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«Αναζηολή ηων απειληηικών ειδοποιηηηρίων ηων αζθαλιζηικών ηαμείων, ζηηά ο 

Πρόεδρος ηης ΕΕΕ από ηον Πρωθσποσργό» 
 

Ο πξόεδξνο θ. Βαζίιεο Κνξθίδεο κεηά ηελ επηζηνιή-ηειεζίγξαθν ηεο ΔΣΔΔ ζηε Γηνίθεζε 

ηνπ ΟΑΔΔ (επηζπλάπηεηαη), ζρεηηθά κε ην ζέκα ηωλ απεηιεηηθώλ εηδνπνηεηεξίωλ από ηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία, δήιωζε ηα εμήο: 

  

«...Ωο γλωζηόλ ηα Τακεία απνζηέιινπλ ζωξεδόλ πξνο ηνπο ππόρξενπο θαη αζθαιηζκέλνπο 

αλά ηελ επηθξάηεηα επηζηνιέο, κε ηηο νπνίεο δεηνύλ από απηνύο λα εληαρζνύλ ακέζωο ζε 

ξπζκίζεηο, αιιηώο ζα πξνρωξήζνπλ ζε αλαγθαζηηθέο εηζπξάμεηο θαη θαηαζρέζεηο. Η 

απνζηνιή ηωλ ζπγθεθξηκέλωλ επηζηνιώλ έρεη μεζεθώζεη δηθαηνινγεκέλα ζύειια 

δηακαξηπξηώλ θαη αληηδξάζεωλ από ηνπο ρεηκαδόκελνπο ιόγω ηεο νηθνλνκηθήο ζηελόηεηαο 

επηρεηξεκαηίεο, θαζώο ην ύθνο γξαθήο είλαη ηδηαίηεξα απεηιεηηθό θαη ζίγνπξα δελ βειηηώλεη 

ην θιίκα ζηελ αγνξά, ιίγν πξηλ ην Πάζρα. 

 

Η ΔΣΔΔ έρεη επαλεηιεκκέλα ηνπνζεηεζεί όηη κε εθθνβηζκνύο θαη απεηιέο ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνύ θόζκνπ δελ είλαη δπλαηόλ λα απμεζεί ε ξεπζηόηεηα ηωλ ηακείωλ. Δίλαη 

πξνθαλέο όηη όπνηνο από ηνπο αζθαιηζκέλνπο, κε ηηο παξνύζεο πξνϋπνζέζεηο κπνξνύζε 

κέρξη ηώξα λα εληαρζεί ζηελ ξύζκηζε, ην έρεη ήδε θάλεη. Σε απηέο ηηο δύζθνιεο επνρέο, πνπ ν 

επηρεηξεκαηίαο, εμ’ αλάγθεο θαη κόλν ηεξαξρεί ηηο πξνηεξαηόηεηέο ηνπ, ην ΙΚΑ θαη ν ΟΑΔΔ 

ζπλερίδνπλ λα  «δηώρλνπλ» απηόλ πνπ ηα βάδεη ζηελ πξώηε ζέζε, απαηηώληαο πξνθαηαβνιέο 

θαη πνζά δόζεωλ εθηόο πξαγκαηηθόηεηαο.  

 

Αληηιακβαλόκαζηε ην άγρνο ηωλ Γηνηθήζεωλ ηωλ Τακείωλ, πνπ πξνθαλώο δεηνύλ ηελ 

απζηεξή εθαξκνγή ηωλ εγθπθιίωλ, θνβνύκελνη λα κελ θαηεγνξεζνύλ γηα παξάβαζε 

θαζήθνληνο, όκωο έηζη ε όπνηα ξύζκηζε δελ πξόθεηηαη λα απνδώζεη, νύηε ε ξεπζηόηεηα ηωλ 

ηακείωλ λα απμεζεί. Σην πιαίζην απηό, είηε κπνξνύλ λα επηιέμνπλ ηελ παξαίηεζή ηνπο, είηε 

λα ζθεθηνύλ πωο ζα πξνρωξήζνπλ ζηηο αλαγθαίεο δηεπζεηήζεηο θαη λα πξνηείλνπλ 

πξνζαξκνγέο ηνπ πιαηζίνπ, ώζηε ε ξύζκηζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο δηαηάμεηο, λα εθαξκνζηεί 

κε ηξόπν πνπ λα κπνξεί λα απνδώζεη θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζηηο ηακεηαθέο αλάγθεο ηωλ 

ηακείωλ.   

 

Απηά ζεωξνύκε όηη είλαη ηα απαξαίηεηα βήκαηα ηωλ ηθαλώλ Γηνηθήζεωλ γηα λα ιπζνύλ ηα 

πξνβιήκαηα θαη όρη νη απεηιεηηθέο επηζηνιέο άλεπ νπζίαο, πνπ ην κόλν πνπ επηηπγράλνπλ 

είλαη λα αλαζηαηώλνπλ, λα ζπκώλνπλ θαη λα ηξνκνθξαηνύλ ρηιηάδεο νηθνγέλεηεο. Οη 

κηθξνκεζαίνη επηρεηξεκαηίεο γλωξίδνπλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο θαη δελ ρξεηάδνληαη νύηε 

πνηληθέο δηώμεηο, νύηε θαηαζρέζεηο, γηα λα αληαπνθξηζνύλ πξνο απηέο. Τν κόλν πνπ 

ρξεηάδνληαη είλαη ξεαιηζκόο θαη θαιή ζέιεζε.  

 

Δλώ, ινηπόλ, αλακέλακε από ηα Τακεία ζαξξαιέεο απνθάζεηο θαη έμππλεο δηαδηθαζίεο 

αλάινγεο ηεο πξαγκαηηθήο ηνπο βνύιεζεο, παξαηεξνύκε έληαζε ηωλ εηζπξαθηηθώλ κέηξωλ 

πνπ ζηέιλεη ην ιάζνο κήλπκα ζε ιάζνο ρξόλν. Σε κηα θξίζηκε θακπή πνπ νη κηθξνκεζαίνη ηεο 
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αγνξάο κε ηεξάζηηεο ζπζίεο έρνπκε θαηνξζώζεη λα δηαηεξήζνπκε ηελ επηρεηξεκαηηθή καο 

δξαζηεξηόηεηα, απαηηείηαη από ηηο Γηνηθήζεηο ηωλ αζθαιηζηηθώλ καο "νίθωλ" λα δώζνπλ 

ρείξα βνεζείαο ζε απηνύο πνπ ηνπο ζηεξίδνπλ θαη όρη λα ηνπο γθξεκίδνπλ. 

 

Ωο εθ ηνύηνπ, γηα πνιινζηή θνξά είκαζηε  βέβαηνη όηη ε πξνζωπηθή παξέκβαζε ηνπ 

Πξωζππνπξγνύ είλαη απαξαίηεηε γηα λα αλαζηαιεί ε απνζηνιή θαηαζρεηεξίωλ θαη 

εηδνπνηεηεξίωλ απεηιήο πνηληθώλ δηώμεωλ, ηνπιάρηζηνλ γηα έλα ηξίκελν θαη κέρξη ηελ 

απαξαίηεηε βειηίωζε ηόζν ηεο δηαηύπωζεο όζν θαη εθαξκνγήο όιωλ ηωλ εγθπθιίωλ, ώζηε 

νη αζθαιηζηηθέο ξπζκίζεηο λα απνηειέζνπλ επηηέινπο ιύζεηο γηα Τακεία, επηρεηξήζεηο θαη 

αζθαιηζκέλνπο...» 

 

 

  

  


