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Αζήλα, 14 Μαξηίνπ 2011 

 

 

 

Προς 

κ. Κ. Τζοσπαρόποσλο 
Πξόεδξν Γ.Σ.ΔΤΑΠ-ΜΜΔ 

 

Κνηλνπνίεζε: 

κα. Ε. Γαλιαηζάηοσ 

Γ/ληξηα Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ 

κα. Αρη. Πεηρακάκη  

Πξντζηακέλε Β’ Γ/λζεο Αζθάιηζεο Παξνρώλ  

Πρόεδρο και μέλη ΔΣ  

ΠΟΔΣΥ, ΠΟΔΠΤΥΜ, ΔΠΠΗΤ θαη ΔΦΔ  

 

Κύξηε Πξόεδξε, 

 

Σύκθσλα κε ην Καηαζηαηηθό ηεο Β’ Γηεύζπλζεο (πξώελ Τακείν 

Αζθάιηζεο Ιδηνθηεηώλ, Σπληαθηώλ θαη Υπαιιήισλ Τύπνπ) ηνπ ΔΤΑΠ-

ΜΜΔ, θαη ύζηεξα από εηζήγεζε ηεο λνκηθήο καο ππεξεζίαο ζαο 

ελεκεξώλνπκε όηη δηθαίσκα αζθάιηζεο έρνπλ νη ζπληάθηεο πνπ 

απαζρνινύληαη κε πιήξε απαζρόιεζε ζε εθδνηηθέο επηρεηξήζεηο.  

 

Δηδηθόηεξα όπσο είλαη γλσζηό, ζην Καηαζηαηηθό ηνπ ΤΑΙΣΥΤ (άξζξν 8 

παξ.1), κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ηελ ππ’ αξηζκ. Β2/54/3/472/13-4-

1983 Υπνπξγηθή Απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, 

πξνβιέπνληαη ηα εμήο: 

 

«Σε θακία περίπηωζε, οη εηζθορές ηωλ περηπηώζεωλ γ’ (ζ.ζ. σπαιιήιωλ 

θαη ζσληαθηώλ) … δελ κπορεί λα σποιογηζηούλ επί αποδοτώλ θαηώηερωλ 

ηωλ ζσλοιηθώλ αποδοτώλ, ποσ θαζορίδοληαη από ηελ εθάζηοηε απόθαζε 

γηα ηοσς όροσς ακοηβής θαη εργαζίας ηωλ σπαιιήιωλ γραθείωλ Αλωλύκωλ 

Εηαηρεηώλ κε ειηθία άλω ηωλ 18 εηώλ θαη τρόλο σπερεζίας 1-2 έηε, ούηε 

αλωηέρωλ ηοσ ηρηπιαζίοσ ασηώλ.» 

 

Δπί ηεο σο άλσ δηάηαμεο, παξαηεξεηέα είλαη ηα εμήο: 

 

1. Ο ππνινγηζκόο ησλ θαηαβιεηέσλ εηζθνξώλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζην 

ΤΑΙΣΥΤ ζπλαξηάηαη από ηελ ακνηβή ηνπ ππαιιήινπ γξαθείνπ 

Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ.  
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2. Η δηάηαμε ζέηεη ζπγθεθξηκέλα όξηα, εληόο ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα 

θπκαίλεηαη ην ύςνο ησλ απνδνρώλ, επί ησλ νπνίσλ ζα ππνινγίδεηαη ε 

εθάζηνηε εηζθνξά ηνπ εξγαδνκέλνπ πξνο ηνλ αζθαιηζηηθό θνξέα. Σθνπόο 

ηεο ξύζκηζεο απηήο είλαη ρσξίο ακθηβνιία ε δεκηνπξγία ζπλζεθώλ 

βησζηκόηεηαο ηνπ Τακείνπ.  

Σεκεησηένλ, όηη απηή ηε ζηηγκή ε θαηώηεξε πξνβιεπόκελε ακνηβή, βάζεη 

ηεο νπνίαο ζα παξαθξαηείηαη ε εηζθνξά αλέξρεηαη ζην ύςνο ησλ 950-980 

επξώ κεληαίσο, πεξίπνπ. Σε πεξηπηώζεηο κείσζεο ηεο ακνηβήο ηνπο θάησ 

από ην πιαθόλ, ην Τακείν έρεη ήδε εθδώζεη απνξξηπηηθέο απνθάζεηο σο 

πξνο ηελ θάιπςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ, επηδεηθλύνληαο άηεγθηε ζηάζε 

παιαηόηεξα.  

 

3. Με ηηο πξόζθαηεο εμειίμεηο ζην ρώξν ηνπ εξγαηηθνύ δηθαίνπ (λ. 

3846/2010, λ.3899/2010 θιπ), παξαηεξείηαη θαηαθόξπθε αύμεζε 

ρξεζηκνπνίεζεο από εξγνδνηηθήο πιεπξάο επέιηθησλ κνξθώλ εξγαζίαο, 

όπσο ε κεξηθή απαζρόιεζε ή ε εηδηθόηεξε έθθξαζε απηήο, ε εθ 

πεξηηξνπήο εξγαζία. Όπνπ γίλεηαη δε ρξήζε ηέηνησλ κνξθώλ 

απαζρόιεζεο, ν εξγαδόκελνο έρεη δηθαίσκα λα ιακβάλεη κηζζό αλάινγν 

ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο ηνπ. Δπηπιένλ, ν λνκνζέηεο ελαπέζεζε ζηε 

δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ κεξώλ, ζε πεξηπηώζεηο ζπλαηλεηηθώλ 

ζπζηεκάησλ κεξηθήο απαζρόιεζεο, θαη -κε νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνύο- 

ηνπ εξγνδόηε, ζε πεξίπησζε κνλνκεξνύο επηβνιήο εθ πεξηηξνπήο 

εξγαζίαο ηε ξύζκηζε ησλ δηαζηεκάησλ απαζρόιεζεο. 

 

4. Απνηειεί γεγνλόο αδηακθηζβήηεην, όηη κεγάιν κέξνο ζπληαθηώλ, 

αζθαιηζκέλσλ ζην ΤΑΙΣΥΤ, ακείβεηαη κε κηζζνύο, πνπ βξίζθνληαη ζηηο 

παξπθέο ηνπ σο άλσ νξίνπ αζθαιίζεσο. Γηα ηνπο ελ ιόγσ εξγαδνκέλνπο, 

ε ζέζε ηνπο ζε θαζεζηώο κεξηθήο απαζρόιεζεο ζεκαίλεη απηόκαηα ηελ 

απεκπόιεζε ηνπ δηθαηώκαηόο ηνπο λα αζθαιίδνληαη ζην ΤΑΙΣΥΤ. 

Αληίζεηα, ζπληάθηεο κε ακνηβή θαηά πνιύ ε ιίγν πςειόηεξε, αθόκα θαη 

αλ ηεζνύλ ζε θαζεζηώο κεξηθήο απαζρόιεζεο, είλαη δπλαηό λα θαιύπηνπλ 

ην σο άλσ ηηζέκελν κηζζνινγηθό όξην θαη ζπλεπώο λα δηαηεξνύλ 

δηθαίσκα αζθαιηζηηθήο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θάιπςεο από ην 

αλσηέξσ Τακείν.  

 

5. Δίλαη επίζεο νξαηόο ν θίλδπλνο, λα πθίζηαηαη δηαθνξνπνίεζε σο 

πξνο ην αζθαιηζηηθό ηνπο θαζεζηώο, γηα ζπληάθηεο κε ηελ απηή ακνηβή 

θαηά πιήξεο σξάξην, αλ ηα δηαζηήκαηα απαζρόιεζήο ηνπο, ζε ζύζηεκα 

κεξηθήο απαζρόιεζεο, δηαθέξνπλ. 

 

Ωο εθ ηνύηνπ, ζεσξνύκε δεδνκέλν, όηη ε σο άλσ ξύζκηζε ηνπ 

Καηαζηαηηθνύ, ειιείςεη αληίζεηεο ξεηήο δηάηαμεο αλαθέξεηαη ζε 

εξγαδόκελν θαηά πιήξεο σξάξην, άιισο, αληίζεηε εξκελεία ζα νδεγνύζε 

ζε αδηθαηνιόγεηε άληζε κεηαρείξηζε σο πξνο ηελ αζθαιηζηηθή θαη 
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ηαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε ησλ κεξηθώο απαζρνινύκελσλ, πνιιέο θνξέο 

κάιηζηα ρσξίο λα εξσηεζνύλ, νη νπνίνη ππό ην λέν εξγαζηαθό ηνπο 

θαζεζηώο ακείβνληαη κε κηζζό θαηώηεξν ηνπ ηηζέκελνπ νξίνπ. 

 

Πεξαηηέξσ, ε θύζε ηνπ επαγγέικαηνο ησλ ζπληαθηώλ, δελ ζπλάδεη κε 

θαζεζηώο εθ πεξηηξνπήο εξγαζίαο, δελ λνείηαη δειαδή ελεκέξσζε κε 

δηαθνπέο ή δηαιείκκαηα.  

 

Οη κεζνδεύζεηο ησλ εξγνδνηώλ, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνύλ ηέηνηνπ είδνπο 

ζεζκνύο, πνπ πξνζηδηάδνπλ ζε επηρεηξήζεηο άιινπ ραξαθηήξα, θαη όρη ζε 

απηέο πνπ ππεξεηνύλ ηελ ελεκέξσζε, μεθάζαξν ζηόρν έρνπλ, πέξαλ ηνπ 

πξνθαλνύο, ήηνη ηε ζπκπίεζε ηνπ εξγαηηθνύ θόζηνπο, ηελ απνθπγή 

θαηαβνιήο ησλ εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ. Καη ηνύην, δηόηη είλαη επλόεην, 

όηη ν ζπληάθηεο, από ηε θύζε ηεο εξγαζίαο ηνπ δελ είλαη δπλαηό λα 

απνπζηάδεη θάπνηεο εκέξεο ηελ εβδνκάδα ή θάπνηεο εβδνκάδεο ην κήλα ή 

θάπνηνπο κήλεο ην ρξόλν.  

 

Ο ζπληάθηεο, ό,ηη θη αλ δειώλεη ν εξγνδόηεο, παξακέλεη ζηε ζέζε ηνπ 

εξγαδόκελνο, παξαθνινπζώληαο ή θαηαγξάθνληαο ηηο εμειίμεηο θαη ελ 

γέλεη ηελ εηδεζενγξαθία, κε ηε κόλε δηαθνξά, όηη, ζε θαζεζηώο κεξηθήο 

απαζρόιεζεο, δελ θαηαβάιινληαη νη εηζθνξέο ηνπ από ηελ εξγνδνηηθή 

πιεπξά.  

 

Σπλεπώο, θαζίζηαηαη ζαθέο, όηη ην Τακείν, επηηξέπνληαο ή ελ πάζε 

πεξηπηώζεη αλερόκελν, ηελ θάζε κνξθή εξγαζία κεξηθήο απαζρόιεζεο, 

νπζηαζηηθά παξνηξύλεη ηελ εξγνδνηηθή εηζθνξνδηαθπγή θαη θαηαδηθάδεη 

ηνλ εαπηό ηνπ ζε θαηάζηαζε κε βηώζηκε.  

 

Υπελζπκίδνπκε ην αίηεκα ηεο Έλσζήο καο γηα κηα θαηεπείγνπζα 

ζπλάληεζε καδί ζαο, θαηαλννύκε ηνπο ιόγνπο πνπ κέρξη ζήκεξα απηή δελ 

έρεη γίλεη αθόκα θαη καδί κε ηηο επρέο καο γηα πιήξε αλάξξσζε, ζαο 

ελεκεξώλνπκε όηη επηζπκνύκε πιένλ λα ζπδεηήζνπκε καδί ζαο 

θαηεπεηγόλησο θαη ην δήηεκα πνπ πξνέθπςε πξνζθάησο ζρεηηθά κε ηελ 

αζθάιηζε ησλ ζπληαθηώλ 

 

Με εθηίκεζε 

 

 Ο Πξόεδξνο Ο Γελ. Γξακκαηέαο 

 

 

 Γηάλλεο Πιαρνύξεο  Σπύξνο Κξίθνο 

 

Aξ.πξση. 16488/14-3-2011 


