχνετε τους
καλύτερους; Οι Οφθαλμίατροι και οι Οδοντίατροι μήπως είναι αυτές οι
περιπτώσεις οι πιο συχνές που αντιμετωπίζουμε;
Σας θυμίζω ότι κάποτε είχαμε μόνο Οδοντίατρο στον ΕΔΟΕΑΠ,
έτσι; Γιατί; Γιατί είναι συχνό φαινόμενο να έχουμε παθήσεις ή τέλος πάντων για
τη φροντίδα των δοντιών κι ακόμα καλύτερα για την πρόληψη. Λάβετε υπόψη
σας κι ότι τα τρόφιμα που τρώμε εδώ και μερικές δεκαετίες έχουν όλα ζάχαρη,
άρα καταστρέφονται τα δόντια πολύ πιο σύντομα.
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Οι περιπτώσεις των ματιών. Μήπως βγάζουμε τα ματάκια μας στα
κομπιούτερ, στο γράψιμο, στο διάβασμα; Μήπως είναι δικαιολογημένες αυτές οι
περιπτώσεις οι πιο συχνές παθήσεις; Τώρα αν συμβαίνει όντως να έχουν τόσες
πράξεις νοσηλευτικές χειρουργικές και λοιπά, μήπως σημαίνει κι ότι αυτοί οι
άνθρωποι είναι άξιοι και καλοί και γι΄ αυτό τους προτιμάνε;
Δεν έχω προσωπικά για κανέναν, αλλά ήξερα ότι είχαμε πάντα μια
πολύ καλή αντιμετώπιση, πρόθυμοι, χαμογελαστοί, ευγενικοί, ακόμα κι όταν
πηγαίναμε εκτός ραντεβού και λοιπά, είχαμε πάντα μια πολύ καλή αντιμετώπιση
από αυτούς τους ανθρώπους. Ιδιαίτερα ένας από τους Οδοντιάτρους ο Χάρης
Παπαδάκης δεν κατάλαβα τι είναι αυτά τα πακέτα που μετέφερε η κα Τζια, εγώ
ξέρω ότι τα παιδιά μου, ποιοι παιδί δε μισεί τον Οδοντίατρο, όμως τα παιδιά μου
του γράφανε σημειώματα "είσαι ο πιο καλός οδοντίατρος" και τέτοια.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ: Εμείς είπαμε ότι δεν είναι καλός Οδοντίατρος Ευγενία;
Ε. ΚΑΤΟΥΦΑ: Μα πως γίνεται να τους χάνουμε αυτούς τους καλούς ανθρώπους
και καλούς επιστήμονες; Δεν ξέρω, ζημιώθηκε;
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ: Ο κ. Παπαδάκης, έχει φύγει από μόνος του, μόνος του
παραιτήθηκε ζήτησε τα λεφτά του κι έφυγε.
Ε. ΚΑΤΟΥΦΑ: Πραγματικά, ζημιώθηκε το ταμείο;
Εντάξει αν υπάρχει όριο δηλαδή και δεν πρέπει να γίνονται πολλές
ιατρικές πράξεις σε μία κλινική, ας τους ειδοποιήσουμε, ας τους πούμε κόψτε το,
μειώστε το, ξέρω ΄γω βρείτε έναν άλλον τρόπο. Και τώρα αν εμείς πηγαίνουμε σε
αυτούς τους ανθρώπους δε θα στοιχίζει περισσότερο; Δεν ξέρω, θα στοιχίζει ή
όχι; Αν πηγαίνουμε και τους επιλέγουμε ως ιδιώτες, σε αυτούς τους ανθρώπους
δε θα στοιχίζει περισσότερο;
Τέλος πάντων, λοιπόν ας σκεφτούμε και αυτές τις πλευρές, πάντως
σίγουρα τους καλούς δε θέλουμε να τους χάνουμε. Ποιος δεν έχει μια καλή
εντύπωση από την αρχίατρο τη Σιατερλή;
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ: Εγώ.
Ε. ΚΑΤΟΥΦΑ: Εσύ; Δεν ξέρω, εγώ έχω ακούσει μόνο θετικά από αυτή τη
γυναίκα και μια φορά που χρειάστηκα τη βοήθειά της…
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Ε. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Ένα ευρώ ζημίωσε το ταμείο;
Ε. ΚΑΤΟΥΦΑ: Δεν ξέρω, δεν ξέρω εγώ αν ζημίωσε, εγώ ξέρω ότι η
συμπεριφορά των ανθρώπων κι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό συνάδελφοι.
Τώρα θέλω για το θέμα των πολιτικών. Είναι θέμα κύρους για τον
κλάδο μας να συντηρούμε να επιβραβεύουμε ανθρώπους που καταστρέφουν τον
κλάδο. Κάποτε ο δημοσιογραφικός κόσμος ήταν στην πρωτοπορία στην
αφρόκρεμα του πνευματικού χώρου αυτής της χώρας, ένας Βενέζης, ένας
Τερζάκης, Μελάς, Μάγερ, τιμούσαν αυτό το επάγγελμα.
Σήμερα υπάρχουν δημοσιογράφοι που τρέφονται από τα συσσίτια
της εκκλησίας, μας τιμά αυτό;
ΜΕΛΟΣ: Φούσκα ήταν κι αυτοί.
Ε. ΚΑΤΟΥΦΑ: Όσο υπάρχουν Κεδίκογλοι και Καψήδες δε θα υπάρχουν τα
ταμεία μας συνάδελφοι. Τι μας κοστίζει να δώσουμε μια απάντηση σε αυτόν τον
άνθρωπο; Και ας πάει στα δικαστήρια να δικαιωθεί, να βρει το δίκιο του
πράγματι, αν το έχει ας το βρει κι εκείνος στο δικαστήριο όπως είπε και η Μάχη.
Τι μας κοστίζει να δώσουμε ένα μήνυμα σε αυτούς τους ανθρώπους γι΄ αυτά που
κάνανε; Είναι και ζήτημα κύρους αυτού του Προεδρείου.
Με όλο το σεβασμό, θέλω να σας πω ότι δεν σας τιμά συνάδελφοι.
Όταν ακούτε όλον αυτόν τον κόσμο να σας λέει "κάντε μια παραχώρηση,
υπάρχουν εκατοντάδες συνάδελφοι που ζουν στην αθλιότητα εξ αιτίας των
συμπεριφορών του Καψή και του Κεδίκογλου" να διστάζετε να κάνετε ένα
ερώτημα "ναι ή όχι"; Θα τελείωνε σε δύο λεπτά αυτή η ιστορία.
Αυτά, ευχαριστώ.
ΜΕΛΟΣ: Μπράβο σου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν ευχαριστούμε την κα Ευγενία Κατούφα, η κα Φούρα έχει το
λόγο.
Γ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μισό λεπτό, με όλο το σεβασμό, να μην ξεχνάνε οι
συνάδελφοι πως ο ΕΔΟΕΑΠ δεν είναι μόνο ταμείο των δημοσιογράφων, είναι και
των διοικητικών υπαλλήλων. Ακούω όλοι για δημοσιογράφους μιλάτε, μην το
ξεχνάμε.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή έτυχε να μιλάνε δημοσιογράφοι. Η κα Γαλήνη Φούρα έχει
το λόγο.
Γ. ΦΟΥΡΑ: Συνάδελφοι κατ΄ αρχήν θέλω να πω ότι σέβομαι την αγωνία των
συναδέλφων της ΕΡΤ, δεν τους θεωρώ γραφικούς, είναι και δικιά μας αγωνία.
Το επόμενο που θέλω να πω είναι τώρα που αποκαλύψαμε τις
μίζες θέλω να ρωτήσω εάν υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχουν διαδικασίες;
Υπάρχει ισότητα στην περίθαλψη για τους ασφαλισμένους του ΕΔΟΕΑΠ; Εγώ
πολύ αμφιβάλλω, από προσωπική μου εμπειρία.
Και τα δύο Διοικητικά Συμβούλια αποφάσισαν ότι εγώ δεν μπορώ
να κάνω ούτε ένα εμφύτευμα και πρέπει να το πληρώσω, ενώ άλλοι έκαναν
οκτώ. Αυτό έχει σχέση όχι με το προσωπικό μου θέμα, το πλήρωσα μόνη μου,
δεν καταδέχτηκα να πάρω ούτε τα χρήματα της γέφυρας που μου δίνανε, γιατί
έτσι έκρινε ο ελεγκτής που τώρα τον απομάκρυναν διότι βρήκαν τι ακριβώς
συνέβαινε πίσω από τις αποφάσεις του, το λάθος μου ήταν ότι είχα επιλέξει το
γιατρό του ταμείου. Δεν κατάλαβα ποτέ μα ποτέ γιατί και δε μου έδωσε κανείς
απάντηση γιατί συνέβη αυτό.
Λοιπόν συνάδελφοι έχω 35 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της υγείας,
αυτό συνέβη γιατί δεν υπάρχουν διαδικασίες. Το Διοικητικό Συμβούλιο
αποφασίζει κατά βούληση, είτε επειδή ο συνάδελφος είναι άνεργος και πρέπει να
του συμπαρασταθούμε, είτε επειδή ο συνάδελφος είναι καλός και φίλος. Δε θέλω
να πω τίποτα άλλο, αυτό μας λένε, "εμείς δεν αφήνουμε κανέναν από τους
συναδέλφους ξέρω ΄γω να είναι εν αδίκω".
Το θέμα είναι είμαστε ασφαλιστικό ταμείο, ακόμα και το ΙΚΑ κι όλα
τα ταμεία έχουν διαδικασίες, δεν πας στο Διοικητικό Συμβούλιο για να βρεις το
δίκιο σου, για να αποφασίσει αν θα σε στείλει στην Αμερική να γίνεις καλά ή θα
σου κόψει το δικαίωμα αυτό. Που τα βρήκαμε γραμμένα αυτά και γιατί θεωρούμε
ότι ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ότι καλύτερο είχαμε στη ζωή μας; Εγώ δεν είμαι καθόλου
σίγουρη γι΄ αυτό.
Τώρα πια που το κόστος της υγείας έχει διπλασιαστεί τα τελευταία
χρόνια και όπου πληρώνουμε κατά κόρον και συζητάμε μάλιστα -αυτό είναι το
δεύτερό μου ερώτημα, το πρώτο είναι οι διαδικασίες- και το δεύτερό μου
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ερώτημα είναι ότι ακούω ότι "τώρα που δεν έχουμε φράγκο θα ανοιχτούμε λέει σε
όλες τις ιδιωτικές κλινικές", το ακούσατε αυτό; Διότι οι συμβάσεις λέει είναι πολύ
καλές, ίσως είναι καλύτερες κι από τα περίφημα ΚΕΝ κλειστά ενοποιημένα
νοσήλια που διπλασίασαν το κόστος μέσα στην κρίση για τα ασφαλιστικά ταμεία
και κανείς δεν το σκέφτηκε αυτό και βεβαίως τότε το είχε χειροκροτήσει ο
ΕΔΟΕΑΠ.
Τέλος πάντων, συμβαίνει τώρα αυτό κι εμείς λέμε "να ανοιχτούμε".
Μήπως η Διοίκηση δεν έχει ακούσει για την προκλητή ζήτηση; Μήπως η
Διοίκηση δεν έχει ακούσει ότι ο γιατρός είναι ένα ζώο που έτσι και αλλιώς θα το
βρει το ψωμί του; Που ο ΕΟΠΥΥ έπεσε έξω κι εγώ το έγραφα και το ξανάγραφα
στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ μέχρι που κουράστηκα και παραιτήθηκα, ο ΕΟΠΥΥ έπεσε
έξω γιατί ανοίχτηκε σε όλους αυτούς και διπλασιάστηκε ο αριθμός των
εξετάσεων;
ΜΕΛΟΣ: Και τι προτείνεις; Προτείνεις καμία ασφαλιστική εταιρεία;
Γ. ΦΟΥΡΑ: Δεν προτείνω καμία ασφαλιστική εταιρεία, αλλά αυτά τα ανοίγματα
με 14 δεν ξέρω πόσα 20 εκατομμύρια ευρώ άνοιγμα το χρόνο, φοβάμαι ότι θα τα
πληρώσουμε πολύ ακριβά συνάδελφοι.
Εγώ προσωπικά είμαι υπέρ, λέω εντάξει, πληρώσαμε στις
συντάξεις, έγιναν περικοπές, πληρώσαμε στο εφάπαξ έγιναν περικοπές, αν είναι
να πληρώσουν και οι ασφαλισμένοι κάτι ας πληρώσουν, αλλά με ποια
προοπτική, να πηγαίνουν όλα αυτά σε μια άδεια τρύπα; Δεν ξέρω. Είναι βέβαια
θετικό που επιτέλους αποφάσισαν να κάνουν ελέγχους στους γιατρούς,
ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κα Φούρα και η κα Ντόρα Νταϊλιάνα έχει το λόγο
για τρία λεπτά.
Ν. ΝΤΑΪΛΙΑΝΑ: Πρόεδρε πόσα είπες τόσες ώρες στους υπόλοιπους;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι καμιά 20αριά ακόμα, γι΄ αυτό στο λέω.
Ν. ΝΤΑΪΛΙΑΝΑ: Λοιπόν συνάδελφοι, νομίζω ότι όλοι έχουμε συνειδητοποιήσει
την κρισιμότητα της κατάστασης πλέον, όχι μόνον για τον ΕΔΟΕΑΠ, αλλά και για
το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
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Ο Πρόεδρος μας έδωσε μία ακτινογραφία σήμερα της κατάστασης,
όμως Πρόεδρε τώρα τα μάθαμε αυτά; Χρόνια τώρα δε γνωρίζουμε, δεν έχουμε
κάνει τη διάγνωση; Εσείς τώρα τα μάθατε; Τα έσοδα, τη μείωση των εσόδων δεν
τη βλέπουμε κάθε χρόνο στον ισολογισμό τα τελευταία χρόνια; Άρα εκείνο που
εγώ περίμενα σήμερα να ακούσω, είναι το τι κάνουμε από δω και πέρα, πως θα
αντιμετωπίσουμε τα κρισιμότατα προβλήματα.
Θα σταθώ συνάδελφοι στο θέμα του αγγελιοσήμου. Όλοι ξέρουμε
ότι αποτελεί την πηγή, το μέσον ζωής για όλους μας, βεβαίως και για το εφάπαξ
και για τη φαρμακευτική μας περίθαλψη, για όλα. Ίσως υπάρχει θέμα και ακόμα
για την αλλαγή της διοικητικής δομής της ίδιας της ΕΣΗΕΑ, εάν κοπούν τα
χρήματα που όπως λέγεται θα κοπούν και προς τα Σωματεία αυτά.
Ακούγαμε ως τώρα ανεπίσημα ότι «η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ έχει
λάβει διαβεβαίωση από τον κ. Σαμαρά ότι όσο είναι εκείνος Πρωθυπουργός δεν
τίθεται θέμα κατάργησης του αγγελιοσήμου». Σήμερα μας είπε ο Πρόεδρος ότι η
μόνη λύση είναι προς τον Πρωθυπουργό, μας το είπε επίσημα και στέκομαι σε
αυτή..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπα δύο λύσεις, μην την αφήνεις τη δεύτερη, γιατί την
απομονώνεις;
Ν. ΝΤΑΪΛΙΑΝΑ: Μου επιτρέπεις Πρόεδρε να συνεχίσω και στη συνέχεια Πρόεδρε
επειδή θα θέσω και κάποια ερωτήματα πολύ ευχαρίστως να έχουμε και τις
απαντήσεις στα ερωτήματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι τα σημειώνω όλα εδώ.
Ν. ΝΤΑΪΛΙΑΝΑ: Πολύ ωραία!
Θέλετε λοιπόν να αποδεχτώ εγώ τη δέσμευση του Πρωθυπουργού
και τη δήλωσή του για το αγγελιόσημο. Καμία απολύτως αντίρρηση, αν και
θεωρώ τραγικό λάθος να συνδέουμε την τύχη μας με πολιτικά πρόσωπα, όταν
επιπλέον δεν έχουν αποδείξει ιδιαίτερη συνέπεια σε πολιτικές θέσεις και
δεσμεύσεις.
Όμως κι αν ακόμα κι αυτό το παραβλέψουμε, γεννάται ένα ερώτημα
που εγώ το θεωρώ εύλογο, για πόσο καιρό θα είναι Πρωθυπουργός ο κ.
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Σαμαράς; Το πόσο ρευστό είναι το πολιτικό σκηνικό, δε χρειάζεται να είμαστε
πολιτικοί αναλυτές για να το ξέρουμε. Ή μήπως γνωρίζοντας κάτι παραπάνω ο κ.
Σαμαράς έχει τοποθετήσει το τέλος της πρωθυπουργίας του με τις επαίσχυντες
δεσμεύσεις του έναντι της τρόικας για κατάργηση όλων των φόρων υπέρ τρίτων
και περαιτέρω συγχωνεύσεις ασφαλιστικών ταμείων που τα βλέπουμε και τα
διαβάζουμε όλες αυτές τις μέρες, μέχρι το Νοέμβριο; Αν όχι πιο γρήγορα λέω
εγώ. Όλα αυτά γράφονται τελευταία κατά κόρον νομίζω.
Συνάδελφοι, πέρα από τις όποιες αξιόπιστες ή όχι δηλώσεις
Πολιτικών, υπάρχουν οι γραπτές δεσμεύσεις που μένουν, γι΄ αυτό και τα
ερωτήματα που περιμένουν άμεσα απάντηση είναι: Τι γίνεται με την πρόβλεψη
του μεσοπροθέσμου ότι θα καταργηθούν οι φόροι υπέρ τρίτων μέχρι το
φθινόπωρο; Και αυτό μας αφορά και ας μη μας συμπεριέλαβαν στην πρώτη
φάση.
Ποια η τύχη που περιμένει το επικουρικό μας ταμείο; Θυμίζω ότι
στα μνημόνια έχει περιληφθεί η δέσμευση περί μηδενικού ελλείμματος στα
επικουρικά ταμεία, τώρα τα λένε και για τα βασικά ταμεία και κανείς δεν μπορεί
να αποκλείσει τον ΕΔΟΕΑΠ από την εφαρμογή της δέσμευσης αυτής νομίζω.
Επαναλαμβάνω ότι συζητείται πλέον και για τη βασική σύνταξη,
ενός ΕΔΟΕΑΠ όμως που όπως ήδη ειπώθηκε είναι ελλειμματικός. Μιλήσατε για
7,5 εκατομμύρια, που μακάρι να είναι τόσα, φοβάμαι ότι θα είναι πολύ
περισσότερα.
Έχετε σκεφθεί συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς θα καλυφθεί το
έλλειμμα αν μάλιστα καταργηθεί το αγγελιόσημο; Θα προχωρήσετε και σε άλλες
περικοπές εσείς, που ως άλλοι Σαμαράδες, ενώ φωνάζατε και είχατε υψώσει τη
σημαία κατά των περικοπών κάνατε περικοπές και με το παραπάνω; Τώρα
πλέον αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι με αυτά τα δεδομένα κινδυνεύουν άμεσα
επικουρικές, παροχές υγείας, εφάπαξ αλλά και η βασική σύνταξη, γι΄ αυτό και τα
ερωτήματα.
Έχει προβεί σε κάποιες ενέργειες η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ κι αν ναι
ποια είναι τα αποτελέσματα αυτών των ενεργειών της; Διότι μέχρι τώρα μόνο θα,
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θα και θα ακούμε, κατά το πρότυπο δυστυχώς των Πολιτικών και δη
παλαιοκομματικής κοπής.
Συνάδελφοι ο κ. Τσουπαρόπουλος, ο οποίος όπως γνωρίζετε είναι
ο πρώην Πρόεδρος του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, είχε μια ιδέα η οποία τέθηκε υπόψιν της
Διοίκησης του ΕΔΟΕΑΠ: Η πρόταση είναι να χορηγήσει το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ δάνειο
από τα έσοδα του αγγελιοσήμου.
Άκουσα ότι υπήρξε μια αντιπρόταση από την κα Σπανοπούλου,
πως για νομικούς λόγους είναι πιο εφικτή η χορήγηση καταβολής αντί του
δανείου, πιθανόν να υπάρχουν κι άλλες προτάσεις, το Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ όμως
δεν φάνηκε να ενδιαφέρεται σοβαρά για τη μελέτη και προώθηση της πρότασης
αυτής ή και όποιας άλλης. Νομίζω ότι μπορούν να κατατεθούν. Γιατί άραγε; Το
ίδιο ισχύει και για τη Διοίκηση της ΕΣΗΕΑ, η οποία είναι ενήμερη για την
πρόταση.
Ειπώθηκε ότι αρνείται η Πρόεδρος του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ η οποία είναι
και συνάδελφος, είναι όμως αποκλειστικά θέμα της Προέδρου; Ποιες κινήσεις
κάνατε προς το εποπτεύον Υπουργείο; Ως Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ συζητήσατε το
θέμα με το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ; Σκεφθήκατε να κινηθείτε από κοινού προς τη
Διοίκηση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ; Οι εκπρόσωποί μας στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ έθεσαν το
ζήτημα στο ταμείο; Συζήτησαν με τους εκπροσώπους των άλλων Ενώσεων,
Τεχνικών ΕΣΠΗΤ και λοιπά;
Σημειώνω συνάδελφοι ότι το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ έχει αποθεματικό 850
εκατομμύρια ευρώ, αυτά του αφήσανε μετά το κούρεμα. Το να δανείσει ή να
προκαταβάλλει 20 εκατομμύρια ευρώ στον ΕΔΟΕΑΠ ώσπου να ξεπεραστεί η
κρίση, δεν είναι τίποτα, βούληση χρειάζεται. Η Πρόεδρος του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
μάλιστα μίλησε σήμερα εδώ για "κοινούς στόχους". Γιατί αυτός ο στόχος δεν
μπορεί να είναι κοινός;
Εκτός και αν οι υπεύθυνοι προτιμούν να μείνουν ανέγγιχτα τα
χρήματα αυτά για το επόμενο κούρεμα..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έλα Ντόρα, Ντόρα εντάξει ενδιαφέροντα, αλλά και οι άλλοι
συνάδελφοι επίσης ενδιαφέροντα έχουν να πουν.
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Ν. ΝΤΑΪΛΙΑΝΑ: Μπορώ να ολοκληρώσω Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε παρακαλώ ολοκλήρωσε.
Ν. ΝΤΑΪΛΙΑΝΑ: Λοιπόν για το επόμενο κούρεμα ή τη μεταφορά τους στη χοάνη
των άλλων ταμείων όπως φαίνεται να προγραμματίζουν τρόικα και Κυβέρνηση
με τη συγχώνευση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΟΑΕΕ.
Θα μου πείτε ότι υπάρχουν νομικά προβλήματα για το δάνειο, ότι
χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση. Να το δεχτώ, το συζητήσατε όμως με τους
δικηγόρους για το πώς αντιμετωπίζονται τα προβλήματα αυτά; Προσπαθήσαμε
να πιέσουμε και τι λένε για την προκαταβολή; Συνάδελφοι αν περιμένουμε να μας
βρουν εκείνοι λύση, ζήτω που καήκαμε.
Σχετικά με το αγγελιόσημο στο internet, γνωρίζετε πολύ καλά ότι με
διάφορες αλχημείες οι εκδότες περνάνε όλες τις διαφημίσεις σχεδόν στα
internetικά μέσα, ώστε να μην καταβάλλουν το αγγελιόσημο, τι έχετε κάνει γι΄
αυτό;
Πριν τρία χρόνια οι τότε Διοικήσεις ΕΣΗΕΑ και ΕΔΟΕΑΠ είχαν
πετύχει να πείσουν τον τότε Υπουργό Εργασίας να καταθέσει στη Βουλή μία
τροπολογία με την οποία θα εντάσσονταν και τα internetικά μέσα για το
αγγελιόσημο, όμως τότε κατ΄ εντολήν των εκδοτών το πήρε πίσω με την
προσχηματική δήλωση ότι "θα το φέρει αργότερα" και τα λοιπά, τι κάνατε έκτοτε
για την επαναφορά της τροπολογίας αυτής;
Λέγεται ότι το αγγελιόσημο είναι στις προτεραιότητες της τρόικας με
τον ερχομό της τον Ιούλιο, τι γνωρίζει η Διοίκηση για τους σχεδιασμούς να
ανατεθεί σε ειδική Επιτροπή η έρευνα, που θα έχει ως στόχο τον προσδιορισμό
του ποσοστού που το αγγελιόσημο καλύπτει ανταποδοτικές υπηρεσίες και του
ποσοστού της οιονεί εργοδοτικής εισφοράς;
Αληθεύει ότι οι Δημοσιογραφικές Ενώσεις συμφώνησαν ώστε στην
πιθανή κατάργηση ή την περικοπή του αγγελιοσήμου να δοθεί ως αντάλλαγμα
από την Κυβέρνηση νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει ότι οι κρατήσεις των
εργαζομένων στο διαδίκτυο να καταβάλλονται στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και τον ΕΔΟΕΑΠ
αντί για το ΤΕΒΕ ή και το ΙΚΑ;
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ΜΕΛΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου)
Ν. ΝΤΑΪΛΙΑΝΑ: Γιατί συνάδελφοι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ντόρα έλα σε παρακαλώ, δε γίνεται άλλο.
Ν. ΝΤΑΪΛΙΑΝΑ: Αν δεν κάνω λάθος μια τέτοια συμφωνία συνεχίζει να
απαλλάσσει τους εργοδότες. Συνάδελφοι εγώ εκείνο που έχω να πω είναι ότι
χρειάζεται εγρήγορση, επίσης θα ήθελα να ρωτήσω τι κάνατε με το θέμα της
αγωγής που υπάρχει για τον κ. Προβόπουλο.
Συνάδελφοι να κάνω μία πρόταση, θεωρώ ότι πρέπει να στηριχθεί
μία Επιτροπή Διεκδίκησης, η οποία από κοινού με τις Διοικήσεις του ΕΔΟΕΑΠ
και της ΕΣΗΕΑ θα κινηθούν προς κάθε κατεύθυνση, δεν μπορούμε να μένουμε
με σταυρωμένα χέρια.
Συνάδελφοι μόνο συντονισμένες κινήσεις μπορούν να φέρουν
αποτελέσματα για τη διάσωση του ταμείου και αυτές φοβάμαι ότι ως τώρα δεν
φαίνεται να σας απασχολούν, τουναντίον οι ενέργειές σας τόσο ως προς την
πρόταση για το δάνειο ή προκαταβολή από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ όσο κι αν κρίνω από
τον τρόπο με τον οποίο απολύσατε την Αρχίατρο, το πογκρόμ απολύσεων
γιατρών και αλαζονικές συμπεριφορές εναντίον εργαζομένων στο ταμείο
δείχνουν ότι διοικείτε με κριτήρια που θυμίζουν παλαιοκομματικές συμπεριφορές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκλήρωσε βρε Ντόρα σε παρακαλώ, δε θα πάμε μέχρι το πρωί
εδώ πέρα, έχουν και δουλειά οι άνθρωποι. Σε παρακαλώ.
Ν. ΝΤΑΪΛΙΑΝΑ: Τελειώνω, συνάδελφοι της Διοίκησης: Μην υποτιμάτε τη
νοημοσύνη μας και μην οδηγείτε το ταμείο μια ώρα γρηγορότερα σε διάλυση. Τα
προβλήματα απαιτούν συνεργασίες, οι εγωισμοί, οι εμπάθειες, οι προσωπικές
αντιδικίες, θυμίζουν παλαιοκομματισμό του χειρίστου είδους, που δεν καλύπτεται
με δήθεν επαναστατικές κορώνες. Ελπίζω κάτι να κάνετε και να απαντήσετε στα
ερωτήματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει Ντόρα, εντάξει. Να πω μια κουβέντα, η κα Κατσίμη η
Γενική Γραμματέας της ΕΣΗΕΑ θυμίζει στους συναδέλφους της ΕΣΗΕΑ, γιατί
έχουμε και ΕΠΗΕΑ και τις άλλες Ενώσεις εδώ, ότι αύριο έχουμε ψηφοφορία για
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την Εφορευτική Επιτροπή καθώς επίσης και άλλες ψηφοφορίες και παρακαλεί
τους συναδέλφους να πάνε να ψηφίσουν αύριο, να πάμε όλοι.
Θ. ΒΑΡΙΚΟΣ: Έχω μια ανακοίνωση που σας ενδιαφέρει όλους. Επειδή είπε
κάποιο λάθος στοιχείο η κα Νταϊλιάνα, το αποθεματικό του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ δεν είναι
800 χιλιάδες ευρώ, είναι 4,5 εκατομμύρια, γι΄ αυτό δεν τολμάνε προς το παρόν
να βάλουν χέρι. Είμαστε το μοναδικό ταμείο βιώσιμο, όπου πήγε και ο
Μητσοτάκης το 1993 και είπε «να ζείτε και να το χαιρόσαστε», άρα γι΄ αυτό θα
κατέβουμε στο δρόμο, επειδή είναι το μοναδικό βιώσιμο με 4,5 εκατομμύρια
ευρώ αποθεματικό, όχι μόνον 800 χιλιάδες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε παρακάτω, η κα Μαλτέζου Σοφία έχει το λόγο.
Σ. ΜΑΛΤΕΖΟΥ: Πρόεδρε στην αρχή της Συνέλευσης έλεγες "ας αφήσουμε τον
Κεδίκογλου και να έρθουμε στα σοβαρά θέματα που απασχολούν τον ΕΔΟΕΑΠ",
αλλά τα προβλήματα του ΕΔΟΕΑΠ κάποιοι σαν τον Κεδίκογλου τα προκαλούν,
αυτοί πρόκειται να μας θάψουν όλους και να θάψουν εμένα που είμαι 80 χρονών
πάει στο διάολο, αλλά θα θάψουν όλο τον κλάδο.
Είπε ο Νομικός μας Σύμβουλος ο Καθηγητής ότι "θα στερήσουμε
την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από τον Κεδίκογλου", μα ο Κεδίκογλου και οι
άλλοι οι συν αυτόν να πούμε θέλουν να πάμε στον ΕΟΠΥΥ ή δεν ξέρω σε ποιο
άλλο ταμείο, επομένως δεν έχουν ανάγκη το δικό μας το ταμείο.
Αν δε με θάψει ο Κεδίκογλου, θα με θάψετε εσείς με μια νέα
περικοπή. Έχω αρχίσει παιδιά και μετράω και τη δεκάρα, τρώω τρεις φορές το
ίδιο φαί, ειλικρινά σας το λέω, κατέθεσα τις πινακίδες του αυτοκινήτου μου γιατί
δεν μπορώ να το έχω κι αυτό εντάξει το αυτοκίνητο για μένα, αλλά άλλοι που
έχουν στεγαστικά δάνεια, άλλοι που έχουν ανέργους στο σπίτι τους τι θα κάνουν;
Άσε που όπως είπαν και οι συνάδελφοι είναι παράνομες αυτές οι περικοπές, δεν
ξέρω.
Τώρα στο θέμα των ιατρών, δε θα μπω σε λεπτομέρειες, θα πω
μόνον αυτό που έχω διαπιστώσει τόσα χρόνια: Έχω αύξοντα αριθμό 230,
καταλαβαίνετε ότι είμαι αρκετά παλιά, λοιπόν από τον Αντωνίου, τον Πετράκο,
ακόμα και τη Σιατερλή, παράπονο είχαν ότι "δεν υπάρχει διάλογος με το
Διοικητικό Συμβούλιο". Η Πόπη έχει όλη την καλή διάθεση να κάνει εξαίρετη
115

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – 4/6/2014

δουλειά στο ταμείο, αλλά δεν μπορεί να ξέρει όλα τα ιατρικά θέματα, πρέπει να
υπάρχει μια πιο στενή επαφή των ιατρών, των καλών ιατρών έστω, με τη
Διοίκηση.
Ας πούμε ξέραμε όλοι ότι οι περισσότεροι από μας πηγαίνανε σε
κάποιον οφθαλμίατρο ή κάποιον άλλον, επειδή του είχαμε εμπιστοσύνη και τα
λοιπά, γι΄ αυτό έκανε και τις επεμβάσεις. Δεν το ήξερε η Διοίκηση ότι τόσες
επεμβάσεις κάνει ο γιατρός ο άλφα ο βήτα; Γιατί δεν τον καλέσανε ή γιατί δεν του
είπαν δε θα κάνεις παραπάνω από δέκα ή πέντε ή τέσσερις εγχειρίσεις το μήνα,
γιατί δεν του βάλανε ένα φραγμό; Πρέπει να υπάρχουν δικλείδες ασφαλιστικές.
Και υπάρχει τώρα μία ατμόσφαιρα μεταξύ των γιατρών, η οποία
μεταφέρεται και σε μας και ιδίως σε μας τους μεγάλους που έχουμε μεγαλύτερη
εξάρτηση από τους γιατρούς, μια ατμόσφαιρα αβεβαιότητος και χάσαμε και
πολλούς ικανούς γιατρούς τον τελευταίο καιρό.
Θέλω να σας ρωτήσω τι θα κάνετε με τον Πάνο τον νοσηλευτή. Σας
παρακαλώ πάρα πολύ, δε φταίει ο τελευταίος τροχός της αμάξης, να τον
ξαναπάρετε. Αν δεν τον ξαναπάρετε, θα το αναλάβω προσωπικά, ξέρετε με ποιο
μέσο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι φταίει αυτός ο ανθρωπάκος; Τι φταίει ο
ανθρωπάκος τώρα;
Εντάξει, αντρίκεια βγήκε και είπε ότι "έχω κάποιες ευθύνες" με γεια
του με χαρά του και μπράβο του που φέρθηκε σαν άντρας, αλλά επειδή τον
άφησαν οι άλλοι γιατροί εσείς θα τον πετάξετε άνεργο με γυναίκα άνεργη και με
δύο παιδιά κι έπαθε κι ένα τροχαίο; Σας παρακαλώ. Εδώ εμείς γράφουμε και
μιλάμε για τις αδικίες που γίνονται σε όλη τη χώρα, θα κάνουμε μέσα στον
Οργανισμό μας μια τέτοια αδικία; Εγώ θα κατέβω σε απεργία πείνας, να το
ξέρετε, το ξέρετε το κόλπο μου.
Και το τελευταίο που θα ήθελα να πω, πάντοτε υπήρχε αυτή η
ανάγκη στον ΕΔΟΕΑΠ, της ίδρυσης δηλαδή μιας Κοινωνικής Υπηρεσίας. Ξέρετε
ότι συνάδελφοι έχουν πεθάνει μόνοι τους αβοήθητοι, υπάρχουν πολλοί
μοναχικοί, υπάρχουν ανάπηροι με χρόνιες ασθένειες, η κρίση δημιούργησε
πολλά ψυχολογικά προβλήματα στους συναδέλφους.
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Λοιπόν προτείνω την ίδρυση μιας Κοινωνικής Υπηρεσίας, στην
οποίαν θα συμμετάσχω κι εγώ, διότι εκπρόσωπος των συνταξιούχων δεν
ξαναβγαίνω, επομένως θα δουλέψω εκεί. Να είστε καλά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κα Μαλτέζου. Ο κ. Χρηστίδης έχει το λόγο.
Γ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ: Πρόεδρε έγιναν πολλές αγορεύσεις και έχω καλυφθεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλύφθηκε ο κ. Χρηστίδης, πάμε στην κα Αραβοπούλου η οποία
έχει το λόγο για τρία λεπτά.
Σ. ΑΡΑΒΟΠΟΥΛΟΥ: Λοιπόν θα ήθελα να αρχίσω με την κα Σπανοπούλου, η
οποία επέστρεψε και είμαι ευτυχής που επέστρεψε γιατί ήθελα να ακούσει αυτά
που έχω να της πω.
Το τελευταίο διάστημα λαμβάνω τα email της αθέλητα, δεν ήταν
επιλογή μου και διαβάζω αυτά που έχει να πει. Το τελευταίο email που έστειλε
προφανώς σε όλα τα μέλη που μέσα σε όλα αυτά μπορεί να είμαι και εγώ, το
τελευταίο «ήταν άνθρακες ο θησαυρός σχετικά με τον έλεγχο των ορκωτών
λογιστών».
Σήμερα ακούσαμε για καταστάσεις, για χειρουργεία ύψους 450
χιλιάδων ευρώ και λοιπά. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορεί να βρει
κανένας ορκωτός λογιστής συνάδελφοι, απλούστατα υπάρχουν πράγματα τα
οποία τα ξέρουμε όλοι και δε θα πρέπει ορισμένοι άνθρωποι όπως η κα
Σπανοπούλου ούτε να θριαμβολογούν, ούτε να σαρκάζουν όταν ακούγονται
ορισμένα πράγματα.
Διότι μέσα σε αυτή την κατάσταση την προτεραία, δεν ξέρω σε ποιο
βαθμό την τωρινή, υπήρχαν πολλών ταχυτήτων ασθενείς. Εγώ ανήκα στους
πληβείους κι επειδή έκανα μία επέμβαση το 2008 η οποία ήταν και επείγουσα και
όταν κατάλαβα ότι το νοσοκομείο η κλινική δεν ήταν συμβεβλημένη με τον
ΕΔΟΕΑΠ δεν πήρα πρώτη θέση πήρα και δεύτερη θέση που η αξία της ήταν 6
χιλιάδων ευρώ. Το πιστεύετε ότι μου χρεώσανε τις 2,5 χιλιάδες;
Είμαι κύριο μέλος, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν έχω κανέναν
άλλον να επιβαρύνει το ταμείο και στην επέμβασή μου αυτή όταν μίλησα με την
κα Σπανοπούλου ξέρετε τι μου απάντησε; «Έπρεπε να πάρετε και δεύτερη
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γνώμη». Αυτή ήταν η απάντηση της κας Σπανοπούλου, γι΄ αυτό η κα
Σπανοπούλου θα πρέπει να μη θριαμβολογεί, διότι όλοι το ξέραμε ότι είχε την
«αυλή» της και το πώς εγκρινόταν ορισμένα πράγματα και εγχειρήσεις 450
χιλιάδων ευρώ. Δε σας το λέω εγώ, το αποδεικνύουν οι πράξεις.
Με ποια λογική, επέμβαση στην Αμερική 450 χιλιάδων ευρώ είναι
λογική και η δική μου δεν ήταν των 6 χιλιάδων και χρεώθηκα εγώ 2,5 χιλιάδες
ευρώ; Αυτό για την κα Σπανοπούλου και την παρακαλώ πάρα πολύ να μη μου
ξαναστείλει email, να με σβήσει, διότι δεν είναι άξια για να μου ταράζει και το
στομάχι. Ένα το κρατούμενο.
Ε. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου)
Σ. ΑΡΑΒΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη διαφορά στους.. εν πάση
περιπτώσει να μην επανέρχομαι το είπα και το καταλάβαμε όλοι.
Ε. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Τα δικαιούσασταν τα 2,5 χιλιάρικα;
Σ. ΑΡΑΒΟΠΟΥΛΟΥ: Βεβαίως και τα δικαιούμουνα, ήμουνα κύριο μέλος και
βεβαίως τα δικαιούμουνα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σοφία έλα, Ελένη άστο, συνέχισε και ολοκλήρωσε.
Σ. ΑΡΑΒΟΠΟΥΛΟΥ: Λοιπόν τέρμα. Σχετικά τώρα με την αύξηση των εισφορών,
πέρα από το γεγονός όπως είπε ο κ. Τσαλαπάτης ότι μπορεί να μην είναι νόμιμη
και να γίνει, αυτό είχε τεθεί και στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση και πάλι δεν
έγινε και είναι ένα μπλα-μπλα.
Να σας πω τι περιμένω εγώ και τι θα περίμενα από το Δ.Σ.; Θα
περίμενα συγκεκριμένες προτάσεις. Ο Πρόεδρος προηγουμένως επανέλαβε ότι ο
ΕΔΟΕΑΠ θα μπορούσε να είναι κλειστός τώρα αρχές Ιουλίου, δηλαδή θα είχαμε
ένα μήνα παράταση ζωής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι 1η Αυγούστου.
Σ. ΑΡΑΒΟΠΟΥΛΟΥ: Έστω 2, δεν αλλάζει τίποτα.
Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν προτάσεις, δηλαδή όταν
κάποιος έρχεται και μου λέει "να σου προσθέσω 2% εισφορά παραπάνω", εμένα
που ακόμα είμαι εργαζόμενη, λέω βρε παιδιά αν είναι και υπάρχει ένα σχέδιο,
στοιχεία, μια μελέτη και λοιπά, να πληρώσουμε και 5%, να πληρώσουμε και 10%
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να το σώσουμε το ταμείο. Αλλά έτσι στο ξεκούδουνο να έρχονται και να ζητάνε
και να λέτε, δηλαδή ότι βλέπουμε στην Κυβέρνηση "έχουμε μια τρύπα άντε να τη
γεμίσουμε και άντε το οριζόντιο και άντε το αυτό"; Φτάνει αυτό το πράγμα, αυτό
το πράγμα μας κούρασε όλους και δεν είναι ένδειξη σοβαρότητας.
Εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει μία προσπάθεια του να μαζέψουμε
τα οικονομικά, τα καταλαβαίνω όλα, καταλαβαίνω τα θετικά, αλλά σας παρακαλώ
πολύ απαιτώ μεγαλύτερη σοβαρότητα, για να είμαστε εδώ να τα λέμε, να είμαστε
πιστευτοί, να είστε κι εσείς κι εμείς που καθόμαστε και τρώμε και το χρόνο μας
και το σάλιο μας και σας ακούμε.
Λοιπόν κάτι άλλο τελευταίο για τους ανέργους: Μέσα στις
προτάσεις κι είναι πρόταση δική μου, δεν νοείται άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν
στο δρόμο εν μία νυκτί να βρίσκονται στο δρόμο και από τον ΕΔΟΕΑΠ και να
έχουν πληρώσει εισφορές 20, 15, 10 ετών ή και παραπάνω και 30, να μην έχουν
καμία ανταποδοτικότητα, για το μέλλον εννοώ, από όλα αυτά που έχουν δώσει
για την επικούρηση και για το εφάπαξ και να μη δικαιούνται κάλυψη από τον
ΕΔΟΕΑΠ.
Πρέπει ανθρωπίνως να επιληφθούμε κι αυτό είναι σαν μία
πρόταση, να υπάρξει ένα πλαφόν, τουλάχιστον όποιος έχει δώσει για 10 έτη να
έχει ασφάλιση να μην τη χάνει, δεν μπορεί να βρίσκεται στο δρόμο από τον
ΕΔΟΕΑΠ.
Δηλαδή εγώ έχω 25 χρόνια, αν βρεθώ αύριο απολυμένη που δε θα
πάρω κι είναι αποδεδειγμένο αυτό ότι δε θα πάρω ούτε επικουρική σύνταξη, μετά
από 10 χρόνια δε θα υφίσταται φαντάζομαι και δε θα πάρω ούτε εφάπαξ το
οποίο το δικαιούμαι και θα βρεθώ στο δρόμο μετά από 25 χρόνια;
ΜΕΛΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου)
Σ. ΑΡΑΒΟΠΟΥΛΟΥ: Μετά από 10 χρόνια θα υπάρχει εφάπαξ; Τι λέμε τώρα;
Λοιπόν ολοκληρώνω, σας παρακαλώ πολύ να επιληφθείτε, εγώ το καταθέτω σαν
πρόταση ότι άνθρωποι οι οποίοι πέφτουν στην ανεργία δεν μπορούν μετά από
τόσων ετών εισφορές χωρίς ανταποδοτικότητα από δω και πέρα να βρίσκονται
στο δρόμο. Ευχαριστώ πολύ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τη Σοφία Αραβοπούλου και πάμε στην κα
Γκαλονάκη η οποία έχει το λόγο. Όχι Δήμητρα, λάθος. Η κα Καμάρα Ελένη είναι.
ΜΕΛΟΣ: Έφυγε η κα Καμάρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τότε η κα Γκαλονάκη.
Δ. ΓΚΑΛΟΝΑΚΗ: Θα τα πω πάρα πολύ γρήγορα.
Λοιπόν το ένα στοιχείο είναι το καινούριο αυτή τη στιγμή, ότι θα
υπάρξει νέα περικοπή επικουρικών συντάξεων με απόφαση των τελευταίων δύο
ημερών της Κυβέρνησης. Θέλω να δεσμευθεί το ταμείο μας ότι δε θα έρθει σε
μας γιατί είμαστε ιδιωτικό.
Δεύτερον, θα σας πω μια μικρή ιστορία από την πλευρά τη δικιά
μου. Πριν ο Παπακωνσταντίνου υπογράψει το πρώτο μνημόνιο είχα πάει στην κα
Σπανοπούλου, της είχα πει ότι πρέπει να φύγουν τα χρήματα από την Τράπεζα
της Ελλάδος γιατί; Γιατί θα γίνει κούρεμα. Η κα Σπανοπούλου μου είπε ότι "δε
συμβαίνει κάτι τέτοιο", μίλησα λοιπόν και σε συναδέλφους στο οικονομικό
ρεπορτάζ οι οποίοι ήταν γύρω από το Διοικητικό Συμβούλιο. Με κοροϊδεύανε.
Τους είπα λοιπόν…
Ε. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Συγνώμη, πότε έγινε αυτό;
Δ. ΓΚΑΛΟΝΑΚΗ: Πριν υπογράψει το μνημόνιο ο Παπακωνσταντίνου όταν ήταν
Υπουργός Οικονομικών.
Στη συνέχεια μας κάνουν το κούρεμα, μετά το κούρεμα μας
παίρνουν τα λεφτά για να μας τα πάνε στην Εθνική, με το που τα πήγαν στην
Εθνική ξαναρωτάω γιατί στην Εθνική; Οποιαδήποτε απόφαση πάρει η
συγκυβέρνηση θα χαντακωθούμε κι εμείς. Ακούστε τη συνέχεια, πράγμα το
οποίο ίσως να μη σας το έχουν πει.
Λοιπόν έχουμε 28 Μαΐου του 2013, αντίστοιχα η Γενική Γραμματεία
Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας κοινοποίησε στα ταμεία
εξαιρετικά επείγον έγγραφο 28 Μάη του 2013, για τις ανειλημμένες δεσμεύσεις
της Κυβέρνησης προς την τρόικα, ζητώντας να αποκλειστούν τα ταμεία από το
δικαίωμα προτίμησης για τη συμμετοχή τους στην αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου των τραπεζών στα δικαιώματα κτήσης μετοχών.
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Όπως εκ των υστέρων αποδείχτηκε κάτι που καταγγέλλεται από τα
μέλη της ΓΣΕΕ και Διοικήσεις ταμείων είναι ότι η πράξη Υπουργικού Συμβουλίου
με την οποίαν τα ασφαλιστικά ταμεία χαρακτήρισαν φορείς της Γενικής
Συνέλευσης τα ταμεία τα ασφαλιστικά, τα διαχωρίζουν και με απόφαση 5 Ιούνη
του κ. Στουρνάρα δίνει εντολή στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών η οποία
αντίστοιχα την αποδέχεται, και προσέξτε, Alpha Bank μόνο και Εθνική δέχονται
την απόφαση και είμαστε εδώ και ένα χρόνο στην Εθνική.
Ακούστε, γιατί δε σας το έχουν πει αυτό, είναι τρίτο κούρεμα αυτό,
γιατί δεν μπήκαμε μέσα στην ανακεφαλαιοποίηση της Εθνικής Τράπεζας. Σας
λέω λοιπόν ότι είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο όλα αυτά και με τίτλο…
ΜΕΛΟΣ: Και γιατί δε μας ενημερώνατε;
Δ. ΓΚΑΛΟΝΑΚΗ: Εγώ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δήμητρα, δεν είναι αλήθεια, δεν είναι έτσι τα πράγματα, μήπως δεν
ενημερώθηκες; Έλα, πάμε παρακάτω όμως, πάμε παρακάτω δεν ενημερώθηκες.
Θ. ΒΑΡΙΚΟΣ: Ο Ταμίας θα μας πει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα απαντήσει μετά, το σημειώσαμε.
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: Το κάνανε και με τις μετοχές της Εμπορικής Τράπεζας.
Δ. ΓΚΑΛΟΝΑΚΗ: Τώρα, τώρα, περίμενε.
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: Και στον ΕΔΟΕΑΠ και στο ΕΤΑΠ.
Δ. ΓΚΑΛΟΝΑΚΗ: Θέλω δε να μας ενημερώσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο
που είναι τα αποθεματικά και σε ποιες τράπεζες των ταμείων και τι έχει γίνει με
αυτά τα αποθεματικά. Όταν εγώ ρώτησα "γιατί σε δύο συγκεκριμένα σημεία"
θεωρήθηκα φολκλόρ.
Προχωράω και λέω το θέμα που τέθηκε εδώ για το αγγελιόσημο.
Πολύ σωστά είπε ο κ. Τσαλαπάτης ότι το αγγελιόσημο είναι για τους εργοδότες.
Σας ενημερώνω γρήγορα και σας λέω λοιπόν, ότι οι αποφάσεις των δύο
Ενώσεων των Ιδιοκτητών Ημερήσιου Τύπου και Περιοδικού Τύπου η απόφαση
είναι υπέρ του αγγελιοσήμου και κάνανε τα πάντα για να μην κοπεί.
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Αντίθετα, όταν ακούτε εδώ μέσα να προβάλλεται μόνο το
αγγελιόσημο θέλουν να κρύψουν το να μην ασφαλίζονται οι συνάδελφοι στο
διαδίκτυο. Δε θα πάρουμε ποτέ χρήματα στον ΕΔΟΕΑΠ εάν δεν αυξηθούν οι
συνάδελφοι στην ασφάλεια του ΕΔΟΕΑΠ, άρα θα πρέπει οι συνάδελφοι που
εργάζονται στο διαδίκτυο να ασφαλίζονται όπως και στον Ημερήσιο Τύπο.
ΜΕΛΟΣ: Και πρέπει να γραφτούν και στην ΕΣΗΕΑ.
Δ. ΓΚΑΛΟΝΑΚΗ: Βεβαίως αφού γραφτούν στην Ένωση Συντακτών, αυτό
εννοείται. Άρα λοιπόν στόχος μας σαν εργαζόμενοι είναι αυτός, πρότασή μου
είναι λοιπόν οι συνάδελφοι που είναι στο διαδίκτυο να περάσουν στην Ένωση
Συντακτών και να περάσουν στον ΕΔΟΕΑΠ, αν θέλουμε αύξηση ασφαλίστρων.
Και μετά, το αγγελιόσημο ξέρετε πολύ καλά ότι είναι ένα παιχνίδι
τρομοκρατίας, γιατί ναι μεν δήθεν δεν το θέλουν, αλλά το θέλουν γιατί είναι σα να
είναι η ασφαλιστική τους εισφορά σε συνεννόηση με το κράτος και ξέρετε ότι αυτό
το θέλουν οι εργοδότες.
Και καταλήγοντας λέω: Για όσους θέλουν να μάθουν τι έχει γίνει με
την υπόθεση με την Εθνική Τράπεζα, πρόκειται αν θέλετε σημειώστε γιατί
ακούστηκαν διάφορα και θέλω εδώ απαντήσεις, δόθηκε από το ΙΚΑ αυτή τη
στιγμή, είναι χτεσινό, ανάκληση κατασχέσεων για όλους τους εργοδότες, μέχρι
Ιούνιο του 2017 και για το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και για το ΙΚΑ, σας λέω και το ΦΕΚ, 118
τόμος Α΄ 4264/2014. Και σας ρωτάω κύριοι, τι θα κάνετε;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κα Δήμητρα Γκαλονάκη και ο συνάδελφος
Ηλιάδης Σταύρος έχει το λόγο.
ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Έθεσαν κάποια ερωτήματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα απαντήσουμε μετά, συνολικά.
Φ. ΠΕΤΡΑΛΙΑ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) …των συναδέλφων που
πληρώνονται με μπλοκάκι, εκεί δεν έχουμε τη δύναμη..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμπληρώνει αυτό η Φανή Πετραλιά για τους συναδέλφους με
μπλοκάκι, οκ, πάμε στον κ. Ηλιάδη για τρία λεπτά.
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Σ. ΗΛΙΑΔΗΣ: Λοιπόν εγώ θα μιλήσω για ένα θέμα στο οποίο ακροθιγώς
αναφέρθηκε ο συνάδελφος κ. Τσαλαπάτης, είναι για τις λεγόμενες «οικονομικές
ατασθαλίες με τη συμμετοχή γιατρών» και για τη λεηλασία που γινόταν ίσως επί
αρκετά χρόνια στον ΕΔΟΕΑΠ. Πριν από αυτό όμως θέλω να σας πω κάτι που
έχω πάθει εγώ στον ΕΔΟΕΑΠ και θα το κουβαλάω σε όλη μου τη ζωή και θα το
πάρω και στον τάφο μαζί μου, για να προσέχετε κι εσείς πάρα πολύ.
Το 1992 είχα βάλει μία γέφυρα εδώ, η οποία είχε στήριγμα έναν
τραπεζίτη κι έναν γομφίο. Το 1993, 1994, 1995 με πονούσε πάρα πολύ και δεν
μπορούσα να μασήσω, πήγα λοιπόν σε ιατρείο του ΕΔΟΕΑΠ, είπα στο γιατρό ότι
αυτό κι αυτό μου συμβαίνει και αποφασίστηκε να μου βγάλει τη γέφυρα να δούμε
τι γίνεται γιατί πονούσε.
Λοιπόν προσπάθησε με τη λεγόμενη οδοντάγρα να μου την
τραβήξει και δεν έβγαινε, μετά έβαλε ένα πράγμα λοστό που το χτυπούσε από
κάτω και πετάχτηκε η γέφυρα και στις ρίζες του τραπεζίτη υπήρχε μία κύστη, μία
φλεγμονή η οποία μου έκανε τομή του κάτω φατνιακού νεύρου εδώ. Λοιπόν
περνάει μια εβδομάδα, δυο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες, εγώ είχα εδώ
υπαισθησία και τώρα που σας μιλάω τη στιγμή αυτή εδώ νοιώθω να έχω ένα
κομμάτι από τσαρούχι, μια σόλα σκληρή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πότε έγινε αυτό βρε Σταύρο;
Σ. ΗΛΙΑΔΗΣ: Το 1996.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και τώρα πας και μου λες τώρα;
Σ. ΗΛΙΑΔΗΣ: Περίμενε, το κουβαλάω ακόμα. Σου λέω, θα το πάρω μαζί μου
στον τάφο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε παρακάτω.
Σ. ΗΛΙΑΔΗΣ: Εν πάση περιπτώσει πήγα στο μακαρίτη το Σπανό και μου είπε ο
Σπανός "εγώ ήθελα όλοι όσοι προσλαμβάνονται να περνάνε από κάποιο τεστ να
δοκιμάζονται πρώτα" και με έστειλε να κάνω και βελονοθεραπεία.
Λοιπόν πήγα έκανα βελονοθεραπεία και διαπιστώθηκε ότι ήταν
περιττή, διότι η βελονοθεραπεία έχει αγωγιμότητα και το κάτω φατνιακό νεύρο
ήταν κομμένο. Αυτά σας τα λέω, αν έχετε πόνο διαρκή μερικούς μήνες να
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ζητήσετε γναθοπροσωπικό χειρουργό, δε θα πάτε σε οποιονδήποτε οδοντίατρο
να σας βγάλει με την τανάλια τα δόντια.
Τώρα πάμε σε άλλους γιατρούς. Το δεξί μου το μάτι είναι
τεμπέλικο, διότι από μικρό παιδί έζησα στη βουλγάρικη κατοχή στη Δράμα. Οι
γονείς μου επειδή είχαμε βουλγάρικη κατοχή δε διαπίστωσαν ότι έπρεπε να μου
καλύψουν το αριστερό μάτι το καλό ούτως ώστε να δουλέψει το δεξί μάτι να μην
είναι τεμπέλικο. Πριν από τέσσερα χρόνια, περιμένετε, αυτά όλα αφορούν..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφορούν το τώρα ή το πριν από 15 χρόνια;
Σ. ΗΛΙΑΔΗΣ: Αφορούν το τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το τώρα το ακούμε.
Σ. ΗΛΙΑΔΗΣ: Και αφορούν τα ιατρεία του ΕΔΟΕΑΠ τώρα. Λοιπόν έπρεπε να
κάνω εγχείριση καταρράκτη στο αριστερό το μάτι, πήγα σε γιατρό δικό μας, με
πήγε στην κλινική η οποία είναι δίπλα στην Αμερικάνικη Πρεσβεία στην οδό
Μακεδονίας, μου έκαναν καταρράκτη εγχείριση στο αριστερό μάτι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τη γνωστή κλινική. Ακούστε συνάδελφοι, έχει ενδιαφέρον αυτό που
λέει, ακούστε τον.
Σ. ΗΛΙΑΔΗΣ: Το δεξί μάτι είναι τελείως άχρηστο, θέλησε να μου κάνει εγχείριση
και στο δεξί το μάτι, εγώ ρώτησα και είπαν ότι είναι περιττή η εγχείριση στο δεξί
το μάτι, επέμενε και μου έκανε μία εγχείριση πλασματική στο δεξί το μάτι για να
πάρει κι από εκεί λεφτά. Και μετά την εγχείριση, θα μείνεις τρεις τέσσερις μέρες
στο νοσοκομείο; Για να πληρώσει ξενοδοχείο ο ΕΔΟΕΑΠ. Δεν έμεινα, έφυγα την
ίδια μέρα.
Τρίτη εγχείρηση και τελειώνω, εδώ είχα βγάλει ένα ογκίδιο και με
ενοχλούσε πάρα πολύ στο γράψιμο. Σα φακή μεγέθους ήταν, όπως και η φακή.
Πάλι πήγα στην Ευρωκλινική, με βάλανε σε ένα καροτσάκι, με ντύσανε με την
άσπρη μπλούζα στο χειρουργείο μέσα και ο κόσμος με έβλεπε στο διάδρομο, "αχ
τον καημένο τον πάνε στο χειρουργείο". Ήταν μία εγχείριση διαρκείας μισό
λεπτό. Όταν τελείωσε πάλι η ερώτηση, "θα μείνεις στο νοσοκομείο"; Για να
πληρώσω ξενοδοχείο. Το αρνήθηκα.
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Και τέταρτη περίπτωση είχα την περίπτωση της κόρης μου, η οποία
τελείωσε αγγλικό πανεπιστήμιο, τελείωσε κολέγιο Αθηνών, έκανε GC και το
παιδάκι όταν ήρθε στην Ελλάδα πήγε να πιάσει κάπου δουλειά και στο σπίτι
ήρθε κλαμένο. Δεν ξέρω τώρα, ούτε η μάνα ούτε η κόρη μου, μου είπαν γιατί
ήρθε κλαμένο, κάπου πήγε να ρωτήσει για δουλειά. Τελικά έπιασε δουλειά στην
ΕΡΤ και κάθε χρόνο τους τελευταίους μήνες τα απέλυαν τα παιδιά αυτά για να
μην έχουν δικαίωμα από συναπτόμενα έτη και να μην έχουν δικαίωμα
μονιμοποίησης.
Λοιπόν μαζεύτηκαν 35 μήνες ανεργίας, περίπου εννιά χρόνια
δούλεψε, μετά έγινε η σύμβαση ορισμένου χρόνου και είπαν ο Χυτήρης και ο
Γερουλάνος ότι θα ανανεωθεί για ένα ή δύο χρόνια. Το δεύτερο χρόνο δεν της
τον ανανέωσαν, εγώ εν τω μεταξύ δούλεψα ως αρχισυντάκτης στα ξενόγλωσσα
στη ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ από το 1975 μέχρι το 1998.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ενδιαφέρουν μωρέ Σταύρο αυτά, πες την πραγματικότητα.
Σ. ΗΛΙΑΔΗΣ: Όχι έχει ενδιαφέρον, αφορά τον ΕΔΟΕΑΠ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα τα κολοκοτρωναίικα;
Σ. ΗΛΙΑΔΗΣ: Λοιπόν ανεβαίνω πάνω στην ΕΡΤ και λέω γιατί η κόρη μου
δεύτερο χρόνο δεν ανανεώθηκε η σύμβασή της; Και λέει διότι δεν έχει μόρια. Τα
μόρια τα δώσατε στις γκόμενες, στις ανιψιές και στις φιλενάδες σας τους είπα,
αποδεδειγμένα. Μάλιστα αυτό το χαρτί το έχω δώσει και στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου ότι διορίζουν γκόμενες ανιψιές ξαδέρφια και τα λοιπά.
Το παιδί έμεινε άνεργο και τελικά αυτό ήταν προς όφελος, διότι από
ένα μεγάλο αριθμό που πήγαν στη EURONEWS ήταν και η κόρη μου μέσα, από
400-500 μείνανε 40 και ήταν και η κόρη μου μέσα και τώρα δουλεύει στη
EURONEWS, δηλαδή βγήκε σε καλό αυτό το πράγμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει Σταύρο, ευχαριστούμε. Ο Πρόεδρος ο κ. Κιάος έχει το
λόγο.
Ν. ΚΙΑΟΣ: Ευχαριστώ και θέλω να ζητήσω συγνώμη γιατί έλειψα αρκετά, πήγα
στην κηδεία μιας φίλης της Μάνιας Καραϊτίδη που πέθανε και ζητάω συγνώμη
που έλειψα, γιατί πέθανε μία φίλη και αισθάνθηκα την ανάγκη να πάω για το
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τελευταίο αντίο και γι΄ αυτό επανήλθα και ξαναπήγα και ήρθα και αισθάνθηκα την
ανάγκη να πω λίγα πράγματα.
Πρώτον, την ιστορία της σοβαρότητας του ασφαλιστικού και του
αγγελιοσήμου την ανέλυσε ο Πρόεδρος, φοβούμαι και φοβούμαι με την έννοια
της ανησυχίας κι ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος, ότι είμαστε υποχρεωμένοι ως
κλάδος να αντιδράσουμε. Από τότε που είμαι, από το 1977 μέλος της Ενώσεως,
θυμούμαι που λέγαμε το αγγελιόσημο το υπερασπιζόμαστε, είναι ο πόρος της
ζωής μας και δεν κάνουμε πίσω.
Ακουγόταν διάφορες απόψεις περί του αγγελιοσήμου, στο δια
ταύτα συμφωνούσαμε όλοι όλα τα χρόνια, δε γίνεται κάτι διαφορετικό αν δεν
έχουμε το αγγελιόσημο. Το ότι κινδυνεύει, ίσως να είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος
από ότι παρουσίασε και ο Πρόεδρος. Όντας ψηφισμένη μία δεν ξέρω με πόσο
γενική διατύπωση ρύθμιση στη Βουλή περί καταργήσεως των σχετικών πόρων
και τα λοιπά φοβούμαι ότι δεν μπορούμε να μένουμε μόνον σε διαβεβαιώσεις.
Από την άποψη αυτή είμαστε υποχρεωμένοι ως κλάδος και κυρίως
απευθύνομαι τώρα στις Ενώσεις μας οι οποίες είναι και εκ των πραγμάτων
αρμόδιες, διότι ο ΕΔΟΕΑΠ είναι Ασφαλιστικός Οργανισμός, δεν είναι
Συνδικαλιστικό

Σωματείο,

πολύ

περισσότερο

το

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

δεν

είναι

Συνδικαλιστικό Σωματείο.
Και σε προηγούμενες συνελεύσεις και της Ενώσεως και του
ΕΔΟΕΑΠ είχα αναφερθεί και είπα ότι εάν προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις
οφείλουμε τα εξής πράγματα. Αφορμή τώρα από αυτό που είπε ο Πρόεδρος στην
εισήγησή του.
Επειδή είναι θέμα ζωής και θανάτου, δε γίνεται κάτι διαφορετικό,
παρά εδώ είναι που θα μπει στην κυριολεξία μαύρο παντού σε όλες τις ιστορίες,
εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, internet και τα λοιπά. Και τι εννοώ; Όχι
μόνο ειδήσεις, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να επιβάλουμε τίποτα να μη
μεταδίδεται, φιλμ, άλλα σήριαλ και δε συμμαζεύεται.
ΣΠ. ΜΕΤΑΞΑΣ: Τότε βάλε τον Τρύφωνα Σαμαρά να λέει δελτίο, μα τι λέτε κύριε;
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Ν. ΚΙΑΟΣ: Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ να πείτε την άποψή σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άστο Σπύρο μη μιλάς τώρα.
Ν. ΚΙΑΟΣ: Να πείτε την άποψή σας, θα πω τη δική μου άποψη, έχουμε ο
καθένας το δικαίωμα της απόψεώς του. Λοιπόν, επιμένω σε αυτό, η πρόταση
προς τις Ενώσεις, όταν φθάσει το πρόβλημα στο μη περαιτέρω δεν έχει καμία
άλλη διαφυγή το πρόβλημα, δεν υπάρχει άλλη διέξοδος, δεν υπάρχει.
Δεύτερον, στο ίδιο το αγγελιόσημο -θα αναφερθώ σε μία πρόταση
γραπτή που είχα κάνει τον Ιανουάριο στην ΕΣΗΕΑ, στην ΠΟΕΣΥ, στο ΕΤΑΠΜΜΕ και στον ΕΔΟΕΑΠ- κι άλλη φορά σε συνελεύσεις έχουμε πει, επιτρέψτε μου
και ακούστε, ότι οι διαφημίσεις πηγαίνουν πακέτο και ο κανόνας είναι αυτός που
έχει εφημερίδα που έχει και ραδιόφωνο μαζί ίσως και στην τηλεόραση αλλά έχει
και internet.
Που σημαίνει ότι το πακέτο των διαφημίσεων έτσι όπως πηγαίνει,
καταχωρίζονται οι διαφημίσεις κατά το τεράστιο ποσοστό τους, η Ένωση των
Εκδοτών το υπολογίζουν στο 90% ότι καταχωρίζεται στο internet.
Θ. ΒΑΡΙΚΟΣ: Ψευδώς.
ΜΕΛΟΣ: Πλαστό είναι αυτό;
Ν. ΚΙΑΟΣ: Περιμένετε, σας παρακαλώ. Λέω ότι δήθεν καταχωρίζονται εκεί, ότι
δήθεν γίνεται η καταχώρηση. Που σημαίνει ότι από αυτή την ιστορία έχουμε πείτε
την εισφοροδιαφυγή, μεγάλο ποσόν κι όχι μόνον σε ποσοστό, αλλά σε αριθμούς
χρημάτων, ευρώ, πώς να το πω;
Κι ένα δεύτερο στάδιο, στο ίδιο περίπου επίπεδο η μαύρη
διαφήμιση στα ραδιόφωνα. Όταν βγαίνει ο άλλος συνάδελφός μας και λέει η
Vodafone δεν ξέρω τι κάνει ο οποιοσδήποτε..
ΜΕΛΟΣ: Το λάδι το παρθένο.
Ν. ΚΙΑΟΣ: Όλη αυτή η ιστορία της διαφήμισης, επιτρέψτε μου, είναι μαύρη, διότι
δεν καταβάλλεται αγγελιόσημο. Πρότεινα και συγκεκριμένα, έχουμε το Εθνικό
Συμβούλιο της Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο υποτίθεται, δεν ξέρω..
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: Μη λες πολλά μη βρεθούμε…

127

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – 4/6/2014

Ν. ΚΙΑΟΣ: Σας παρακαλώ.
Υποτίθεται ότι ελέγχει, παρακολουθεί, είναι από κοντά στα
πράγματα που έχουν σχέση με ραδιόφωνο και τηλεόραση, άρα γνωρίζει τι
μεταδίδεται και στον τομέα των διαφημίσεων, στο ραδιόφωνο και στην
τηλεόραση, πολύ περισσότερο όταν επιβάλλονται πρόστιμα κι εγώ δεν ξέρω για
πού. Άρα από κει είναι ένας τρόπος εύκολος ή δύσκολος, δεν ξέρω, όπως θέλετε
πάρτε το, πάντως είναι ένας τρόπος να γνωρίζουμε τι καταχωρίζεται στην
τηλεόραση και στο ραδιόφωνο και τι στο internet από τις διαφημίσεις.
Κι ένα τρίτο θέμα, σπεύδω να σας πω παρακαλώ, να σας
παρακαλέσω να με ακούσετε. Φοβούμαι ότι δεν συμβαδίζει η άποψή μου με
πολλών εδώ μέσα την άποψη, αλλά σας παρακαλώ ακούστε την, σας παρακαλώ
πολύ.
Μέσα στα θέματα της ημερησίας διατάξεως είναι κι ένα για
διαγραφές από τον ΕΔΟΕΑΠ συναδέλφων, οι οποίοι έχουν διαγραφεί από τις
Ενώσεις τους. Προϋπόθεση βέβαια για να προχωρήσει ο ΕΔΟΕΑΠ σύμφωνα με
το καταστατικό του, είναι να υπάρχει οριστική διαγραφή από εκεί.
Έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση για την περίπτωση του κ. Κεδίκογλου
στην αρχή, ήμουν εδώ. Όταν είχα την τιμή να είμαι στο συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ,
οι συνάδελφοι που ήμασταν στο Συμβούλιο θα θυμούνται, είχαν έρθει κάποιες
περιπτώσεις για να προχωρήσουμε και σε διαγραφές κι είχα διευκρινίσει και είχα
τονίσει από τότε την αρνητική θέση μου, διότι δεν διαγράφεις έναν που τον έχει
διαγράψει το Σωματείο του για θέματα υγείας που είναι το ατομικό δικαίωμα,
πέρα από οτιδήποτε άλλο έχει κάνει, αν έχει εγκληματήσει ή αν έχει δολοφονήσει
ή οτιδήποτε, το θέμα υγείας επαναλαμβάνω είναι ατομικό δικαίωμα..
ΜΕΛΟΣ: Αυτό να το πείτε και για τους ανέργους.
Ν. ΚΙΑΟΣ: Παρακαλώ, σας παρακάλεσα για λίγο να με ακούσετε. Θέλετε; Εγώ
θα συνεχίσω να μιλάω για να με ακούσετε καλύτερα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε να μιλήσει ο συνάδελφος, αφήστε, σεβαστείτε τον.
ΜΕΛΟΣ: Για τους ανέργους…
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Ν. ΚΙΑΟΣ: Λοιπόν εάν θες κυρία συνάδελφε άκουσέ με, δε θες, εγώ θα συνεχίζω
να μιλάω να σε υπερκαλύψω, τίποτα περισσότερο, παρακαλώ. Επαναλαμβάνω,
η θέση μου τότε παραμένει η ίδια, περισσότερο και για το ατομικό δικαίωμα και
για το δικαίωμα των παιδιών που μπορεί να έχει ενδεχομένως. Τι θέλω να πω;
ΜΕΛΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου)
Ν. ΚΙΑΟΣ: Περιμένετε σας παρακαλώ, έτσι έχετε μάθει να μιλάτε; Αφήστε τον
άνθρωπο να μιλήσει, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, σεβαστείτε τον ομιλητή.
Ν. ΚΙΑΟΣ: Λοιπόν επανέρχομαι, επαναλαμβάνω ότι δεν μπορούμε για λόγους
πρωτίστως ηθικής τάξεως και εν ονόματι της υπερασπίσεως των ατομικών
δικαιωμάτων, που είναι ένα από τα καίρια δικαιώματα τα οποία υπερασπίζεται η
Ένωσή μας, όσο κι αν είναι ο άλλος μπήξας, δείξας, δολοφόνος, μπαταξής,
οτιδήποτε.
ΜΕΛΟΣ: Έχει δώσει και εισφορές.
Ν. ΚΙΑΟΣ: Πολύ περισσότερο.
ΜΕΛΟΣ: Θα μας τρελάνεις εσύ;
Ν. ΚΙΑΟΣ: Θα σας τρελάνω ναι. Και το λέω έχοντας και θα επικαλεστώ, για
πρώτη φορά σε Συνέλευση του Σωματείου και του Οργανισμού μας θα
επικαλεστώ την ιστορία μου. Την ιστορία μου, τίποτα άλλο.
Ε. ΚΑΤΟΥΦΑ: Ο Κεδίκογλου τιμάει την ιστορία του;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευγενία άστον να συνεχίσει.
Ν. ΚΙΑΟΣ: Και θα μιλήσω επιπλέον γι΄ αυτό που λέτε, ότι η δικτατορία, δεν είναι
ίδια πράγματα, η δικτατορία είχε διαγράψει συναδέλφους μας από την Ένωση
Συντακτών και ο ΕΔΟΕΑΠ προς τιμήν του δεν τους διέγραψε, να μην πω
ονόματα.
ΜΕΛΟΣ: Δεν είναι το ίδιο όμως.
Ν. ΚΙΑΟΣ: Περιμένετε, μιλήστε μετά από μένα.
ΜΕΛΟΣ: Κι εμένα με διέγραψε το πειθαρχικό..

129

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – 4/6/2014

Ν. ΚΙΑΟΣ: Λοιπόν εγώ θα τελειώσω πιο ήρεμα, συγνώμη που σήκωσα τον τόνο
της φωνής, αισθανόμουνα την ανάγκη υπερασπιζόμενος τα ατομικά δικαιώματα
και κυρίως το δικαίωμα στην υγεία να πω αυτά τα πράγματα. Εάν θέλετε να με
βάλετε στον τοίχο, δεν πειράζει, παρακαλώ πάρα πολύ, να μην προχωρήσουμε
σε καμία διαγραφή από τον ΕΔΟΕΑΠ. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Κιάο και ο συνάδελφος ο κ. Καταϊφτσής από
Θεσσαλονίκη έχει το λόγο για να κάνει μία παράκληση.
Σ. ΚΑΤΑΪΦΤΣΗΣ: Μία παράκληση να κάνω, γιατί αναφέρονται πάρα πολύ περί
κοινωνικού

πόρου

για

το

αγγελιόσημο.

Εμείς

αποφεύγαμε

πάντα

να

αναφερόμαστε, μην πέσουμε στη λούμπα των κυβερνώντων κοινωνική, είναι
οιονεί εργοδοτική εισφορά. Θα ήθελα παράκληση, μην αναφερόμαστε σε
κοινωνικό πόρο, έτσι; Οιονεί εργοδοτική εισφορά. Για να είμαστε ξεκάθαροι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ καλά το λέει, μπράβο Μάκη. Ο κ. Ταταρούνης έχει το λόγο.
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: Δημήτρη, μία λέξη επί προσωπικού.
Δ. ΤΑΤΑΡΟΥΝΗΣ: Παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί προσωπικού δεν μπορώ να αρνηθώ.
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: Αγαπητέ Μάκη, όταν κάνεις διευκρινίσεις..
Σ. ΚΑΤΑΪΦΤΣΗΣ: Μα δεν αναφέρθηκα σε σένα.
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: Όχι αλλά πρέπει να σου απαντήσω.
ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Είπες επί προσωπικού όμως.
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: Προσωπικό, εγώ το είπα, άσε σε παρακαλώ δε θέλω
συνήγορο εσένα.
Σ. ΚΑΤΑΪΦΤΣΗΣ: Εντάξει συγνώμη.
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: Σε παρακαλώ, εσύ είσαι κατήγορός μου, όχι συνήγορος.
Λοιπόν ακούστε, το αγγελιόσημο υποκαθιστά την εργοδοτική εισφορά και
καλύπτει και ένα μέρος για την τριμερή χρηματοδότηση της κρατικής
υποχρέωσης.
Όμως και η γνωμοδότηση του Μανιτάκη και η γνωμοδότηση που
έστειλε το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον Βρούτση, Χρούτση πως τον λένε αυτόν, όλα αυτά

130

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – 4/6/2014

μιλάνε γι΄ αυτό και χαρακτηρίζεται ως sui generis κοινωνικός πόρος. Το λέω με
απόλυτη ασφάλεια δικαίου αυτό, έτσι; Για να ξέρουμε τι λέμε, μην αντιδικούμε
μεταξύ μας.
Και οι εργοδότες δε με ενδιαφέρει τι λένε, οι διαφημιστές που αυτή
τη στιγμή είναι αφεντικά και των εργοδοτών νταβατζήδες στους νταβατζήδες, το
λένε διαφημιστικό τέλος, γι αυτό το υιοθετεί και η μελέτη του ΟΟΣΑ η μαϊμού που
πλήρωσε ο ελληνικός λαός 1 εκατομμύριο.
Σε ευχαριστώ.
Σ. ΚΑΤΑΪΦΤΣΗΣ: Μήτσο να πεις όμως..
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: Θα μιλήσουμε μετά, μετά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε το, δε θα το λύσουμε τώρα. Ο κ. Ταταρούνης έχει το λόγο.
Δ. ΤΑΤΑΡΟΥΝΗΣ: Δεν είχα πρόθεση να μιλήσω για τον Κεδίκογλου και τη
διαγραφή του, ωστόσο ο κ. Κιάος για λόγους ανθρωπιστικούς και ατομικών
δικαιωμάτων είπε ότι "δεν πρέπει να διαγραφεί ο κ. Κεδίκογλου". Κατά τη γνώμη
μου δεν μπορεί το αδίκημα που έχει διαπράξει να ακυρωθεί για λόγους ατομικών
δικαιωμάτων, διότι αυτός καταπάτησε τα εργασιακά, και τα ατομικά δικαιώματα
χιλιάδων ανθρώπων.
Τι μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση; Γιατί ο κ. Κιάος δεν
έκανε πρόταση. Μπορεί να του παράσχουμε την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
κατ΄ εξαίρεσην και να τον διαγράψουμε πριν όμως, να του δείξουμε τον
ανθρωπισμό μας κι όταν χρειαστεί να έχει περίθαλψη να του την παράσχουμε για
ανθρωπιστικούς λόγους.
ΜΕΛΟΣ: Δε γίνεται αυτό.
Δ. ΤΑΤΑΡΟΥΝΗΣ: Βεβαίως γίνεται, όλα γίνονται, η Συνέλευση αποφασίζει, αν το
ζήτημα είναι ανθρωπιστικό μπορούμε να του παράσχουμε ανθρωπισμό, αλλά να
τον διαγράψουμε.
Ακούστε:

Πριν

από

κάποια

χρόνια

η

Διοίκηση

της

κας

Σπανοπούλου έκανε μία ανοιχτή διαβούλευση για 425 γυναίκες συζύγους
αδερφές και τα λοιπά, οι οποίες είχαν δύο ταμεία παρανόμως, είχαν διαπράξει
ποινικό αδίκημα στην ουσία γιατί δεν μπορείς να έχεις δύο ταμεία.
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Λοιπόν η κα Σπανοπούλου έκανε ανοιχτή διαβούλευση, ενώ
μπορούσε να τους διαγράψει αμέσως, έκανε ένα χρόνο ανοιχτή διαβούλευση και
ρωτούσε τη γνώμη μας "αν πρέπει να διαγραφούν ή όχι". Ταυτόχρονα είχε
αναθέσει σε μία Επιτροπή να εξετάσει το ζήτημα, η οποία Επιτροπή βέβαια
γνωμοδότησε ότι «όλα αυτά ήταν παράνομα και δεν έπρεπε να υπάρχει αυτή η
περίθαλψη».
Παρότι ήταν περίοδος κρίσης η κα Σπανοπούλου, η Διοίκησή της
όχι η ίδια, όλοι και αυτή και οι άλλοι μαζί όλοι παρείχαν, δεν ξέρω για ποιους
λόγους, πελατειακούς ίσως κατά τη γνώμη μου ψηφοθηρικούς παράταση σε αυτή
την παρανομία.
Λοιπόν τώρα εγώ προτείνω, επειδή βρισκόμαστε μπροστά σε ένα
πολύ σοβαρό θέμα της σωτηρίας του ταμείου, να γίνει ανοιχτή διαβούλευση για
τη σωτηρία του ταμείου. Τι σημαίνει αυτό; Όπως τότε εκφράζαμε τη γνώμη μας
στο internet δημόσια και τα λοιπά και υπήρχε μία ανταλλαγή απόψεων, να γίνει
από τώρα, έπρεπε ήδη να είχε γίνει αυτό, διότι δεν προλαβαίνουμε εδώ σε τρία
λεπτά μέσα να πούμε απόψεις.
Δεύτερον θέλω να πω το εξής: Για να γίνει αλλαγή του
καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ, δηλαδή από 3% να πάει 5% η εισφορά των ενεργών
μελών, χρειάζονται το εν δεύτερον των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου να
είναι παρόντες, να έχουν υπογράψει κι από αυτούς τα 3/4 να ψηφίσουν υπέρ της
αλλαγής. Επομένως πως ερχόμαστε εδώ να κάνουμε μία αλλαγή, με τόσο μικρό
ποσοστό συμμετεχόντων; Είναι απριόρι αδύνατον να γίνει αυτό και απορώ πως
το Διοικητικό Συμβούλιο φέρνει τέτοια θέματα. Αγνοεί το καταστατικό; Δεν ξέρω.
Θέλω επίσης να ρωτήσω: Πόσοι από τους εκδότες και ιδιοκτήτες
ασφαλίζονται στον ΕΔΟΕΑΠ; 13 είναι όλοι κι όλοι; Ωραία, με τι 3%, ποια είναι η
συμμετοχή τους στο 3%; Με βάση ποιους μισθούς βγαίνει αυτό το 3%;
Ε. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Στον ανώτατο μισθό.
Δ. ΤΑΤΑΡΟΥΝΗΣ: Έτσι λέει το καταστατικό, δίνουν αυτές τις εισφορές; Είναι 13,
είναι των ημερησίων εφημερίδων εκδότες;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Των ημερησίων εφημερίδων.
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Δ. ΤΑΤΑΡΟΥΝΗΣ: Των ημερησίων εφημερίδων, είναι κατ΄ εξαίρεση δηλαδή
ασφαλισμένοι στον ΕΔΟΕΑΠ.
Ε. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι πρόβλεψη στο καταστατικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προβλέπεται.
Δ. ΤΑΤΑΡΟΥΝΗΣ: Ναι, είναι σε αντίφαση όμως με την ΕΣΗΕΑ, η ΕΣΗΕΑ δεν
επιτρέπει μέλη της που είναι εκδότες καθημερινών εφημερίδων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι έτσι, έλα Δημήτρη προχώρα και δε θα σου απαντάμε σε
κάθε ένα από αυτά. Το προβλέπει το καταστατικό, τι να κάνουμε τώρα;
Δ. ΤΑΤΑΡΟΥΝΗΣ: Ναι, λογοδοτείτε όμως εδώ πέρα, δεν είναι ότι δεν απαντάτε,
πρέπει να απαντάτε.
Ε. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Μα αυτό το ξέρουν όλοι δεν το ξέρουν;
Δ. ΤΑΤΑΡΟΥΝΗΣ: Ναι αλλά υπάρχουν ερμηνείες και παρερμηνείες. Εν πάση
περιπτώσει επίσης θέλω να ρωτήσω σε ποιες ιδιωτικές τράπεζες και με τι
επιτόκιο έχουν κατατεθεί τα χρήματα του ΕΔΟΕΑΠ; Άκουσα για 16 εκατομμύρια
στην Τράπεζα της Ελλάδος, από τον κύριο Ταμία και κάποια άλλα 5, 6, 7 δε
θυμάμαι σε ιδιωτικές τράπεζες, είναι έτσι κύριε Ταμία;
Γ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Θα απαντήσουμε μετά, ναι.
Δ. ΤΑΤΑΡΟΥΝΗΣ: Με τι επιτόκιο έχουν κατατεθεί αυτά τα χρήματα; Κι αν
υπάρχει άλλος τρόπος, γιατί κάθε ευρώ που κερδίζουμε σε αυτή τη δύσκολη
συγκυρία είναι πολύ σημαντικό. Αν υπάρχει άλλος τρόπος διαχείρισής τους.
Λοιπόν αυτά έχω να πω, πιστεύω να πάρουμε απαντήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, πάμε στον κ. Κέκερη.
Σ. ΚΕΚΕΡΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, με έχει καλύψει κι εδώ πέρα είναι η μεγάλη
προσοχή που πρέπει να δώσουμε, σε αυτά τα οποία είπε ο Δημήτρης
Τσαλαπάτης και ο συνάδελφος ο κ. Ντελέζος σχετικά με το θέμα των Ενώσεων.
Εκεί πέρα είναι το κρίσιμο θέμα, ανοιχτά χαρτιά και καθαρά χέρια για το
αγγελιόσημο, όχι παιχνίδια.
Η κατάργηση του αγγελιοσήμου περιλαμβάνεται στη συμφωνία της
Κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου με την τρόικα. Το αγγελιόσημο περιλαμβάνεται
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στη μεγάλη λίστα των φόρων υπέρ τρίτων, ανάμεσα στους 93 φόρους υπέρ των
ασφαλιστικών ταμείων, το οποίο υπέγραψε η Κυβέρνηση. Το αγγελιόσημο λένε
ότι καταργείται σε ορίζοντα διετίας ή πενταετίας.
Ήδη από 1/7/2014 το έχουν συμπεριλάβει η τρόικα και το ΔΝΤ στην
τέταρτη περίοδο κι αυτό θα έχει ως συνέπεια να καταργηθούν οι συντάξεις τις
οποίες γνωρίζαμε μέχρι σήμερα και από 1/1/2015 με συντάξεις κύριες των 350
ευρώ.
Με τα μισά ταμεία του Τύπου να έχουν διαβεί ήδη την πόρτα του
ελλειμματικού ΕΟΠΥΥ, το μπαλάκι στο Υπουργείο Οικονομικών έριξε ο
Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Χατζηδάκης για την κατάργηση φόρων τελών
υπέρ τρίτων και του αγγελιοσήμου. Από την πλευρά του το Υπουργείο
Οικονομικών φέρεται

έτοιμο

να

προχωρήσει

στις

καταργήσεις κατόπιν

απαιτήσεως της τρόικα, στο πλαίσιο της εξοικονόμησης 3 δις ευρώ.
Τέλος, για να μη μακρηγορώ, θα ήθελα να απευθύνω προς το
Προεδρείο, είναι μία ενημέρωση από το διαδίκτυο την οποία είχα χτες το βράδυ
για το αγγελιόσημο, ότι στην Ιταλία το αντίστοιχο αγγελιόσημο δεν μπόρεσε η
Ευρωπαϊκή Ένωση να το καταργήσει. Οι συνάδελφοι της Ιταλίας και της Γαλλίας
και όχι μόνο, έδωσαν μάχη και την κέρδισαν. Θα ήθελα να έχουμε τα μάτια μας
ανοιχτά ενόψει καλοκαιριού για να έχουμε τις λύσεις που πρέπει να έχουμε γι'
αυτό τον πόρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε Σπύρο. Ο Γιώργος Φιλιππάκης έχει τον λόγο.
Γ. ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ: Συναδέλφισσες και συνάδελφοι κατ' αρχήν να ευχαριστήσω
όσους αντέχετε ακόμη και κάθεστε εδώ πέρα για να ακούσετε εν πάση
περιπτώσει και τους τελευταίους ομιλητές.
Δεν θα μιλούσα για τον κ. Κεδίκογλου, αλλά είμαι υποχρεωμένος να
πω το εξής απλό εδώ στο Σώμα στη Συνέλευση: είμαι από τους τρεις
συναδέλφους που πήγαμε και καταθέσαμε σε βάρος του στο Πειθαρχικό. Ο ένας
είναι ο Δημήτρης Τσαλαπάτης, ο Κώστας Μπετινάκης δεν ξέρω αν είναι εδώ
ζητώ συγνώμη, είναι κι άλλοι εν πάση περιπτώσει κι εγώ.
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Ξέρετε συναδέλφισσες και συνάδελφοι γιατί πήγαμε; Μόνο και μόνο
επειδή έβλεπα αυτό τον αγώνα των συναδέλφων της ΕΡΤ πως τους έστυψε σα
λεμονόκουπα 2.500 συνάδελφοι βρέθηκαν από τη μια στιγμή στο δρόμο. Ήταν
δε τόσο προκλητικός ο Κεδίκογλου και το αφεντικό του ο Σαμαράς και ο
Βενιζέλος, που δεν αισθάνθηκε -όσες φορές πηγαίνουμε στη Γενική Γραμματεία
να δούμε τον Πουλάκη να συνεργαστούμε μαζί του και τα λοιπά- μία φορά, δεν
βγήκε να έχει λίγη τσίπα φιλότιμο που λέμε έτσι απλά, να πει «βρε παιδιά εν
πάση περιπτώσει…» κάτι να μιλήσει, τίποτε.
Εκείνο που όμως θέλω να σταθώ και να πω είναι το εξής: θα
δεχόμουν να μην το διαγράφαμε ούτε από την ΕΣΗΕΑ ούτε από τα Πειθαρχικά
ούτε από τον ΕΔΟΕΑΠ εάν ζούσε μια εβδομάδα με 450-300 που παίρνουν οι
συνάδελφοι οι απολυμένοι της ΕΡΤ. Αν το έκανε αυτό, ναι.
Αλλά εν πάση περιπτώσει όλα αυτά περί Κεδίκογλου είναι πολύ
κωμικά. Λυπούμαι κ. Κιάο θα διαφωνήσω μαζί σας, ναι, εγώ είμαι πιο σκληρός
δεν είμαι τόσο ευαίσθητος και επειδή αναφερθήκατε σε δικτατορία, στη
δικτατορία φάγαμε και τη φυλακή και την παρανομία και το ξύλο μας και τα
λοιπά, χωρίς βεβαίως να τα εκμεταλλευόμαστε γιατί είναι και ντροπή.
Να προχωρήσω στο υπόλοιπο. Εκείνο που θέλω να σταθώ τώρα
είναι το εξής θέμα: είπε ο κ. Σόμπολος και θα διαφωνήσω μαζί του που δεν
δέχτηκε να προχωρήσει να βάλει την ώρα που το ζητούσαμε σε ψηφοφορία το
θέμα του Κεδίκογλου. Κοιτάξτε πόσοι έχουμε μείνει. Όμως το θέμα των ανέργων
και του αγγελιοσήμοι συναδέλφισσες και συνάδελφοι θα έπρεπε να μας ενώνει.
Γιατί. Γιατί είναι ένας κοινός αγώνας που θα έπρεπε ήδη να έχει
ξεκινήσει σε όλα τα μαγαζιά. Πότε θα ξεκινήσει; Το ίδιο έθεσα και προχθές στην
ΕΣΗΕΑ και ενοχλήθηκε η πλειοψηφία και η κα Αντωνιάδου και ορισμένοι
συνάδελφοι από τον κ. Τρίμη ενοχλήθηκαν.
Γιατί; Για να βγούμε στους δρόμους και για απεργία διαρκείας που
είπε ο κ. Σόμπολος, δεν γίνεται με μια απόφαση ενός Σωματείου. Κατ' αρχήν δεν
την παίρνει ο ΕΔΟΕΑΠ, την παίρνουμε εμείς τα Σωματεία, θα την πάρει η
ΕΣΗΕΑ θα την πάρει η ΕΣΗΕΜΘ θα την πάρει η ΕΠΗΕΑ και τα λοιπά και τα
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λοιπά, αφήστε για τα επαρχιακά Σωματεία ΕΣΗΕΠΗΝ και τα λοιπά, αν θα
ακολουθήσουν.
Εκείνο όμως που στέκομαι περισσότερο και θέλω να σας το τονίσω
και σκεφτείτε το, είναι το εξής απλό: θα κάνουμε μια μέρα απεργία; Θα κάνουμε
48ωρη; Θα κάνουμε διαρκείας; Με ποιες βάσεις συναδέλφισσες και συνάδελφοι;
Οι συνάδελφοι της ΕΡΤ θα ακολουθήσουν διότι είναι ήδη διωγμένοι, είναι
πεταμένοι στο δρόμο. Οι συνάδελφοι της ΝΕΡΙΤ θα μας ακολουθήσουν;
Οι συνάδελφοι που δουλεύουν και είναι πάνω τους η δαμόκλειος
σπάθη στο MEGA, στον ANTENNA στο STAR τι θα κάνουν; Και στο ΔΟΛ; Στο
ALTER συναδέλφισσες και συνάδελφοι καταφέραμε να στείλουμε τον Κουρή
πατέρα και γιο για 2,5 μήνες να παραθερίσει σε μια φυλακή για να καταλάβει κι
αυτός και να βάλει στο πετσί του τι σημαίνει να διώχνει 750 ανθρώπους και να
βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο δρόμο. Και εκεί κατέθεσα, πήγε μέσα, λύσσαξαν
δικαστές, εισαγγελείς και πολιτικοί να τον βγάλουν έξω.
Γιατί είχε γίνει και πριν από δυο χρόνια εδώ το ’12 είχαν βάλει και
πάλι τότε θέμα αύξησης των εισφορών των εργαζομένων. Ξέρετε τότε ήταν γύρω
στα 600-700 άτομα τώρα αν κοιτάξετε μεταξύ σας ζήτημα αν είμαστε 100-120
εδώ ή 150. Εμείς θα πάρουμε απόφαση για να αυξηθούν οι εισφορές των
εργαζομένων; Μα είναι ποτέ δυνατόν;
Έλεος συνάδελφοι, δεν γίνεται αυτό. Προτείνω από τώρα να
καταψηφιστεί αυτό το πράγμα και θα έπρεπε να το λάβει σοβαρά υπόψη
τουλάχιστον η πλειοψηφία του Συμβουλίου να γίνονται αυτά τα πράγματα εδώ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος συνάδελφος; Ο κ. Ουζουνίδης έχει τον λόγο, μάλλον η κα
Κοντράρου επί της διαδικασίας έχει τον λόγο.
ΤΖ. ΚΟΝΤΡΑΡΟΥ: Επί της διαδικασίας κύριε Πρόεδρε, μια λέξη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Κοντράρου, επί της διαδικασίας. Έλα Τζώρτζια.
Τ. ΚΟΝΤΡΑΡΟΥ: Είμαστε τόσο λίγοι, είναι δυνατό να εγκρίνουμε ή να
απορρίψουμε προϋπολογισμό, ισολογισμό; Δηλαδή τόσο σοβαρά θέματα;
Αναρωτιέμαι…
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μου λες Τζώρτζια, πρώτη φορά πας σε Γενική Συνέλευση;
Έχεις δει ποτέ Γενική Συνέλευση να είναι πάνω από 40 άτομα; Εγώ έχω κάνει
15, δεν είδα ποτέ. Πάμε παρακάτω.
Τ. ΚΟΝΤΡΑΡΟΥ: Κύριε Πρόεδρε έχω δει Γενική Συνέλευση η οποία έχει
συνεχίσει με τον Αντιπρόεδρο και η Πρόεδρος δεν την αναγνώρισε. Έχω δει
Γενική Συνέλευση και ήμασταν πάρα πολλοί τότε, θέλω να σας πω ότι είναι πολύ
σοβαρά τα θέματα για να ψηφίσουμε τόσο λίγοι.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τσαλαπάτης επί της διαδικασίας και μετά να ακούσουμε τον κ.
Ουζουνίδη.
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ. Επειδή επιθυμώ να γραφτεί στα πρακτικά,
να με ακούσει και η αριστερή πτέρυγα.
Λέω το εξής για να γραφτεί στα πρακτικά σας παρακαλώ, θα ήθελα
την προσοχή όλου του πάνελ και της πρώην Προέδρου και της τέως Προέδρου
την προσοχή. Γιατί έχετε ευθύνη και εσείς που εκπροσωπείτε νόμιμα τον
ΕΔΟΕΑΠ όσοι τον εκπροσωπείτε από το Καταστατικό και ο καθένας ξεχωριστά.
Δεν είναι δυνατό θέμα που αφορά το Καταστατικό, να μπει για ψηφοφορία σε μη
Καταστατική Γενική Συνέλευση, ένα.
Δεύτερον όσον αφορά για τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό
ήταν άλλη Συνέλευση αυτή του ΤΙΤΑΝΙΑ η πρώτη του ΤΙΤΑΝΙΑ, σήμερα είναι η
δεύτερη του ΤΙΤΑΝΙΑ. Η πρώτη του ΤΙΤΑΝΙΑ ήταν άλλο. Σηκώθηκε κι έφυγε η
Πρόεδρος της Συνέλευσης και ορθώς ο Αντιπρόεδρος την αντικατέστησε.
Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής: όπως ορίζει απαρτία 1.200
ατόμων για να γίνει η Συνέλευση, δεν θέλω να αναγκάσετε κανέναν για θέμα του
προϋπολογισμού τα οποία έχουν πολύ σοβαρά θέματα να κάνουμε ένσταση
απαρτίας, γιατί δεν θα το περάσετε με ένσταση απαρτίας, θα είναι απολύτως
παράνομο. Σας παρακαλώ αναλογιστείτε …
(Διαλογικές συζητήσεις)
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: Αδελφέ, ξέρεις ότι εγώ δεν μιλάω για συμβάσεις, αλλά όταν
μιλάω θέλω να με σέβονται. Δεν μιλάω για συμβάσεις αντιπροέδρου που ήταν
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Διευθύνοντες Σύμβουλοι. Άμα μιλήσω θα φέρω χαρτιά. Το λέω Παναγιώτη να
σεβόμαστε ο ένας τον άλλον όταν μιλάμε. Τίποτε άλλο.
Γ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δηλαδή Δημήτρη τι προτείνεις να τη διακόψουμε;
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: Γιώργο είναι προσωπικό το θέμα …
Γ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Έχει μπει σε ψηφοφορία τίποτε; Εδώ έχουμε τους ομιλητές,
όταν μπει σε ψηφοφορία θα πεις αυτό είναι παράνομο. Γιατί το λες επί
προσωπικού;
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: Γιώργο δεν θέλουμε να αντιδικήσουμε οι δυο μας.
Γ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δυσκολεύεις τη διαδικασία.
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: Δεν δυσκολεύω τη διαδικασία.
Σας εφιστώ την προσοχή, το προσωπικό θέμα είναι ότι εγώ δεν
παρανομώ, εσείς παρανομείτε. Είστε παράνομοι όταν λέτε θα αλλάξουμε το
Καταστατικό σε διαδικασία Γενικής Συνέλευσης τακτικής. Το λέει η ημερήσια
διάταξη. Είστε όλοι παράνομοι αν επιμένετε και αν έχετε απόφαση να μας δείξετε
την απόφασή σας. Ποιοι ψήφισαν τι.
Δεύτερον, εάν υπάρχει θέμα απολογισμού για να εγκρίνουμε
θέματα αποθεματικών, PSI και διάφορα άλλα για τα οποία ανοιχτές ποινικές
διώξεις…
(Διαλογικές συζητήσεις)
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: «Καλέ» θα πείτε κάποιον άλλον με τον οποίο είχατε σύνδεση
αλληλεγγύης. Κι επειδή έχει άρωμα κοτόπουλου αυτό, δεν το μπορώ εγώ.
Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα που αφορά ότι δεν μπορεί να βάλετε για ψηφοφορία
θέμα για Καταστατική Συνέλευση σε τακτική, είμαι σαφής εγώ δεν παρανομώ. Και
δεύτερον αν υπάρχουν θέματα ποινικών διώξεων δεν μπορείτε να κάνετε
συγκάλυψη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί προσωπικού ο Αντιπρόεδρος ο κ. Νεστορίδης.
Π. ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ: Δεν σκόπευα να πάρω επί προσωπικού τον λόγο καθόλου.
Κύριε Τσαλαπάτη λέω ότι δεν σκόπευα να πάρω καθόλου επί προσωπικού τον

138

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – 4/6/2014

λόγο, άλλωστε λύσαμε τις όποιες διαφορές μας με δημιουργικό τρόπο στις
τουαλέτες πριν από καμιά μισή ώρα.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Π. ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ: Δεν υπονοώ τίποτε…Ξέρει ο Δημήτρης σε τι αναφέρομαι,
όπου συναντηθήκαμε. Ως προς την ουσία που αφορά τη διαδικασία
υπερψήφισης ή καταψήφισης των θεμάτων που έχουν τεθεί, έχουν περιληφθεί
στην ημερήσια διάταξη. Εγώ δεν συμμερίζομαι αυτό που λέει ο Δημήτρης
Τσαλαπάτης για το αν είναι παράνομο και χρειάζεται για το θέμα 5ο προφανώς
της αύξησης της εισφοράς από 3 σε 5%, υπάρχει όμως θέμα απαρτίας της
παρούσας Γενικής Συνέλευσης όσον αφορά την ψηφοφορία.
Διότι, χρειάζεται με βάση το Καταστατικό το αντιμετωπίσαμε στην
προτελευταία και στην τελευταία συνεδρίαση πριν από αυτή, υπάρχει θέμα με το
Καταστατικό που προβλέπει ότι χρειάζεται για να είναι έγκυρο το αποτέλεσμα την
πλειοψηφία των παρόντων, δηλαδή παρόντες θεωρούνται αυτοί που υπέγραψαν
για τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης, για τη διαπίστωση απαρτίας και άρα
υπάρχει θέμα.
Κατά τη γνώμη μου -επειδή θα πρέπει να φύγω κιόλας σε λίγο να
προλάβουμε το αεροπλάνο- δεν μπορούν να τεθούν τα θέματα σε ψηφοφορία
είτε αυτά συζητήθηκαν, είτε δεν συζητήθηκαν.
ΤΖ. ΚΟΝΤΡΑΡΟΥ: Άρα θέλουμε νέα Γενική Συνέλευση.
ΜΕΛΟΣ: Όχι δεν θέλουμε…για να βρισκόμαστε σε δουλειές.
Π. ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ: Η γνώμη μου είναι για να καταλήξω συνάδελφοι ότι χρειάζεται
έκτακτη Γενική Συνέλευση με μόνο θέμα την έγκριση των συγκεκριμένων
θεμάτων, χωρίς συζήτηση, ψηφοφορία. Και τα υπόλοιπα, εννοώ τα θέματα που
σήμερα δεν μπορούν …
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: Για τις διαγραφές και την αύξηση των συνδρομών.
Π.

ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ: Αυτή είναι η γνώμη μου, για να είμαστε εντάξει με το

Καταστατικό. Διαφορετικά ο καθένας μπορεί να προσφύγει.
ΜΕΛΟΣ: Αν δεν ψηφίσουμε, να φύγουμε.
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Π.

ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ: Μισό λεπτό εγώ έκανα μια πρόταση με βάση αυτό που

καταλαβαίνω από το Καταστατικό. Από εκεί και πέρα είναι θέμα του Προεδρείου.
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: Για να αφήσουμε τον συνάδελφο μιλήσει γιατί τον
ταλαιπωρούμε και επειδή έχει αυξηθεί η περιέργεια, εξήγησε ότι στις τουαλέτες
εσύ έπλυνες τα χέρια σου και εγώ έκανα την ανάγκη μου.
Π. ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ: Δεν υπονόησα τίποτε άλλο. Ο συνάδελφος Αδάμ επί της
διαδικασίας έχει τον λόγο.
ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Π.

ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ: Σωστό. Άρα ο συνάδελφος Ουζουνίδης… Δεν μπορώ να

απαντήσω εγώ …
(Διαλογικές συζητήσεις)
Π.

ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ: Συνεχίζεται κανονικά η ροή με βάση τον κατάλογο των

ομιλητών, δηλαδή το μόνο που σας ενδιαφέρει… Δεν τοποθετήθηκα, έφυγε ο
Πρόεδρος και επειδή τέθηκε το ζήτημα …
ΜΕΛΟΣ: Δεν είπατε υπέρ της απαρτίας;
Π. ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ: Συνάδελφε δεν έχετε τον λόγο.
ΜΕΛΟΣ: Να μου τον δώσετε.
Π. ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ: Δεν σας δίνω τον λόγο λοιπόν, τον λόγο έχει ο συνάδελφος
Ουζουνίδης τον οποίο διακόψαμε.
ΜΕΛΟΣ: Μιλήσατε μόνος σας. Μονόλογος! Έχουμε αντίλογο.
Π. ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ: Δεν σας δίνω τον λόγο. Αυθαιρετώ. Κάντε πρόταση μομφής
κατά του προεδρεύοντος της Συνέλευσης.
ΜΕΛΟΣ: Αυτή είναι η ιστορία;
Π. ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ: Αυτό σας λέω.
ΜΕΛΟΣ: Μας λέτε ό,τι θέλετε.
Π. ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ: Εγώ λέω ό,τι θέλω; περιέγραψα αυτό που λέει το Καταστατικό.
Η Συνέλευση έχει φυλλορροήσει
ΜΕΛΟΣ: Τα ξέρουμε αυτά τα παιχνίδια. Δεν μας δίνεις τον λόγο;
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Π.

ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ: Νομίζω ότι κατέθεσα την πλέον δημοκρατική πρόταση…

Συνάδελφε Σόμπολε σε παρακαλώ έλα να προεδρεύσεις γιατί πρέπει να φύγω
και ακούω πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία βάση. Ο συνάδελφος Ουζουνίδης
έχει τον λόγο.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αποστολόπουλος έχει τον λόγο επί της διαδικασίας.
κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Συνάδελφοι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα:
δεν ερχόμαστε πρώτη φορά στις Συνελεύσεις, ερχόμαστε συνεχώς. Στο τέλος οι
Συνελεύσεις φυλλορροούν. Δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν μπορεί να τεθεί το
θέμα του προϋπολογισμού σε ψήφιση και να κάνουμε έκτακτη Συνέλευση και τα
λοιπά. Όλα τα θέματα θα τίθενται σε ψηφοφορία με όσα άτομα υπάρχουμε.
ΤΖ. ΚΟΝΤΡΑΡΟΥ: Μα τι λες τώρα;
κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ότι θέλω λέω…Διαφορετικά δεν πρόκειται ποτέ να
αποφασίσουμε και να ολοκληρωθούν οι Συνελεύσεις, να το ξεκαθαρίσουμε.
Δεύτερον,

όσον

αφορά

την

αύξηση

των

εισφορών

των

εργαζομένων, είναι πράγματι ζήτημα που ανάγεται στο Καταστατικό και εγώ δεν
μπορώ να πω ότι μπορούμε αυτό να το αποφασίσουμε. Όσον αφορά όμως τον
ισολογισμό και τον προϋπολογισμό, που είναι τυπικά θέματα, για να μην λέμε ό,τι
μας έρχεται και ποτέ δεν θα κάνουμε τίποτε σαν κλάδος, υπάρχει εδώ πέρα
κόσμος, θα ψηφίσουμε και θα τελειώσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για να ακούσουμε τον κ. Ουζουνίδη και να προχωρήσουμε. Είναι 6
-7 ακόμη.
κ. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Καλησπέρα. Το Μάιο του 2010 από ό,τι θυμάμαι ο Γιώργος
Παπανδρέου είχε εξαγγείλει από το Καστελόριζο τα σχετικά με το Μνημόνιο. Το
Νοέμβριο του 2010, δηλαδή πέντε ή έξι μήνες μετά από όσα είπε ο Παπανδρέου
από το Καστελόριζο για το Μνημόνιο, το τότε Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ
πήρε την εξής απόφαση: οι άνεργοι που πλέον σταματάει και το επίδομα
ανεργίας τους, θα πρέπει να καταβάλλουν για ιατροφαρμακευτική και
νοσοκομειακή περίθαλψη το ποσό των 43,80 €.
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Απολύθηκα τον Οκτώβριο του 2011 ενόσω ήμουν εργασιακός
εκπρόσωπος στον «Αγγελιοφόρο». Από τότε δεν έχω εργαστεί ξανά με ένσημα.
Έχω πληρώσει μέχρι τώρα στον ΕΔΟΕΑΠ περίπου 500 €, χρωστάω με αυτό το
μειωμένο άλλα 134 €. Ξέρετε τι μου λένε αυτές οι αποφάσεις εμένα;
ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είναι αποφάσεις. Είναι Καταστατικό.
κ. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Τέλος πάντων. Αυτό το Καταστατικό ξέρετε τι μου λέει; Ότι
επειδή η εταιρεία με απέλυσε, το αφεντικό με απέλυσε, ο εργοδότης με απέλυσε,
ο ΕΔΟΕΑΠ με τιμωρεί και επειδή δεν κατάφερα να βρω δουλειά, δεν μπόρεσα να
βρω δουλειά με ένσημα, ο ΕΔΟΕΑΠ συνεχίζει να με τιμωρεί. Να πληρώνω 43,80
€ το μήνα, μέχρι πότε; Και για μια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και
νοσοκομειακή, εντάξει τα χρειάζομαι. Βεβαίως τα χρειάζομαι. Αλλά μέχρι τώρα
δεν τα χρειάστηκα. Δόξα τον Μπακούνιν.
Θέλω να ρωτήσω: γιατί ο ΕΔΟΕΑΠ δεν παίρνει την απόφαση να
μην πληρώνουν οι άνεργοι αυτό το νοσοκομειακό και ιατροφαρμακευτικό κάθε
μήνα και να μην το πληρώνουν τα μέλη του ΕΔΟΕΑΠ τύπου Κεδίκογλου; Οι
πλουσιότεροι δηλαδή συνάδελφοι να καταβάλλουν μια εισφορά αλληλεγγύης για
όλους τους ανέργους συναδέλφους.
Ξέρετε πως βλέπω τον ΕΔΟΕΑΠ αυτή τη στιγμή; Ως μια Τράπεζα.
Ως μια Τράπεζα στην οποία πρέπει να καταβάλλω κάθε μήνα το ποσό των 43,80
€ το μήνα, ενώ δεν έχω ούτε ένα ευρώ εισόδημα. Απλά βάζω λεφτά. Ξέρω, θα
έχω την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή μου περίθαλψη, το ξέρω.
Εργαζόμουν στο Παράρτημα των διαπλεκόμενων στη Θεσσαλονίκη
το οποίο ήταν ο Ψυχάρης, ο Μπόμπολας και ο Μπακατσέλος, ο Τραϊανός…
αφήστε τι έκανε ο Τραϊνός τώρα είναι σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη. Εγώ θέλω να
σας ρωτήσω γιατί θα πρέπει οι άνεργοι να καταβάλλουν το ποσό των 43,80 €
κάθε μήνα.
ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Νόμος του κράτους είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τριανταφύλλου έχει τον λόγο.
Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Γεια σας. Είμαστε στα κτήρια της ΕΡΤ εδώ και 12 μήνες,
είμαι ένας από τους απολυμένους της ΕΡΤ και η ΕΡΤ αυτή τη στιγμή λειτουργεί.
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Αν θέλετε να ακούσετε τι έλεγε ο Κεδίκογλου, ανοίξτε την ΕΡΤ open ή μπείτε
στους περιφερειακούς σταθμούς και ακούστε τι έλεγε και τι είναι αυτό που
επαναλαμβάνει επανειλημμένα ο κ. Κεδίκογλου που είναι έγινε τόσος μεγάλος
ντόρος για τον αγαπημένο.
Εμείς είμαστε εκεί. Και αφού είμαστε εκεί και είμαστε κι εδώ, και
είμαστε τόσα χρόνια μέλη του ΕΔΟΕΑΠ και των Ενώσεων ζητάμε αυτό το βασικό
που ειπώθηκε και προηγουμένως. Και όσοι χλευάζουν τους εργαζόμενους στην
ΕΡΤ, είναι μεγάλο λάθος και νομίζω ότι δεν ξέρουν τίποτε. Ας έρθουν να κάνουν
μια βόλτα, ας πάνε στις διάφορες περιφερειακές ΕΡΑ, για να δουν τι γίνεται εκεί.
Εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι το εξής: εδώ πρέπει να γίνει
νόμος, ο νόμος κα Σπανοπούλου που είπες και προηγουμένως ότι είναι νόμος
για να πληρώνουν οι άνεργοι, είναι κάτι, το οποίο το ίδιο το κράτος το έχει
καταπατήσει επανειλημμένα. Νομίζω ότι με μια τροποποιητική κατάσταση,
μπορεί κάτι να γίνει και για τους ανέργους. Για όλους τους ανέργους όχι μόνο για
μας, όχι μόνο για την ΕΡΤ.
Και αυτό που μπορούμε να πούμε για τους εργαζόμενους στην
ΕΡΤ γιατί εργαζόμαστε ακόμη, κάνουμε εκπομπές, βγάζουμε πρόγραμμα και αν
θέλετε, όσα κτήρια ανήκουν στο ελληνικό κράτος εμείς τα προστατεύουμε και
είμαστε εκεί και βρισκόμαστε εκεί και δεν έχουμε παραδώσει κάτι και
καθαρίζουμε, φυλάμε τα κτήρια και όλη την περιουσία η οποία είναι μεγάλη και
ανήκει στον ελληνικό λαό. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε.
Αυτό που έχω να πω για τον ΕΔΟΕΑΠ είναι ότι εμείς θέλουμε να
συνεχίσουμε να στηρίζουμε και να βρισκόμαστε σε αυτό το μεγάλο Ταμείο που
λέγεται ΕΔΟΕΑΠ και να το κρατήσουμε όπως και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και να
προχωρήσουμε όλοι μαζί ενωμένοι στον αγώνα. Δεν νομίζω ότι έχουμε να
χωρίσουμε κάτι.
Ακούω εδώ διάφορα πράγματα και άκουγα παλαιότερα ότι το
Ταμείο ήταν από τα πιο εύρωστα και το καλύτερο και το κυριλέ κι όλα τα άλλα.
Μπορούμε να το κρατήσουμε. Όχι ως κυριλέ βέβαια, αλλά ως ένα Ταμείο του
λαού και αν θέλετε του αγώνα όλων των εργαζομένων γιατί σε λίγο δεν θα
υπάρχουν εργαζόμενοι και θα υπάρχουν άνεργοι. Εμείς αποποιούμαστε την λέξη
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ανεργία, πιστεύουμε ότι πρέπει να επανέλθουμε στις δουλειές μας και πρέπει να
είμαστε και να βοηθήσετε όλοι στο να μείνουμε και να μην υπάρξει αυτό το 40ρι ή
το 20ρι στους αγωνιζόμενους της ΕΡΤ. Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί προσωπικού η κα Σπανοπούλου έχει τον λόγο.
Ε. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Όταν είπα στον άνεργο συνάδελφο με όλο το σεβασμό ότι
είναι νόμος, εννοώ ότι η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ από το νόμο υποχρεώνεται να
πάρει 21 € από τους άνεργους. Η πρότασή μου όμως ήταν και εξακολουθεί να
παραμένει για τα παιδιά της ΕΡΤ και για όποιον άνεργο μετά το Ταμείο ανεργίας,
γιατί είναι 8 μήνες, τα χρήματα αυτά να καταβάλλονται από τις Ενώσεις.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Μήτρου; Άννα; Δεν την βλέπω. Ο κ. Μουσγάς; Ο κ. Αδάμ;
έχει τον λόγο. Τέσσερις είναι ακόμη, αν είναι.
Γ. ΑΔΑΜ: Καλησπέρα και καλή υπομονή. Να ξεκινήσουμε από τα αποθεματικά
της ενημέρωσης. Είναι ελλειμματικά από ό,τι βλέπω εδώ. Πρώτον το
αγγελιόσημο έχει να κάνει με το κοινωνικό αγαθό που λέγεται συχνότητα για τα
ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά, ή με το χώρο που δίνουν στις εφημερίδες για να γίνεται
διαφήμιση.

Διευκρίνιση

απλώς.

Δεν

υπάρχει

περίπτωση

να

χαθεί

το

αγγελιόσημο, γιατί αλλιώς χάσαμε και τη ζωή μας. Δεν θέλω λοιπόν να
ξανακούσω από κανέναν να λέει ότι κινδυνεύει ή θα χαθεί.
Πρόταση. Οι Ενώσεις που παίρνουν από το αγγελιόσημο, ο
ΕΔΟΕΑΠ που ζει και μας γιατρεύει από το αγγελιόσημο και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ που
θα μας δώσει ενδεχομένως σύνταξη και λοιπά, θα πρέπει να κάνουμε ένα αγώνα
κοινό. Μια συμπαράταξη που να μην έχει προηγούμενο. Για τους πιο παλιούς
θυμίζω τι κάναμε το ’85 και το ’95.
Δεύτερον επειδή το θέμα επανέρχεται συνέχεια. Σε μια ενημέρωση
που έγινε για το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ έγινε γνωστό ότι ετοιμάζεται η αλλαγή του
Καταστατικού το οποίο έχει να αλλάξει από τότε που δεν μπορεί να θυμηθεί
κανένας. Ήρθαν τα ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά το ’87 και το ’88 και αμέσως μετά
και ακόμη το Καταστατικό μιλάει για ασφάλιση των εργαζομένων στις ημερήσιες
εφημερίδες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
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Ο εφαρμοστικός νόμος που ουσιαστικά έδωσε τη διέξοδο μέσω των
Προεδρικών Διαταγμάτων του ΄87, του ΄88 και του ’95, άνοιξε το δρόμο για την
ασφάλιση των ανθρώπων στα ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά και στην ΕΡΤ. Τώρα
πως γίνεται να ανοίξει γι' αυτούς που δουλεύουν στο διαδίκτυο, είναι μονόδρομος
αυτό. Αλλαγή του Καταστατικού και μια νομοθετική διάταξη, η οποία θα
επιβεβαιώσει ότι ασφαλίζονται εκεί.
Το συνδέω λοιπόν το ένα θέμα με το αγγελιόσημο. Το αγγελιόσημο
ακόμη και στην εισηγητική έκθεση του περασμένου Νοεμβρίου, που έβαλε όλα τα
επικουρικά Ταμεία στον ΕΟΠΥΥ ξεχωρίζει τον ΕΔΟΕΑΠ. Και τι λέει; Σε μέλλοντα
χρόνο θα εξεταστεί ο εξορθολογισμός του αγγελιόσημου.
Ούτε ο κατάπτυστος αυτός που υπογράφει αυτή την εισηγητική
έκθεση, δεν μιλάει για κατάργηση. Μιλάω για τον Υπουργό Οικονομικών, δεν
τολμάει να μιλήσει για κατάργηση. Και εμείς εδώ αναπαράγουμε ότι χάνουμε. Ε,
τι άλλο να χάσουμε;
Δεύτερον. Όλες οι Ενώσεις τώρα δεν έχουν μόνο το θέμα του
αγγελιοσήμου και των Ταμείων, έχουν και το μεγάλο θέμα της ΕΡΤ και των
ανέργων που ούκ έστιν αριθμός. Η ΕΡΤ, δώσαμε ένα αγώνα ο Δημήτρης
Τσαλαπάτης ήταν Πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ τότε και νωρίτερα ο Πάνος Σόμπολος
και εμείς. Πολύ νωρίτερα από όταν εφαρμόστηκε η Οδηγία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, να μετατραπούν οι συμβάσεις σε αορίστου χρόνου.
Σας δίνει λοιπόν εσάς τους εργαζόμενους και εμάς που είμαστε
μαζί σας το καλύτερο πλαίσιο να ξαναλειτουργήσει η ΕΡΤ το γρηγορότερο
δυνατό ενδεχομένως και το Σεπτέμβριο. Πως; Τι λέει λοιπόν; Ο νόμος ο
εφαρμοστικός το Δεκέμβριο, 7 Δεκεμβρίου του 2006 λέει: δεν ανήκει ούτε στις
ΔΕΚΟ η ΕΡΤ. Ποια Κυβέρνηση που δεν έχει σχέση ούτε με τις ΔΕΚΟ, ούτε με το
δημόσιο η ΕΡΤ, την κλείνει παράνομα. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία που είναι
υπέρτερη μας δείχνει το δρόμο, ξεκάθαρα.
Μίλησε προχθές ο νομικός σύμβουλος στη Γενική Συνέλευση της
ΕΣΗΕΜΘ και εξήγησε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και τις
αποφάσεις στην Κρήτη και τα λοιπά. Και μίλησε για κάποιες αντιφάσεις για
κάποιες ασάφειες. Καμία αντίφαση δεν υπάρχει, είναι οριστική, τελεσίδικη η
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γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει: είναι ιδιωτικός
Οργανισμός δημόσιου χαρακτήρα με κοινωνικό και οικονομικό έλεγχο η ΕΡΤ.
Αυτή λοιπόν θα ζητήσουμε από τη διαπαραταξιακή Επιτροπή της
Βουλής όχι στα Κόμματα και να προτείνουμε εμείς να γίνει μια οικονομική και
κοινωνική Επιτροπή ανάλογη αυτής που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
στην οποία να συμμετέχουν εκτός των άλλων για να δυναμώσουμε και τον
αγώνα και να κάνουμε την προσπάθεια να φτάνει σε ένα πολύ θετικό
αποτέλεσμα.

Ακόμη

και

εκπρόσωποι

των

καταναλωτών,

επιστήμονες

διακεκριμένοι να μπουν σε αυτή την Επιτροπή.
Και επειδή δεν υπάρχει σχέδιο… Βλέπετε να υπάρχει κανένα
σχέδιο; Έριξαν ένα μαύρο στην ΕΡΤ και χάθηκαν πίσω από το μαύρο όλοι αυτοί
που είχαν την πρόθεση να καταργήσουν. Κάναμε μια πρόταση και τα βήματα
είναι

συγκεκριμένα.

Ας

ξεκινήσουμε

μέχρι

το

τέλος

Ιουνίου

να

συνδιαμορφώσουμε με τους νομικούς συμβούλους, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον
κ. Πρόεδρε να λειτουργήσει ένα μέσο που απασχολεί τόσους συναδέλφους και
μάλιστα ο αριθμός αυτών που θα απασχολούνται κ. Τσαλαπάτη το θυμάστε
πολύ καλά, τι λέει;
Ορίζονται αριθμητικά οι άνθρωποι που δουλεύουν, μετατράπηκαν
οι συμβάσεις αριθμητικά δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις και λέει «Εντέλλεται η
Γενική Διεύθυνση της ΕΡΤ (αυτής της ΕΡΤ που δεν έχει σχέση με καμία
Κυβέρνηση και να μην έχει με καμιά Κυβέρνηση) σχέση να κάνει οργανόγραμμα,
σε ποια πλαίσια; Με βάση τις πραγματικές ανάγκες.
Ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες; Να λειτουργήσει ένας μεγάλος
δημόσιος Οργανισμός στην Ελλάδα που το υπαγορεύει και το Σύνταγμα είναι
επιταγή; Mια ΕΡΤ, οπότε αυτό το μόρφωμα που υπάρχει, καταργείται και θα
πρέπει σε αυτή την κατεύθυνση να κινηθούμε να μην λειτουργήσει αλλά να
υπάρχει ένα σχέδιο από εμάς διαμορφωμένο από όλες τις Ενώσεις και να
λειτουργήσει. Τότε θα δείτε αγγελιόσημο και απασχόληση, θα δείτε αν τα Ταμεία
θα μετράνε τι έχασαν ή τι έβαλαν στο Ταμείο τους.
Δεύτερον, που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η ΕΡΤ αυτή τη στιγμή
εκποιούνται τα περιουσιακά της στοιχεία, πάλι για πόρους μιλάμε.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιώργο, το τράβηξες πολύ, αν είναι δυνατό ένα συμπέρασμα.
Γ. ΑΔΑΜ: Τελειώνω. Τα περιουσιακά στοιχεία που θα πρέπει να πάνε για την
ΕΡΤ για τους εργαζόμενους και για τα Ταμεία. Γιατί έχει υποχρεώσεις η ΕΡΤ από
πολλά χρόνια. Αυτά να προλάβουμε να μην πάνε στο Υπουργείο Οικονομικών,
να έρθουν για τους εργαζόμενους.
Δεύτερον, να πάνε στα Ταμεία έναντι αυτών που χρωστάνε και
εκτός των άλλων να καλέσουμε τώρα, που οι Τράπεζες που πήραν τα
αποθεματικά από τα Ταμεία τι κάνουν; Δίνουν δάνεια σε εκδότες, σε
Οργανισμούς. Ετοιμάζεται μάλιστα μια Τράπεζα, αν θέλετε να πω και το όνομά
της, να δώσει 311 εκατομμύρια ευρώ. Και επειδή υπάρχει ένας νόμος για το…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έλα Γιώργο…
κ. ΑΔΑΜ: Αφήστε με μια φράση θα πω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, τελικά τι προτείνεις Γιώργο;
(Αποχωρεί ο κ. Αδάμ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πηγαδάς έχει τον λόγο.
κ. ΠΗΓΑΔΑΣ: Λέω ένα ναι, στο να επεκταθεί η ασφάλιση όσων δεν έχουν, από
τους απολυμένους της ΕΡΤ. Το ψηφίζω θερμά και από καρδιάς.
Λέω ένα όχι στην αύξηση του 2% για την ενίσχυση του ΕΔΟΕΑΠ
από την πλευρά των εργαζομένων συναδέλφων. Γιατί δεν λύνεται το πρόβλημα
με αυτό. Και να λυνόταν, πάλι όχι θα έλεγα. Γιατί κι αυτοί είναι χαμηλόμισθοι και
δεν πληρώνονται οι περισσότεροι σήμερα. Δουλεύουν και δεν πληρώνονται οι εν
ενεργεία συνάδελφοι.
Για τους γιατρούς και για τους ελέγχους στο Ταμείο μας για τον
ΕΔΟΕΑΠ. Μα μπορεί να υπάρξει συνάδελφοι, ένας Οργανισμός που
διαχειρίζεται τόσα πολλά χρήματα και να μην έχει ένα ελεγκτικό μηχανισμό να
λειτουργεί και να διαπιστώνει τυχόν παραβάσεις χοντρές; Έμαθα για τους
Οφθαλμίατρους, τώρα μαθαίνω και για τους Οδοντιάτρους.
Εάν αποδειχθεί αυτά τα οποία ειπώθηκαν ναι, να τους διώξουμε,
όποιοι είναι τέλος πάντων. Δεν μπορεί υπάρχει τόσο χρήμα να διακινείται χωρίς
να γίνεται έλεγχος από όλους. Τελείωσα με αυτό.
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Το τελευταίο για το θέμα του αγγελιόσημου. Το ζήτημα επιβίωσης
και των δυο ταμείων μας είναι το αγγελιόσημο συνάδελφοι. Εστίασαν πάνω σε
αυτό οι περισσότεροι συνάδελφοι. Πριν ένα χρόνο στην προηγούμενη συνέλευσή
μας είχα θέσει το θέμα ότι είναι αμιγώς πολιτικό και χρειάζεται να πολεμήσουμε
όλοι μαζί όλα τα συνδικάτα, είναι συνδικαλιστικό είναι πολιτικό το θέμα άρα το
Συνδικαλιστικό Κίνημα πρέπει να πάει μπροστάρης.
Ο ΕΔΟΕΑΠ δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο. Θα προχωρήσουμε
δυναμικά όλοι μαζί να το ξεδιαλύνουμε αυτό το πράγμα και μας κάνουν πόλεμο
νεύρων συνέχεια. Κάπου πρέπει να ξεκαθαρίσει, είναι πολιτικό θέμα και θέλει
συνδικαλιστική αντιμετώπιση. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπράβο αυτό είναι το θέμα. Μπράβο καπετάνιε. Ο κ. Ζώνιος έχει
τον λόγο.
Δ. ΖΩΝΙΟΣ: Σε ό,τι αφορά τον Κεδίκογλου εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να
διαγραφεί αλλά το πρόβλημα δεν είναι ο Κεδίκογλου, το ζήτημα είναι να
διαγραφεί η πολιτική συγκυβέρνησης, της τρόικας δηλαδή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και βεβαίως και των εργοδοτών.
Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα.
Αυτό που έχω να πω συνάδελφοι είναι από Γενική Συνέλευση σε
Γενική Συνέλευση, η κατάσταση γίνεται όλο και χειρότερη. Οι εκάστοτε Διοικήσεις
του ΕΔΟΕΑΠ μας θέτουν κάθε φορά ενώπιον ακόμη πιο εκβιαστικών
διλημμάτων, σήμερα μας είπαν κιόλας ότι κινδυνεύει ξανά, με μόνιμη επωδό
πρόσχημα τον εξορθολογισμό των δαπανών και το νοικοκύρεμα του Οργανισμού
αξιώνουν όλο και πιο άγριες περικοπές στις παροχές μας, αύξηση των
ασφαλιστικών εισφορών μας, κλείσιμο ιατρικών τμημάτων, μείωση του
προσωπικού και των αποδοχών του.
Οι δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού στις
διοικήσεις των Σωματείων μας, της ΕΣΗΕΑ, της ΕΣΗΕΜΘ, της ΕΠΗΕΑ και των
άλλων Σωματείων ΠΟΕΣΥ και τα λοιπά, σπεύδουν κάθε φορά να βάλουν πλάτη
για τα μέτρα αυτά και επιβάλλεται τελικά πότε όλα μαζί συνδυαστικά και πότε δυο
μαζί, ή πότε ένα - ένα .
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Αφού λοιπόν υλοποιούνται όλα αυτά τα μέτρα τα αντιασφαλιστικά
και αντεργατικά, γιατί δεν βελτιώνονται τα οικονομικά του ΕΔΟΕΑΠ; Γιατί η
βιωσιμότητά του ακόμη και με τη σημερινή μορφή του είναι αβέβαιη; Γιατί τα
αποθεματικά των Ταμείων μας λιγοστεύουν ενώ εμείς καλούμαστε κάθε χρόνο να
πληρώνουμε περισσότερα για ιατρικές και παραϊατρικές εξετάσεις, περισσότερα
για νοσήλια και περισσότερα για φάρμακα;
Υπάρχει κάποιος εδώ μέσα που πιστεύει ότι και με τα νέα μέτρα
αυτά που προτείνει σήμερα η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ να επιβληθούν, θα αλλάξει
κάτι προς το καλύτερο; Δεν άκουσα κανέναν να το λέει αυτό. Έστω και ότι θα
επιδράσουν ως ανάχωμα στο συνεχή κατήφορο;
Συγκυβέρνηση,

τρόικα

και

εργοδότες

προωθούν

νέα

αντιασφαλιστικά σχέδια σε βάρος μας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
όπως λένε και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Το λένε άλλωστε ανοιχτά,
μιλάνε για νέες ασφαλιστικές ελαφρύνσεις και απαλλαγές προς τους εργοδότες
που σημαίνει ότι αυτομάτως εμείς, οι εργαζόμενοι θα κληθούμε να σηκώσουμε
άλλο οικονομικό φορτίο να καλύψουμε αυτά τα πρόσθετα ελλείμματα των
ασφαλιστικών ταμείων.
Συνάδελφοι τα σχέδια αυτά δεν θα πλήξουν μόνο τους άλλους
εργαζόμενους, θα μας πλήξουν όλους. Όσοι εξακολουθούν να παραμυθιάζονται
από συντεχνιακές αντιλήψεις και πρακτικές αλλά και από ψευδαισθήσεις
εφησυχασμού ότι με μια άλλη Κυβέρνηση όλα αυτά θα αποτραπούν, δεν έχουν
παρά να κοιτάξουν κατάματα την πραγματικότητα.
Επιχειρήματα του τύπου, το Ταμείο μας δεν πρόκειται να το
ακουμπήσουν εμάς θα μας εξαιρέσουν, θα μας βοηθήσουν οι Υπουργοί και
βουλευτές, δημοσιογράφοι ή ακόμη και ο Πρωθυπουργός που θα έχουμε
δημόσιες σχέσεις μιλώντας μαζί τους κι όλα αυτά, μια Αριστερή Κυβέρνηση δεν
θα αφήσει να περάσουν αυτά τα μέτρα, όλα αυτά έχουν ως στόχο να μας
αποκοιμήσουν.
Να μην πιστεύουμε στο μαζικό ενωτικό αγώνα όλων των
εργαζομένων, να αισθανθούμε ότι αποτελούμε ελιτίστικη εξαίρεση, να μας
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κάνουν να επαναπαυθούμε και όταν ξυπνήσουμε να έχουμε χάσει κι άλλα
δικαιώματα κι άλλες παροχές.
Πιστεύουμε αλήθεια ότι τα πάντα γύρω μας θα καταρρέουν και
εμείς θα μείνουμε αλώβητοι; Δεν θα μας ακουμπήσουν; Η πραγματικότητα
συνάδελφοι είναι ότι κρατάμε ομπρέλα στην καταιγίδα. Ίσως ορισμένα επώδυνα
μέτρα να εφαρμόζονται με κάποια καθυστέρηση στο χώρο μας, αυτό γίνεται για
να προωθείται η κυρίαρχη προπαγάνδα απρόσκοπτα, αλλά πρόκειται για
αυταπάτη.
Το πιστοποιούν οι συνέπειες από τους αντιασφαλιστικούς νόμους
Σιούφα,

Ρέππα,

Πετραλιά,

Λοβέρδου,

οι

αυξήσεις

στα

όρια

ηλικίας

συνταξιοδότησης, η πολυετής λεηλασία των Ταμείων από το τζογάρισμα των
αποθεματικών, στο Χρηματιστήριο, τη ληστεία των δομημένων ομολόγων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μήτσο, σεβαστά όλα σας λες αλλά κάνε μια πρόταση να
τελειώνουμε.
Δ. ΖΩΝΙΟΣ: Ας μου επιτρέψει ο Πρόεδρος πριν πάει στον Πρωθυπουργό να
λύσει το πρόβλημα του αγγελιοσήμου και …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε ποιον Πρωθυπουργό θα πάω εγώ ρε Μήτσο; Τι Πρωθυπουργό
και τρίχες κατσαρές μου λες;
Δ. ΖΩΝΙΟΣ: Εντάξει. Σήμερα συνάδελφοι η συγκυβέρνηση τρόικα και εργοδότες
μεθοδεύουν νέο δραστικό περιορισμό των εσόδων στα Ταμεία μας, είτε αυτό γίνει
με την κατάργηση του αγγελιόσημου, είτε με αναπροσαρμογή του καθεστώτος
του όπως ακούστηκε πριν. Πως απαντά σε αυτό η συμβιβασμένη Διοίκηση του
ΕΔΟΕΑΠ;
Αντί να διεκδικεί μαζί με τους εργαζόμενους την εξασφάλιση
δωρεάν δημόσιας υγείας για όλους, αντί να απαιτήσει από τους εργοδότες να
καταβάλλουν τις εισφορές που οφείλουν, επιδιώκει να αποσπάσει τη συναίνεσή
μας για μία ακόμη νέα αύξηση αυτή τη φορά κατά 5% των δικών μας
ασφαλιστικών εισφορών.
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Των εν ενεργεία συνάδελφοι μελών του Οργανισμού όπως λέει η
εισήγηση, γιατί θα ακολουθήσει όπως καταλαβαίνετε όλοι και μια ακόμη αξίωση
για αύξηση της συμμετοχής στις κρατήσεις των συνταξιούχων.
Που

μας

οδηγεί

αυτός

ο

αντιασφαλιστικός,

αντιεργατικός

σχεδιασμός συνάδελφοι; Στο να μετατραπεί ο ΕΔΟΕΑΠ σε επαγγελματικό Ταμείο
που θα λειτουργεί με την ανοχή της ανταποδοτικότητας, της πλήρους
εμπορευματοποίησης της υγείας. Όποιος ασφαλισμένος έχει να πληρώσει, θα
δικαιούται ένα αξιοπρεπές πακέτο παροχών. Όποιος δεν έχει να πληρώσει
πολλά, θα έχει πρόσβαση σε υποβαθμισμένες παροχές. Αυτό συνάδελφοι
κάποιοι απολυμένοι της ΕΡΤ το βιώνουν ήδη.
Δεν πληρώνουμε ήδη τις αρνητικές επιπτώσεις της πολιτικής που
αντιμετωπίζει την υγεία ως εμπορεύσιμο είδος, ως πηγή επιχειρηματικής
κερδοφορίας για τους ασθενείς ως πελάτες; Αυτή είναι συνάδελφοι η πραγματική
αιτία για την άσχημη κατάσταση που βρίσκονται ο ΕΔΟΕΑΠ και τα Ταμεία όλων
των εργαζομένων;
Μήπως η συμβιβασμένη Διοίκηση του Οργανισμού, δεν συμπλέει
στην απόφαση της συγκυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΣΕΒ να
συνεχιστούν

κι

άλλο

οι

περικοπές

στις

κρατικές

δαπάνες;

Για

την

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την κοινωνική ασφάλιση και ταυτόχρονα να
επεκταθεί η επιχειρηματική δράση σε αυτούς τους τομείς;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε παρακαλώ βρε Μήτσο δεν ακούει κανένας, σε παρακαλώ.
Δ. ΖΩΝΙΟΣ: Αφού μιλάμε Πρόεδρε για εξοικονόμηση πόρων και για νοικοκύρεμα,
γιατί οι ασφαλισμένοι δεν μπορούν να βγάλουν άκρη όταν καταφεύγουν σε
δεκάδες ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα με τα οποία είναι συμβεβλημένος ο
ΕΔΟΕΑΠ; Είναι τόσο δύσκολο να καταγραφούν στο site με ακρίβεια ποιες
ιατρικές και παραϊατρικές εξετάσεις κάνει το κάθε διαγνωστικό κέντρο και κυρίως
σε ποιες από αυτές ισχύει η σύμβαση του Οργανισμού;
Σε ποιες η συμμετοχή του ΕΔΟΕΑΠ δεν επαρκεί για την κάλυψη
του κόστους και ο ασφαλισμένος πρέπει να βάλει γερά το χέρι στην τσέπη του;
Είναι τόσο δύσκολο Πρόεδρε να ενημερώνεται ο ασφαλισμένος που μπορεί να
απευθυνθεί και μέχρι ποια τιμή σηκώνει το πορτοφόλι του; Είναι τόσο δύσκολο
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να αναγράφονται οι σωστές διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των διαγνωστικών
κέντρων;
Είναι ξεκάθαρο συνάδελφοι πως δεν πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει με
ευθύνη των υπαλλήλων του ΕΔΟΕΑΠ που ενημερώνουν την ιστοσελίδα ή αυτών
που καταρτίζουν τους σχετικούς καταλόγους. Για να έχουμε μια εικόνα του τι
συμβαίνει, από προσωπική εμπειρία σας, λέω ότι χρειάστηκε να κάνω περίπου
15 τηλεφωνήματα για να εντοπίσω σε ποιο διαγνωστικό κέντρο μπορώ να κάνω
μια εξέταση χωρίς να χρειαστεί να καταβάλλω επιπλέον από 40 έως 80 ευρώ,
περίπου το διπλάσιο σχεδόν τριπλάσιο ποσό, από αυτό που καλύπτει ο
ΕΔΟΕΑΠ συνάδελφοι.
Η ευθυγράμμιση στην τροχιά της εμπορευματοποίησης της υγείας
είναι συνειδητή επιλογή συνάδελφοι της Διοίκησης του ΕΔΟΕΑΠ, στο πλαίσιο
υλοποίησης της πολιτικής της συγκυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των εργοδοτών.
Πρόκειται για τις ίδιες συμβιβασμένες δυνάμεις που συγκροτούν τις
πλειοψηφίες στα Σωματεία μας. Η δεοντολογία της επαλήθευσης συνάδελφοι,
επιβάλλει να ζητηθεί ευθέως από τις παρατάξεις που συμμετέχουν στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Ταμείου μας δεξιές, αριστερές, κεντρώες, πιο αριστερές, όπως κι
αν αυτοπροσδιορίζονται, να τοποθετηθούν ξεκάθαρα για τη μεθοδευόμενη
μετατροπή του ΕΔΟΕΑΠ σε επαγγελματικό Ταμείο ή την πιθανή ένταξή του στον
ΕΟΠΥΥ.
Προσωπικά επιτρέψτε μου, την παρασπονδία δεν έχω καμία
αμφιβολία με όσα άκουσα και σήμερα ότι με τη στάση τους είτε ευθέως είτε
ευθαρσώς είτε πλαγίως είτε δια της ηχηρής σιωπής τους στο Διοικητικό
Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ, τον οδηγούν σε αυτή την αρνητική κατάληξη. Τότε θα
συνειδητοποιήσει και ο κάθε ευκολόπιστος ότι έπεσε στην παγίδα των απατηλών
διαβεβαιώσεων

της

συντεχνιακής

νοοτροπίας

και

της

εναλλακτικής

διακυβέρνησης.
Η μοναδική αποτελεσματική επιλογή μας συνάδελφοι που μπορεί
να αποτρέψει τις δυσοίωνες προβλέψεις είναι ο συντονισμένος οργανωμένος
αγώνας, ο μαζικός αγώνας με όλους τους εργαζόμενους για καθολική δημόσια
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και δωρεάν κοινωνική ασφάλιση, για επιστροφή των κλεμμένων αποθεματικών
των Ταμείων. Ως πρώτο βήμα συνάδελφοι τουλάχιστον ως αποτρέψουμε το νέο
προτεινόμενο χαράτσι, να μην ψηφιστεί σήμερα η αύξηση των ασφαλιστικών
εισφορών μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Ντόρα Λαμπροπούλου έχει τον λόγο.
Ν. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ: Συνάδελφοι δε θα σας κουράσω καθόλου. Η ώρα είναι
περασμένη, δε θα μιλούσα γιατί το πρόβλημα έχει λυθεί, δρομολογήθηκε και
λύθηκε, αλλά νομίζω ότι πρέπει να πω δυο κουβέντες γιατί υπάρχει μεγάλη
σύγχυση όσον αφορά με τους γιατρούς, «διώχνω τους καλούς γιατρούς», ακούω
στο Ταμείο τι θα γίνουμε χωρίς γιατρούς..
Να τους ελέγξετε όλους. Να μην αφήσετε κανέναν. Να τους
ελέγξετε όλους. Εμένα με πήγαινε γιατρό για καταρράκτη χειρουργείου. Πήγα να
μιλήσω πριν δυο χρόνια αλλά δυστυχώς η Ελένη μου πήρε το μικρόφωνο. Εγώ
γλίτωσα όμως συνάδελφοι γιατί είμαι ιατρικός συντάκτης και του την έστησα.
Συγκέντρωσα όλα τα στοιχεία που χρειάζονταν, πήγα στο γιατρό και μου είπε
«έχεις καταρράκτη, θα τυφλωθείς». Παθαίνω σοκ, βγαίνω έξω από το Ταμείο,
ήμουν με τη Βάσω Νικολούλια και μου λέει η Βάσω «μην κάνεις έτσι Ντόρα, να
πάρεις κι άλλη γνώμη».
Πάω

λοιπόν

στο

Οφθαλμιατρείο

Αθηνών,

εξετάζομαι

στα

εξωτερικά ιατρεία από τον ίδιο το Διευθυντή και μου λέει ότι δεν έχω καταρράκτη,
έχω υπερμετρωπία, αστιγματισμό και πρεσβυωπία και φοράω πολυεστιακά
γυαλιά. Αν είναι δυνατόν ρε παιδιά. Σε δεύτερο γιατρό εξωτερικό πηγαίνω και
μου λέει «δεν έχεις καταρράκτη». Και πάω στο διπλανό γιατρό, τον κ.
Σμουστόπουλο, με εξετάζει και ο κ. Σμουστόπουλος και μου λέει «δεν έχετε
καταρράκτη». Γραπτώς παρακαλώ. Και παίρνω και αυτό γραπτώς.
Δεν έχω τίποτα με τη συναδέλφισσα ούτε με τους συναδέλφους
ούτε με τους γιατρούς, αλλά εγώ γλίτωσα παρά τρίχα. Πήγα λοιπόν στον κύριο
αυτόν για να μ’ ετοιμάσει για χειρουργείο, κάθισα Παρασκευή, τη Δευτέρα θα
έμπαινα στην Αθηναϊκή Κλινική, κάθισα απ’ έξω, μου λέει η Βάσω «να σου δώσει
γραπτώς ότι έχεις καταρράκτη». «Δε θα μου δώσει τίποτα, θα δεις τι έχει να
πάθει».
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Και μπαίνω μέσα, μου ρίχνει τα κολλύρια, μ’ ετοιμάζει για
χειρουργείο τη Δευτέρα και γράφει «καταρράκτης», κόβει και τα εισιτήρια του
ΕΔΟΕΑΠ, έλειπε η κα Σιατερλή, τα σφράγισε ο κ. Πλέρος, και εγώ πήγαινα για
καταρράκτη τη Δευτέρα. Δεν πήγα πουθενά. Με πήρε τηλέφωνο στο σπίτι μου 7
η ώρα το πρωί, «λυπάμαι γιατρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ» του λέω. Και μετά
βέβαια έκανα τις αναφορές μου στο Συμβούλιο, 9 επιστολές έστειλα στο τότε
Διοικητικό Συμβούλιο για να με δεχθούν συνάδελφοι μετά από ένα μήνα.
Λυπάμαι ειλικρινά για όλα αυτά, να τους ελέγξετε όλους τους
γιατρούς. Δεν είναι δυνατό να παίρνουν 5.000, άκουσα κάτι μισθούς το μήνα και
να υπάρχουν συνάδελφοι και να πεινάνε απ’ έξω και να δημιουργείται ένας
βόμβος, «διώχνουν τους γιατρούς και θα μείνουμε χωρίς γιατρούς». Δεν είναι
πράγματα αυτά συνάδελφοι. Να ελεγχθούν όλοι οι γιατροί. Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι, φτάσαμε στον τελευταίο ομιλητή. Η κα Τουφεξή μια
κουβέντα και ν’ απαντήσω εγώ μετά.
Μ. ΤΟΥΦΕΞΗ: Μπορεί να μη χρειαστεί ν’ απαντήσεις Πρόεδρε, δεν ξέρεις τι θα
πω. Εγώ ήθελα να κάνω μια πρόταση, δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά είναι ίσως
διευκολυντική.
Δυο λύσεις υπάρχουν κατ’ εμέ: Ή να κηρυχθεί ότι συνεχίζεται η
διαδικασία και να ορισθεί μια άλλη μέρα οπότε να συνεχιστεί η τοποθέτηση
θέσεων και να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία, ή επειδή αυτό μου ειπώθηκε ότι
είναι κάποιος πιο δύσκολος σε σχέση με αυτούς που έχουν εγγραφεί τώρα και με
αυτούς που μπορεί να προστεθούν μετά, προτείνω να ψηφίσουμε τώρα επί των
μη καταστατικών διατάξεων των θεμάτων, διότι αυτό όπως μου ειπώθηκε θέλει
ειδική καταστατική συνέλευση.
Δηλαδή να ψηφίσουμε για το θέμα Κεδίκογλου, να ψηφίσουμε για
το θέμα, τα δυο τρία επόμενα δεν τα θυμάμαι αυτή τη στιγμή και όχι για ό,τι είναι
καταστατικό.

Το

θέτω

στη

συνέλευση,

είμαστε

αρκετοί,

μπορούμε

ν’

αποφασίσουμε αυτό και τι θα πει και το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν ξέρω αν ο κ.
Πρόεδρος θέλει ν’ απαντήσει σ’ αυτό, περιμένουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι, συνεννοήθηκα, μίλησα με τους νομικούς. Τι κάνουμε
σ’ αυτή την περίπτωση: Ρώτησα: Μπορούμε να διακόψουμε τώρα και να πούμε
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ότι συνεχίζεται η Γενική Συνέλευση την άλλη εβδομάδα; Να ορίσουμε μια μέρα,
την Πέμπτη, την Παρασκευή, την Τρίτη, την Τετάρτη, δεν ξέρω ποια μέρα,
μπορούμε να το ορίσουμε.
Δε θα θέλει απαρτία απ’ ό,τι λένε μου οι νομικοί, την απαρτία την
έχουμε. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι θα στήσουμε κάλπη. Και μου λέει: «Πού θα
στήσετε κάλπη;». Ακούστε, εξετάσαμε όλα τα ενδεχόμενα για να δούμε πού
καταλήγουμε. Να στήσουμε κάλπη για τα ζητήματα που πρόκειται να ψηφίσουμε.
Μου λένε ότι αυτή η σκέψη, αυτή η πρόταση χωλαίνει, δε μπορεί να εφαρμοστεί.
Η δεύτερη εκδοχή, να ψηφίσουμε τώρα, αυτό είναι μια πάγια
τακτική γιατί λέω στους νομικούς: Είμαστε πολύ λίγοι σε σύγκριση με τους 1.456
που υπογράψαμε, πρωτοφανές για τον ΕΔΟΕΑΠ. Από τους 1.456 είμαστε 100,
150. Μπορούμε λέω να ψηφίσουμε έτσι; Και μου λένε, με την πλειοψηφία των
παρόντων. Είναι πρακτική του ΕΔΟΕΑΠ εδώ και 40 χρόνια όσοι είναι να
ψηφίζουν. Τους λέω «δώστε μου το καταστατικό»
ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία συναδέλφισσα, δεν σου λέω ψέματα, αν το καταστατικό λέει
ψέματα… Το καταστατικό λέει, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται
με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων των παρόντων μελών. Τι ψέματα σου
λέω κυρία μου; Τι ψέματα σου λέω;
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατόπιν αυτού συνάδελφοι, θα προχωρήσουμε σε ψηφοφορία,
μία-μία από τις προτάσεις. Η πρώτη πρόταση που χρειάζεται ψηφοφορία είναι
το υπ αριθ. 4, η έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για το 1ο
έτος της θητείας του. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι ψηφίζουν ναι; Είναι τυπικό.
ΜΕΛΟΣ: Δεν περνάει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιοι είναι υπέρ; Περνάει.
ΜΕΛΟΣ: Δεν περνάει Πρόεδρε.
ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Να γίνει καταμέτρηση.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μετρήσουμε ποιοι είναι υπέρ. Ένας να μετράει. Ένας νεαρός.
Πρώτα τα υπέρ. Ένα ένα. Ποιοι είναι υπέρ; Σηκώστε. Έλα ρε Γιώργο, εσύ που
είσαι οικονομικός. Ο Ταμίας.
(Διαλογικές συζητήσεις.)
ΜΕΛΟΣ: Μα συγνώμη. Πώς ψηφίζουμε χωρίς να μετρήσουμε τους παρόντες;
Πώς ψηφίζουμε,

υπέρ, κατά, λευκά…Πόσοι είναι οι παρόντες; Είναι κοινή

λογική. Να μετρήσουνε 3 συνάδελφοι τους παρόντες. Μα επί πόσων; Δεν πάει
έτσι βρε παιδιά. Πόσοι είναι οι παρόντες;
Γ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εμένα πάντως μου θυμίζει τα νιάτα μου και πολλών ίσως
θυμίζει και σ’ εσάς, όταν ήμαστε στους φοιτητικούς Συλλόγους και κατά πόσο μας
βόλευε η μία απόφαση, πηγαινοερχόμαστε. Εδώ δεν έχω καταλάβει, θέλετε να
καταψηφιστεί;
ΜΕΛΗ: Ναι.
Γ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ή θέλετε να διακοπεί η συνέλευση; Δεν το κατάλαβα
δηλαδή. Άμα θέλετε να διακοπεί η συνέλευση. Χωρίς απόφαση; Με συγχωρείτε,
εδώ δεν καταλάβαμε ένα σημαντικό πράγμα: Σας είπα, και στο φίλο μου το
Δημήτρη, ότι και το αγγελιόσημο να έχουμε, και το αγγελιόσημο είπα να μην
πειραχτεί, ο ΕΔΟΕΑΠ δε βγαίνει πάνω από 2-3 χρόνια. Φαίνεται ότι δεν το
καταλάβαμε. Και το αγγελιόσημο να μην πειραχτεί, δε βγαίνουμε πάνω από δυο
χρόνια.
ΕΛΕΝΗ: Εδώ όμως είναι τα πεπραγμένα συνάδελφε. Δεν είναι το αγγελιόσημο,
μη φοβίζουμε τον κόσμο έτσι.
Κύριοι συνάδελφοι, για μισό λεπτό να διευκολύνω: Από το
καταστατικό ρητά, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης που είναι ο Πρόεδρος του
ΕΔΟΕΑΠ, το λέω και για το θέμα του Κεδίκογλου και για όλα τα θέματα, γιατί δεν
ξέρετε, μπορεί κάποιος να προσβάλλει κι ένα άλλο θέμα, αλλά εγώ δεν το λέω
για τα οικονομικά, λέω για τον Κεδίκογλου, έχει τη δυνατότητα να διακόψει λόγω
του περασμένου της ώρας τη Γενική Συνέλευση και, ακούστε με σας παρακαλώ,
οπότε όλα τα θέματα θεωρούνται συζητημένα..
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Θεωρείται σε ισχύ, εφόσον διακοπεί, ό,τι συζητήθηκε εδώ, όλες οι
τοποθετήσεις, ό,τι είπε το Συμβούλιο, ό,τι είπατε εσείς και πάμε σήμερα ν’
αποφασίσουμε σαν Γενική Συνέλευση που έχουμε το δικαίωμα, να ορίσουμε μια
ημερομηνία εφόσον έχουμε ολοκληρώσει τις εργασίες, να μπουν κάλπες με δυο
θέματα, οικονομικό απολογισμό και Κεδίκογλου. Μόνο με την κάλπη..
Συνάδελφοι αν ψηφίσετε τώρα, κινδυνεύετε να το χάσετε. Εγώ σας
προτείνω κάλπη, ψηφοφορία, να έρθει ο κόσμος να ψηφίσει.
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: Άσε τα κόλπα.
Σ. ΑΔΑΜΙΔΟΥ: Μπορώ να μιλήσω κι εγώ; Μέχρι τώρα κ. Πρόεδρε, πριν δείτε
πόσα είναι εδώ πέρα,

υπερασπιζόσαστε τους νομικούς σας και τις νομικές

συμβουλές. Μόλις είδατε ότι ήταν 10 χεράκια υπέρ σας, το αλλάζετε τώρα. Είναι
σωστό αυτό; Υπέρ των πεπραγμένων σας. Είμαστε το ίδιο; Δεν είμαστε λοιπόν
το ίδιο.
ΜΕΛΟΣ: Εσείς δεν ενδιαφέρεστε για τον ΕΔΟΕΑΠ;
Σ. ΑΔΑΜΙΔΟΥ: Ασφαλώς και ενδιαφέρομαι, γι’ αυτό και είμαι εδώ μέχρι αυτή την
ώρα. Αποφασίσατε όμως με βάση τους νομικούς σας συμβούλους ότι πρέπει να
ψηφίσουμε. Γιατί λοιπόν ξεκινήσαμε την ψηφοφορία και μόλις είδατε 10 υπέρ των
πεπραγμένων αλλάζετε το σκηνικό να μην ψηφίσουμε; Θα ψηφίσουμε λοιπόν!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το αλλάζω καθόλου το σκηνικό.
Σ. ΑΔΑΜΙΔΟΥ: Προχωρήστε λοιπόν στην ψηφοφορία. Ποιοι είναι κατά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Θα

προχωρήσουμε,

εντάξει.

Ο

κ.

Τσαλαπάτης

και

να

προχωρήσουμε.
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, επειδή έχουν ένα πηγάδι
εκεί στην αριστερή πτέρυγα και επειδή τους αφορά αυτό που θα πω και ο κ.
Αγγέλης…
ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: Κυρία Τουφεξή, βάζεις μετά ποινές. Επειδή ακούσατε τη
γνώμη των νομικών για τους παρόντες και επειδή δε θα ήθελα να το
συζητήσουμε τώρα γιατί θα μας έβγαζε αλλού κι επειδή αρχίσατε την ψηφοφορία,
θα ήθελα να διευκολύνουμε να υπάρχουν δυο άνθρωποι οι οποίοι να μετρούν,
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από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο κ. Αγγέλης και κάποιος άλλος από το Διοικητικό
Συμβούλιο….
ΜΕΛΟΣ: Ένα λεπτό, είναι πολύ σημαντικό. Σε ποια θέματα μπορούμε να
ψηφίσουμε δια βοής; Μπορούμε να ψηφίσουμε σε όλα; Αυτό είναι το ζητούμενο,
όχι να ψηφίσουμε στα μισά και στα υπόλοιπα να μας πείτε «δε μπορείτε». Σε
όλα.
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: Λέω λοιπόν, πρώτα θα βγάλετε έξω το θέμα που αφορά
καταστατική διάταξη..
κα ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: Κυρία Σπανοπούλου, θα διακόπτετε μόνο όσους είναι μαζί
σας με αλληλεγγύη. Εγώ δεν είμαι αλληλέγγυος. Ούτε αλληλόχρεος. Λέω λοιπόν
πολύ απλά..
ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Είσαι εχθρός.
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: Καθόλου εχθρός. Μέλος της συνέλευσης. Λέω πολύ απλά, θα
σας παρακαλέσουμε να εξαιρεθεί από την ημερήσια διάταξη η πρότασή σας
προς τη Γενική Συνέλευση που είναι καταστατικό θέμα. Το λέω για να μην
υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι παγιδεύεται ο κόσμος.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: Θέλετε να συζητήσουμε για το ποιοι είναι παρόντες; Θέλετε
να το κάνουμε μπάχαλο; Γιατί οι νομικοί ξέρουν τι λέω. Να είσαι προσεκτικός
όταν μιλάς μαζί μου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ!
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: Υπογράφεις τα οικονομικά, πρόσεξε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Μήτσο

σε

παρακαλώ

ολοκλήρωσε

γιατί

θα

φύγουν

οι

Θεσσαλονικείς.
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: Με την άδεια του κ. Χριστόπουλου..
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκλήρωσε, μια κουβέντα γιατί θα φύγουν οι Θεσσαλονικείς. Σας
παρακαλώ!
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Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε με συγχωρείτε, από τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης που έχουν επίδικα ζητήματα μέσα, το λέω για να μην υπάρξουν νομικά
θέματα, για κανέναν άλλο λόγο, που έχουν επίδικα ζητήματα, καταλαβαίνετε τι
λέω και να μην υπάρχει η ιστορία συγκάλυψης για οτιδήποτε, σας παρακαλώ
διαβάστε ο προϋπολογισμός τι έχει. Ο προϋπολογισμός μέσα μπορεί να
περιλαμβάνει την αύξηση, εγώ δεν το ξέρω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Γιάννης Αγγέλης είναι ο άνθρωπος που θα μετράει και να
προχωρήσουμε. Η Δέσποινα Τσαντέ και ο Γιάννης Αγγέλης, οι δύο θα μετράνε.

4ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ.
για το πρώτο έτος της θητείας του»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφίζουμε, πρώτον έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού
Συμβουλίου για το 1ο έτος της θητείας του. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ;

Διεξάγεται ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ: Εγώ κι ο Αγγέλης, ψηφίζουμε

λευκό γιατί τα

πεπτραγμένα περιλαμβάνουν τις περικοπές. Κι εμείς ήμασταν κατά των
περικοπών.
ΜΕΛΟΣ: Οι 6 που εκπροσωπώ μαζί με τον εαυτό μου, έχουν την επίσημη
σφραγίδα του ΕΔΟΕΑΠ, δεν το τύπωσα εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ξέρω, έκανα λάθος. Εντάξει, δε χάθηκε ο κόσμος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν συνάδελφοι, η έγκριση των πεπραγμένων δεν περνάει.
Συνάδελφοι έχουμε 53 υπέρ, 76 κατά, 6 λευκά.
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5ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 2013

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιοι ψηφίζουν υπέρ;

Διεξάγεται ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε 77 υπέρ, 29 όχι, 17 λευκά. Περνάει η έγκριση
Ισολογισμού.

7ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Λήψη απόφασης για την αύξηση εισφοράς
των εν ενεργεία μελών από 3% σε 5 %»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιοι είναι υπέρ;

Διεξάγεται ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν περνάει συνάδελφοι η πρόταση.

6ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσεως 2014»
Γ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Να πω κάτι; Ο προϋπολογισμός αναφέρεται και στο
Διοικητικό Συμβούλιο που πέρασε και από δω, υπολογίζαμε 7,5 εκατομμύρια
από τις εισφορές αντί 6, αν περνούσε το θέμα από τη Γενική Συνέλευση. Και λέω
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λοιπόν, είπα και προηγουμένως, το έλλειμμα θα είναι 7, αν δεν περάσει 8,5. Άρα
λοιπόν δεν ψηφίζεται τίποτα.
(Διαλογικές Συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι ψηφίζουμε τώρα, αφήστε τις σκέψεις.
ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε θέλεις να το ψηφίσεις, δεν το ψηφίζεις. Μην το ψηφίζεις, δε σου
λέει κανένας να το ψηφίσεις.
Γ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ: Έχουμε το θέμα της αύξησης της αύξησης εισφοράς, από 3 σε 5.
Απ’ όλη τη συζήτηση που παρακολούθησα και είδες ότι δε διέκοψα κανέναν, η
πλειοψηφία ήταν αντίθετη. Πρέπει λοιπόν πρώτα να τοποθετηθούμε αν
εγκρίνουμε ή όχι το 3 σε 5 και μετά στον Προϋπολογισμό. Αν αφαιρεθεί αυτό, ο
Προϋπολογισμός θα περάσει όλος παμψηφεί. Αλλά όταν υπάρχει αυτό, πώς θα
ψηφιστεί;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρόεδρε, με όλο το σεβασμό δε μπορώ ν’ αλλάξω τώρα αυτά. Εδώ
είναι ένα κι ένα κάνει δύο, δεν αλλάζει, το ξέρεις πολύ καλά ότι δε γίνεται. Πάμε
παρακαλώ, προχωρούμε στην…
Γ. ΖΑΓΚΑΝΑΣ: Από την ώρα που μπαίνει ζήτημα αντικαταστατικό όσον αφορά
το 3 να γίνει 5 για τις εισφορές, δεν πρέπει να μπει καν σε ψηφοφορία. Είναι
παράνομο ως τέτοιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι απλό, δεν το ψηφίζεις το 3 σε 5 άμα θέλεις. Δε μπορώ να μην
το βάλω εγώ, δεν έχω δυνατότητα.
Γ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Να κάνω μια πρόταση συνάδελφοι: Το 3 σε 5 ήταν στα
συνολικά μέτρα, εγώ τα είχα κάνει τα περισσότερα, έχω βάλει και την υπογραφή
μου από κάτω, δεν κρύβομαι, εγώ θεώρησα ότι είναι δίκαιο επειδή όλοι
συμμετείχαν οι συνταξιούχοι, οι γιατροί, συμμετείχαν οι συνταξιούχοι με χοντρή
μείωση στις συντάξεις τους, συμμετείχαν οι εργαζόμενοι του ΕΔΟΕΑΠ στη
μείωση, θεώρησα λογικό κατά την άποψή μου το 3 να γίνει 5.
Λέω λοιπόν, επειδή εγώ το είχα προτείνει, εγώ θεωρούσα ότι θα
γίνει από μια συνέλευση 1.000 και ατόμων και είχα πει στον Πρόεδρο στην

161

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – 4/6/2014

αρχή να προταχθεί αυτό. Δεν έγινε. Εγώ σαν Γιώργος Χριστόπουλος την
αποσύρω αυτή την πρόταση.
(Διαλογικές Συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι μπορούμε να προχωρήσουμε; Θέλουν να φύγουν οι
συνάδελφοι από τη Θεσσαλονίκη. Ψηφίζουμε για τον Προϋπολογισμό; Έγκριση
Προϋπολογισμού, χρήσεως 2014. Ποιοι είναι υπέρ;
ΜΕΛΟΣ: Πρόεδρε, αποσύρεται αυτό το 3 συν 5;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πώς ν’ αποσυρθεί;
ΜΕΛΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Πρόεδρε, με όλο το σεβασμό, κάνω υπομονή από το
πρωί, δεν έχω πάρει ούτε μισό λεπτό.. Καλείται το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης
του ΕΔΟΕΑΠ να ψηφίσει επί ενός Προϋπολογισμού του οποίου το περιεχόμενο
μόλις προ διλέπτου πήρε πίσω ο Ταμίας του Οργανισμού. Αν θεωρείτε ότι ο
συγκεκριμένος χειρισμός της υπόθεσης είναι ο ενδεδειγμένος στην κατάσταση
που βρίσκεται ο ΕΔΟΕΑΠ, προχωρήστε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προφανώς το λέω για πολλοστή αλλά και τελευταία φορά, δεν
έχετε

καταλάβει πού βρίσκεται ο ΕΔΟΕΑΠ. Δεν έχετε καταλάβει. Άμα δεν

καταλαβαίνετε..
ΜΕΛΟΣ: Επειδή μάλλον θέλετε να μιλήσουμε και λίγο πιο πολιτικά…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποσώς μ’ ενδιαφέρουν τα πολιτικά και τα κομματικά σου κι εσένα κι
εμένα και όλων..
ΜΕΛΟΣ: Πολιτικά μιλάμε κ. Πρόεδρε πάντα, έχω εδώ και 4 χρόνια βαρεθεί ν’
ακούω ότι είμαι στο χείλος της καταστροφής της πατρίδας μου και επί 4 χρόνια
μου κλέβουν τη ζωή μου και τη ζωή των παιδιών μου. Μη χρησιμοποιείτε το ίδιο
ακριβώς πράγμα κι εσείς και ο Ταμίας. Αυτό μας είπε πριν από λίγο, ότι θα
καταστραφεί ο ΕΔΟΕΑΠ και πρέπει να μας πάρει 2,5 δισεκατομμύρια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, δε μπορώ, τι άλλο να πω; Δε θέλετε; Θα χτυπάμε όλοι το
κεφάλι μας στον τοίχο αύριο. Πάμε παρακάτω. Άμα δεν καταλαβαίνετε, δεν
καταλαβαίνετε. Όσοι δεν καταλαβαίνουν.
(Διαλογικές Συζητήσεις)
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ΜΕΛΟΣ: Πρόεδρε σας παρακαλώ πολύ διευκρινίστε γιατί μπερδέψατε και τους
συναδέλφους, διευκρινίστε αν στον Προϋπολογισμό που πάτε να ψηφίσετε
εξαιρείτε την αύξηση της εισφοράς η οποία καταψηφίστηκε. Διευκρινίστε το.
(Διαλογικές Συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι ακούστε σας παρακαλώ, συνεννοηθήκαμε με τους
νομικούς οι οποίοι λένε ότι μπορούμε να βγάλουμε το 3 σε 5, δηλαδή το 2 που
αρνήθηκε το Σώμα να ψηφίσει και να ψηφίσουμε τον υπόλοιπο Προϋπολογισμό.
Λοιπόν, ξανά ψηφίζουμε τον Προϋπολογισμό με αυτή τη διευκρίνιση, χωρίς το 3
σε 5. Πάμε από την αρχή σας παρακαλώ.

Διεξάγεται ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Έχουμε

79

υπέρ,

32

κατά,

10

λευκά.

Εγκρίνεται

ο

Προϋπολογισμός Χρήσεως 2014.

Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, μια δήλωση θα κάνω.. Εμείς…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς τι είστε δηλαδή;
Δ.

ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ:

Εγώ

κι

άλλοι

50.

Υπάρχει

πρόβλημα;

Μ’

έχουν

εξουσιοδοτήσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα βέβαια υπάρχει πρόβλημα. Εδώ δεν έχουμε παρατάξεις,
είμαστε ΕΔΟΕΑΠ, δεν είμαστε ΕΣΗΕΑ.
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: Αυτά πες τα αλλού Πάνο μου. Να πω εγώ τη δήλωσή μου κι
εσύ κάνε τη δική σου. Λέω λοιπόν, να είναι στα πρακτικά, και μη σβηστεί σας
παρακαλώ, γιατί καμιά φορά χάνονται αυτά, ότι εμείς εκφράζουμε επιφύλαξη ως
προς την έννοια των παρόντων στη συγκεκριμένη ψηφοφορία. Τίποτε άλλο.
Κατάλαβαν οι νομικοί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με τη δήλωση αυτή του κ. Τσαλαπάτη
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8ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Απόφαση περί συνέχισης ή μη της περίθαλψης μελών κατόπιν οριστικής
διαγραφής από Ενώσεις για παράβαση καταστατικών τους διατάξεων
(άρθρο 3, παρ. 7β΄ του Καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι, είναι μέλη ενεργά τα οποία διεγράφησαν από τις
Ενώσεις και είναι αυτή η πρώτη λίστα που θα σας διαβάσω από την ΕΣΗΕΜΘ,
Ένωση

Συντακτών

Θεσσαλονίκης:

Βουτσικάκης

Αναστάσιος,

Καλαμαράς

Γεώργιος, Τσόχλιας Παναγιώτης, Χατζηδημητρίου Τραϊανός. Πού είναι η κα
Καλαντζή; Μισό λεπτό, θα σας ενημερώσω αμέσως.
Γ. ΖΑΓΚΑΝΑΣ: Διαδικαστικά μόνο για να ξέρουμε τι ψηφίζουμε. Επειδή είναι
γενικόλογο αυτό που λέτε και δεν ξέρουμε σε τι συγκεκριμένες περιπτώσεις
αναφέρεται, εγώ θέλω να ξεκαθαρίσει η περίπτωση του Κεδίκογλου απόλυτα
από τις άλλες περιπτώσεις, γιατί στις άλλες περιπτώσεις μπορεί να είναι
καταστατικές παραβάσεις, άλλη βαρύτητα έχει το ένα, άλλη το άλλο. Και θέλω σ’
αυτό το ζήτημα να είμαι καθαρός. Όσον αφορά από τη μια μεριά τον Κεδίκογλου
κι από την άλλη για να μπορούμε να ξέρουμε τι ψηφίζουμε.
ΜΕΛΟΣ: Πάνω σ’ αυτό μια παρέμβαση παρακαλώ: Ο συνάδελφος Καλαμαράς
δεν είναι για καταστατικούς λόγους. Ο άνθρωπος ήταν άνεργος και δε μπορούσε
να πληρώσει τις εισφορές του, γι’ αυτό εγώ ζητώ την εξαίρεση του Καλαμαρά.
Δεν είναι για δεοντολογικούς λόγους. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σ’ ευχαριστώ πολύ, καλά έκανες και το διευκρίνισες. Όπως μ’
ενημερώνει η Προϊσταμένη του ελέγχου, τρεις περιπτώσεις, δηλαδή ο κ.
Καλαμαράς, ο κ. Τσόχλιας και ο κ. Βουτσικάκης, είναι περιπτώσεις τέτοιες που
δεν πλήρωσαν εισφορά και διαγράφονται. Η περίπτωση του κ. Χατζηδημητρίου
είναι διαφορετική, είναι απόφαση πειθαρχική. Είναι διαφορετικό πράγμα. Τον
διέγραψε

το

Πειθαρχικό

τους

για

καταστατικές

παραβάσεις,

δεν

έχω

περισσότερα.
ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Στο Συμβούλιο αποφασίσαμε να τους ξεχωρίσουμε
πάντως.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επαναλαμβάνω, έχουμε διαφορετικές περιπτώσεις. Βουτσικάκης,
Καλαμαράς,

Τσόχλιας,

Ανδρουδής,

Βουδούρη,

Δημητριάδου,

Δημούδη,

Κάσδαγλη, Καμπά, Καρακασίδης, Καρατενίζη, Κουρλή, Μπουγά, Μπούντας,
Νίτσα, Νομικός, Παναγούλιας, Παπαθεμελής, Παπαντωνίου, Σαμαράς και
Χουρμούζη. Όλοι αυτοί είναι από την ΕΣΗΕΜΘ και μας τις έστειλε η ΕΣΗΕΜΘ,
ότι δεν έχουν πληρώσει συνδρομές. Αυτό δεν είναι κα Καλαντζή;
ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, είναι κουρασμένος ο Πρόεδρος. Αυτοί οι συνάδελφοι
είναι που το ζήτησαν μόνοι τους να διαγραφούν. Το διαβεβαιώνει η ΕΣΗΕΜΘ,
είναι τέτοιες περιπτώσεις, απεργοσπασία, μη καταβολή συνδρομών..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ να το ξεκαθαρίσουμε.
ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι απεργοσπασία για τον Τραϊανό Χατζηδημητρίου…
ΜΕΛΟΣ: Ζητούμε την εξαίρεση για τους συναδέλφους οι οποίοι είναι κάποιοι
μεγάλης ηλικίας, με εγκεφαλικά, με διώξεις, με 500 ευρώ σύνταξη που δεν είχαν
πληρώσει τις συνδρομές και γι’ αυτό διεγράφησαν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακούστε σας παρακαλώ την κα Καλαντζή η οποία είναι αρμόδια
Τομεάρχης σ’ αυτά τα θέματα να μας τα ξεκαθαρίσει για να ξέρουμε τι ψηφίζουμε.
Μ. ΚΑΛΑΝΤΖΗ: Συνάδελφοι καλησπέρα. Αυτά τα ονόματα, Ανδρούδης,
Βουδούρη,

Δημητριάδου,

Δημούδη,

Κάσδαγλη,

Καμπά,

Καρακασίδης,

Καρατενίζη, Κουρλή, Μπουγά, Μπούντας, Νίτσα, Νομικός, Παναγούλιας,
Παπαθεμελής, Παπαντωνίου, Σαμαράς και Χουρμούζη, είναι περιπτώσεις οι
οποίες έχουν μεν διαγραφεί από την ΕΣΗΕΜΘ λόγω οφειλών, δηλαδή λόγω του
ότι δεν κατέβαλλαν τις εισφορές, πλην όμως εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι
εξαφανισμένοι από τον ΕΔΟΕΑΠ, σε διαφόρους ελέγχους κατά καιρούς και του
2004 και του 2007 και του 2012 των ανέργων μελών, δεν έχουν εμφανιστεί,
έχουν αναστολή του κλάδου ασθενείας και δεν είναι σαν τους άλλους.
Δεν είναι ίδια η περίπτωση, δεν είναι άνθρωποι που είχαν ενεργό
δικαίωμα στην περίθαλψη και κρινόμαστε τώρα ν’ αποφασίσουμε εάν θα τους
δώσουμε την περίθαλψη.
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ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Πρέπει ν’ αποφασίσει η Γενική Συνέλευση ότι
διαγράφονται. Να τους βγάλουμε..
Μ. ΚΑΛΑΝΤΖΗ: Αυτοί έχουν διαγραφεί από την ΕΣΗΕΜΘ όπως και οι άλλοι για
οφειλές. Η οφειλή είναι μια μορφή καταστατικής παράβασης. Απλώς δεν είναι
σαν τις άλλες. Το λέει το καταστατικό της ΕΣΗΕΜΘ.
ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είναι θέμα ΕΔΟΕΑΠ, είναι θέμα Ενώσεως.
Μ. ΚΑΛΑΝΤΖΗ: Αυτό να το εξετάσετε με την Ένωση. Εγώ το λέω; Το
καταστατικό της Ένωσης το λέει. Δεν είσαστε υποχρεωμένοι να το ψηφίσετε.
Εδώ δίνονται διευκρινίσεις, δε λέμε τι θα κάνετε και τι δε θα κάνετε.
Διευκρινίζουμε τα πρόσωπα για να ξέρετε τι θα ψηφίσετε.
Μ. ΤΟΥΦΕΞΗ: Μια διευκρίνιση: Έχουν διαγραφεί από την ΕΣΗΕΜΘ και είναι
εδώ άνθρωπος από την ΕΣΗΕΜΘ να μας το βεβαιώσει, ναι ή όχι και γιατί.
ΜΕΛΟΣ: Μπορώ να προτείνω κάτι; Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ,
επειδή δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες, να μας φέρει στην επόμενη Γενική
Συνέλευση, δεν ξέρω πότε, για ποιο λόγο διαγράφονται αυτοί οι άνθρωποι. Είναι
πολύ σημαντικό. Υπάρχουν μεταξύ αυτών συνάδελφοι μεγάλης ηλικίας που είναι
δημοσιογράφοι 40 χρόνια, με προβλήματα υγείας..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχουν εμφανιστεί.
Μ. ΤΟΥΦΕΞΗ: Μέχρι να λύσουμε το θέμα, προτείνω να προχωρήσουμε γιατί
φεύγει ο κόσμος, σ’ αυτούς που έχουν αποδεδειγμένα καταδικαστικές αποφάσεις
από τα Πειθαρχικά μεταξύ των οποίων και ο Κεδίκογλου. Ο κόσμος φεύγει και δε
θα ψηφίσουμε. Λοιπόν, για τον Κεδίκογλου και μετά οι άλλοι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η συνάδελφος από τη Θεσσαλονίκη έχει το λόγο.
Δ. ΜΠΟΚΟΥ: Συνάδελφοι, κάνουμε και κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Τη στιγμή
που διεγράφησαν από τα πρωτοβάθμια όργανα, ο ΕΔΟΕΑΠ δεν έχει καμία
δουλειά να τους έχει εγγεγραμμένους. Τους διέγραψε το Πρωτοβάθμιο. Εννοώ οι
Ενώσεις κ. Τσαλαπάτη, οι πρωτοβάθμιες. Για να εγγραφεί ένα μέλος στον
ΕΔΟΕΑΠ περνάει πρώτα από τις Ενώσεις. Εάν δεν εγγραφεί στην Ένωση δεν
μπορεί

να εγγραφεί στον ΕΔΟΕΑΠ. ταν διαγράφει η Ένωση ένα μέλος,

διαγράφει και ο ΕΔΟΕΑΠ.
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Μ. ΤΟΥΦΕΞΗ: Γίνεται κωλυσιεργία. Προχωρούμε στο θέμα Κεδίκογλου. Μετά οι
άλλοι συνάδελφοι. Έπρεπε να το πεις πρώτο αυτό Πρόεδρε αυτό το θέμα και όχι
τους άλλους.
Α. ΜΟΣΧΟΥΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, μια επισήμανση για τους ανθρώπους της
ΕΣΗΕΜΘ. Επειδή δεν υπάρχει εκπρόσωπος της ΕΣΗΕΜΘ εδώ γιατί είχαμε χθες
εκλογές, η περίπτωση του κ. Χατζηδημητρίου είναι τελείως διαφορετική. Είναι
πειθαρχικό παράπτωμα, έχει διαγραφεί από το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό
όργανο διότι ως Διευθυντής κυριακάτικης εφημερίδας εξέδωσε φύλλο τη στιγμή
που η ΕΣΗΕΜΘ είχε εξαγγείλει απεργία.
Εγώ σας ενημερώνω, το τι θα ψηφίσετε εσείς το αποφασίζετε. Για
τους άλλους συναδέλφους αφορά καταστατικές διατάξεις που λένε…, να σας
ενημερώσω και αποφασίστε. Αφορά το γεγονός ότι για 5 ολόκληρα χρόνια δεν
έχουν καταβάλλει εισφορές, δεν έχουν παρουσιαστεί σε Γενικές Συνελεύσεις και
δεν έχουν απαντήσει σ’ αυτές τις ερωτήσεις και τις επισημάνσεις που τους έκανε
η Ένωση, τι μέλλει γενέσθαι. Δεν έχουν δώσει σημείο ζωής.
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Α. ΜΟΣΧΟΥΛΑΣ: Δεν είπα τι θα κάνετε κ. Τσαλαπάτη, σας ενημερώνω, η μία
περίπτωση του κ. Χατζηδημητρίου λέει αυτά και οι άλλες περιπτώσεις είναι αυτές
που σας είπα.
ΕΛ.

ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ:

Τόσα

χρόνια

μιλάμε

για

εκκαθάριση

μητρώου,

επιτέλους…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι, ησυχία, ακούστε. Καθίστε. Θα καθίσετε κάτω να
τελειώνουμε καμιά φορά; Θέλουμε να φύγουμε. οι 18 περιπτώσεις που ανέφερε
η κα Καλαντζή προηγουμένως και μίλησε και ο κ. Μοσχούλας, είναι οι άνθρωποι
οι 18 εξαφανισμένοι από την ΕΣΗΕΜΘ. Είναι χρόνια διαγραμμένοι στον
ΕΔΟΕΑΠ, δεν εμφανίστηκαν αυτοί οι 18, δεν έχουν σχέση με τους 4 τους
προηγούμενους και με τον Χατζηδημητρίου. Είναι άλλη ιστορία ετούτη. Δεν
εμφανίστηκαν ποτέ.
Τους διέγραψε η ΕΣΗΕΜΘ και μας στέλνει κι εμάς τώρα να τους
διαγράψουμε. Για να τους διαγράψουμε όμως εμείς, πρέπει να περάσει από τη
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Γενική Συνέλευση από ‘δω. Πάμε για τους 18. Ποιοι είναι υπέρ της διαγραφής
των συναδέλφων αυτών, με μια διευκρίνιση. Ακούστε τι ψηφίζουμε: Σε
περίπτωση που παρουσιαστούν και τακτοποιήσουν οποιαδήποτε οικονομική και
ασφαλιστική εκκρεμότητα, θα επανεγγραφούν. Το προβλέπει το καταστατικό.
Δεν είναι άνεργοι αυτοί, έχουν εξαφανιστεί λέμε, εδώ είναι οι
άνεργοι, άλλη κατάσταση. Ποιοι είναι υπέρ των 18; Είναι φανερό, δεν μετράμε.

Διεξάγεται ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός

Πάμε στους 3 του πρώτου καταλόγου για τους οποίους μίλησε η κα
Καλαντζή και είπε ότι είναι οφειλές και δε μπόρεσαν να τις ξεχρεώσουν. Είναι ο κ.
Βουτσικάκης, Καλαμάρας και Τσόχλιας. Αυτοί οι τρεις είναι διαφορετικοί. Μετά
πάμε στις άλλες περιπτώσεις. Αυτή είναι διαφορετική περίπτωση.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ: Πρόεδρε, εδώ δε φέρνουμε τον Κεδίκογλου και
διαγράφουμε τους παππούδες με τα εγκεφαλικά με αυτό τον τρόπο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πες μου τι να κάνουμε. Για τους τρεις είναι διαφορετική περίπτωση,
δεν πλήρωσαν συνδρομές, είναι άνεργοι και τέτοια. Ποιοι είναι υπέρ της
διαγραφής; Ποιοι είναι κατά της διαγραφής;

Διεξάγεται ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Εγκρίνεται

κατά

πλειοψηφία

η

παραμονή

των

κ.κ.

Βουτσικάκη, Καλαμάρα και Τσόχλια ως μέλη του ΕΔΟΕΑΠ. Παραμένουν.
Εννοείται ότι παραμένουν μέλη αν πληρώσουν τις συνδρομές και όλα αυτά
αργότερα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε στην περίπτωση του κ. Τραϊανού Χατζηδημητρίου, δε
χρειάζεται να σας πω περισσότερα... Tα είπε και ο κ. Μοσχούλας. Ποιοι είναι
υπέρ της διαγραφής;
ΚΟΝΤΡΑΡΟΥ: Μαζί με Κεδίκογλου.
ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: Μαζί με τον Κεδίκογλου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι μαζί με τον Κεδίκογλου;
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛOY: Μα τι λέτε τώρα; Για έναν έναν ψηφίζουμε. Σε παρακαλώ…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιοι είναι κατά; Κατά, δεν βλέπω. Και ο Χατζηδημητρίου.
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Παμψηφεί είναι έτσι; Παμψηφεί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Πού είναι οι Νομικοί τώρα; Έχουμε την περίπτωση του

Κεδίκογλου.
ΜΕΛΟΣ: Κεδίκογλου, να τελειώνουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Πώς θα το φέρω του κ. Κεδίκογλου τώρα; Πού είναι οι Νομικοί
οι δικοί μου;
ΜΕΛΟΣ: Πρόεδρε με τρόπο να του το φέρεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περιμένετε. Ψύχραιμα…ψύχραιμα.
ΜΕΛΟΣ: Θα πάρουμε την απόφαση, θα πάτε στο Δ.Σ. και τέλος.
ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Για να πάρετε απόφαση, πρέπει να υπάρχει απόφαση
Δ.Σ. πρώτα, κατάλαβες; Γι΄ αυτό φώναζα στην αρχή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παιδιά, κάποιος έχασε το κινητό του, σας παρακαλώ. Όποιος
έχασε το κινητό του, εδώ μπροστά είναι να περάσει να το πάρει.
(Διαλογικές Συζητήσεις)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, πάμε στον Κεδίκογλου. Για τον Κεδίκογλου, όπως
ενημερωθήκατε συνάδελφοι, δεν πέρασε στο Διοικητικό Συμβούλιο του
ΕΔΟΕΑΠ. Για να το φέρω στη Γενική Συνέλευση, έπρεπε να περάσει πρώτα
σύμφωνα με το καταστατικό, είναι κι άλλη μια περίπτωση, είναι δύο, είναι και μία
στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Κεδίκογλου και η κα Πρωτοψάλτη. Είναι δυο περιπτώσεις,
ο Κεδίκογλου και η Πρωτοψάλτη από Θεσσαλονίκη η Πρωτοψάλτη. Από
πειθαρχικά είναι.
Το φέραμε στο Διοικητικό Συμβούλιο, δε μπορέσαμε να πάρουμε
απόφαση οπότε δεν έχω αρμοδιότητα.. Εγώ δικαίωμα δεν έχω να το φέρω εδώ,
όμως…ρε Σοφία τι μου λες ρε γαμώτο, θα με αφήσετε ήσυχο; Εγώ δεν έχω
δικαίωμα να το φέρω αυτό, αν το φέρω έχω παράβαση καταστατική. Γιατί. Και
σας μιλάει… Εάν το φέρω αυτό είναι 2, 3 και 1 λευκό. Άσε τώρα ποιοι ψήφισαν.
Εγώ είμαι υπέρ της διαγραφής, τι να πω τώρα..
Μ. ΤΟΥΦΕΞΗ: Πρόεδρε, η συνέλευση θέλει να ψηφίσει. Εσύ διαχωρίζεις τη θέση
σου, η συνέλευση διαχωρίζει τη δική της, θα πάρει απόφαση και θα έχει την ισχύ
που έχει της Γενικής Συνέλευσης. Συμφωνείτε ή όχι; Λοιπόν, θα τεθεί σε
ψηφοφορία. Από κει και πέρα το Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει την ευθύνη του
για την απόφαση που πήρα ή δεν πήρε. Είναι ξεκάθαρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Τουφεξή, προφανώς έχεις μπερδέψει τους ρόλους. Είσαι
Πρόεδρος του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και όχι της Γενικής
Συνέλευσης.
Μ. ΤΟΥΦΕΞΗ: Πρόταση ως μέλος κάνω και καθόλου δεν πάω να σας πάρω τα
officia.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποσώς μ’ ενδιαφέρουν τα officia. Μ’ ενδιαφέρει η νομιμότητα και η
σοβαρότητα.
Γ. ΓΙΟΥΚΑΚΗΣ: Επί της διαδικασίας κ. Πρόεδρε μήπως και διευκολύνω τα
πράγματα: Το Προεδρείο του ΕΔΟΕΑΠ εάν καλά κατάλαβα, συνεδρίασε το
προηγούμενο χρονικό διάστημα, χθες και μας έφερε ως πρόταση να
διαγράψουμε από τον ΕΔΟΕΑΠ τρεις ανέργους συναδέλφους μας που δεν έχουν
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λεφτά να πληρώσουν τις εισφορές τους. Αυτό ήταν απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου. Σωστά καταλαβαίνω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, σωστά.
Γ. ΓΙΟΥΚΑΚΗΣ: Αυτή την απόφαση φέρατε εδώ, να διαγράψουμε τρεις ανέργους
οι οποίοι δεν είχαν χρήματα για να πληρώσουν τις εισφορές. Πάμε λοιπόν
παρακάτω. Η απόφαση που αφορά στην περίπτωση του οριστικά διαγραφέντος
από την ΕΣΗΕΑ και με βάση την απόφαση του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού,
πρώην συναδέλφου Σίμου Κεδίκογλου, ετέθη στο Διοικητικό Συμβούλιο; Ετέθη,
συζητήθηκε και ποια ήταν η απόφαση;
Διότι εγώ έχω αντιληφθεί από όλη τη φιλολογία όλης της ημέρας,
ότι τελικά το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ τα συζήτησε όλα εμπρόθεσμα
και για τη συγκεκριμένη περίπτωση τοποθετείται με λευκή ψήφο. Το καταστατικό
αναφέρει, εάν μου επιτρέπετε, ότι κυρίαρχο όργανο για τη μόνιμη διαγραφή και
από τον ΕΔΟΕΑΠ είναι η Γενική Συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ μετά από εισήγηση και
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΟΕΑΠ.
Εσυζητήθη, απεφασίσθη, ως λευκή ψήφος σας. Επ' αυτής της
ψήφου θα τοποθετηθείτε…
Γ. ΑΓΓΕΛΗΣ: Όχι, δεν είναι ακριβές ότι η ψήφος ήταν λευκή. Το Διοικητικό
Συμβούλιο συνεδρίασε με 6 μέλη. Τα 3 μέλη ψήφισαν για τη διαγραφή του, 2
ψήφισαν λευκό και ένας κατά. Γι’ αυτό το λόγο δεν πήρε απόφαση. Οι 3 εδώ
ψηφίσαμε για τη διαγραφή. Δύο ψήφισαν λευκό, ήταν η κα Σπανοπούλου και οι
δύο Θεσσαλονικείς.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ: Ήμασταν έξι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, διευκρινίστηκαν, Γιώργο Γιουκάκη τα κατάλαβες; Δεν
πέρασε, κι αφού δεν πέρασε πώς να στο φέρω εγώ εδώ;
Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Πάνο, τα συλλογικά όργανα που διοικούν δε μπορούν
να κάνουν του κεφαλιού τους. Πορεύονται με αρχές. Δε μπορεί να λέμε σήμερα
ότι το Διοικητικό Συμβούλιο γι’ αυτόν που τιμωρήθηκε με οριστική διαγραφή από
τη Θεσσαλονίκη να τον διαγράψουμε και για τον άλλον να ψηφίζουμε μία έτσι και
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μια γιουβέτσι. Γιατί τίθεται θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο, αν μπορεί να κάνει
τέτοιες διαφοροποιήσεις γιατί υπεισέρχεται πλέον το στοιχείο της μεροληψίας.
Λοιπόν, είναι ζήτημα αυτό το οποίο θα πρέπει ουσιαστικά ν’
αντιμετωπισθεί. Αυτή είναι η θέληση του ανωτάτου οργάνου, είτε συμφωνούν,
είτε διαφωνούμε πρέπει η τακτική του ΕΔΟΕΑΠ να είναι ενιαία προς όλους όταν
έχουν τα ίδια δεδομένα. Και το ίδιο δεδομένο είναι η διαγραφή η πειθαρχική, η
οριστική. Από κει και πέρα προσωπικά η εκτίμησή μου είναι ότι ο κ. Κεδίκογλου
όπως συνήθως γίνεται στα Δικαστήρια και όποιος πάει θα τ’ ανατρέψει. Ας τ’
ανατρέψει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, αλλά δε μας λες τι κάνουμε εδώ τώρα, εγώ τι κάνω εδώ τώρα;
Δεν λες πρόταση.
Τ. ΚΟΝΤΡΑΡΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ας κάνουμε μια υπόθεση: Εάν το βάλετε το
θέμα Κεδίκογλου στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τρία
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έρθουν και η ψηφοφορία επαναληφθεί η
ίδια, δε θα τεθεί ποτέ το θέμα Κεδίκογλου αφού έχει διαγραφεί από την Ένωση
Συντακτών; Αυτό μου λέτε, ότι δε θα τεθεί ποτέ στη Γενική Συνέλευση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ασφαλώς και θα τεθεί και πάλι. Τι θα κάνουμε; Αφού είναι
διαγραμμένος από την ΕΣΗΕΑ. Δεν μπορώ να τον έχω εγώ.
Τ. ΚΟΝΤΡΑΡΟΥ: Συμφωνώ. Αποδεχόμαστε λοιπόν ότι αυτό το αδιέξοδο στο
οποίο ενδεχομένως σκόπιμα ή μη, δε θέλω να το κρίνω, οδηγούν το Διοικητικό
Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ, πρέπει να λυθεί, να ξεπεραστεί με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ότι θα δικαιωθεί το ξέρω, αλλά εγώ τι κάνω τώρα;
Γ. ΖΑΓΚΑΝΑΣ: Για να διευκολύνω, νομίζω ότι τη λύση μας την έδωσε ο
Αποστολόπουλος ο οποίος είπε, χρειάζεται να έχουμε ίδια αντιμετώπιση
απέναντι σε όλους αυτούς που προτάθηκαν εδώ ν’ αντιμετωπισθεί το ζήτημα,
που ονομαστικοποιήθηκαν πια. Στη βάση αυτή πρέπει να ψηφίσουμε και για τον
κύριο Κεδίκογλου, ανεξάρτητα ποια είναι η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Πρέπει να ψηφίσουμε. Υπέρ, κατά, λευκά.
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Επειδή και για τους άλλους και γι’ αυτόν υπάρχει απόφαση της
ΕΣΗΕΑ να μη μένουμε στο περί διαγραμμάτου.
Θ. ΒΑΡΙΚΟΣ: Είναι πανεύκολο το θέμα, αρκεί να υπάρχει βούληση και ειλικρίνεια
και παλικαριά, θάρρος, εννοώ πολιτικό κτλ.: Οι δυο Θεσσαλονικείς που έφυγαν,
τι είχαν ψηφίσει ή τι είχαν πει ότι θα ψήφιζαν στην περίπτωση του Κεδίκογλου;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έλειπαν Θόδωρε.
Θ. ΒΑΡΙΚΟΣ: Τι είπαν στο Διοικητικό Συμβούλιο; Ότι είναι υπέρ της διαγραφής;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απουσίαζαν βρε αδερφέ μου.
Θ. ΒΑΡΙΚΟΣ: Τι γνώμη έχουν εκφράσει; Τι βούληση, τι θέληση, να διαγραφεί ή
όχι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα δεν εξέφρασαν, αφού δεν ήταν εκεί.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, σας θυμίζω ότι ο κ. Καταϊφτσής…
Θ. ΒΑΡΙΚΟΣ: Πάμε από τη Θεσσαλονίκη.. Εδώ πέρα έχουμε απαρτία. Έναςένας τι ψηφίζετε και να βγει απόφαση εδώ πέρα. Γίνεται και παραγίνεται. Θέληση
χρειάζεται. Τι ψηφίζεις Ελένη;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε γίνεται αυτό, ρωτήσαμε τους νομικούς. Ο κ. Τσαλαπάτης μήπως
έχει πρόταση; Την πρόταση ψάχνουμε, πώς νομιμοποιούμαστε, αυτό ψάχνω
εγώ τώρα, πώς νομιμοποιούμαστε να προχωρήσουμε.
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι ήθελα την προσοχή σας. Επειδή το
θέμα είναι μονόδρομος, ο κ. Κεδίκογλου δεν είναι πλέον συνάδελφός μας, μέλος
της ΕΣΗΕΑ. Επειδή η κα Αντωνιάδου σας έστειλε το χαρτί με καθυστέρηση λίγο,
θα μπορούσε να έχει έρθει το χαρτί πριν από δυο Συμβούλια, για να συζητήσετε,
είναι μονόδρομος.
Ο κ. Κεδίκογλου έχει διαγραφεί από την ΕΣΗΕΑ και η απόφαση
είναι τελεσίδικη. Μόνο στα πολιτικά Δικαστήρια. Μπορεί ο άνθρωπος να πάει να
κάνει τη δουλειά του, έχει κάνει και μια δήλωση μάλιστα. Εσείς είστε 6, οι 3
ψηφίσατε, οι 2 λευκό, ο ένας είπε όχι. Ο καθένας έχει το δικαίωμά του και την
κρίση του. Κατά κρίσιν αγαθού ανδρός γιατί δεν ήταν κυρίες μπροστά το λέω.
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Λέω λοιπόν ότι όπως πριν από λίγο ο αγαπητός και έγκριτος και
καθ’ όλα άξιος Ταμίας Γιώργος Χριστόπουλος απέσυρε την πρότασή του από την
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάρχει ένα ενδεχόμενο και είναι και
αντρίκιο αυτό άμα το κάνει. Έμαθα ότι είπε κάποιος ότι είναι πολιτική δίωξη. Όχι
εσύ Γιώργο, ξέρω ποιος το είπε αλλά δε μ’ ενδιαφέρει. Μπορεί να πει,
συμβιβάζομαι με την άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ όταν είμαι
και σε μια παράταξη που είναι η Πρόεδρος φερ’ ειπείν, αν είναι.
Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής: Όπως προηγουμένως,
γιατί είναι κυρίαρχο όργανο η Γενική Συνέλευση, ο κ. Καινούργιος δεν έφυγε είναι
εδώ άμα είναι να τον καλέσουμε να γνωμοδοτήσει, λέω το εξής: όπως
προηγουμένως

αλλάξατε την ημερήσια διάταξη και βγάλατε κάτι από μέσα και

το ψήφισε ο κόσμος, εγώ επιφυλάχθηκα Πάνο το είδες, είμαι από το
Μεταξουργείο και τα γνωρίζω αυτά και εν πάση περιπτώσει να επιφυλασσόμεθα
σ’ αυτά, λεφτά είναι, μπορείτε ν’ αλλάξετε την ημερήσια διάταξη και να τον βάλετε
μέσα ως απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, να τη συμπληρώσετε με πρόταση
της συνέλευσης.
Μπορείτε να τη συμπληρώσετε και από κει και πέρα να κάνετε
ψηφοφορία. Και τα δύο θέματα μπορεί να τα γνωμοδοτήσει ο κ. Καινούργιος
όπως γνωμοδότησε πριν, για τους παρόντες με τόσο μεγάλη άνεση.
Καταλαβαίνεις τι λέω Γιώργο, έτσι; Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ν’ ακούσουμε και τον κ. Χριστόπουλο, τον Ταμία.
Γ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Συνάδελφοι, επειδή άκουσα το συνάδελφο εδώ τον οποίο
δεν τον γνωρίζω, που είπε «να μας πει ο κ. Χριστόπουλος γιατί ψήφισε λευκό»,
λοιπόν αυτό το κλίμα της τρομοκρατίας δεν το δέχομαι. Δεν έχω μάθει στη ζωή
μου, ήμουν 35 χρόνια στο ΔΟΛ, δεν είναι κανένας εδώ, να δούμε ποιος θα πει
κάτι απέναντί μου, όταν μπήκε το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο, μια μέρα πριν
από τη Γενική Συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ, μπήκε μαζί του Κεδίκογλου και της
κυρίας από τη Θεσσαλονίκη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Πρωτοψάλτη από τη Θεσσαλονίκη.
Γ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ από την αρχή δηλώνω στο Συμβούλιο τη δήλωσή μου
και οι συνάδελφοι ξέρουν, είπα ότι εγώ είμαι τελείως σε αντίθετη παράταξη από
174

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – 4/6/2014

τον κ. Κεδίκογλου, αλλά θα μιλήσω σα να ήταν ο οποιοσδήποτε συνάδελφος.
Εγώ παραμονή της Γενικής Συνέλευσης να μου φέρουν ένα χαρτί και να μου
πουν «αποφάσισε», λέω δεν το κάνω ούτε γι’ αυτόν ούτε για την προηγούμενη
συνάδελφο και ψηφίζω λευκό. Και εγώ και η κα Ζαφειροπούλου. Καμία σχέση
δεν έχω με τη Νέα Δημοκρατία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ν’ ακούσουμε τον Πρόεδρο, σεβαστείτε τον Πρόεδρο,

το

συνάδελφο Σαββίδη.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Γ.

ΣΑΒΒΙΔΗΣ:

Αρχικά

συμμερίζομαι

και

υποστηρίζω

αυτά

που

είπε

προηγουμένως ο Δημήτρης Τσαλαπάτης. Ένα. Δεύτερον, όντως υπάρχει ένα
τυπικό πρόβλημα και όπως το έθεσε τώρα, αυτή τη στιγμή ο Χριστόπουλος.
Όμως το ουσιαστικό είναι ότι σήμερα από το πρωί μέχρι τώρα, συζητάμε
συνεχώς την απόφαση των δυο Πειθαρχικών Συμβουλίων που διέγραψαν αυτόν
τον κύριο από την ΕΣΗΕΑ και εμείς όλοι μαζί ζητούσαμε από το πρωί τη
διαγραφή του και από τον ΕΔΟΕΑΠ.
Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεών μας, ο Γιώργος
Παυλόπουλος απευθύνθηκε στο Σώμα και το Σώμα με μια στεντόρεια φωνή ήταν
υπέρ της διαγραφής. Μην κάνουμε πως το ξεχνάμε αυτό, όταν είναι επί της
διαδικασίας παρακαλώ. Και επειδή παραμείναμε εδώ όλοι για να ψηφίσουμε
αυτά που θέσαμε και είναι αδύνατο και θα είναι προσβολή προς τους
συναδέλφους που παρέμειναν εδώ μέχρι πέρατος, να μην υπολογίζουμε την
άποψή τους, πρέπει να τεθεί σε ψηφοφορία η περίπτωση Κεδίκογλου και από κει
και πέρα βλέπουμε τι θα γίνει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε καταλαβαίνω αλλά δε μου λες πώς μπορώ εγώ να το κάνω αυτό
χωρίς να παρανομώ…Αν ήσουν στη θέση μου εδώ τι θα έκανες;
(Διαλογικές Συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πότε να το γράψω στην ημερήσια; Η ημερήσια είναι εδώ και ένα
μήνα. Η κα Κοντράρου που είναι και του δικαστικού, μήπως μας δώσει καμία
λύση;
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Τ.

ΚΟΝΤΡΑΡΟΥ:

Κύριε

Πρόεδρε,

μετά από

την τοποθέτηση του κ.

Χριστόπουλου ο οποίος είπε ότι μέσα σε 24 ώρες δε μπορούσε ν’ αποφασίσει, τι
έπρεπε ν’ αποφασίσει; Έπρεπε να ελέγξει το Πειθαρχικό; Δηλαδή έπρεπε να
γίνει Γ’ βαθμός; Αναιρετικό Δικαστήριο είσαστε; Το Διοικητικό Συμβούλιο
αποδέχεται ή όχι την πρόταση των Ενώσεων.
Οι Ενώσεις δεν είναι τυχαίο, είναι εταίροι μας. Οι Ενώσεις μας είναι
οι εταίροι μας. Τι θα έκανε ο κ. Χριστόπουλος, θα έλεγε ότι το δευτεροβάθμιο
Πειθαρχικό της Ενώσεως Συντακτών έκρινε κακώς; Δεν καταλαβαίνω τι περίμενε,
ποιες είναι οι αρμοδιότητές του και πώς το αντιλαμβάνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ περίμενα να μου δώσεις λύση τώρα κι εσύ μου κάνει κριτική
του Χριστόπουλου.
Γ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δήλωσα στο Συμβούλιο, αν για όποιο λόγο αναβληθεί η
Γενική Συνέλευση και γίνει αύριο, μεθαύριο, εγώ θα ψηφίσω «ναι». Αν το θέμα
μπει στη Γενική Συνέλευση και αποφασίσει, εγώ θα ψηφίσω υπέρ της διαγραφής.
Γ. ΑΓΓΕΛΗΣ: Πρόεδρε επί της διαδικασίας, έχω ζητήσει εδώ και ώρα.
ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Σας είπα από το πρωί, να ψηφίσουμε εδώ μπροστά σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακούστε τον κ. Αγγέλη.
Γ. ΑΓΓΕΛΗΣ: Έχω κάνει μια πρόταση δυο φορές, την επαναφέρω για τρίτη.
Νομίζω ότι η συνέλευση έχει εκφράσει με κάθε τρόπο τη διάθεσή της και την
ανάγκη της να εκφραστεί πάνω στο θέμα διαγραφής ή όχι Κεδίκογλου. Πιστεύω
λοιπόν ότι το Προεδρείο πρέπει να σεβαστεί την άποψη της συνέλευσης να
εκφραστεί, να γίνει ψηφοφορία επ' αυτής της έκφρασης και η απόφαση αυτή να
είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο που θα εξετάσει το θέμα της διαγραφής. Είναι
η τρίτη φορά που το προτείνω, να δούμε αν θα πάμε και τέταρτη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Αντωνιάδου, η Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ έχει το λόγο.
ΜΕΛΟΣ: Θες να το διαλύσεις, να φύγουν όλοι.
ΜΕΛΟΣ: Παίζουμε. Οκτώ ώρες παίζουμε εδώ μέσα.
Μ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ: Επί της διαδικασίας κ. Πρόεδρε: Συνάδελφοι, καταλαβαίνω
ότι μπορεί κάποιες φορές να θέλουμε να είμαστε ευχάριστοι. Θέλετε και την
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προσωπική μου άποψη; θα σας την πω. Θέλετε να πάρετε μια απόφαση σήμερα
για τον Κεδίκογλου που θα καταρρεύσει σ’ ένα Δικαστήριο;
(Διαλογικές Συζητήσεις)
Μ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ: Θα σας παρακαλέσω, εγώ καταλαβαίνω τους συναδέλφους
της ΕΡΤ, τους καταλαβαίνω γιατί έχουν χάσει τις δουλειές τους. Παρακαλώ κύριε
Αποστολόπουλε…παρακαλώ. Τρία πράγματα θέλω να πω αν μου επιτρέπετε:
Θα κατανοήσω απόλυτα όπως το καταλαβαίνουμε όλοι την οργή των
συναδέλφων της ΕΡΤ..
(Διαλογικές Συζητήσεις)
Μ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ: Παρακαλώ. Δεν θα μου το στερήσετε το δικαίωμα να μιλήσω.
Θα μιλήσω. Θα παρακαλέσω ανθρώπους που είναι σε Διοικητικά Συμβούλια,
όπως είναι τα Πειθαρχικά, συλλογικά όργανα, όταν είμαστε σε διαδικασίες και
στα τμήματά τους όταν μας καλούν ζητάνε να τηρούμε τις διαδικασίες και θ’
αναφερθώ και της το είπα της κας Τουφεξή το πρωί, όταν με κάλεσες στο
Πειθαρχικό προχθές και με ρώτησες αν είχε το δικαίωμα από την ημερήσια
διάταξη η Σπανοπούλου να θέτει αυτά, και σου είπα ότι δεν είχε το δικαίωμα και
με ρώτησες και την εγκαλείς γι’ αυτά…
Μ. ΤΟΥΦΕΞΗ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, σεβαστείτε την Πρόεδρο.
(Διαλογικές Συζητήσεις)
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: Αβαντάρεις τον Κεδίκογλου…
Μ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ: Επίσης, αβάνταρες εσύ Τσαλαπάτη όταν έθεσες εν
αμφιβόλω την απαρτία της συνέλευσης. Την αβάνταρες εσύ για άλλο λόγο.
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Μ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ: Όταν εσύ θέτεις θέμα μη νόμιμης σύνθεσης διότι είναι μικρή η
συνέλευση αυτή τη στιγμή, θα σου πω: Εσύ τον αβάνταρες, εσύ αβάνταρες τη
συνέλευση.
Δ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
(Διαλογικές Συζητήσεις)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ! Δε μπορεί να μιλήσει η Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ; Τι
είναι αυτά; Δεν τη διόρισες εσύ κυρία μου, την ψήφισαν!
ΜΕΛΗ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σεβασμό!
(Διαλογικές Συζητήσεις)
Μ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ: Ξέρετε, καθώς ερχόμουν μ’ ένα ταξί που πήρα απέναντι από
την ΕΣΗΕΑ για να έρθω πίσω γιατί είχαμε εργασιακή συνάντηση, μου είπε ο
ταξιτζής:

Τι

πέφτουν

στο

ΤΙΤΑΝΙΑ,

πυροβολισμοί;

Διότι

ήταν

κάτω

προηγουμένως . Θέλετε να φωνάξετε; Φωνάξτε συνάδελφοι!
ΜΕΛΟΣ: Πυροβολισμοί με μπαζούκας Μαρία! Μας δουλεύετε εδώ; Θέλετε να το
διαλύσετε όλο; Σόμπολε για να μην πάρεις απόφαση; Ντροπή αυτό!
Μ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ: Ποιο να διαλύσουμε; Συνάδελφοι, οι διαδικασίες… Κύριε
Τσαλαπάτη, είσαι ο πρώτος που έθεσες εν αμφιβόλω τη συνέλευση στο θέμα του
προϋπολογισμού. Στο θέμα του προϋπολογισμού Δημήτρη Τσαλαπάτη.
Η πρότασή μου είναι συνάδελφοι, είναι ότι για να είναι ισχυρή η
απόφαση διαγραφής Κεδίκλογλου, πρέπει να προβλέπεται στην ημερήσια
διάταξη. Αλλιώς θα πάμε εκεί που είναι να πάμε.
ΜΕΛΟΣ: Συνάδελφοι, κυρίαρχο όργανο αυτή τη στιγμή είναι η συνέλευση.
Μπορούμε μέσα στην ημερήσια διάταξη να προσθέσουμε ένα θέμα που ζητά η
συνέλευση. Μπορούμε να ψηφίσουμε εάν θέλουμε να προστεθεί στην ημερήσια
διάταξη και αυτό το θέμα. Άρα, μπορούμε να ψηφίσουμε: Θέλει η συνέλευση να
προστεθεί αυτό το θέμα; Και αν θέλει ν’ αποφασίσουμε.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ: Κύριοι συνάδελφοι λίγο την προσοχή σας. Ένα λεπτό
παρακαλώ. Με προκάλεσε η ομιλία της Προέδρου της ΕΣΗΕΑ. Δε θ’ απαντούσα
στην κα Αντωνιάδου, αλλά επειδή έχουμε υπομονή και εξαντλήθηκε, στα χαρτιά
ο κ. Κεδίκογλου, και να το πουν οι Υπηρεσίες, έχει πάψει να έχει ΕΔΟΕΑΠ από
τις 31/7/2013. Δεν πληρώνει, δεν έχει. Δηλαδή δεν τον θέλει. Ένα το κρατούμενο.
Ναι βεβαίως. Εγώ μιλάω με στοιχεία, δεν μιλάω στον αέρα.
Δεύτερον: Είναι ο Πρόεδρος λέει σε δύσκολη θέση. Στη Γενική
Συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ όπως και της ΕΣΗΕΑ, ο Πρόεδρος κάνει αυτό που λέει
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το κυρίαρχο όργανο: Προεδρεύει Εδώ δεν είναι ο Πρόεδρος, γεια σας τι κάνετε κ.
Πρόεδρε, ξεκινήστε. Προεδρεύει. Ως Προεδρεύων λοιπόν, θα πρέπει να φέρει το
θέμα όταν βλέπει ότι υπάρχει γενική κατακραυγή για έναν αντισυνάδελφο που
άφησε στο δρόμο 4.000 άτομα και το Ταμείο δεν έχει πια εισφορές από αυτό. Και
σε λίγο θ’ αναγκαστούμε να πληρώνει το Ταμείο τους συναδέλφους μας για να
έχουν περίθαλψη.
Σοβαρευτείτε όλοι εδώ! Είτε είστε η Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, είτε
είστε ο Πρόεδρος δεν ξέρω ποιου άλλου Ταμείου. Εδώ πέρα είμαστε σοβαροί.
Έχουμε έναν αντισυνάδελφο με κεφαλαία γράμματα, ο οποίος πυροβόλησε εξ
επαφής μαζί με τον κ. Παντελή Καψή, 6.000 ανθρώπους. Τελειώνετε!
Διαγράφεται και τελειώνουμε!
Και τα πρωτοβάθμια, τα πειθαρχικά, τα δευτεροβάθμια, τα
σεβόμαστε. Είμαστε μέλη της ΕΣΗΕΑ. Μπορεί ο κ. Χριστόπουλος να λέει «εγώ
ως μέλος της ΕΠΗΕΑ δεν το σέβομαι». Μπορεί να το πει άμα θέλει, δικαίωμά του
να ψηφίζει ό,τι θέλει, αλλά εμείς που είμαστε μέλη της ΕΣΗΕΑ και παραμένουμε
σε αυτό το χώρο, είμαστε υποχρεωμένοι να σεβόμαστε τις αποφάσεις των
Πειθαρχικών. Τελεία και παύλα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι, για να τελειώνουμε, εγώ δεν έχω δικαίωμα να το
φέρω, το επαναλαμβάνω αυτό και καταλάβετέ το. Δε μπορώ. Όμως, παρανομία
είναι, αλλά δε μπορώ να κάνω διαφορετικά.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατ’ απαίτηση της Γενικής Συνέλευσης θα το φέρω το θέμα προς
ψηφοφορία τώρα. Όμως να γνωρίζετε ότι η όποια απόφαση, αυτή που θα
πάρουμε, που είναι γνωστό βέβαια τι απόφαση θα πάρουμε, είναι άκυρη. Αυτό
είναι βέβαιο ότι είναι άκυρη. Δεν ξέρω πόσο είναι νόμιμη, αυτή είναι η
πραγματικότητα.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ: Γι’ αυτό λοιπόν έλειπε η Σπανοπούλου χθες, για να μην
πάρει θέση.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωρούμε στην ψηφοφορία
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Σ. ΑΔΑΜΙΔΟΥ: Το Σώμα αισθάνεται ότι έχει στηθεί αυτή η ιστορία. Κύριε
Σόμπολε, επειδή επικαλεστήκατε πολλές φορές νομικούς. Λοιπόν, αν είναι εδώ
και άλλοι νομικοί, εγώ είμαι και νομικός, όπως ξέρω επίσης είναι και ο Γιάννης.
Δεν είναι καθόλου άκυρο το να προτείνουμε σαν Γενική Συνέλευση πρόταση να
μπει στην ημερήσια διάταξη, η πρόταση διαγραφής και η δεύτερη ψηφοφορία….
ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Σ. ΑΔΑΜΙΔΟΥ: Μη λες δεν κρίνεται.. Νομικούς δεν ήθελες; Νομικός είμαι και σου
λέω ότι έτσι ισχύει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μωρέ νομικοί είναι κι άλλοι, δεν είσαι εσύ μόνο νομικός.
Σ. ΑΔΑΜΙΔΟΥ: Πού είναι ο άλλος; Να έρθει ο άλλος νομικός να μου πει ότι είναι
παράνομο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με τους νομικούς Σοφία μου μιλούσα τώρα.
Σ. ΑΔΑΜΙΔΟΥ: Πού είναι; Ας έρθει εδώ να μας το πει.
ΜΕΛΟΣ: Τώρα θα το πω, δεν μπορώ…Σεβάστηκα το λόγο που δε μου έδωσες.
Λοιπόν, οι νομικοί, ο καθηγητής το μεσημέρι σου είπε ότι μπορείς εσύ να
ζητήσεις αυτή τη στιγμή από τα μέλη να κάνετε συνέλευση μπροστά μας. Το είπε
ο καθηγητής ή όχι; Εάν το ζητήσεις εσύ γίνεται.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατ’ απαίτηση της Γενικής Συνέλευσης, παρά το γεγονός ότι δεν
είναι στην ημερήσια διάταξη που έγινε πριν από περίπου ένα μήνα η ημερήσια
διάταξη, κατ’ απαίτηση λοιπόν της Γενικής Συνέλευσης, φέρνω το θέμα..
Σ. ΑΔΑΜΙΔΟΥ: Αυτό που διατυπώνει ο Πρόεδρος είναι ακυρότητα, προσέξτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φέρνω προς ψήφιση την υπόθεση Κεδίκογλου και Πρωτοψάλτη, δε
μπορώ να το φέρω μεμονωμένα το ένα, δύο έχουμε.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΜΕΛΟΣ: Εάν το βάλεις στην ημερήσια διάταξη όπως βάλατε το άλλο θέμα
νομιμοποιημένο, θα τροποποιήσετε κι αυτό.
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ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Εάν τροποποιήσουμε την ημερήσια διάταξη θα έχουμε
πρόβλημα απόρριψης. Σας παρακαλώ μην ανακατέψετε την απόφαση της
ημερήσιας διάταξης.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ: Δεν καταλαβαίνω, γιατί τόσο κόψιμο για τον Κεδίκογλου;
Ας μου δώσει ένας μια απάντηση. Ή ο Σόμπολος ή η Αντωνιάδου.
ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Θέλει η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο να
θέσει σε ψηφοφορία ο Πρόεδρος το θέμα Κεδίκογλου; Ναι. Δεύτερον, αποφασίζει
η Γενική Συνέλευση διαγραφή Κεδίκογλου; Ναι. Μη βάλετε θέμα ημερήσιας
διάταξης, συνιστά ακυρότητα..
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΜΕΛΟΣ: Ένα πράγμα πάρα πολύ απλό γιατί κινδυνεύουμε..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι απλό δηλαδή; Παραπάνω από τους νομικούς;
ΜΕΛΟΣ : Κινδυνεύουμε κ. Σόμπολε να κουφαθούμε όλοι. Δεν κουφάθηκε ο
ταξιτζής από το ΤΙΤΑΝΙΑ αλλά έχουν κουφαθεί εδώ κι ένα χρόνο όλοι οι
ταξιτζήδες που περνούσαν μπροστά στους 2.656 πυροβολισμούς του Σίμου
Κεδίκογλου στους εργαζομένους της ΕΡΤ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάλι τα ίδια Γιώργο.. Τι έχεις μωρέ αδερφέ μου; Αφού τώρα μίλησα
με τους νομικούς και μου δίνουν λύση. Τι διάολο θέλεις τώρα;
ΜΕΛΟΣ: Δεν υφίσταται θέμα ημερήσιας διάταξης. Η Γενική Συνέλευση
αποφασίζει και ψηφίζει την εισαγωγή του θέματος Κεδίκογλου – Πρωτοψάλτη αν
το εγκρίνει ή όχι. Αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Λοιπόν,

σας

παρακαλώ

ησυχάστε

να

τελειώσουμε.

Συνεννοηθήκαμε με τους νομικούς, μπορούμε να το κάνουμε έτσι. Οι νομικοί λένε
ότι μπορούμε, κατ’ απαίτηση της Γενικής Συνέλευσης να προστεθεί στην
ημερήσια διάταξη η διαγραφή του κ. Κεδίκογλου και να ερωτηθεί το Σώμα αν
συμφωνεί.
Ποιοι είναι υπέρ, του να προστεθεί ως υπ' αριθμόν 9 στην ημερήσια
διάταξη η υπόθεση της διαγραφής του συναδέλφου κ. Κεδίκογλου; Ποιοι είναι
κατά; Ποιοι είναι λευκό;
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Διεξάγεται ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περνάει. Πάμε παρακάτω. Η πρόταση είναι υπέρ ή κατά της
διαγραφής του κ. Κεδίκογλου. Ποιοι είναι υπέρ της διαγραφής του κ. Κεδίκογλου;
Ποιοι είναι κατά της διαγραφής Κεδίκογλου; Ποιοι είναι λευκό; Λευκό κανένας.

Διεξάγεται ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περνάει λοιπόν η διαγραφή Κεδίκογλου.
Ολοκληρώσαμε λοιπόν και κηρύσσω…
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ: Δημιουργήθηκε ένα θέμα με τους ανθρώπους από την
Θεσσαλονίκη. Αν δεν μπορούν να φύγουν, να βρουν αεροπλάνο ή άλλο μέσο, να
μείνουν εδώ και να φύγουν το πρωί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πόσοι είστε; Εντάξει. Το ψηφίζουμε. Δεν είναι θέμα Γ.Σ..
Συνάδελφοι, οπότε λήγουν οι εργασίες της Γ.Σ., σας ευχαριστώ πολύ, καληνύχτα.

Στο σημείο αυτό λύεται η Γενική Συνέλευση.

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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