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Θέµα: Υποβολή Ηλεκτρονικών Αρχείων Εργοδοτών ΕΤΕΑ
Αξιότιµε κύριε Αθανασίου
Ενηµερωθήκαµε µέσω της εγκυκλίου του ΕΤΕΑ για την Υποβολή Ηλεκτρονικών Αρχείων
Εργοδοτών και έχουµε γίνει αποδέκτες έντονων διαµαρτυριών από τα µέλη µας όχι µόνο
για το γεγονός ότι καλούνται να επαν-υποβάλλουν στοιχεία που έχουν καταθέσει ως
όφειλαν στα ασφαλιστικά ταµεία αλλά και εξαιτίας των ασαφειών και του εκβιαστικού
χαρακτήρα των εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί.
Σύµφωνα µε όσα αναφέρει η σχετική εγκύκλιος, στόχος του νέου µέτρου είναι η
δηµιουργία ατοµικής µερίδας για κάθε εργαζόµενο – ασφαλισµένο στο ΕΤΕΑ.
Καταρχήν θα θέλαµε να εκφράσουµε τη δυσπιστία µας σχετικά µε την ακρίβεια των
στοιχείων που θα συγκεντρωθούν και αυτό γιατί:
• Κάθε εργαζόµενος, συνήθως ασφαλίζεται από περισσότερους από έναν
εργοδότες στη διάρκεια των ετών που εργάζεται, πως λοιπόν θα δηµιουργηθεί
η ατοµική του µερίδα όταν κάποιος από τους πρώτους για παράδειγµα
εργοδότες του δεν είναι πλέον σε λειτουργία (κάτι που συµβαίνει πολύ συχνά)
;
• Ακόµα και στην «σπάνια» περίπτωση ενός εργαζόµενου που έχει σταθερό
εργοδότη, πως θα συγκεντρωθούν στοιχεία για αυτόν, αφού η κάθε επιχείρηση
έχει υποχρέωση να τηρεί αρχείο µόνο για δέκα έτη;
• Πως θα διασφαλιστούν οι καταβεβληµένες εισφορές εργαζόµενων που δεν θα
δηλωθούν;
∆εν µπορούµε παρά να εκφράσουµε τη έντονη δυσαρέσκειά µας, αφού εξαιτίας του
κακού σχεδιασµού και της δυσλειτουργίας κρατικών οργανισµών, οι επιχειρήσεις του
κλάδου µας βρίσκονται για άλλη µια φορά υποχρεωµένες να επιβαρυνθούν µε τεράστιο
έργο και δαπάνες προκειµένου να καλύψουν κενά δηµοσίων υπηρεσιών.
∆εν µπορούµε παρά να συµβουλέψουµε τις επιχειρήσεις που εκπροσωπούµε να µην
προχωρήσουν στην υποβολή των στοιχείων, ιδιαίτερα στην ασφυκτική
προθεσµία που ορίζετε.
Σεβόµενοι όµως τους εργαζόµενους του κλάδου και προκειµένου να διασφαλιστούν οι
εισφορές που έχουν ήδη καταβληθεί είµαστε διατεθειµένοι να συνδράµουµε το ΕΤΕΑ µε
την υποβολή πρόσθετων στοιχείων αφού πρώτα καταχωρηθούν και τακτοποιηθούν τα
στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει τα εντασσόµενα στο ΕΤΕΑ Ταµεία.
Σε αναµονή της απάντησής σας,
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