
 

 

Αθήνα, 20 Μαΐος 2015 

 

ΠΡΟ: 

 θ. Παναγιώηη κοςπλέηη  

Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο,  

 θ.Γημήηπη ηπαηούλη  

Αλ. Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο,  

 θ.Γιώπγο Ρωμανιά  

Γεληθφ Γξακκαηέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο,  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

θ.Παναγιώηα Ανηωνοπούλος Πξφεδξν Γ.. ΔΣΑΠ ΜΜΔ, θαη 

Μέιε Γ..  ΔΣΑΠ ΜΜΔ 

 

ΘΔΜΑ: ΘΔΔΙ ΔΠΗΣ ΓΙΑ ΣΟ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΟ ΣΗ 

Β΄ΓΙΔΤΘΤΝΗ (ΣΑΙΤΣ)  ΣΟΤ ΔΣΑΠ ΜΜΔ :  Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ 

ΑΜΔΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ Α  

Κύπιοι,  

Ζ ΔΠΖΣ σο πιένλ αληηπξνζσπεπηηθφ ζσκαηείν αζθαιηζκέλσλ 

ηεο Β’ Γηεχζπλζεο ΔΣΑΠ-ΜΜΔ, εθθξάδνπκε ηελ καηηγοπημαηική 

ανηίθεζή μαρ ηόζο ωρ ππορ ηην ένηαξη ηων Δπικοςπικών ηος ΔΣΑΠ 

ΜΜΔ ζηο ETEA, όζο και ωρ ππορ ηη μεηαηποπή ηοςρ ζε ΝΠΙΓ-

Δπαγγελμαηικά Σαμεία, κε βάζε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 5 

ηνπ άξζξνπ 220 ηνπ λ.4281/2014 θαη ζηελ απφ 3.12.2014 εγθχθιην ηνπ 

ππνπξγείνπ Δξγαζίαο (ΩΡΠΓΛ-8ΓΑ).  

Εεηάκε  ηελ άκεζε λνκνζεηηθή θαηάξγεζε ηεο επίκαρεο ξχζκηζεο 

ψζηε λα κελ εθαξκνζηεί ν λφκνο πνπ πξνβιέπεη ηελ κεηαθνξά ησλ 

επηθνπξηθψλ ζην ΔΣΔΑ, λα κείλνπλ ηα Δπηθνπξηθά καο εληφο ηνπ ΔΣΑΠ-

ΜΜΔ θαη ηελ έναπξη διαλόγος για ηην οςζιαζηική ενοποίηζη ηος 

ΔΣΑΠ ΜΜΔ, κε γλψκνλα ηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

ελεξγψλ αζθαιηζκέλσλ καο, ησλ ζπληαμηνχρσλ θαη ηε βησζηκφηεηα ηνπ 

ΔΣΑΠ ΜΜΔ. 

Απαηηνχκε ηελ παξακνλή ηνπ Δπηθνπξηθνχ ηεο Β΄ Γηεχζπλζεο 

(ΣΑΗΤΣ) ζην ΔΣΑΠ ΜΜΔ.    

Τπελζπκίδνπκε φηη ην ΔΣΑΠ ΜΜΔ οςδέποηε επισοπηγήθηκε από 

ηον κπαηικό πποϋπολογιζμό. Άληεμε πιενλαζκαηηθφ ζηα ρξφληα ηεο 

κλεκνληαθήο ζχειιαο, ράξε και ζηηο αιμαηηπέρ θςζίερ ηων 

ζςνηαξιούσων ηος, παξφηη απψιεζε πεξίπνπ ην 40% ησλ αζθαιηζκέλσλ 

ηνπ. 

 



Οπνηαδήπνηε απφπεηξα «ζαιακνπνίεζεο» ηνπ ΔΣΑΠ ΜΜΔ, κε ηελ 

απνθνπή ησλ Κιάδσλ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο ηεο Β’ θαη Γ’ Γηεχζπλζεο, 

αλαπφθεπθηα ζα ην θαηαζηήζεη ειιεηκκαηηθφ, θαζηζηψληαο αλαγθαία ηελ 

πξνζθπγή ηνπ ζηελ ηξηκεξή ρξεκαηνδφηεζε, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ 

επηβάξπλζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.  

Εεηνχκε επίζεο ηελ θαηάξγεζε ηεο ξήηξαο κεδεληθνχ ειιείκκαηνο. 

Δηδηθφηεξα, φπσο γλσξίδεηε, ζχκθσλα κε ην πξψην εδάθην ηεο παξ.5 ηνπ 

άξζξνπ 220 ηνπ λ. 4281/2014, ην αξκφδην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ θνξέα εθαξκφδεη ηελ πξνζαξκνγή ησλ παξνρψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα λα δηαζθαιηζηεί εηεζίσο κεδεληθφ έιιεηκκα ζηα ηακεία.  

χκθσλα δε κε ην δεχηεξν εδάθην, κέρξη ηελ 30
ε
 Ννεκβξίνπ θάζε έηνπο ην 

αξκφδην Γ.. απνθαζίδεη ηελ εθαξκνγή ηεο πξνζαξκνγήο γηα ην επφκελν 

νηθνλνκηθφ έηνο θαη ζε πεξίπησζε κε εθαξκνγήο ην Γ.. παχεηαη απηφ. Με ηελ 

παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 220 ηνπ λ. 4281/2014, πξνβιέθηεθε, φηη «Οη θιάδνη θαη 

ηνκείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, πνπ δελ έρνπλ εληαρζεί ζην Δληαίν Σακείν 

Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο (ΔΣΔΑ), δχλαληαη λα κεηαηξέπνληαη κέρξη 30.6.2015 

κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ησλ αληηπξνζσπεπηηθφηεξσλ νξγαλψζεσλ ησλ 

θιάδσλ αζθαιηζκέλσλ θαη κεηά απφ εθπφλεζε αλαινγηζηηθήο κειέηεο, ζε 

λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ (Ν.Π.Η.Γ.), εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Δπξσπατθνχ Καλνληζκνχ 549/2013 γηα ην 

Δπξσπατθφ χζηεκα Δζληθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Λνγαξηαζκψλ, θαηά ηα 

νξηδφκελα ζηα άξζξα 7 θαη 8 ηνπ λ. 3029/2002, άιισο απφ 1.7.2015, 

εληάζζνληαη ζην ΔΣΔΑ, ιακβάλνληαο ππ` φςηλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ. Με απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο θαζνξίδνληαη φια 

ηα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο.» 

 ε ζπλέρεηα ηεο κεηαμχ καο ζπλάληεζεο θαη ησλ φζσλ είρακε 

ζπκθσλήζεη θαη εζείο πνιηηηθά δεζκεπηεί, ελφςεη κάιηζηα ηνπ φηη ηα ρξνληθά 

πεξηζψξηα, πνπ ζέηεη ε αλσηέξσ δηάηαμε εμαληινχληαη, δεηάκε ηελ άκεζε 

λνκνζεηηθή ζαο παξέκβαζε γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο ελ ιφγσ ξχζκηζεο, πνπ 

ππνλνκεχεη ην δεκφζην ραξαθηήξα ηεο αζθάιηζήο καο, θαζηζηά επηζθαιή ηα 

πιενλάζκαηα, πνπ παξά ην εμαηξεηηθά αληίμνν πεξηβάιινλ ην Σακείν καο 

(ΔΣΑΠ-ΜΜΔ) θαηφξζσζε λα δηαηεξήζεη θαη ζηελ νπνία (δηάηαμε) απφ ηελ 

πξψηε ζηηγκή ην ζχλνιν ησλ Δλψζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχκαζηε ζην ρψξν 

ησλ ΜΜΔ είρακε εθθξάζεη ηελ πιήξε αληίζεζή καο.  

 

Για ηο Γ ηηρ ΔΠΗΣ 

 

 

 Ο Ππόεδπορ Ο Γεν. Γπαμμαηέαρ 

 

  

  Θέμηρ Κ. Μπεπεδήμαρ Θανάζηρ Αλαηάρ 
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