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Την έντονη διαφωνία του εξέφρασε σήμερα το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ στην πρόθεση της Κυβέρνησης για ενοποίηση
των δημοσιογραφικών Ταμείων με τα Ταμεία των Νομικών,
Μηχανικών, Γιατρών και Φαρμακοποιών.
Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στα Γραφεία της
Ένωσης, ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ.
Μαγγίνας, εγκαινιάζοντας, όπως δήλωσε, ένα κύκλο επαφών με τα
Δ.Σ. των Οργανώσεων των προς ενοποίηση Ταμείων, πληροφόρησε το
Διοικητικό Συμβούλιο, ότι βασική θέση της Κυβέρνησης είναι η
δημιουργία πέντε φορέων ασφάλισης, οι οποίοι θα είναι οι εξής:
α) ΙΚΑ, β) ΟΓΑ, γ) Αυτοαπασχολουμένων επαγγελματιών, δ)
Δημοσίου και ε) ένα Ταμείο στο οποίο θα συμμετέχουν τα Ταμεία
Τύπου, το ΤΣΜΕΔΕ, το ΤΣΑΥ, των Νομικών και των Φαρμακοποιών.
Ο κ. Υπουργός δεν παρέσχε καμία πειστική διαβεβαίωση, ότι οι
όροι ασφάλισης, το ύψος των συντάξεων και των παροχών θα
παραμείνουν ως έχουν, ενώ, αντίθετα, θα υπάρξει μια «ήπια» όπως τη χαρακτήρισε- αναδιάρθρωση αυτών, ώστε να εκλείψουν οι
δήθεν «προνομιακές» παροχές.
Και ναι μεν ο κ. Υπουργός εμφανίστηκε ειλικρινής απέναντι στον
Κλάδο, όμως, οι θέσεις που εξέφρασε στο Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ
ενίσχυσαν τους προβληματισμούς και προκάλεσαν εύλογα
ερωτηματικά για το μέλλον των Ασφαλιστικών μας Ταμείων, τους
όρους και τις προϋποθέσεις ασφάλισής μας, το ύψος των
συντάξεων και των παροχών. Στο βάθος των δηλώσεων του κ.
Υπουργού διαφαίνεται η πρόθεση της Κυβέρνησης να εξισώσει προς
τα κάτω τους όρους και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης καθώς και
το ύψος συντάξεως και λοιπών παροχών των ασφαλισμένων των
Ταμείων. Η ενοποίηση του ΤΣΠΕΑΘ, δηλαδή των μισθωτών

δημοσιογράφων με τα Ταμεία των ελεύθερων επαγγελματιών είναι
βέβαιο ότι μεταφράζεται σε αφαίρεση των όσων έχουν κατακτηθεί
μέχρι σήμερα.
Μπροστά στην κατάσταση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο
συνεδριάζει εκτάκτως αύριο για να καθορίσει την περαιτέρω
στάση του. Το Δ.Σ. καλεί όλους τους δημοσιογράφους σε
αγωνιστική ετοιμότητα για να αντιμετωπιστεί η επιχειρούμενη
φαλκίδευση του Ασφαλιστικού μας συστήματος και των
ασφαλιστικών μας Ταμείων.

