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ΟΑΕΕ 

 
ΘΕΜΑ: Ενέργειες ΕΣΕΕ για ειδοποιητήρια ΟΑΕΕ και ασφαλιστικό πρόβληµα οργανισµού. 

  

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

  

Ως γνωστόν, κατά τις τελευταίες ηµέρες και µετά την δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως του ν. 4152/2013, που περιλαµβάνει την πιο πρόσφατη ρύθµιση για τις οφειλές στα 

ασφαλιστικά ταµεία, ο ΟΑΕΕ αποστέλλει σωρηδόν προς τους ασφαλισµένους του ανά την 

επικράτεια, ειδοποιητήρια µε τα οποία ζητάει από αυτούς να ενταχθούν αµέσως στην ρύθµιση, 

αλλιώς θα προχωρήσει σε αναγκαστικές εισπράξεις και κατασχέσεις. 

Η αποστολή των συγκεκριµένων ειδοποιητηρίων έχει ξεσηκώσει θύελλα διαµαρτυριών και 

αντιδράσεων από τους χειµαζόµενους λόγω της ύφεσης και της οικονοµικής στενότητας 

επιχειρηµατίες, καθώς το ύφος γραφής είναι ιδιαίτερα απειλητικό και σίγουρα δεν βελτιώνει το 

κλίµα στην αγορά. 

Η ΕΣΕΕ µε τις Οµοσπονδίες και τους Εµπορικούς Συλλόγους της εκπροσωπώντας τον 

µικροµεσαίο επιχειρηµατικό κόσµο της χώρας, που ασφαλίζεται στον ΟΑΕΕ, θεωρεί ότι µε 

εκφοβισµούς και απειλές δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί η ρευστότητα του ταµείου µας.  Είναι 

προφανές ότι όποιος από τους συναδέλφους µας µπορούσε µέχρι τώρα να ενταχθεί στην ρύθµιση, 

το έχει ήδη κάνει. 

Ωστόσο, ένας από τους βασικούς λόγους που η ρύθµιση " Νέα Αρχή", δεν έχει µέχρι τώρα 

αποδώσει τα αναµενόµενα, είναι τα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις που την διέπουν.  

Συγκεκριµένα, αναφερόµαστε στην απαίτηση για µη ύπαρξη οφειλών εντός του 2013 και στην 

προσκόµιση φορολογικής ενηµερότητας. 

Πρώτον, ήταν εξαρχής παράλογο, ένας νόµος που παράγει τα αποτελέσµατά του από τον Ιούνιο 

του 2013, να ζητάει την εφάπαξ καταβολή, αναδροµικά από την αρχή του έτους.  Ο νόµος 

περιορίζει την ρύθµιση σε επιχειρηµατίες, οι οποίοι, ως δια µαγείας, ξεπέρασαν την οικονοµική 

στενότητά τους µόνο µε την πάροδο της 31ης ∆εκεµβρίου 2012, απαίτηση σίγουρα εκτός 

πραγµατικότητας.  Ελπίζουµε ότι θα εκδοθούν σύντοµα από εσάς οι εξαγγελθείσες Υπουργικές 

Αποφάσεις ώστε τα ανακοινωθέντα για το ΙΚΑ, δηλαδή ο διακανονισµός των οφειλών του 2013 

σε 12 δόσεις, να επεκταθούν άµεσα και στα λοιπά ασφαλιστικά ταµεία. 

∆εύτερον, η απαίτηση φορολογικής ενηµερότητας δίνει την χαριστική βολή στην επιτυχία της 

ρύθµισης.  Σε αυτές τις δύσκολες εποχές, που ο επιχειρηµατίας, εξ’ ανάγκης και µόνο ιεραρχεί τις 

προτεραιότητές του, ο ΟΑΕΕ και όλα τα άλλα ασφαλιστικά ταµεία «διώχνουν» αυτόν που τα 

βάζει στην πρώτη θέση, απαιτώντας πρώτα αυτός να έχει ρυθµίσει οφειλές τρίτων.  

Αντιλαµβανόµαστε το άγχος του Υπουργείου Οικονοµικών, που προφανώς ζήτησε την 

προϋπόθεση αυτή, όµως έτσι η ρύθµιση δεν πρόκειται να αποδώσει, ούτε η ρευστότητα των 

ταµείων θα αυξηθεί. 

Στο πλαίσιο αυτό, ζητήσαµε από τον Υπουργό Εργασίας να προχωρήσει στις αναγκαίες 

διευθετήσεις και προσαρµογές του πλαισίου, ώστε η ρύθµιση που περιγράφεται στις διατάξεις του 

ν. 4152/2013 να αποδώσει τα αποτελέσµατά της και να καλυφθούν οι ανάγκες του ΟΑΕΕ και των 

λοιπών ταµείων.  Αυτά είναι τα απαραίτητα βήµατα για να λυθεί το πρόβληµα και όχι τα 

απειλητικά ειδοποιητήρια άνευ ουσίας, που το µόνο που επιτυγχάνουν είναι να θυµώνουν και να 

τροµοκρατούν. 
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Οι µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες γνωρίζουµε τις υποχρεώσεις µας και δεν χρειαζόµαστε ούτε 

απειλές, ούτε εκφοβισµούς για να ανταποκριθούµε προς αυτές· ρεαλισµό και καλή θέληση 

χρειαζόµαστε. Ως εκ τούτου ζητήσαµε την άµεση παρέµβαση του Υπουργού Εργασίας, ώστε να 

ανασταλεί η αποστολή και η ισχύς των ειδοποιητηρίων απειλής κατάσχεσης, για εύλογο χρονικό 

διάστηµα και τουλάχιστον µέχρι την εφαρµογή της επέκτασης της ρύθµισης για τις οφειλές 2013 

στους συναδέλφους µας. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισµούς, 

 

 

 

 

Tο ∆.Σ. 

Του Εµπορικού Συλλόγου Ελασσόνας 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


