Επιστολή Γιάννη Μαργαρώνη στην Υπουργό Εργασίας.
Με επιστολή του στην Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Έφη Αχτσιόγλου ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων Γιάννης Μαργαρώνης
ζητά την τροποποίηση της νομοθεσίας αναφορικά με την ασφάλιση και την καταβολή
εργοδοτικών εισφορών των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τον τομέα μετάλλου.
Αναλυτικά ο κ. Μαργαρώνης αναφέρει :
“Αξιότιμη κ. Υπουργέ,
Μία από τις προτεραιότητες του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Χανίων είναι
η προστασία και η ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των
επαγγελμάτων, του τομέα παροχής υπηρεσιών και των εξαγωγών, σύμφωνα με τα
συμφέροντα και τους στόχους της εθνικής οικονομίας, για την ανάπτυξη και την πρόοδο
αυτής.
Σε μία περίοδο που η τόνωση της επιχειρηματικότητας και η στήριξη των επάγγελμά τιών
αποτελούν εθνικό στόχο, καθώς η οικονομική κρίση έχει κυριολεκτικά «γονατίσει» τις
επιχειρήσεις, ενώ οι ολοένα και αυξανόμενοι φόροι και εισφορές οδηγούν σε εξαφάνιση
τους επιχειρηματίες, θα θέλαμε να σας εφιστήσουμε την προσοχή στα παρακάτω:
Τον τελευταίο καιρό πραγματοποιείται εκτεταμένος έλεγχος στις επιχειρήσεις που
ασχολούνται με τον τομέα του μετάλλου, ώστε να διαπιστωθεί η υπαγωγή στην ασφάλιση
του τομέα Μετάλλου του ΤΑΙΙΙΤ του προσωπικού των επιχειρήσεων για την τελευταία
δεκαετία, όπως αυτό ρητά προ βλέπεται από το νόμο. Σε περίπτωση δε παραβάσεως της
υποχρέωσης ασφάλισης ή καταβολής των εργοδοτικών εισφορών ο επιχειρηματίαςπαραβάτης επιβαρύνεται πλέον των οφειλόμενων εισφορών με πρόσθετα τέλη/τέλη
εκπρόθεσμης καταβολής με την τελική οφειλή να ανέρχεται εν τελεί σε πολλές περιπτώσεις
στο διπλάσιο των ασφαλιστικών εισφορών. Δίνεται δε το δικαίωμα στον εργοδότη κατά το
νόμο να υποβάλλει ένσταση εντός 30 ημερών ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ταμείου.
Σύμφωνα με τα παραπάνω θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα εξής:
-θεωρούμε απόλυτη ανάγκη την τροποποίηση της νομοθεσίας όσον αφορά δύο σημεία.
Καταρχήν, την τροποποίηση του αρθρ. 9 παρ. 6 ν. 3232/2004 και τη μείωση των ποσοστών
του επιβαλλόμενου πρόσθετου τέλους/τελών εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς τα ποσά
αυτά είναι δυσανάλογα μεγάλα και δυσβάσταχτα, με αποτέλεσμα οι εργοδότες όχι μόνον
να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν, αλλά να οδηγούνται και στο κλείσιμο των επιχειρήσεών
τους. Επίσης, θα πρέπει να προβλεφθεί η κατάργηση της επιβολής του πρόσθετου τέλους
σε περίπτωση που ο εργοδότης προχωρήσει σε εφάπαξ καταβολή των οφειλόμενών
εισφορών.
Εν συνεχεία θα πρέπει να τροποποιηθεί η κείμενη νομοθεσία και το άρθρο 9 παρ. 6 της ΥΑ
Φ 30105/4234/155 και να προβλεφθεί η υποβολή ενστάσεων ενώπιον αρμόδιας επιτροπής,
η οποία θα αποτελείται και από εκπροσώπους των επιχειρηματιών και όχι αποκλειστικά
από το Λ.Σ. του Ταμείου. Η επιτροπή θα πρέπει να συγκροτείται από άτομα προερχόμενα
τόσο από το Ταμείο όσο και από τον κλάδο της Βιοτεχνίας και του μετάλλου, ώστε να
δίδεται στον Εργοδότη το δικαίωμα να εκπροσωπείται και να κρίνεται η ένστασή του από
άτομα που έχουν άμεση σχέση με τον Κλάδο και γνωρίζουν τα προβλήματα και τις ειδικές
συνθήκες που επικρατούν.
ΓΙαρακαλούμε όπως εξετάσετε τα παραπάνω ζητήματα και σας ενημερώνουμε ότι
βρισκόμαστε στη διάθεσή σας να σας υποβάλλουμε πλήρως τις προτάσεις μας, καθώς και
να προσέλθουμε σε διάλογο ώστε να εξευρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση, η οποία θα
τονώσει τους Βιοτέχνες και θα ανταποκρίνεται στα δίκαια αιτήματά τους.
Κυρία Υπουργέ, περισώσετε ότι είναι δυνατόν να περισωθεί από την παραπαίουσα
Ελληνική βιοτεχνία».

