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Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Ιωάννη Βρούτση

ΘΕΜΑ: Πολλαπλή Καταβολή Εργοδοτικής εισφοράς ποσού είκοσι (20) Ευρώ, για
τον Ειδικό Λογαριασµό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.), για τους
εργατοτεχνίτες Οικοδόµους.

Αξιότιµοι Κύριοι,

µε τις διατάξεις του άρθρου 89, περίπτωση Γ' του Ν. 3996/2011, όπως ισχύει, συστάθηκε
στον Οργανισµό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.), «Ειδικός Λογαριασµός Παιδικών
Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.)», µε οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια, µε σκοπό την
οργάνωση και υλοποίηση
κατασκηνωτικών προγραµµάτων φιλοξενίας
παιδιών
χαµηλόµισθων εργαζοµένων και ανέργων, σε θερινές παιδικές κατασκηνώσεις. Όπως
ορίζεται στην παράγραφο 1 της παραπάνω περίπτωσης, ως πόροι του λογαριασµού είναι η
εργοδοτική εισφορά είκοσι (20) ευρώ ετησίως για κάθε εργαζόµενο, η οποία
εισπράττεται µε τις τακτικές εισφορές του Ο.Ε.Ε., οι τόκοι των κεφαλαίων του Λογαριασµού
και κάθε παροχή από χαριστική αιτία.
Όπως αναφέρεται και στην 197363/31-8-2020 εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, για τους υπόχρεους
εργοδότες δεν απορρέει υποχρέωση υποβολής Α.Π.∆. για την εν λόγω εισφορά, καθώς η
απεικόνιση θα υλοποιηθεί σε Κεντρικό Επίπεδο, µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού
Συστήµατος Ο.Π.Σ/-e Ε.Φ.Κ.Α., χωρίς καµία ενέργεια από την πλευρά των εργοδοτών και
σύµφωνα µε τα στοιχεία υποβολής Α.Π.∆., µισθολογικής περιόδου 8/2020.
Όπως όµως µας πληροφόρησαν Μέλη του Συνδέσµου µας, και κυρίως σε περιπτώσεις
εργατοτεχνιτών – οικοδόµων, που απασχολήθηκαν σε περισσότερα από ένα έργα του
ιδίου εργοδότη, κατά τον µήνα Αύγουστο 2020, χρεώθηκαν από τον ΕΦΚΑ, µε είκοσι
(20) ευρώ για κάθε έργο που απασχολήθηκαν. Έτσι προκύπτουν περιπτώσεις που ζητείται
από τον ΕΦΚΑ πολλαπλάσια (π.χ. 2, 3,4 φορές και επιπλέον) εισφορά για κάποιους
εργαζόµενους, παρανόµως σύµφωνα µε την σχετική διάταξη του νόµου, που καθορίζει ότι
η εισφορά είναι 20 ευρώ ετησίως για κάθε εργαζόµενο.
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Αξιοσηµείωτο είναι ότι σε άλλες περιπτώσεις υπαλλήλων τεχνικών εταιρειών, όπως οδηγοί,
χειριστές τεχνικών µηχανηµάτων, κλπ., που έχουν απασχοληθεί σε περισσότερα από ένα
έργα κατά τον µήνα Αύγουστο του 2020, αυτό έχει προβλεφθεί και η χρέωση της εισφοράς
γίνεται µόνον µία φορά.

Κατόπιν αυτών, παρακαλούµε άµεσα ο ΕΦΚΑ, να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις και
να ειδοποιήσει τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις µε τα σωστά δεδοµένα. Σε περίπτωση που δεν
προβλέπεται αυτό να γίνει σύντοµα, θα πρέπει να δίδεται στις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις η
δυνατότητα καταβολής των ορθών ποσών ή να τους δοθεί επαρκής παράταση καταβολής
των εν λόγω εισφορών άνευ προσαυξήσεων.

Με τιµή,
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