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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

ΘΕΜΑ: ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ &  ΕΔΟΕΑΠ- ΤΕΑΣ 

Η ΕΕΤΕΠ συμμετείχε σε όσες συναντήσεις εκλήθη στο Υπουργείο Εργασίας, 

μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων στο χώρο του Τύπου και Κυβέρνησης 

παρουσία  του Υφυπουργού Τ. Πετρόπουλου,  προκειμένου να «διασωθούν» τα 

επικουρικά ταμεία (ΕΟΔΕΑΠ και δυο ΤΕΑΣ) μετά την κατάργηση του 

αγγελιοσήμου. Στις συναντήσεις αυτές η ΕΕΤΕΠ εξέφρασε έστω συνοπτικά και 

όσο της επετράπη, τις απόψεις της για το θέμα. Επειδή επίκειται η συζήτηση 

πάνω  στην αναμενόμενη  αναλογιστική  μελέτη  του ΕΔΟΕΑΠ  που  μόνο στόχο  

έχει να δει πόσα χρήματα ….  του λείπουν  ούτως ώστε να καθοριστεί το ύψος 

του πόρου η φόρου ΥΠΕΡ  ΤΡΙΤΩΝ, κρίνουμε αναγκαίο να διατυπώσουμε με 

σαφήνεια τις απόψεις μας για  να αποφευχθούν παρανοήσεις ή ενδεχομένως 

και σκόπιμες διαστρεβλώσεις. 

Η ΕΕΤΕΠ εκπροσωπεί συνολικά στη συζήτηση αυτή όχι μόνο τα μέλη της, τους 

μεγαλύτερους και εγκυρότερους ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς της 

χώρας αλλά εκ των πραγμάτων, ολόκληρο τον κλάδο της Περιφερειακής 

Τηλεόρασης.  

Η Περιφερειακή Τηλεόραση βρίσκεται σε δεινή κατάσταση λόγω της τραγικής 

οικονομικής κρίσης και  λόγω της εξοντωτικής υπέρ-φορολόγησης από μέρους 

της πολιτείας ,    αλλά και σε μεταβατική κατάσταση ενόψει της επικείμενης 

διαδικασίας αδειοδότησης σε σημείο που να είναι άγνωστο όχι μόνο ποια αλλά 
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και πόσα κανάλια θα παραμείνουν εν ζωή , αφού είναι άγνωστος ακόμη και ο 

αριθμός και το κόστος  των αδειών που θα δημοπρατηθούν.  

Η Πολιτεία υπό την πίεση των συνδικαλιστικών δημοσιογραφικών οργανώσεων 

επιθυμεί  και προσπαθεί , και  αυτό έχει απολύτως διαφανεί, να κινηθεί στην 

επιβολή φόρου επί των διαφημίσεων.                                                                      

Ακόμη δεν έχουμε αντιληφθεί πως θα ονομάσετε, πως θα εισπράξετε, επί ποιου 

ποσού θα εισπράξετε και  πως θα νομοθετήσετε τον νέο φόρο η τέλος η πόρο η 

όπως τον βαπτίσετε. Όπως και να έχει όμως θα είναι ένας νομικά και ηθικά 

απαράδεκτος και αμφισβητούμενος  ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ   που θα 

επιβαρύνει την διαφήμιση των  επιχειρήσεων,  άρα το τελικό κόστος των 

προϊόντων   και υπηρεσιών και που θα πληρώσει τελικά  ο καταναλωτής.  Θα 

περιορίσει  επίσης τις δυνατότητες ανάπτυξης  ελληνικών επιχειρήσεων και  

ιδίως  μικρομεσαίων επιχειρήσεων της περιφέρειας.   

Με ποια λογική μια επιχείρηση κυρίως μικρή η μεσαία  της Πελοποννήσου, της 

Θεσσαλίας , της Ηπείρου η της Θράκης η της Κρήτης,  που θα θέλει να 

αναπτυχθεί με το να διαφημιστεί , θα πρέπει να  πληρώνει φόρο υπέρ  τρίτων,  

για μια ομάδα εργαζομένων και δη κυρίως τους δημοσιογράφους των 

Αθηνών; Αυτό δεν αντέχει ούτε σε Ελληνικά ούτε σε ευρωπαϊκά Δικαστήρια 

αλλά και ενώπιον Αρχών  η Επιτροπών Ανταγωνισμού,  στα οποία εμείς θα 

προσφύγουμε σε κάθε περίπτωση που δεν ληφθούμε υπ’ όψη.    

Το εργασιακό κόστος των Περιφερειακών Τηλεοράσεων είναι άνισο, είναι  άδικο 

και τελείως διαφορετικό   από το κόστος που έχουν οι  για δεκαετίες 

ωφελημένοι που είναι οι  εφημερίδες και οι τηλεοπτικοί σταθμοί πανελλήνιας 

εμβέλειας  και ενώ  οι περισσότεροι  δημοσιογράφοι της περιφέρειας  δεν 

υπάγονται σε ενώσεις που συνθέτουν τον  ΕΔΟΕΑΠ.   

Λάβετε δε υπ. όψη σας ότι και όλοι εμείς οι εκπρόσωποι των τηλεοπτικών 

σταθμών ακολουθούμε τις νέες δυσβάστακτες διατάξεις περί ασφαλιστικού που 

πρόσφατα θεσπίσθηκαν. Υπάρχουμε και εμείς κε Υφυπουργέ.                          

Εμείς και οι οικογένειες μας είμαστε οι πρώτοι  σκληρά εργαζόμενοι  και 

αγωνιζόμαστε να κρατήσουμε  ζωντανές τις επιχειρήσεις μας με όλο το ρίσκο  

και  το μόνο που δεν αναμένουμε από την δημοκρατική πολιτεία μας,  είναι να 

μας καταστρέψει θεσμοθετώντας τον  ΦΟΡΟ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , ευνοώντας μια άλλη 

κοινωνική ομάδα που ήδη κατάφερε, η μόνη, να εξαιρεθεί από το ενιαίο 

ασφαλιστικό σύστημα της χώρας.  Τι θέλετε να σκεφτούμε η πως πρέπει να 

αντιδράσουμε κε Υφυπουργέ μπροστά σε αυτήν την αδικία;   

 



Παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα εργασιακού κόστους με την καταβολή   

ασφαλιστικών εισφορών  για κατανόηση των άνισων και  άδικων διαφορών: 

Ασφαλιστικές Εισφορές          

       Κλάδος        Εργοδότης    Εργαζόμενος        Σύνολο  

Εφημερίδες  Αθηνών                             2,38%                    11,50%                 13,38%   

Τηλεοράσεις Αθηνών                         10,01%                    11,95%                 21,96% 

Τηλεοράσεις Περιφέρειας                  18,06%                    16,00%                 34,06% 

ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ ΜΙΚΤΑ                             25,06%           16,00%   41,06% 

 

Όπως φαίνεται,  οι Τηλεοράσεις Περιφέρειας καταβάλλουν υποχρεωτικά από το 

1989   βάσει του ΟΣΥΚ-ΙΚΑ 204,  ανελλιπώς  ασφαλιστικές εισφορές  ύψους 

34,6% !!  Την ίδια στιγμή για το ίδιο αντικείμενο  οι εφημερίδες  Αθηνών 

καταβάλουν μόνο το  13,38% και οι τηλεοπτικοί σταθμοί Αθηνών μόνο το 

21,96%.     Επίσης μόνο  στον δικό μας κλάδο περιλαμβάνεται και η  εισφορά  7%  

για  το επικουρικό ταμείο  (ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ  3,5%+3,5%). Παρατηρήστε επίσης  την 

εργοδοτική εισφορά μεταξύ των κλάδων και θα δείτε τι είδους  «δίκαιο» 

επικρατεί στον χώρο των ΜΜΕ  επί πολλά χρόνια.     Αναρωτιόμαστε  τότε   γιατί 

μας ζητείτε ξανά και ξανά  να αποδεχθούμε ένα δεύτερο φόρο η πόρο για την 

ίδια ακριβώς  αιτία;    Αυτό δεν είναι ούτε νόμιμο ούτε ηθικό.         

Οι παραπάνω ασφαλιστικές  διαφορές μεταξύ των επαγγελματικών  κλάδων 

είναι τεράστιες όπως και τα  οφέλη που έχουν (και εργοδότες και εργαζόμενοι) 

με  άκρως ριγμένη την περιφερειακή τηλεόραση.      Σημειωτέο ότι οι 

περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις  όπως και εμείς, καταβάλουν  συνολικές 

ασφαλιστικές εισφορές 41,06 % !!!  Για δείτε τις διαφορές και την λογική που τις 

διέπουν;  Εμείς αδυνατούμε να κατανοήσουμε. Οι διαφορές είναι  τεράστιες, 

είναι παράλογες και  είναι προκλητικές.              

 Αυτό  νοθεύει τον ανταγωνισμό με την βοήθεια και ανοχή   της  πολιτείας !!        

Το αν κάποιοι πρέπει να πληρώσουν, αυτοί πρέπει να είναι  οι  ήδη 

ωφελημένοι,  (εργαζόμενοι και εργοδότες) που για πολλές δεκαετίες 

εκμεταλλεύονταν το αγγελιόσημο . Πάντως δεν είμαστε εμείς.  

Ούτε νόμιμο ούτε  ηθικό ούτε έντιμο είναι να μας ζητάτε να πληρώσουμε ξανά 

για δεύτερη φορά  το επικουρικό τους ταμείο  ( το 7%)  όταν οι άλλοι 

εργοδοτικοί φορείς στον χώρο του τύπου ωφελούνται και  απαλλάσσονται  για 

πολλά χρόνια.  Θα μπορούσαν οι ενώσεις  να διεκδικήσουν  τα ήδη 

καταβεβλημένα  ποσά για επικούρηση   από το ΙΚΑ. Τα ποσά αυτά είναι μεγάλα 



και απορούμε γιατί   δεν το κάνουν  αφού εμείς  τα καταβάλουμε  υποχρεωτικά  

στο ΙΚΑ.  

Οι περισσότεροι δημοσιογράφοι της περιφερειακής τηλεόρασης δεν υπάγονται 

στον ΕΟΔΕΑΠ  η υπάγονται σε περιφερειακές ενώσεις  που ασκούν αυτόνομη  

διαχείριση των  οικονομικών των  ΤΕΑΣ,   μέσα από αυτόνομα  νομικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου.   (πχ Ήπειρος – Θεσσαλία). Ακόμη και  μεταξύ  αυτών των 

λίγων ενώσεων  δημοσιογράφων  υπάρχουν έντονα και διαφορετικά 

συμφέροντα  τα οποία  προσωρινά ενώνονται,  για τον κοινό τους στόχο δηλαδή 

την επιβολή του  ζητούμενου ΦΟΡΟΥ ΥΠΕΡ  ΤΡΙΤΩΝ , και όχι για την συνολική 

λύση του ασφαλιστικού τους.  

Είναι αδιανόητο να επιβάλλεται οποιοδήποτε φόρος και να τον επωφελούνται 

τρίτοι, που μέσα από πρόσωπα ιδιωτικού δίκαιου  (με έδρα την Περιφέρεια)  

διαχειρίζονται πολλά εκατομμύρια ευρώ  προερχόμενα από το αγγελιόσημο,  με  

αλόγιστες,  εφήμερες και προκλητικές δαπάνες, για την εποχή που βιώνουμε,  

που όχι μόνο δεν βοηθούν στην επίλυση του ασφαλιστικού, αλλά βάζουν 

δυναμίτη στα θεμέλια του. Τέτοια φαινόμενα μπορούν να προκαλέσουν το 

δημόσιο αίσθημα όταν και εφ΄ όσον δημοσιοποιηθούν.  

Με βάση τα παραπάνω , οι θέσεις της Περιφερειακής Τηλεόρασης είναι εξής: 

---- Απορρίπτουμε κατηγορηματικά και απερίφραστα κάθε σκέψη για την 

θέσπιση και επιβολή οποιουδήποτε  φόρου η τέλους η  πόρου  ΥΠΕΡ. ΤΡΙΤΟΥ ή 

όπως αλλιώς  το ονομάσετε, οποιουδήποτε ύψους που  πρόκειται  να 

αντικαταστήσει το αγγελιόσημο από το οποίο ούτως ή άλλως  εμείς είχαμε  

απαλλαγεί για τις περιφερειακές μας διαφημίσεις.  Η επιβολή αυτού του φόρου 

στις  περιφερειακές  τηλεοπτικές  επιχειρήσεις   θα αποτελέσει τη «σταγόνα που 

θα ξεχειλίσει το ποτήρι» των ήδη υπέρμετρων φορολογικών επιβαρύνσεων του 

κλάδου και θα οδηγήσει στο άμεσο κλείσιμο μας και κατά συνέπεια σε 

μηδενικές θέσεις απασχόλησης.  

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ 

Οι εργοδότες αλλά και οι ασφαλισμένοι στα ΜΜΕ   πρέπει να καταβάλλουν τις 

αναλογούσες και αναγκαίες ασφαλιστικές εισφορές για την βιωσιμότητα 

επικουρικού τους ταμείου. 

Πρέπει να   ενταχθούν σε  ασφαλιστικό καθεστώς,  όπως και όλοι οι Έλληνες 

Εργαζόμενοι  αλλά και Εργοδότες . Όλοι πρέπει να έχουν τα  ίδια και  ίσα   

δικαιώματα και  τις ίδιες υποχρεώσεις   Αυτό κάνουν για δεκαετίες οι  

τηλεοπτικοί σταθμοί της περιφέρειας και οι λοιπές επιχειρήσεις.  



Είναι αδιανόητο να  προσπαθείτε να μας  επιβάλλετε για δεύτερη φορά (πέραν 

δηλαδή της επιβάρυνσης  του 7% για επικουρικό)  τον οποιοδήποτε πόρο η 

τέλος η φόρο ΥΠΕΡ  ΤΡΙΤΩΝ.  

----Σε κάθε περίπτωση, αν επιβληθεί οποιοσδήποτε νέος πόρος-φόρος κλπ επί 

των διαφημίσεων, τότε θα πρέπει να εξαιρεθεί ρητά η Περιφερειακή 

Τηλεόραση ως προς το σύνολο των διαφημίσεων,  ανεξάρτητα από την 

επαγγελματική τους έδρα. Αλλιώς δεν θα υπάρξουν ούτε  περιφερειακά 

κανάλια, ούτε διαφήμιση, ούτε φυσικά και πόρος άρα ούτε και εργαζόμενοι 

δημοσιογράφοι! 

----Δηλώνουμε δε ότι, απέναντι σε ένα τέτοιο καταστροφικό για τον κλάδο μας 

ενδεχόμενο της θέσπισης ενός «καμουφλαρισμένου αγγελιοσήμου» και 

καραμπινάτου φόρου «υπέρ τρίτων»,  θα αντιδράσουμε με κάθε πρόσφορο 

νομικό μέσο σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Δικαστήρια και σε Εθνικές και 

Ευρωπαϊκές Αρχές Ανταγωνισμού κλπ. αλλά και δημοσιοποίηση των αλλότριων 

τρόπων διαχείρισης του αγγελιοσήμου από ΤΕΑΣ της  περιφέρειας. 

Την παρούσα επιστολή μας κοινοποιούμε για γνώση των θέσεων μας  στους 

εποπτεύοντες την δραστηριότητα μας, Αρχές και φορείς.   

 

Ο Προέδρος       Ο Γενικός Γραμματέας 

Αντώνης Δημητρίου      Γιώργος Σιμοπούλος 


