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ΨΗΦΙΜΑ ΓΙΑ ΣΙ ΟΦΕΙΛΕ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΡΟ ΣΟΝ ΟΑΕΕ
Σα κέιε ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Επηκειεηεξίσλ Ειιάδνο, ζε έθηαθηε
ζπλάληεζή ηνπο κεηά από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θ. Κσλζηαληίλνπ
Μίραινπ ηελ Παξαζθεπή 24 Ιαλνπαξίνπ 2014, κεηά δε από δηεμνδηθέο ζπδεηήζεηο
επί ηνπ ζέκαηνο ησλ νθεηιώλ ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηνλ αζθαιηζηηθό νξγαληζκό
ΟΑΕΕ, εμέδσζαλ ην αθόινπζν ςήθηζκα:
Είλαη γλσζηό ζε όινπο θαη θπξίσο ζηελ Πνιηηεία όηη ηα δηάθνξα
νηθνλνκηθά κέηξα, πνπ έρνπλ ιεθζεί θαη εμαθνινπζνύλ λα ιακβάλνληαη ζε βάξνο
ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ εκπνξηθνύ θόζκνπ ηεο ρώξαο, είλαη δπζβάζηαθηα θαη
εμαληιεηηθά γηα ηε βησζηκόηεηα όισλ ησλ επηρεηξεκαηηθώλ κνλάδσλ, κεγάινο
κέξνο ησλ νπνίσλ έρεη ήδε θιείζεη, κε αληέρνληαο ην βάξνο ησλ κέηξσλ απηώλ. Η
θαηάζηαζε απηή έρεη αλαγθαζηηθά ζύξεη πνιιέο επηρεηξήζεηο ζε κηα αζπλεπή
ζπκπεξηθνξά ηνπο πξνο ηνπο αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο. Μέζα ζε έλα ηέηνην
θαζεζηώο ζα πεξίκελε θαλείο όηη ε Πνιηηεία ζα έδεηρλε έλα πξόζσπν ζπλεξγαζίαο
θαη ινγηθήο αλνρήο, κε ζθνπό ηε δηαηήξεζε ησλ όζσλ επηρεηξήζεσλ ιεηηνπξγνύλ
θαη ηε ζηνηρεηώδε ζηήξημή ηνπο.
Αληίζεηα, ε Πνιηηεία δελ θαίλεηαη λα θάλεη ηίπνηε πξνο ηελ εύινγε απηή
θαηεύζπλζε, αιιά επηηξέπεη ζηνπο αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο λα αζθνύλ
αζθπθηηθέο πηέζεηο πξνο ηηο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαβάινπλ
ηηο θαζπζηεξεκέλεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπο. Η επαπεηινύκελε δε θαηάζρεζε
θάζε πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ, εθόζνλ δελ ξπζκηζζεί ε νθεηιή ηνπο εληόο δέθα
εκεξώλ, απμάλεη ην θιίκα ηνπ εθβηαζκνύ κε απνηέιεζκα λα νδεγνύληαη νη
επηρεηξήζεηο ζε νινζρεξή θαηαζηξνθή.
Απηό, όκσο, πνπ ππεξβαίλεη ην αλζξώπηλν κέηξν ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ
αζθαιηζηηθώλ νξγαληζκώλ είλαη ε απνζηέξεζε θάζε ηαηξνθαξκαθεπηηθήο
πεξίζαιςεο ηνπ θαζπζηεξνύληνο λα θαηαβάιεη ηηο εηζθνξέο ηνπ επηρεηξεκαηία,
ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππόςε ην γεγνλόο ηεο αλώηεξεο βίαο, πνπ πξνέξρεηαη από ηε
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δπζκελέζηαηε νηθνλνκηθή ζπγθπξία, ε νπνία έρεη εμαλαγθάζεη ηνλ επηρεηξεκαηηθό
θόζκν λα πεξηέιζεη ζηελ θαηάζηαζε απηή, παξά ηελ ζέιεζή ηνπ.
Η Κεληξηθή Έλσζε Επηκειεηεξίσλ Ειιάδνο, κεηαθέξνληαο ηνλ παικό
όισλ ηεο Επηκειεηεξίσλ ηεο ρώξαο, έρεη ήδε πξνηείλεη πξνο ηελ Πνιηηεία ηελ
θεθαιαηνπνίεζε όισλ ησλ νθεηιώλ πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ηελ
ζηαδηαθή απνπιεξσκή ηνπο κεηά από πεξίνδν ράξηηνο ελόο έηνπο γηα ρξνληθό
δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ έμη εηώλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ (έηνπο) ζα
θαηαβάιινληαη κόλν νη ηξέρνπζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο.
ε θάζε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη απηνηειώο θάζε αίηεκα, γηαηί
ππάξρνπλ

πεξηπηώζεηο,

πνπ

επηρεηξεκαηίεο

αδπλαηνύλ

νινζρεξώο

λα

αληαπνθξηζνύλ άκεζα ζηηο αζθαιηζηηθέο απηέο ππνρξεώζεηο. Οη ιύζεηο απηέο είλαη
βηώζηκεο γηα ηνπο νξγαληζκνύο θαη εμππεξεηνύλ ηνλ επηρεηξεκαηηθό θόζκν, πνπ
αλαγλσξίδεη όηη νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο είλαη άθξσο απαξαίηεηεο σο θνηλσληθό
αγαζό γηα όινπο ηνπο πνιίηεο.
Η Κεληξηθή Έλσζε Επηκειεηεξίσλ Ειιάδνο αλακέλεη από ηελ Πνιηηεία λα
αληηιεθζεί ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα ιάβεη ηηο αληίζηνηρεο γελλαίεο
απνθάζεηο, πνπ ζα επλνήζνπλ, όρη κόλν ηνπο ίδηνπο ηνπο νξγαληζκνύο θαη ηνλ
ρεηκαδόκελν επηρεηξεκαηηθό θόζκν, αιιά θαη ηελ εζληθή καο νηθνλνκία.
Αζήλα, 24 Ιαλνπαξίνπ 2014
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