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 Η Παλειιήληα Οκνζπνλδία Ξελαγώλ ζηηο 2 /3 / 2022 απέζηεηιε εμώδηθν ζηνλ Υπνπξγό 

Εξγαζίαο θαη ζηνλ δηνηθεηή ηνπ e - ΕΦΚΑ  δηόηη αθόκα παξακέλεη άιπην ην δήηεκα ηεο 

θαηακέηξεζεο ηωλ ελζήκωλ ηωλ Ξελαγώλ. 

Μέρξη ζήκεξα δελ έρνπκε ιάβεη θακία απάληεζε!!! 

 

  

Η Οκνζπνλδία καο αλαγθάζηεθε λα πξνβεί ζηελ παξαπάλω δηαδηθαζία δηόηη εξακολοςθεί 

να παπαμένει άλςηο ηο ζήηημα ηηρ καηαμέηπηζηρ ηων ενζήμων μαρ. 

Έλζεκα 3 νιόθιεξωλ ρξόλωλ δελ έρνπλ θαηακεηξεζεί!!!! ( 2019 ,2020 ,2021 ). 

  

Αποηέλεζμα αςηού είναι: 

1. Η κε έγθαηξε αλαλέωζε ηεο αζθαιηζηηθήο καο ηθαλόηεηαο. 

2. Η κε θαηαβνιή επηδνκάηωλ πνπ δηθαηνύκαζηε, όπωο ΟΑΕΔ, αηπρεκάηωλ, κεηξόηεηαο 

θιπ. 

3. Η αδπλακία ζπληαμηνδόηεζεο ηωλ Ξελαγώλ πνπ ζπγθεληξώλνπλ όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο. 

-Είλαη θνηλωληθά αλάιγεην λα δηαθηλδπλεύεη θάζε ρξόλν ε αζθαιηζηηθή καο ηθαλόηεηα. 

-Είλαη αλήθνπζην νη Ξελαγνί λα ζηεξνύληαη ην ρεηκεξηλό επίδνκα αλεξγίαο, πνπ λόκηκα 

δηθαηνύληαη. Πόζν κάιινλ όηαλ έρεη πξνεγεζεί κία παξαηεηακέλε ,ιόγω παλδεκίαο 

,πεξίνδνο αλεξγίαο. 

-Είλαη απάλζξωπν Ξελαγνί πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο λα 

κελ κπνξνύλ λα ζπληαμηνδνηεζνύλ γηαηί ηα έλζεκα ηνπο δελ έρνπλ θαηακεηξεζεί θαη λα 

εμαλαγθάδνληαη έηζη λα ζπλερίδνπλ λα εξγάδνληαη. 

 Όλα ηα παπαπάνω θα είσαν αποθεςσθεί: 

1.εάν είσε πποσωπήζει η μησανογπάθηζη ηων ενζήμων ηων Ξεναγών. Η ζσεηική 

Διάηαξη πος έσει ηη ζύμθωνη γνώμη ηος Δ ηος ΕΦΚΑ είναι έηοιμη μέσπι παπαμικπήρ 

λεπηομέπειαρ και ζηηούμε να καηαηεθεί άμεζα ζε νομοζσέδιο. 

2. εάν μέσπι ηην ςπογπαθή ηηρ Διάηαξηρ ,ο ΕΦΚΑ καηαμεηπούζε ηα ένζημά μαρ.  

Ο ΕΦΚΑ, ανηίθεηα ππόρ ηη νόμιμη ςποσπέωζή ηος, πος ςθίζηαηαι ακόμη, απνείηαι να 

καηαμεηπήζει ηα ένζημά μαρ. 

  

Ζηηούμε: 

1.  Να νινθιεξωζεί άμεζα ε θαηακέηξεζε ηωλ εκεξώλ αζθάιηζεο ηωλ μελαγώλ, ηωλ εηώλ 

2019, 2020 θαη 2021, εθόζνλ παξίζηαηαη αλάγθε, αθόκα θαη κε πεξαηηέξω ζηειέρωζε  

(έζηω θαη πξνζωξηλή) ηνπ ηκήκαηνο ΙΚΑ (ΕΦΚΑ) Ξελαγώλ Σπληάγκαηνο. 

2. Να πξνβεί (επηηέινπο)  ν Υπνπξγόο ζηελ έθδνζε ηεο -κέρξη ιεπηνκέξεηαο 

επεμεξγαζκέλεο- δηαηαμεο πνπ εθθξεκεί από ην 2020 γηα ηελ κεραλνγξάθεζε ηωλ ελζήκωλ 

καο. 

3. Να εθαξκνζηεί ζηελ πεξίπηωζε ηωλ μελαγώλ ην αξ. 60 ηνπ Ν. 4872/2021, ώζηε γηα ηε 

ρνξήγεζε ηνπ θεηηλνύ επηδόκαηνο αλεξγίαο λα απαηηεζνύλ 50 αζθαιηζηηθέο εκέξεο 

εξγαζίαο. 

  

 



 


