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                                                                              Φανιά, 9/4/2014 

 

ΓΔΛΤΗΟ ΤΥΠΟΥ  

Δπιζημάνζεις ζε ζύζκευη ζηο ΔΒΔΦ  

«Το 52% ηφν επιτειρημαηιών αδσναηεί να καηαβάλει ειζθορές ζηον 

ΟΑΔΔ» 

 

Η ξύζκηζε ησλ ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ ηνπ ΟΑΔΔ ην ζέκα ηεο ζπλάληεζεο 

πνπ είραλ ζην ΔΒΔΦ ην πξσί ηεο Παξαζθεπήο 4 Απξηιίνπ, ν Πξόεδξνο θαη κέιε 

ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ κε ηνλ Φαληώηε Βνπιεπηή ηεο 

Ν.Γ. Μαλνύζν Βνινπδάθε θαη ηνλ Πξόεδξν ηεο ΔΣΔΔ Βαζίιε Κνξθίδε. 

Όπσο ηνλίζηεθε, άκεζα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί ε επίκαρε εγθύθιηνο ηνπ 

ηειεπηαίνπ πνιπλνκνζρεδίνπ πνπ απιά ξπζκίδεη ηηο ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο 

ησλ αδξαλώλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ αλελεξγώλ ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ. Τν 

πξόβιεκα όκσο είλαη ηεξάζηην αθνύ ε εγθύθιηνο δελ ιύλεη ζπλνιηθά ην 

πξόβιεκα αθήλνληαο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο επαγγεικαηηώλ θαη ηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπο αλαζθάιηζηνπο, ιόγσ κε δπλαηόηεηαο θαηαβνιήο ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο 

αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ.  

Γηα ην ζθνπό απηό θαηαηέζεθε από ην Βνπιεπηή Μαλνύζν Βνινπδάθε 

επίθαηξε εξώηεζε πξνο ηνλ Υπνπξγό Δξγαζίαο κε ηελ νπνία δεηά λα 

δηνξζώζεη ην ιάζνο απηήο ηεο εγθπθιίνπ, ζέηνληαο παξάιιεια θαη άιια 

ζέκαηα όπσο ηελ αλάγθε λα επεθηαζεί ε δπλαηόηεηα ηεο ξύζκηζεο ζε 48 

δόζεηο θαη ζηηο νθεηιέο ηνπ 2013.  

Σύκθσλα κε ηνλ Πξόεδξν ηεο ΔΣΔΔ Βαζίιε Κνξθίδε «Τν 52% αδπλαηεί λα 

πιεξώζεη ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. Από ηνπο 780.000 αζθαιηζκέλνπο ζηνλ 

ΟΑΔΔ νη 374.000 είλαη νθεηιέηεο  θαη  κε ηα πξνζηαηεπόκελα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπο, θηάλνπκε είπε ραξαθηεξηζηηθά ν θ. Κνξθίδεο,  ην 1 εθ. 
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ζπλαλζξώπνπο καο νη νπνίνη δελ έρνπλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε θαη απηό 

ηόληζε  ην ζεσξώ απαξάδεθην.  

Δίλαη ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο αλ κε ηη άιιν πξνο ηελ θνηλσλία λα παξέρεη 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. Σην ηειεπηαίν πνιπλνκνζρέδην ππήξμε θάπνηα 

ξύζκηζε γηα ηηο αδξαλείο επηρεηξήζεηο θαη γηα ηνπο αλελεξγνύο ειεύζεξνπο 

επαγγεικαηίεο. Θα ππάξμεη ηαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε κέρξη 28-2-2015 θαη 

απηό είπε, δεηάκε λα επεθηαζεί θαη ζηνπο ελεξγνύο νθεηιέηεο ηνπ ηακείνπ. Η 

επίκαρε εγθύθιηνο πάλησο ζα δώζεη κηα ιύζε ζηα 2/3 ηνπ πξνβιήκαηνο.» 

Από ηελ πιεπξά ηνπ ην Πξόεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Φαλίσλ Γηάλλεο 

Μαξγαξώλεο είπε όηη «Σηα Φαληά έρνπκε πεξίπνπ έλα 40% αλαζθάιηζηνπο, 

αλζξώπνπο πνπ δελ κπνξνύλ λα πιεξώζνπλ ηηο εηζθνξέο ηνπο πιένλ, δηόηη ηα 

έμη ρξόληα ηεο θξίζεο είλαη πάξα πνιύ βαξηά θαη απηό είλαη πνιύ ζεκαληηθό 

πξόβιεκα, όπσο επίζεο θαη απηό ηεο ξεπζηόηεηαο.  

Δίκαζηε ζε θαιό δξόκν, επεζήκαλε ν Πξόεδξνο ηνπ ΔΒΔΦ, έρεη θαηαηεζεί από 

ηνλ θ. Βνινπδάθε κηα επεξώηεζε θαη κε ηε ζπλεξγαζία ΔΣΔΔ, ΓΔΣΒΔΔ θαη 

Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ ςάρλνπκε λα βξνύκε ηε ιύζε ε νπνία 

θαληάδνκαη όηη είλαη ζσζηή θαη επηηαθηηθή θαη δελ κπνξεί λα κελ ηελ 

απνδερζεί ν Υπνπξγόο» 


