ΤΕΥΧΟΣ 17 – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000
Επιστολή
Ενημερώσεως
Συνταξιούχων-Μελών ΕΣΗΕΑ

των

Συντάκτες οι εκπρόσωποι:
Αλέκος Κ. Μάλης – Κων/να Εξάρχου – Γιώργος Γιαννήλος
ΑΘΗΝΑ ΕΤΟΣ 2ο ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 17

1. Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2000 – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΤΙΣ 24/10
Η σύνταξη του μηνός Νοεμβρίου 2000 θα καταβληθεί από τα
ασφαλιστικά μας Ταμεία (ΤΣΠΕΑΘ και ΕΔΟΕΑΠ) στις 24 Οκτωβρίου,
ημέρα Τρίτη.

2. ΕΔΟΕΑΠ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
Εκτακτη οικονομική ενίσχυση μιας μηνιαίας επικουρήσεως
(συντάξεως) εγκρίθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΕΔΟΕΑΠ και θα δοθεί στους συνταξιούχους.
Η καταβολή θα γίνει στις 24 Οκτωβρίου μαζί με την σύνταξη του
μηνός Νοεμβρίου 2000.

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟ ΕΥΓΗΡΙΑΣ – ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΑΚΗΣ
Ο συνάδελφος και μέλος του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου
Μανώλης Γαρυφαλλάκης με επιστολή του προς το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ
(αρ. πρωτ. 1128/2000) προτείνει να εξετασθεί το θέμα
δημιουργίας οίκου ευγηρίας για τους έχοντες ανάγκη
συναδέλφους. Επισημαίνει ότι υπάρχει ιδιόκτητος οικοπεδικός
χώρος της ΕΣΗΕΑ στην περιοχή της Πεντέλης, ενώ λεπτομέρειες
της προτάσεώς του μπορεί να αναπτύξει ενώπιον του Δ.Σ.

4. ΤΣΠΕΑΘ – ΟΙ ΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ
Πενήντα μια γυναίκες συνταξιούχοι δημοσιογράφοι έχουν
καταθέσει από το καλοκαίρι εννιά αγωγές στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας, ζητώντας από το ΤΣΠΕΑΘ την
καταβολή επιδόματος συζύγου. Υπενθυμίζουμε ότι το επίδομα αυτό
καταβάλλεται στις συντάξεις των ανδρών δημοσιογράφων, ενώ δεν
καταβάλλεται στις συντάξεις των γυναικών. Καλούνται οι
ενδιαφερόμενες συνάδελφοι να πάρουν αντίγραφα των αγωγών τους
από την κ. Ντίνα Εξάρχου (τηλ. 8024752).

5. ΕΣΗΕΑ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
Γραπτές και προφορικές εξετάσεις έδωσαν τον Σεπτέμβριο 286
νέοι δημοσιογράφοι, προκειμένου να εγγραφούν στην ΕΣΗΕΑ.
Οι διαδικασίες της εγγραφής τους θα έχουν ολοκληρωθεί ως το
τέλος Οκτωβρίου.

6. ΤΣΠΕΑΘ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
Με αποφάσεις του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων
Αθηνών – Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ)
συνάδελφοι, μέλη της ΕΣΗΕΑ:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

συνταξιοδοτήθηκαν

οι

Ζακόπουλος Σπύρος,
Καββαδίας Φίλιππος,
Κουσούρης Αργύριος,
Ρίζος Νικόλαος,
Σταυρουλάκη Ευαγγελία,
Συγγελάκη Αθανασία,
Συγκελάκης Αντώνιος και
Τσούντος Παύλος.

7. ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
Κατατέθηκε στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Τύπου με

τίτλο “Συμβούλιο Ραδιοτηλεοράσεως και άλλες αρχές και όργανα
του τομέα ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών”. Η επεξεργασία του
νομοθετήματος θα γίνει σύντομα στην αρμόδια κοινοβουλευτική
επιτροπή και θα προωθηθεί για ψήφιση στην ολομέλεια του
Σώματος, εντός του Οκτωβρίου.

8. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
Με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου, πολλοί συνάδελφοι
συνταξιούχοι και εν ενεργεία κυρίως με επιστολές και
τηλεφωνήματα ζητούν να ενημερωθούν τι γίνεται με το
ασφαλιστικό Νομοσχέδιο και το οικογενειακό επίδομα.
Κατόπιν τούτου, και μη υπάρχοντος άλλου δημοσιογραφικού
δελτίου ενημερώσεως, η “ΕΠΙΣΤΟΛΗ” θεωρεί ότι έχει χρέος να
ενημερώσει τους συναδέλφους υπευθύνως ως κατωτέρω:
α) Οι συνταξιούχοι του ΤΣΠΕΑΘ δικαιούνται το οικογενειακό
επίδομα (συζύγου και ανηλίκων τέκνων) και οι δύο σύζυγοι
ολόκληρο, όπως έχει κριθεί με αποφάσεις του Διοικητικού
Εφετείου Αθηνών (βλ. “ΕΠΙΣΤΟΛΗ” Νο 11, αριθ. ειδήσεως 6).
Επειδή όμως το ΤΣΠΕΑΘ καταβάλλει το εν λόγω επίδομα μόνο στους
άνδρες συνταξιούχους, θα πρέπει οι γυναίκες συνταξιούχοι του
ΤΣΠΕΑΘ να ασκήσουν σχετικές αγωγές (βλ. και ανωτέρω είδηση 4)
β) Οι εν ενεργεία συνάδελφοι δικαιούνται το οικογενειακό
επίδομα (συζύγου και τέκνων) και οι δύο σύζυγοι ολόκληρο,
βάσει αποφάσεων της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και του
Συμβουλίου της Επικρατείας
γ) Οσον αφορά το ασφαλιστικό, οι εν ενεργεία συνάδελφοι δεν
πρέπει να πανικοβληθούν, αλλά να περιμένουν. Και τούτο διότι
σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της “ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ” το ασφαλιστικό
νομοσχέδιο θα έχει καταρτισθεί μέχρι 31-12-2000, ώστε να
ακολουθήσει διάλογος με τις κοινωνικές τάξεις και να κατατεθεί
στη Βουλή, να ψηφισθεί και να ισχύσει από 1-7-2001.
Πάντως, στο νέο ασφαλιστικό νόμο θα προβλέπεται μεταβατική
διάταξη που δεν θα θίγει τους ήδη ασφαλισμένους στο ΤΣΠΕΑΘ,
εφόσον θα έχουν “ώριμο” δικαίωμα συνταξιοδοτήσεως, δηλαδή θα
βρίσκονται κατά την ισχύ του νέου νόμου στην τελευταία

πενταετία πριν από τη συνταξιοδότηση με τις ισχύουσες
διατάξεις του ΤΣΠΕΑΘ. Επομένως, οι εν ενεργεία συνάδελφοι θα
πρέπει να περιμένουν την κατάθεση του Νομοσχεδίου στη Βουλή,
(πιθανόν τον Απρίλιο του 2001) ώστε να έχουν πλήρη ενημέρωση
για το τι θα πράξουν και όχι να υποβάλουν προώρως αίτηση
συνταξιοδοτήσεως.

9. ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ – ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟΦΩΡΟ
Στο πλαίσιο αναθεωρήσεως του Συντάγματος περιλαμβάνεται
διάταξη, που προβλέπει την κατάργηση του αυτοφώρου για τα
αδικήματα Τύπου, που αποτελεί πάγια θέση της ΕΣΗΕΑ.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι είναι μεν
θετική η πρόταση για κατάργηση του αυτοφώρου, αλλά
διατηρούνται διατάξεις, οι οποίες ενέχουν τον κίνδυνο
παρεμβάσεως διά του νόμου στα θέματα, που αναφέρονται στο
δημοσιογραφικό επάγγελμα και την “ποιότητα” των δημοσιευμάτων.
Πρέπει να τονισθεί ότι ο Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Νίκος Κιάος με
άρθρο του στην “ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ” (27/4) είχε επισημάνει τις
αναθεωρητέες περί τύπου διατάξεις και είχε αναλύσει την ανάγκη
καταργήσεως του αυτοφώρου για τα αδικήματα τύπου.

10. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ
Ευστάθιο Μπάτη, Κηφισιά.
Αγαπητέ συνάδελφε, λάβαμε την επιστολή σας και σας
ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Υποχρέωσή μας για
οποιαδήποτε προβολή συναδέλφων από την “ΕΠΙΣΤΟΛΗ”.

11. ΣΥΝΤΑΞΗ – ΤΡΑΠΕΖΕΣ – ΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ
Ο συνάδελφος συνταξιούχος Νίκος Κυριαζίδης με επιστολή του
(11/9) προς την “ΕΠΙΣΤΟΛΗ” θέτει ένα σοβαρό ζήτημα, που χρόνια
τώρα ενδιαφέρει τους συνταξιούχους, αναφορικά με την καταβολή
της συντάξεως από τα ασφαλιστικά μας Ταμεία (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. –
Ε.ΔΟ.Ε.Α.Π.) υποχρεωτικά σε τραπεζικό λογαριασμό στην Εθνική

Τράπεζα.
Ο συνάδελφος προτείνει να υπάρχει το δικαίωμα ελεύθερης
επιλογής Τράπεζας από τους συνταξιούχους μας, όπως γίνεται με
τους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ΙΚΑ.
Συνηγορούντες μεταφέρουμε το αίτημα του συναδέλφου στα
ασφαλιστικά μας Ταμεία και αναμένουμε τις απαντήσεις τους, που
θα δημοσιευθούν στην “ΕΠΙΣΤΟΛΗ”.

12. ΑΠΕ – ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ) εγκαινίασε νέες
υπηρεσίες του αναφορικά με τα ευρωπαϊκά προγράμματα.
Τις νέες υπηρεσίες παρουσίασε στο Ζάππειο στους εκπροσώπους
Τύπου ο Γεν. Δ/ντης του ΑΠΕ Ανδρέας Χριστοδουλίδης (στις
25/9), ενώ την εκδήλωση προλόγισε ο υφυπουργός Τύπου Τηλέμαχος
Χυτήρης.

13. ΤΣΠΕΑΘ – ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ
Με πρωτοβουλία του προέδρου του Ταμείου Συντάξεως Προσωπικού
Εφημερίδων Αθηνών – Θεσσαλονίκης Γιώργου Κατσανεβάκη και υπό
την άμεση εποπτεία του αρχίζει η τροποποίηση του οργανισμού
λειτουργίας του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.
Σημειώνεται ότι πολλές από τις διατάξεις του εν λόγω
Οργανισμού θεωρούνται πλέον αναχρονιστικές και προκαλούν
δυσλειτουργίες στο έργο του Ταμείου.

14. ΕΣΗΕΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΜΕ – ΔΙΑΠΛΟΚΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ επισημαίνει σε ανακοίνωσή
του ότι παρακολουθεί με έντονη ανησυχία και προβληματισμό την
κινητικότητα, που παρατηρείται τον τελευταίο καιρό στον
τηλεοπτικό χώρο με τον σφοδρό ανταγωνισμό, ο οποίος
αναπτύσσεται μεταξύ παλαιών και νέων τηλεοπτικών επιχειρήσεων.
Η ΕΣΗΕΑ έχει προβεί κατ’ επανάληψη σε διαβήματα προς την
Κυβέρνηση και έχει ζητήσει να ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό

καθεστώς των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, να υπάρξει διαφάνεια
στο καθεστώς αυτό, να εφαρμόζεται η νομοθεσία που υπάρχει, να
θεσπισθούν κανόνες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των
φαινομένων της διαπλοκής μεταξύ πολιτικής και οικονομικής
εξουσίας, να εφαρμοσθεί η υποχρέωση που έχουν οι εταιρείες
εκμεταλλεύσεως των σταθμών για την υπογραφή Συλλογικών
Συμβάσεων Εργασίας και να προστατευθούν οι εργαζόμενοι από
αυθαιρεσίες της εργοδοσίας.

15. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΕΣ
Στους συναδέλφους που εορτάζουν τον Οκτώβριο, η “ΕΠΙΣΤΟΛΗ”
εύχεται ολοψύχως Χρόνια Πολλά.
Του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά (18/10) εορτάζει ο Λουκάς
Θανασέκος.
Του Αγίου Γερασίμου (20/10) εορτάζουν οι Νικόλαος – Γεράσιμος
Καραντηνός (Α’ Αντιπρόεδρος Ε.Σ.Η.Ε.Α.),
Γιομπαζολιάς και Γεράσιμος Τσουλέας.

Γεράσιμος

Του Αγίου Ιακώβου τους αδελφοθέου (23/10) εορτάζει ο Ιάκωβος
Ντούγιας.
Του Αγίου Δημητρίου (26/10) εορτάζει η Δήμητρα Κουρσαράκου –
Τσαχτσίρη και οι Δημ. Ζαννίδης, Αγαπητός Ιωαν. – Δημ.,
Παπαναγιώτου Δημ., Δρουμπούκης Δημ., Αρώνης Δημ., Βαζογιάννης
Δημ., Γκλαβάς Δημ. (Πρόεδρος Π.Ο.Ε.ΣΥ.), Δεβετζής Δημ.,
Δεμερτζής Δημ., Καλούμενος Δημ., Κασόλας Δημ., Κατσίμης Δημ.,
Κοκκινάκης Δημ., Κουγιαννίδης Δημ., Κουμπιάς Δημ.,
Λυμπερόπουλος Δημ., Μακρής Δημ., Μαματσής Δημ., Μανωλάκος
Δημ., Μπρουμίδης Δημ., Παπαβησσαρίων Δημ., Παπαδομαρκάκης
Δημ., Πολίτης Δημ., (Ταμίας Ε.Σ.Η.Ε.Α.), Ρατσιάτος
Νικοδημήτριος, Ραυτόπουλος Δημ., Ρίτσος Δημ., Σαπρανίδης Δημ.,
Σουράς Αλβέρτος – Δημήτριος, Σταματόπουλος Δημ., Σταματέλος
Δημ., Τσαπράλης Δημ., Φερέτος Δημ. και Χαλιβελάκης Δημ.
Τέλος στους συναδέλφους Απέργη Σταύρο και Ηλιάδη Σταύρο που
εόρτασαν στις 14/9, της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, ευχόμαστε
επίσης ολοψύχως Χρόνια Πολλά.
(Σ.Σ. Τα ετεροχρονισμένα “Χρόνια Πολλά” στους δύο ανωτέρω συναδέλφους και η

παράλειψη αναφοράς στην “Επιστολή” του Σεπτεμβρίου οφείλεται στην συνεργασία των
δαιμόνων του τυπογραφείου).

16. ΠΕΘΑΝΕ Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ
Πέθανε στις 7/9 ο συνάδελφος Βασίλης Ραφαηλίδης, σε ηλικία 66
ετών.
Εργάσθηκε ως σχολιογράφος, αρθρογράφος και κινηματογραφικός
κριτικός σε αθηναϊκές εφημερίδες ενώ άφησε πλούσιο συγγραφικό
έργο. Υπήρξε μέλος του ΠΑΜ και εκδότης της εφημερίδας
“ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΚΕΨΗ”.
Η “ΕΠΙΣΤΟΛΗ” συλλυπείται τους οικείους του.

17. ΤΣΠΕΑΘ – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Εντός του Οκτωβρίου ολοκληρώνεται από το Ταμείο Συντάξεων
Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών – Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) η
κωδικοποίηση της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του
Ταμείου.
Το έργο αυτό πραγματοποιείται με τη συνεργασία των Ενώσεων
Ε.Σ.Η.Ε.Α., Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ., Ε.Π.Η.Ε.Α., Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν. και
Ε.Σ.Η.Ε.Θ.Σ.Τ.Ε.Ε..
Σύμφωνα με πληροφορίες της “ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ”, εντός του Νοεμβρίου
προβλέπεται να υποβληθεί στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων προς έγκριση και δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Η κωδικοποίηση της Νομοθεσίας θα διευκολύνει
σημαντικά τόσο τις υπηρεσίες του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. όσο και τους
εμπλεκόμενους φορείς (Ενώσεις Συντακτών κ.λπ.) στα θέματα
ασφαλίσεως και συνταξιοδοτήσεως.

18. “ΓΚΡΙΖΕΣ” ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ – ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΜΑΧΗ
Πρόστιμα εκατοντάδων εκατομμυρίων δραχμών, που έχει επιβάλει
το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο σε βάρος ιδιωτικών τηλεοπτικών
σταθμών για “γκρίζες” (συγκεκαλυμμένες) διαφημίσεις παραμένουν
ανεκτέλεστα, καθώς ο υπουργός Τύπου Δημήτρης Ρέππας αρνείται

να επικυρώσει τις σχετικές αποφάσεις του ΕΣΡ για έλλειψη
νομιμότητας.
Το όλο ζήτημα μεταξύ υπουργείου Τύπου και ΕΣΡ εντοπίζεται στην
ερμηνεία περί της εννοίας της “συγκεκαλυμμένης διαφημίσεως”.
Υπενθυμίζεται ότι αρκετές αποφάσεις του Ραδιοτηλεοπτικού
Συμβουλίου περιμένουν στο “συρτάρι” του υπουργού τον έλεγχο
της νομιμότητας, ενώ η μή κύρωση των αποφάσεων από τον υπουργό
είχε οδηγήσει πρόσφατα σε παραίτηση πολλών μελών του ΕΣΡ.

19. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
– ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΗΣ (ποιητικές συλλογές): “Επιστρέφοντας από το όνειρο” και
“Τινάζοντας τη σκόνη του χθες” είναι οι δύο νέες ποιητικές συλλογές
του συναδέλφου συνταξιούχου Γιώργου Κόμη, που κυκλοφορούν,
εκτός εμπορίου.
Η πρώτη συλλογή, που αποτελεί επανέκδοση του 1976, διαπνέεται
από μια λυρική απαλότητα και μια βαθιά πίστη στον άνθρωπο.
Η δεύτερη συλλογή περιλαμβάνει και νέο είδος ποιητικού λόγου,
δηλαδή επιγραμματικούς – αποφθεγματικούς στίχους, που ο
συγγραφέας τους χαρακτηρίζει ως “έμμετρες σκέψεις”.
Ο Γιώργος Κόμης ευαίσθητος και τρυφερός σμιλεύει πράγματα που
βγαίνουν από την καρδιά και στοχεύουν την ίδια. Με λόγο λιτό
επαληθεύει τον Μίλτωνα που χαρακτήρισε την ποίηση “τέχνη, που
με λέξεις εκφράζει αυτό που με χρώματα κάνει ο ζωγράφος”
Κυκλοφόρησε το τεύχος 387 (Σεπτέμβριος
2000) του περιοδικού “Ιστορία” (εικονογραφημένη έκδοση του
“Παπύρου”) με πολύ ενδιαφέρουσα ύλη.
Μεταξύ των άλλων δημοσιεύονται: “Όταν η Εκκλησία νίκησε τον
Χίτλερ”,
“Καλλιρόη Παρρέν. Η Κρητικιά πρωτοπόρος των γυναικείων
αγώνων”,
“Πειραιάς: δόξες και καταστροφές τριών χιλιετιών”,
“Τα όπλα του 1821”, “1936 – 1938 οι δίκες της Μόσχας”,
“Ο προϊστορικός άνθρωπος ανακαλύπτει την τέχνη πριν από 30.000
χρόνια”,
“Στάλινγκραντ: ο ανθρώπινος παράγων” κ.λ.π.
-ΝΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ (Ιστορία):

Η “Ιστορία” διευθύνεται από τον συνάδελφο Νίκο Αγγελή.

