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Θέµα: Εργοδοτική Εισφορά για τον Ειδικό Λογαριασµό Παιδικών
Κατασκηνώσεων
Αξιότιµοι κύριοι,
Παρά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για µείωση του µη µισθολογικού κόστους,
ενηµερωθήκαµε ότι επανέρχεται το µέτρο της ετήσιας εργοδοτικής εισφοράς για
τον Ειδικό Λογαριασµό Παιδικών Κατασκηνώσεων, βάσει των διατάξεων του
άρθρου 89 του Ν. 3996/2011. Μετά την κατάργηση του Ο.Ε.Κ. και του Ο.Ε.Ε. στις
14/02/2012 θεωρήσαµε ότι το µέτρο αυτό είχε αποσυρθεί.
Αντ’ αυτού ενηµερωθήκαµε για την επαναφορά της εισφοράς, η οποία προβλέπεται
ότι θα καταβάλλεται από τον εργοδότη ετησίως και εισπράττεται από το ΙΚΑΕΤΑΜ ταυτόχρονα και παράλληλα µε τις τακτικές υπέρ του Οργανισµού Εργατικής
Εστίας εισφορές µηνός Αυγούστου ανεξάρτητα από τη διάρκεια της ηµερήσιας ή
µηνιαίας απασχόλησής τους!!
Οι εργοδότες λοιπόν, ενηµερώθηκαν µε ηλεκτρονικά µηνύµατα στο λογαριασµό
µέσω του οποίου υποβάλλουν ΑΠ∆ ότι µέχρι τις 29.11.2013 έπρεπε να προβούν
στην πληρωµή του συγκεκριµένου ποσού για την υλοποίηση ειδικού
κατασκηνωτικού προγράµµατος που θα πραγµατοποιηθεί το καλοκαίρι του 2014 µε
επιβάρυνση πρόσθετων τελών στην περίπτωση εκπρόθεσµης καταβολής.
Κύριε Υπουργέ,
Είναι απαράδεκτο να εφαρµόζονται τέτοιου είδους µέτρα, αιφνιδιαστικά και κυρίως
πέρα από κάθε λογική γιατί:
- αυξάνει τις επιβαρύνσεις των επιχειρήσεων
- το µέτρο δεν είναι ανταποδοτικό για το σύνολο των εργαζοµένων
- ειδικά η πρόβλεψη για την καταβολή αυτής της εισφοράς παράλληλα µε τις
λοιπές εισφορές του Αυγούστου έχει εµφανέστατα στόχο της επιχειρήσεις που
απασχολούν εποχιακό προσωπικό, άρα πλήττει τις επιχειρήσεις του Τουριστικού
Κλάδου που όπως είναι γνωστό απασχολούν µεγάλο αριθµό εποχιακά
εργαζόµενων. (Είναι δε αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι η υποχρέωση καταβολής
της εισφοράς, θεσπίστηκε πριν τον προσδιορισµό των διαδικασιών και των
προϋποθέσεων συµµετοχής των δικαιούχων! - σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα αυτό
θα πραγµατοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2014).

Ζητούµε:
- την κατάργηση εφαρµογής του µέτρου,
- την άµεση ενηµέρωση των επιχειρήσεων για την επίσης άµεση επιστροφή της
εισφοράς
ή σε άλλη περίπτωση
-

την διασφάλιση επιστροφής του ποσού εισφορών σε περίπτωση που το
πρόγραµµα δεν υλοποιηθεί για ακόµη µια φορά όπως και
την ενηµέρωση για τους όρους συµµετοχής στα προγράµµατα παιδικών
κατασκηνώσεων ώστε να διαπιστώσουµε αν οι εποχιακά εργαζόµενοι θα έχουν
τη δυνατότητα να επωφεληθούν από την συγκεκριµένη επιβάρυνση των
εργοδοτών.
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