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Αθήνα,   8 Απριλίου 2014 

Αρ. Πρωτ. Εξερχοµένου 111 

 

Θέµα: Κατάθεση τροπολογίας για κατάργηση του «Βιβλίου Καταχώρισης 

Νεοπροσλαµβανόµενου Προσωπικού» του ΙΚΑ - ΤΕΑΜ 

 
Αξιότιµε Κύριε Υπουργέ, 
 

Επιτρέψτε µας να σας εκθέσουµε τους προβληµατισµούς µας σχετικά µε την «προς την 

σωστή κατεύθυνση» απόφασή σας για κατάργηση του «ΒΙΒΛΙΟΥ 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» από 01/06/2014. 

Αν και το µέτρο είχε ζητηθεί από τους µικροµεσαίους καθώς τα ίδια στοιχεία πλέον 

(όπως σωστά αναφέρει η αιτιολογική έκθεση») τα έχουν στην διάθεσή τους οι ελεγκτικοί 

µηχανισµοί λόγω της ηλεκτρονικής αποστολής µιας σειράς εγγράφων (που ΚΑΚΩΣ η 

παρούσα τροπολογία δεν αναφέρει την πρόθεσή σας να συγχωνευτούν)  εντούτοις – 

παρά την ύπαρξη σχετικών εισηγήσεων από υπηρεσιακούς παράγοντες – δεν έχει ληφθεί 

υπ’ όψιν ένας σηµαντικότατος παράγοντας. 

Το σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» όπως και κάθε σύστηµα του Υπουργείου σας το τροφοδοτεί ο 

Κλάδος µας και κυρίως οι Ελεύθεροι Επαγγελµατίες Λογιστές – Φοροτεχνικοί και όχι οι 

επιχειρηµατίες. 

Ταυτόχρονα η Ελλάδα είναι µια Χώρα που στοχεύει στην αξιοποίηση του Τουρισµού και 

οι ανάγκες των τουριστών εξυπηρετούνται από εκατοντάδες χιλιάδες τουριστικές 

επιχειρήσεις διάσπαρτες σε όλη την Επικράτεια. Ας δούµε λοιπόν τι δεν έλαβε υπ’ όψιν ο 

νοµοθέτης. 

1.- Ζητάτε να ενηµερωθεί µέσα στον Μάιο που ξεκινούν οι προσλήψεις του τουρισµού 

ένα βιβλίο που θα καταργηθεί από 01/06. Ποια είναι η σκοπιµότητα να καταχωρηθούν 

χιλιάδες νέες προσλήψεις ΚΑΙ χειρόγραφα ;  

2.- Ας καταργηθεί ΑΜΕΣΑ η χειρόγραφη καταχώρηση ΠΛΗΝ της περίπτωσης που 

αναφερόµαστε κατωτέρω. 

3.- Ο Τουρισµός δεν γνωρίζει από Σάββατα, Κυριακές ή αργίες το ίδιο και οι ανάγκες 

των επιχειρήσεων για ΕΚΤΑΚΤΗ πρόσληψη ή αντικατάσταση προσωπικού κατά τις ανάλογες 

ηµέρες. 



Οι ελεγκτικοί µηχανισµοί ΟΡΘΑ πρέπει να κάνουν ελέγχους καθηµερινά και όλο τον 

χρόνο . 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ το «βιβλίο νεοπροσλαµβανόµενου προσωπικού» (ή όπως αλλιώς 

ονοµασθεί) να παραµείνει για να συµπληρώνεται ΑΠΟ τις ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ίσως µόνον τις 

εποχιακές και τουριστικού ενδιαφέροντος, όταν προσλαµβάνουν προσωπικό Σάββατο, 

Κυριακή ή Αργία (τοπική ή Πανελλήνια) και να στέλνεται η πρόσληψη ηλεκτρονικά την 

αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα. 

Η συµπλήρωση σε κάποιο βιβλίο θα κατοχυρώνει τον επιχειρηµατία σε περίπτωση 

ελέγχου γιατί αλλιώς οι ελεγκτές θα ακούν «έψαξα τον Λογιστή µου αλλά δεν τον βρήκα 

γιατί Κυριακή είναι, καλοκαιράκι είναι κάπου θα πήγε µε την οικογένειά του)  

 

Αξιότιµε Κύριε Υπουργέ, 

Βρείτε λύση για τους «ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» του Υπουργείου και των Επιχειρήσεων. 

Ανταποκριθείτε στο ∆ΙΚΑΙΟ αίτηµά µας και δώστε λύση µέσω της ίδιας τροπολογίας. 
 

 
 

∆ιατελούµε µε εκτίµηση 
Για το ∆.Σ. 

Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γενικός Γραµµατέας 

              
      Πανίδης  Αβραάµ                                                           Καµπάνης Βασίλειος 

 


