Προσ
- Πρόεδρο Κεντρικήσ Ενωςησ Επιμελητηρίων
κ.Κων/νο Μίχαλο
- Προζδρουσ Επιμελητηρίων
Ελλάδοσ
(μελών Κεντρικήσ Ένωςησ Επιμελητηρίων)

Με επιςτολή του ο Πρόεδροσ του κόμματοσ «Νζα Ελλάδα» κ. Ανδρζασ Λοβζρδοσ, προσ τον
Υπουργό Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ και Πρόνοιασ, αναφζρεται ςτο πάγωμα για
εικοςιτζςςερισ μήνεσ όλων των ληξιπρόθεςμων οφειλών των επιχειρήςεων, τόςο ωσ βιώςιμη και
ςυμφζρουςα ρφθμιςη γι α τα αςφαλιςτικά ταμεία, όςο και ωσ βοήθεια κατά την περίοδο αυτή τησ
φφεςησ, επιχειρήςεων που ζχουν πληγεί από την οικονομική κρίςη, για ενημζρωςή ςασ.
Αναλυτικά αναφζρει:

ΠΡΟΕΔΡΟ

Αζήλα, 1 Οθησβξίνπ 2013
Αξ. πξση.: 2
Πξνο: Υπνπξγό Δξγαζίαο,
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη
Πξόλνηαο
Κύξην Γηάλλε Βξνύηζε

Κύξηε Υπνπξγέ,
Με επηζηνιή πνπ ζαο είρα απνζηείιεη ζηηο 12 Απξηιίνπ 2013, είρα επηζεκάλεη
εγθαίξσο όηη ε πξνσζνύκελε ηόηε ξύζκηζε ησλ ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ πξνο ην ΙΚΑ θαη ηα
άιια Αζθαιηζηηθά Τακεία, εμ αηηίαο ηεο θξίζεο, δελ ζα ήηαλ δπλαηόλ λα εθαξκνζηεί θαη ζα
νδεγνύζε ρηιηάδεο επηρεηξήζεηο ζε πιήξεο αδηέμνδν. Οη επηρεηξήζεηο πνπ νθείινπλ
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο δελ ζα κπνξνύζαλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηελ εμόθιεζε ησλ νθεηιώλ
ηνπο εληόο ζαξάληα νθηώ κελώλ πνπ πξνέβιεπε ε ξύζκηζε, νύηε λα επσκηζηνύλ ην επαρζέο
επηηόθην, αιιά νύηε θαη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξσηνθαλείο γξαθεηνθξαηηθέο πξνϋπνζέζεηο
έληαμεο ζηε ξύζκηζε. Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο είρα πξνηείλεη σο κόλε βηώζηκε θαη
ζπκθέξνπζα ξύζκηζε γηα ην ΙΚΑ θαη ηα άιια Αζθαιηζηηθά Τακεία ην πάγσκα γηα είθνζη
ηέζζεξηο κήλεο όισλ ησλ ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ, ππό ηνλ απαξάβαην όξν όηη ε επηρείξεζε
ζα θαηαβάιεη αλειιηπώο ηηο ηξέρνπζεο εηζθνξέο, ελώ κεηά ην πέξαο ηνπ 24κήλνπ ζα
κπνξνύζε λα ιεηηνπξγήζεη ε ξύζκηζε ησλ ζαξάληα νθηώ κεληαίσλ δόζεσλ.
Δίρα από ηόηε θξνύζεη ηνλ θώδσλα ηνπ θηλδύλνπ, όηη εάλ δελ πηνζεηεζεί ε παξαπάλσ
πξόηαζε, δελ πξόθεηηαη λα εηζξεύζνπλ ρξήκαηα ζηα Τακεία, νύηε θαη νη επηρεηξήζεηο λα
βνεζεζνύλ. Αληί λα πξνζερζνύλ νη πξνηάζεηο απηέο επηιέρζεθε ε νδόο ηεο άξλεζεο κε
αηηηνινγία ηηο αληηξξήζεηο ηεο "ηξόηθαο", αιιά θαη ε ζξηακβνινγία νξηζκέλσλ ζηα ΜΜΔ,
πσο δήζελ ζεζπίζηεθαλ κέηξα αλαθνύθηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θ.η.η. Πέξαλ όισλ όζσλ
πξνεγήζεθαλ πξέπεη λα αληηιεθζνύλ νη πάληεο, αθελόο πσο ε εληαία ξύζκηζε νθεηιώλ ηόζν
σο πξνο ηα Αζθαιηζηηθά Τακεία, όζν θαη πξνο ην Γεκόζην γηα θόξνπο είλαη απνιύησο
άζηνρε, αιιά θη αθεηέξνπ πσο, εηδηθά γηα ηνλ ΟΑΔΔ, δελ πξέπεη λα ζπλερηζηεί ε δίσμε γηα
ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ν εξγνδόηεο πιεξώλεη θαλνληθά ηηο εηζθνξέο ηνπ γηα ηνπο
εξγαδόκελνπο πνπ ηπρόλ απαζρνιεί, αιιά θαζπζηεξεί λα θαηαβάιεη ηηο εηζθνξέο γηα ηελ
απηαζθάιηζή ηνπ θαη έηζη δηαθόπηεηαη θαη ε ηαηξνθαξκαθεπηηθή ηνπ θάιπςε.
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Σε ιίγνπο κόλν κήλεο νη αλσηέξσ εθηηκήζεηο δπζηπρώο επαιεζεύηεθαλ, θαζώο
ειάρηζηεο επηρεηξήζεηο πξνζέθπγαλ ζε ξύζκηζε ησλ ιεμηπξόζεζκσλ αζθαιηζηηθώλ
εηζθνξώλ, γεγνλόο πνπ νδήγεζε ηελ θπβέξλεζε λα πξνσζεί λέεο εμνλησηηθέο ξπζκίζεηο γηα
ηελ είζπξαμε ησλ νθεηιώλ, όπσο πρ ε είζπξαμή ηνπο από έλαλ λέν νξγαληζκό βάζεη ηνπ
ΚΔΓΔ, ή ε ζπδεηνύκελε αθαίξεζε ηνπ ΑΦΜ θιπ.
Δλόςεη ηεο δξακαηηθήο θαηάζηαζεο πνπ δηακνξθώλεηαη ζηελ αγνξά ιόγσ ηεο
θξίζεο, ηελ νπνία πάξα πνιύ θαιά γλσξίδεηε, επαλαθέξσ ηελ πξόηαζή κνπ. Δίκαη βέβαηνο
πσο αλ ππνζηεξηρζεί κε ηηο ζρεηηθέο κειέηεο θαη ηηο πξνβιέςεηο από ηελ πιεπξά ησλ
Αζθαιηζηηθώλ Τακείσλ, ηόηε ε απνδνρή ηεο ζα θαηαζηεί βεβαία.

Με εθηίκεζε

Αλδξέαο Λνβέξδνο
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