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FEDERATION PANHELLENIQUE DES TRANAILLEURS DE L’ALIMENTATION ET DES HΟΤΕL 

PANHELLENIC FEDERATION ΟF CATERING AND TOURIST INDUSTRY EMPLOYEES 

87 - 89 SOLONOS STR., ATHENS 

 

 Αριθ. Πρωτ   5742 Αθήνα  28/04/2015 

 

       Προς 

       Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
       κ. Δημήτρη Στρατούλη 

 

Κύριε Υπουργέ  

Στα πλαίσια της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους σας θέτουμε υπ’ όψιν τα παρακάτω θέματα 

που αφορούν τον κλάδο μας, αρμοδιότητας του Υπουργείου σας και εκκρεμούν προς επίλυση: 

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

Το πολύπαθο ΤΑΠΙΤ επί των ημερών της προηγούμενης Κυβέρνησης οδηγήθηκε σε δραματικά αδιέξοδα 

σε αγαστή συνεργασία του απελθόντα Υπουργού Εργασίας με την ανεπαρκή ηγεσία του Ταμείου, 

απομεινάρι της τρικομματικής διακυβέρνησης και νομής της εξουσίας (5-2-1). 

Στο καταστροφικό μνημονιακό πλαίσιο σφαγιάσθηκαν και τα δικαιώματα των ασφαλισμένων της 

Πρόνοιας: 

 Κουρεύτηκε το απονεμόμενο εφάπαξ των Ξενοδοχοϋπαλλήλων κατά 29,77% παράνομα αφού 

ουδέποτε αναφέρθηκε στη μνημονιακή διάταξη η περίπτωση της δικής μας ιδιαιτερότητας 

απονομής εφάπαξ λόγω 20ετίας (αυτοπεριορίζουμε το εφάπαξ σχεδόν 50% έναντι αυτού που θα 

κατέβαλε το Ταμείο στη συνταξιοδότηση). Ήδη εκατοντάδες ασφαλισμένοι προσέφυγαν στα 

Διοικητικά δικαστήρια προσδοκώντας δικαίωση με οικονομικό κόστος και αναμονή 4-5 ετών που 

απαιτούνται για εκδίκαση στο Δ. Πρωτοδικείο. 

 Απωλέσαμε το 53% των αποθεματικών του Τομέα μας (Σε ότι μας αφορά, ο Τομέας 

Ξενοδοχοϋπαλλήλων διαθέτει μεγάλη ακίνητη περιουσία και αποθεματικά που απέμειναν μετά το 

PSI, ονομαστικής αξίας 167 εκατομμυρίων,  δεσμευμένα ουσιαστικά από την Τράπεζα της Ελλάδος 

σε κρατικά ομόλογα, με τρέχουσα αξία περίπου 130 εκ. €.) 

 Έχει εκτιναχθεί η καθυστέρηση αναμονής των απονεμόμενων εφάπαξ πέραν των 2 ετών 

(διπλασιάστηκε επί των ημερών της σημερινής διοίκησης) και εξαιτίας της υποστελέχωσης  λόγω 

της συνεχούς διαρροής του προσωπικού, αλλά και περίεργων μεθοδεύσεων εις βάρος του Τομέα 

μας με μετακινήσεις κρίσιμων στελεχών που απασχολούνταν στις παροχές και μια επίδειξη 

σχολαστικότητας και εγκλωβισμού των φακέλων στα όρια της θρησκευτικής εμμονής. 
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  Οι εισφορές των ασφαλισμένων παρεδόθησαν, επιεικώς με αφέλεια στο ΙΚΑ στην υποτιθέμενη 

είσπραξη τους μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης και δεσμεύτηκαν ουσιαστικά για την 

άτοκη διευκόλυνση του Ιδρύματος στην καταβολή των συντάξεων, χωρίς να διασφαλιστούν τα 

δικαιώματα των ασφαλισμένων της Πρόνοιας. Το ΙΚΑ απέδιδε έως πρόσφατα το 35% αυτών των 

εισφορών ενώ τον περασμένο μήνα δεν απέδωσε τίποτα.  

Η εφαρμογή της ΑΠΔ πάλι απεδείχθη ανεπαρκής για τη διασταύρωση και έλεγχο των εισπράξεων 

όλων αυτών των Ταμείων που ενσωματώθηκαν, το ΤΑΠΙΤ πάλι δεν γνωρίζει για το 2014 ποιοί 

εργοδότες παραμένουν συνεπείς και αποδίδουν τις εισφορές της Πρόνοιας, με αποτέλεσμα πολύ 

σύντομα να προκύψει αδυναμία υπολογισμού των απονεμόμενων εφάπαξ αφού ο προσδιορισμός 

και μόνον του συντελεστή βιωσιμότητας και των λοιπών μαθηματικών τύπων που επέβαλε το 

Υπουργείο Εργασίας προϋποθέτουν την οριστικοποίηση της. Η βέβαιη μη οριστικοποίηση της ΑΠΔ 

όσων εργοδοτών δεν είναι τακτοποιημένοι, θα επιφέρει άγνωστες καθυστερήσεις και συνέπειες 

για την νόμιμη απονομή του εφάπαξ βοηθήματος  από τις Υπηρεσίες του Ταμείου.  

 Επιπλέον καταργήθηκε πρόσφατα η δυνατότητα έντοκης επιστροφής των εισφορών, σε όσους 

εγκαταλείπουν το επάγγελμα στη διάρκεια του εργασιακού τους βίου, παραπέμποντας μόνον στην 

συνταξιοδότηση (τότε όμως που οι ασφαλισμένοι δικαιούνται απονομής εφάπαξ, με όσα χρόνια 

διαθέτουν και όχι επιστροφής εισφορών) με μια παράλογη οριζόντια ρύθμιση αντί της επιβολής 

της νομιμότητας από το Ταμείο, που εύκολα θα μπορούσε να καταστήσει απαγορευτική  την 

υποβολή ψευδών δηλώσεων από όσους ασφαλισμένους δήλωναν  δήθεν οριστική αποχώρηση 

από το επάγγελμα.  

 Τέλος το Δ.Σ. πρόσφατα υποχρεώθηκε να ακυρώσει αναδρομικά προηγούμενη απόφαση του (με 

παρέμβαση του Υπουργείου), που έδινε τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους να καταθέτουν 

αιτήσεις με ελλειπή δικαιολογητικά (π.χ. συνταξιοδοτική απόφαση) από κοινωνική ευαισθησία και 

για το λόγο ότι απαιτούνται πλέον 2-2,5 έτη από το ΙΚΑ για την απονομή της σύνταξης, με 

αποτέλεσμα να εγκλωβίσει ασφαλισμένους που ήδη ανέμεναν επί διετία, στο μεταξύ 

προσκόμισαν τη συνταξιοδοτική απόφαση, αλλά πλέον λαμβάνοντας νέο αριθμό πρωτοκόλλου θα 

απαιτούνταν εξ αρχής νέα περίοδος αναμονής. Εν τέλει το Δ.Σ. ΤΑΠΙΤ σε μια προσπάθεια 

θεραπείας της παραπάνω κατάστασης αποφάσισε ότι όσες αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά 

εκκρεμούν η σειρά διεκπεραίωσης θα προσδιορίζεται από τον επόμενο μήνα της έκδοσης της 

κύριας και, όπου απαιτείται, της επικουρικής συνταξιοδοτικής απόφασης, μόλις αυτές 

προσκομιστούν. 

Ζητούμε τον απεγκλωβισμό από τα αδιέξοδα που επεβλήθησαν από την προηγούμενη Κυβέρνηση και 

ζητούμε για την προστασία των εργαζομένων μέσης ηλικίας και αντιμετώπιση της απειλής της 

μακροχρόνιας ανεργίας να επανανομοθετηθεί το δικαίωμα αυτασφάλισης απολυμένων ηλικίας 55 – 64 

ετών με δημιουργία αντικινήτρων απόλυσης για τους εργοδότες. Επιπλέον ζητούμε την διατήρηση της 

αυτονομίας του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα, έναντι όποιων σχεδίων ενοποίησης των 

ασφαλιστικών Ταμείων και το σεβασμό των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων  που δικαιούνται να 

αναμένουν απονομή Εφάπαξ από τις εισφορές τους  
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ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ(ΚΒΑΕ) 

ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΙΚΑ 27/20.3.2012 ΚΑΙ 4/Α32/1150/7   

 

Κύριε Υπουργέ, 

Μέσα στη δίνη των επιπτώσεων από τα αλλεπάλληλα μέτρα σε βάρος των εργαζομένων και τη διαρκή αδυναμία 

των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την εργοδοτική αυθαιρεσία και την 

εκτεταμένη αδήλωτη εργασία στον κλάδο μας, αλλά και τις επιπτώσεις από την υπαγόρευση των επιθυμητών όρων 

των εργοδοτών  μέσω ατομικών συμβάσεων με βίαιη αποειδίκευση των κλαδικών ειδικοτήτων στα τουριστικά 

επαγγέλματα σε όρους εργασίας και αποδοχές ανειδίκευτου εργάτη, την εξ αυτής προκληθείσα επισφάλεια στην 

υγεία & εργασία αντιμετωπίσαμε όχι μόνο το σάρωμα των ειδικοτήτων μας από τα Β.Α.Ε. και τον κίνδυνο  

κατάργησης του ανθυγιεινού επιδόματος αλλά και φαινόμενα «ψευδο-ερμηνείας» των νομοθετικών διατάξεων με 

αυθαίρετη εισαγωγή νέων μέτρων. 

Παρά την εκτεταμένη περιοριστική παρέμβαση στην υπαγωγή στο καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών 

Επαγγελμάτων (ΒΑΕ) και παραγνωρίζοντας ότι οι συνθήκες εργασίας σε επαγγέλματα του κλάδου μας παραμένουν 

ανθυγιεινές ή/και επικίνδυνες: 

Α. με την Εγκύκλιο του ΙΚΑ αρ.27/20.3.2012 επεβλήθησαν  ΝΕΕΣ και ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ προϋποθέσεις για την υπαγωγή 

των αναφερόμενων ειδικοτήτων στο καθεστώς των ΒΑΕ (ΥΑ Φ10221/014/26816/929, ΦΕΚ Β΄2778/2-12-2011). 

Συγκεκριμένα και παρά το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι με τις παρακάτω ειδικότητες υπάγονται στα ΒΑΕ ανεξάρτητα 

από τις επιχειρήσεις ή το χώρο εργασίας που απασχολούνται: 

 

1. Στο στοιχείο Β.16 για τους «ψήστες», ετέθη ως πρόσθετη προϋπόθεση «να απασχολούνται αποκλειστικά μέσα 
στο χώρο της κουζίνας». Διερωτάται εύλογα κανείς, αφενός εάν η φθορά της υγείας από τη χρήση κάρβουνων είναι 
διαφορετική εντός ή εκτός κουζίνας, αφετέρου εάν είναι σε θέση το ΙΚΑ και το ΣΕΠΕ να αντιμετωπίσουν παράνομες 
εργοδοτικές πρακτικές μεταφοράς των ψησταριών σε χώρους πλησίον της κουζίνας ή σε άλλους χώρους της 
επιχείρησης, προκειμένου να αποφύγουν, εκτός των άλλων υποχρεώσεών τους για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων και την υπαγωγή τους στις διατάξεις των ΒΑΕ.  

2. Στο στοιχείο Β.17 για τους (τις) λαντζέρηδες (λαντζιέρες), ετέθη ως πρόσθετη προϋπόθεση ότι υπάγονται στο 
καθεστώς των ΒΑΕ «μόνο εφόσον κατά την εκτέλεση της εργασίας τους (πλύσιμο πιάτων και λοιπών μαγειρικών 
συσκευών) δεν χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πλυντήρια». Και σε αυτήν την περίπτωση εύλογα διερωτάται κανείς εάν ο 
συντάκτης της Εγκυκλίου γνωρίζει πράγματι τις συνθήκες κάτω από τις οποίες παρέχεται αυτή η εργασία, η οποία 
ακόμα κι εάν διευκολύνεται από τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, απαιτεί σε κάθε περίπτωση το καθάρισμα των 
πιάτων, αλλά και την αδυναμία χρήσης των συσκευών αυτών για το καθάρισμα των μεγάλων ή/και βαριών 
μαγειρικών σκευών και τη διαρκή χρήση (συχνά δυνατών) χημικών απορρυπαντικών, σε συνθήκες αυξημένης 
υγρασίας και θερμοκρασιών. 

3. Στο στοιχείο Β.18 για τους σερβιτόρους με νυχτερινή απασχόληση (απασχολούμενους τουλάχιστον 3 ώρες 
μεταξύ των ωρών 10:00 μ.μ. και 06:00 π.μ.), ετέθη ως πρόσθετη προϋπόθεση ότι η υπαγωγή τους στο καθεστώς 
των ΒΑΕ γίνεται «εφόσον (η εργασία) αυτή παρέχεται τουλάχιστον για τις μισές εργάσιμες ημέρες κάθε 
μισθολογικής περιόδου (μισθολογικός μήνας)» με βάση την ατομική σύμβαση εργασίας του. Εξίσου εύλογα 
διερωτάται κανείς, εάν ο συντάκτης της Εγκυκλίου γνώριζε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες παρέχεται και αυτή η 
εργασία, οι οποίες αυτές καθεαυτές καταπονούν τους σερβιτόρους και επιβαρύνουν την υγεία τους, αλλά κυρίως 
το εύρος της αδήλωτης και άτυπης εργασίας στον τομέα αυτό, που ενισχύθηκε από την ουσιαστικά παρότρυνση 
στην παρανομία ακόμα μεγαλύτερου αριθμού εργοδοτών, οι οποίοι πχ φροντίζουν να προγραμματίζουν αναλόγως 
ή να δηλώνουν απασχόληση λιγότερων ημερών νυχτερινής εργασίας από το αυθαίρετα θεσπισμένο όριο προς 
αποφυγή της ασφάλισης των σερβιτόρων στην ασφαλιστική κλάση των Βαρέων.  

Β. Επιπλέον με την Επείγουσα Εγκύκλιο ΙΚΑ αρ. 4 αριθ. πρωτ. Α32/1150/7 για την αναγνώριση με εξαγορά στα 

Βαρέα Ανθυγιεινά Επαγγέλματα του χρόνου πραγματικής απασχόλησης της περιόδου από 01/01/2012 έως 

31/12/2015 σε εργασίες ή ειδικότητες που εξαιρέθηκαν από τον πίνακα Β.Α.Ε. κατ’ εφαρμογή του άρθρου 31 του 
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Ν.4075/2012 και ενώ είχε προηγηθεί παροχή οδηγιών από τον τότε Υπουργό Εργασίας με το από 30/4/2012 αρ. 

πρωτ. Φ10221/οικ.9547/650 έγγραφο του, αυτή η επωφελής ρύθμιση που αφορά εργαζόμενους που πλησίαζαν τη 

θεμελίωση δικαιώματος συνέχισης στην ασφαλιστική κλάση των βαρέων (υπολείπονταν σε ορισμένους ακόμη και 

ελάχιστα ημερομίσθια για τη συμπλήρωση του κρίσιμου ορίου των 3600 ημερών ασφάλισης στα ΒΑΕ για τους 

παλαιούς ή 3375 για νέους ασφαλισμένους) ουσιαστικά περιορίστηκε η συγκεκριμένη αναγνώριση στα πλαίσια της 

υποβολής αιτήματος απονομής σύνταξης με το καθεστώς των Β.Α.Ε. σε όσους δηλαδή πλησιάζουν  άμεσα τις 

ηλικιακές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Οι υπόλοιποι νεότεροι και πολύ νεότεροι ασφαλισμένοι παρά τη 

θεωρητική δυνατότητα εξαγοράς του χρόνου πραγματικής τους απασχόλησης σε εργασίες ή επαγγέλματα που 

εξαιρέθηκαν από τον πίνακα Β.Α.Ε. είναι αμφίβολο αν θα επωφεληθούν  από τη συμπλήρωση των ελάχιστων 

χρονικών προϋποθέσεων στα Β.Α.Ε. αφού την ίδια ώρα το ΙΚΑ ορίζει ως προϋπόθεση 1000 ημέρες ασφάλισης να  

έχουν πραγματοποιηθεί στην ασφαλιστική κλάση των Βαρέων την τελευταία 13ετία πριν από τη συμπλήρωση του 

προβλεπόμενου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης. 

Σας υπενθυμίζουμε ότι το καθεστώς των ΒΑΕ πρέπει να ανταποκρίνεται στις αρχές της προστασίας της Υγείας και 

Ασφάλειας όλων των εργαζομένων και ιδιαίτερα εκείνων που υφίστανται μεγαλύτερη καταπόνηση της υγείας 

και κίνδυνο της σωματικής τους ακεραιότητας, με ιδιαίτερη μέριμνα για τους εργαζόμενους που είναι 

περισσότερο εκτεθειμένοι σε παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, όπως κατ’ εξοχήν είναι οι εργαζόμενοι του 

κλάδου μας. Και ζητούμε να επανακριθεί η σκοπιμότητα εξαίρεσης όλων των σχετικών ειδικοτήτων των 

Τουριστικών Επαγγελμάτων που εξαιρέθηκαν από τον πίνακα δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 

παλαιών ασφαλισμένων παρέμεινε και ως εκ τούτου για μία ακόμη φορά οι νέοι υφίστανται δομική ανισότητα 

και εξαιρετικά δυσμενείς διακρίσεις.  

Επί πλέον είναι προφανές ότι με τις Εγκυκλίους ΙΚΑ 27/20.3.2012  και 4/Α32/1150/7 έγινε υπέρβαση της (ήδη 

εξαιρετικά περιοριστικής) ισχύουσας νομοθεσίας, σας ζητούμε στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης και της 

προστατευμένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, μετά από προσεκτική τους εξέταση συνολικά, να ακυρώσετε 

τις ως άνω αναφερόμενες Εγκυκλίους με τις εντελώς αδικαιολόγητες και παράνομες υπερβάσεις, αλλά και όσες 

άλλες δεν ανταποκρίνονται στην κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του Ν.3863/2010 εκδοθείσα ΥΑ για τις 

Βαριές και Ανθυγιεινές Εργασίας (ΦΕΚ  Β΄2778/2-12-2011). 

 

 

 

 

 

 

 


