
 
 

 

 

Αθήνα, 08 Μαρτίου 2016 

 

Δελτίο Τύπου 

 

Την Τετάρτη 2/3/2016, κατόπιν προσκλήσεως του Ε.Ε.Α., 

παρευρέθη στην Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Υπουργός 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. 

Γεώργιος Κατρούγκαλος. 

Στην Συνεδρίαση είχαν προσκληθεί τα Προεδρεία των Σωματείων – 

Μελών του ΕΕΑ και από πλευράς ΕΑΔΕ παρέστησαν ο Πρόεδρος και 

Πρόεδρος του Π.Σ.Σ.Α.Σ., κ. Δημήτριος Γαβαλάκης, ο Πρόεδρος της 

Π.Ο.Α.Δ. κ. Αλέξανδρος Ραφαηλίδης και ο Πρόεδρος του Σ.Ε.Μ.Α. κ. 

Γεώργιος Καραβίας, ο οποίος είναι εκλεγμένο Μέλος του Δ.Σ. του Ε.Ε.Α. 

Η παρουσία των ανωτέρω, ως μέλη της ΕΑΔΕ, είχε στόχο την ανάδειξη 

των ενστάσεων που έχει η Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση στο 

προτεινόμενο σχέδιο του Υπουργού Εργασίας για το ασφαλιστικό. 

Μετά την ομιλία του Υπουργού, εκ μέρους της ΕΑΔΕ, τοποθετήθηκε ο κ. 

Δ.Γαβαλάκης, επισημαίνοντας ότι η Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση είναι 

εξ ολοκλήρου αντίθετη με τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου, για τους 

λόγους που αναπτύσσονται στην τοποθέτησή του που ακολουθεί.  

Εν συνεχεία τον λόγο πήρε ο κ. Γ. Καραβίας, ο οποίος εξέφρασε την 

αγωνία και τον προβληματισμό για το αντιαναπτυξιακό του προσχεδίου, 

θέτοντας συγκεκριμένο προσωπικό επ΄αυτού ερώτημα στον Υπουργό, 

αναρωτώμενος εάν ο ίδιος θα επένδυε σε αυτή την χώρα με τέτοιες 

φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις. 

Ο Υπουργός Εργασίας κ. Γ. Κατρούγκαλος στην δευτερολογία του  

διευκρίνισε ότι οι βελτιωμένες προτάσεις του για τους νέους Επιστήμονες 

θα ισχύουν και για τους νέους Επαγγελματίες ασφαλισμένους στον 

ΟΑΕΕ και αποδέχθηκε πλήρως το δίκαιο αίτημα των Ασφαλιστικών 

Διαμεσολαβητών, χωρίς όμως να δηλώνει την πρόθεσή του να το 

αντιμετωπίσει, κάτι που δυστυχώς επιβεβαίωσε και στην σύντομη 

συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της ΕΑΔΕ, όταν ο τελευταίος  του 

έθεσε εκ νέου το θέμα μετά το πέρας της Συνεδρίασης. 



 

ΕΑΔΕ   Κάνιγγος 27  * 106 82 Αθήνα 

Τηλ. : 210 3827354   Fax : 210 3827354   E-mail : hefepi@ath.forthnet.gr 

 

 

2 

 

 

Η ΕΑΔΕ αισθάνεται την ανάγκη για άλλη μία φορά να τονίσει ότι, σε 

περίπτωση εφαρμογής των προτεινόμενων ρυθμίσεων, ο Κλάδος θα 

οδηγηθεί σε φτωχοποίηση, αν όχι σε πλήρη εξόντωση. 

Αισθάνεται επίσης την ανάγκη να ευχαριστήσει το Ε.Ε.Α. που με την 

πρωτοβουλία του έδωσε τη δυνατότητα να τεθούν θέματα, που 

απασχολούν πολύ έντονα τον Κλάδο,  άμεσα στον Υπουργό Εργασίας. 

 

 

                                                                                          Το Δ.Σ. της Ε.Α.Δ.Ε. 

 

 

                                   

 

 

 


