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Ανάβυσσος, 23 Μαρτίου 2015 

Απάντηση στην ανακοίνωση του Δ/ντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΛΚΕΘΕ 

της 19ης Μαρτίου 2015. 

Θα εκλάβουμε την ανακοίνωση του Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μ. 
Παπαδάκη με ΑΠ 2331/19.03.15 σαν έμμεση απάντηση στο υπηρεσιακό σημείωμα που του 
είχαμε απευθύνει με σχετικό μας έγγραφο (ΑΠ 2160/16.03.15) και στο οποίο ζητούσαμε 
διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία συλλογής στοιχείων πρώτης εγγραφής σε ασφαλιστικό 
φορέα καθώς και τις σκοπιμότητες που αυτή εξυπηρετεί. Οφείλουμε να σημειώσουμε πάντως, 
ότι ένα έγγραφο αίτημα προς την Διοίκηση του ΕΛΚΕΘΕ οφείλει να απευθύνεται άμεσα προς το 
πρόσωπο ή τον φορέα που αιτείται απάντησης. 

Μετά και την απάντηση του κ. Μ. Παπαδάκη επισημαίνουμε ότι το κρίσιμο ερώτημα που θέσαμε 
και που εύλογα δημιουργήθηκε μετά την κοινοποίηση του Ενημερωτικού Σημειώματος της 
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (Συλλογή στοιχείων ασφαλιστικών ταμείων, 
με ΑΠ 1824/06.03.15) και αφορά στο κατά πόσο οι διοικητικές υπηρεσίες του ΕΛΚΕΘΕ γνωρίζουν 
ή όχι σήμερα την ημερομηνία πρώτης εγγραφής σε κύριο ασφαλιστικό φορέα για τον κάθε 
εργαζόμενο του Κέντρου, δεν έχει απαντηθεί με ευκρίνεια. Στο εσωτερικό κείμενο που 
διανεμήθηκε σε όλο το προσωπικό, αναφέρεται ότι ο βασικός λόγος που ζητούνται τα στοιχεία, 
είναι η μετάπτωση από το ισχύον σε ένα νέο σύστημα μισθοδοσίας. Όπως αντιλαμβανόμαστε, το 
σύστημα μισθοδοσίας που είναι τώρα σε ισχύ δεν απαιτεί για τον υπολογισμό των εισφορών 
που περιλαμβάνονται στην μισθοδοσία του προσωπικού την ημερομηνία πρώτης ασφάλισης. 
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι διοικητικές υπηρεσίες του ΕΛΚΕΘΕ γνωρίζουν την ημερομηνία 
πρώτης εγγραφής σε ασφαλιστικό φορέα για τον κάθε εργαζόμενο του Κέντρου (με άλλα λόγια 
γνωρίζουν αν ο εργαζόμενος είναι «παλαιός» δηλαδή ασφαλίστηκε για πρώτη φορά πριν την 
01.01.1993 ή «νέος») και απλά θέλουν να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία που έχουν στα αρχεία τους 
λόγω μετάπτωσης στο νέο και πληρέστερο  μισθολογικό σύστημα (;). Ελπίζουμε τέλος, ότι αν 
παρ’ όλα αυτά υπάρχει  μερική ή ολική άγνοια της ημερομηνίας πρώτης εγγραφής αυτό να μην 
έχει επιπτώσεις στις ασφαλιστικές εισφορές που έχει καταβάλλει μέχρι σήμερα το ΕΛΚΕΘΕ για 
τον κάθε εργαζόμενο. Εκλαμβάνουμε την σχετική ανακοίνωση του κ. Μ. Παπαδάκη ως θετική στο 
ερώτημα αυτό και θα την χρησιμοποιήσουμε ως βάση αναφοράς εφόσον χρειαστεί να 
επανέλθουμε. 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ερευνητών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε 
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