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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Ο Πρόεδρος ηης ΚΔΔΔ και ηοσ ΔΒΔΑ, κ. Κωνζηανηίνος Μίταλος, με αθοπμή ηην
ππόζθαηη αποζηολή ειδοποιηηηπίων από ηων ΟΑΕΕ ππορ ηοςρ 400 σιλιάδερ πεπίπος
οθειλέηερ για ηην αναγκαζηική είζππαξη ηων ληξιππόθεζμων αζθαλιζηικών
ειζθοπών με ηην απειλή ηηρ καηάζσεζηρ ζε πεπίπηωζη μη εξόθληζηρ ή πύθμιζηρ ηων
οθειλών ηοςρ ενηόρ 10 ημεπών, απέζηειλε επιζηολή προς ηον σποσργό Δργαζίας,
Κοινωνικής Αζθάλιζης και Πρόνοιας, κ. Γιάννη Βρούηζη, εκθπάζονηαρ ηην
αγανάκηηζη ηος επισειπημαηικού κόζμος.
Αναλςηικόηεπα ζηην επιζηολή επιζημαίνεηαι:
«Η κηθξνκεζαία επηρεηξεκαηηθή θνηλόηεηα θαηαξξέεη ππό ην βάξνο ησλ
αλεμέιεγθησλ βαξώλ θαη εηδηθόηεξα ησλ ζπζζσξεπκέλσλ θόξσλ πνπ αζηακάηεηα
επσκίδεηαη. Μάηαηα δηεθδηθεί ην δηθαίσκα επηβίσζήο ηεο, ζε κηα αγνξά κε κεδεληθή
ζρεδόλ θαηαλάισζε θαη αλύπαξθηε ξεπζηόηεηα από ηηο ηξάπεδεο θαη ηηο
ρξεκαηνδνηήζεηο από ηα πξνγξάκκαηα. Ο επηρεηξεκαηηθόο θόζκνο δελ αληέρεη λέα
θνξνινγηθά ή άιια εηζπξαθηηθά κέηξα, πνπ ζα ηνλ νδεγήζνπλ ζηελ εμόλησζε, πόζν
κάιινλ κνλνκεξείο ελέξγεηεο αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο νθεηιόκελσλ αζθαιηζηηθώλ
εηζθνξώλ.
Η πξόζθαηε απνζηνιή εηδνπνηεηεξίσλ από ηνλ ΟΑΕΕ πξνο ηνπο 400 ρηι.
πεξίπνπ νθεηιέηεο γηα ηελ αλαγθαζηηθή είζπξαμε ησλ ιεμηπξόζεζκσλ αζθαιηζηηθώλ
εηζθνξώλ, κε ηελ απεηιή ηεο θαηάζρεζεο ζε πεξίπησζε κε εμόθιεζεο ή ξύζκηζεο ησλ
νθεηιώλ ηνπο εληόο 10 εκεξώλ, νδεγνύλ ηνπο επηρεηξεκαηίεο (νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο
νπνίνπο ήηαλ κέρξη ηελ θξίζε απνιύησο ζπλεπείο ζηηο πιεξσκέο ηνπο) ζηελ απειπηζία
θαη ζηελ αθξαία έθθξαζή ηεο θαη θαζηζηνύλ ππόδηθε ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα. Η
ελέξγεηα απηή καο πξνθαιεί ιύπε θαη αγαλάθηεζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κεζόδεπζε θαη
απεηιή, αιιά θαη αλεζπρία παξάιιεια γηα ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα έρεη ζηε ιεηηνπξγία ηεο
αγνξάο.
Η ππνρξέσζε όισλ καο λα είκαζηε ηππηθνί κε ηηο αζθαιηζηηθέο θαη όιεο ηηο
άιιεο ππνρξεώζεηο καο είλαη απόιπηα ζεβαζηή, όκσο ε ρξήζε εθβηαζηηθώλ κεζόδσλ
από ηε δηνίθεζε ηνπ ΟΑΕΕ, πνπ έρνπλ σο απνδέθηε έλα ζεκαληηθόηαην αξηζκό
επαγγεικαηηώλ θαη επηρεηξεκαηηώλ, νη νπνίνη, πξάγκαηη, αδπλαηνύλ λα αληαπεμέιζνπλ
ζε ππνρξεώζεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ ίδηα ηελ αζθαιηζηηθή ηνπο θάιπςε, αθνύ κέλνπλ
αλαζθάιηζηνη ρσξίο θακία ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, θαηαδεηθλύεη όηη, δπζηπρώο,
Δ/νση: Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα, Σηλ: (210) 3387105 (-06), Fax: 36.22.320,
e-mail: keeuhcci@uhc.gr, http://www.uhc.gr

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΔΛΛΑΓΟ

2

δελ ιακβάλεηαη ππόςε ε παξνύζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία θαη ην γεγνλόο όηη ε πεξίνδνο
πνπ δηαλύνπκε είλαη ε δπζθνιόηεξε ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ γηα ηε κηθξνκεζαία
επηρεηξεκαηηθόηεηα ηεο ρώξαο.
Τν γεγνλόο όηη ν ΟΑΕΕ πξνρώξεζε ζε δηαδηθαζία ξύζκηζεο ησλ
νθεηιόκελσλ εηζθνξώλ, πνπ αλέξρνληαη ζηα 4 δηζ. επξώ, κέρξη 60 δόζεηο, δελ δίλεη
ιύζε ζην πξόβιεκα, δεδνκέλνπ όηη ηίζεηαη σο απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε ε αλειιηπήο
θαηαβνιή ηξερνπζώλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ από 01.01.2013 θαη εθεμήο.
Οη «εθβηαζκνί» θαη νη θαηαζρέζεηο γηα πνζά ιίγσλ ρηιηάδσλ επξώ όρη κόλν
δελ πξνζθέξνπλ ηίπνηα, αιιά επηδεηλώλνπλ κηα ήδε δύζθνιε θαη δπζάξεζηε
θαηάζηαζε. Σην πιαίζην απηό παξαθαινύκε όπσο παξέκβεηε πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο
κνλαδηθήο - θαηά ηελ άπνςή καο - ιύζεο, πνπ αθνξά ζην πάγσκα - θεθαιαηνπνίεζε
ησλ νθεηινκέλσλ θαη εμόθιεζε ησλ ηξερνπζώλ νθεηιώλ γηα ηε ιήςε αζθαιηζηηθήο
ελεκεξόηεηαο. Παξάιιεια, δηαηήξεζε ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, κέρξη νη
επαγγεικαηίεο - επηρεηξεκαηίεο λα θαηαθέξνπλ λα αλαθάκςνπλ, ώζηε θαη έζνδα λα
ππάξμνπλ γηα ηνλ ΟΑΕΕ θαη νη νθεηιέηεο πνπ ηνπο έπιεμε ε θξίζε λα απαιιαγνύλ,
έζησ θαη πξνζσξηλά, από ηε δπζβάζηαρηε - απηή ηε ζηηγκή - ππνρξέσζε».
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