
 

 

 

 

 

 

Προς τον: 
 ∆ΙΟΙΚΗΤΗ του Ι.Κ.Α. – Τ.Ε.Α.Μ. κο ΡΟΒΕΡΤΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ 

 
Κοινοποίηση: 

• ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ κο Γ. ΒΡΟΥΤΣΗ 
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• Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. κο ∆ΗΜΗΤΡΙΟ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ 
• Πρόεδρο της Ε.Σ.Ε.Ε. κο ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΟΡΚΙ∆Η 
• Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων   

 
                  

Αθήνα: 29 Ιανουαρίου 2013 
Αρ. Πρωτοκ.  Εξερχόµενου: 013 

 

Θέµα : ΑΝΑΒΟΛΗ και ΑΛΛΑΓΗ της προθεσµίας των 5 εργάσιµων ηµερών για την πληρωµή 

των ενσήµων του Ι.Κ.Α. µε αρχή την προθεσµία καταβολής των ενσήµων του Ιανουαρίου 

2013.  
 
Αξιότιµε Κύριε ∆ιοικητά, 
 
Σας επαναλαµβάνουµε το αίτηµα όλου του επιχειρηµατικού κόσµου για αλλαγή της 

καταληκτικής ηµεροµηνίας πληρωµής των ασφαλιστικών εισφορών.  
 

 Με το έγγραφο σας µε αριθµ. πρωτ.: Α20/ 251/ 115/1.11.2012 «Προθεσµίες καταβολής 

ασφαλιστικών εισφορών της 1/11/2012 µε αριθµ. Πρωτ. Α20/251/115 µεταξύ άλλων αναφέρονται 
τα εξής: 
  
ΘΕΜΑ : Προθεσµίες καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. 
…….. 

Σας κοινοποιούµε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, σύµφωνα µε το οποίο προωθείται Κ.Υ.Α., η οποία θα καθορίζει την 
όλη διαδικασία συνείσπραξης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) και ασφαλιστικών 
εισφορών υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, µισθολογικών περιόδων 1ου/2013 και εφεξής, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτοµέρεια.» 
 

Επειδή δεν έχει εκδοθεί ακόµη η παραπάνω ΚΥΑ και ο χρόνος τρέχει δηλώνουµε, µε πλήρη 
επίγνωση των λεγοµένων µας, ότι ο Κλάδος ENAI Α∆ΥΝΑΤO αντικειµενικά να ολοκληρώσει τις 
διαδικασίες υπολογισµού της µισθοδοσίας και ενηµέρωσης των εργοδοτών µέχρι και την 5η 
εργάσιµη ηµέρα του Φεβρουαρίου (αλλά και των εποµένων µηνών) και είναι αναγκαίο να δοθεί 
αναβολή εφαρµογής της σχετικής διάταξης  προκειµένου για τους µήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο 
και Μάρτιο να ισχύσει το παλιό καθεστώς καταβολής των εισφορών.  

∆εν εξαρτάται µόνον από εµάς αλλά και από τους εργοδότες για την έγκαιρη προσκόµιση των 
στοιχείων απασχόλησης αλλά και είναι φύσει αδύνατον στην παρούσα χρονική στιγµή να 
ανταπεξέλθουµε όλοι οικονοµικά. 

Είναι αδύνατον στο χρονικό αυτό διάστηµα να  γίνουν οι απαιτούµενοι έλεγχοι και εργασίες σε 
-4- εργάσιµες ηµέρες (την 5η εργάσιµη ηµέρα για τις δηµόσιες υπηρεσίες πρέπει να γίνουν οι 
πληρωµές και ΟΛΟΙ εµείς δεν µπορούµε να δουλεύουµε 7 ηµέρες την εβδοµάδα) και αυτό 
σηµαίνει ότι η εφαρµογή των διατάξεων που ψηφίσθηκαν δεν πρέπει απλά να αναβληθεί αλλά να 
µεταβληθεί τουλάχιστον µέχρι την 14η εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα. 

 
 



 
 
Είναι ανάγκη να ανακοινωθεί η αναβολή της εφαρµογής ΑΜΕΣΑ και µε διάλογο µε τους 

Κοινωνικούς Εταίρους αλλά και τον Κλάδο µας  να βρεθεί η χρυσή τοµή που θα συνδυάσει το 
επιθυµητό µε το εφικτό. Άλλωστε η οικονοµική ρευστότητα του ΙΚΑ θα είναι µόνον για µια 
περίοδο. 

∆ιατελούµε µε εκτίµηση 
Για το ∆.Σ. 

Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γενικός Γραµµατέας 

              
      Πανίδης  Αβραάµ                                                           Καµπάνης Βασίλειος 


