
 

Αθήνα,  26 Φεβροσαρίοσ 2018 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σπλάληεζε ηνπ Δ.Σ. ηεο ΕΣΠΗΤ  

κε ηνλ Υθππνπξγό Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θ. Τάζν Πεηξόπνπιν  

γηα ηε ιεηηνπξγία θαη δηεύξπλζε ηνπ ΕΔΟΕΑΠ 

 

Πραγμαηοποιήθηκε ηην Παραζκεσή 23/2/2018 ζσνάνηηζη ανηιπροζωπείας Δ.Σ. ηης 

ΕΣΠΗΤ με ηον Υθσποσργό Κοινωνικής Αζθάλιζης κ. Τάζο Πεηρόποσλο με θέμα ηην 

εθαρμογή ηοσ ν. 4498/17 για ηην οργάνωζη, λειηοσργία και διεύρσνζη ηοσ ΕΔΟΕΑΠ. 

Οη εθπξόζσπνη ηεο ΕΣΠΗΤ έζεζαλ ην δήηεκα ηεο επηηάρπλζεο ησλ δηαδηθαζηώλ 

δηεύξπλζεο ηνπ Οξγαληζκνύ θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ λόκνπ θαη εηδηθόηεξα όζνλ 

αθνξά ζην δήηεκα πνπ πξνέθπςε ην ηειεπηαίν δηάζηεκα γηα ηνπο εξγαδόκελνπο κε 

Δειηία Παξνρήο Υπεξεζηώλ.  

Γηα ην δήηεκα απηό δηεπθξηλίζηεθε από ηνλ αξκόδην Υθππνπξγό όηη: «κε 

ζαθήλεηα πξνθύπηεη ε λνκνζεηηθή ππνρξέσζε ηνπ ΕΔΟΕΑΠ λα θαιύςεη 

αζθαιηζηηθά θαη όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο ζπληάθηεο κε δύν απαζρνιήζεηο κε 

Δειηίν Παξνρήο Υπεξεζηώλ» θαη δεζκεύηεθε όηη ζα εθδνζεί ην ζπληνκόηεξν από 

ην Υπνπξγείν Εξγαζίαο θαη ζρεηηθή δηεπθξηληζηηθή εγθύθιηνο.  

Επίζεο ζηε ζπλάληεζε νη εθπξόζσπνη ηεο ΕΣΠΗΤ έζεζαλ γηα αθόκα κία θνξά ην 

ζέκα ηεο άκεζεο έληαμεο ζηνλ ΕΔΟΕΑΠ ησλ ζπληαμηνύρσλ κειώλ ηεο Έλσζεο, 

θαη δήηεζαλ λα ιπζεί άκεζα κε ζρεηηθή λνκνζεηηθή ξύζκηζε. Σε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε ε ΕΣΠΗΤ ζα ζπλδξάκεη ηνπο ζπληαμηνύρνπο κέιε ηεο ζε θάζε έλδηθν 

κέζν πνπ ζα αζθήζνπλ πξνθεηκέλνπ λα αξζεί ε ελ ιόγσ αδηθία, ε νπνία άιισζηε 

απνηειεί θαη παξαβίαζε ησλ ζπληαγκαηηθώλ θαλόλσλ. 

Τέινο, ζην πιαίζην ησλ ζρεηηθώλ ζπλαληήζεσλ θαη ελεξγεηώλ ηνπ Δ.Σ. ηεο 

ΕΣΠΗΤ, ηελ Τεηάξηε 21 Φεβξνπαξίνπ νη εθπξόζσπνη ηεο Έλσζεο είραλ 

ζπλάληεζε κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ ΕΤΕΑΕΠ θ. Αζ. Καπνηά κε ζέκα ηελ επηηάρπλζε 

ησλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόδνζε ησλ επηθνπξηθώλ ζπληάμεσλ θαη εθάπαμ πνπ 

ιόγσ ησλ κλεκνληαθώλ ξπζκίζεσλ έρνπλ θαζπζηεξήζεη λα απνδνζνύλ. 

Όπσο κάιηζηα επεζήκαλε ν Πξόεδξνο ηνπ ΕΤΕΑΕΠ νη αηηήζεηο ησλ εθάπαμ έρνπλ 

ηθαλνπνηεζεί κέρξη θαη ην 2017, ελώ νη επηθνπξηθέο ζπληάμεηο, νη θάθεινη ησλ 

νπνίσλ, έρνπλ απνζηαιεί από ην ΤΑΙΣΥΤ, ρνξεγνύληαη άκεζα.  

Σηις αναθερθείζες ζσνανηήζεις ζσμμεηείταν ο Πρόεδρος ηοσ Δ.Σ. Θέμης Μπερεδήμας, 

ο Γεν. Γραμμαηέας Θανάζης Αλαηάς και ηο μέλος ηοσ Δ.Σ. Κώζηας Σηοθόρος. Και 

ζηις δύο ζσνανηήζεις παρίζηαηο ο Νομικός Σύμβοσλος ηης ΕΣΠΗΤ. Δημήηρης 

Περπαηάρης. 

 

 

   Το Δ.Σ. ηης ΕΣΠΗΤ 

 


