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Ανδριανός Μιχάλαρος, Πρόεδρος ΒΕΠ για τα ειδοποιητήρια του ΟΑΕΕ: «Ψάχνουν με απειλές
να βρουν έσοδα από εκεί που δεν υπάρχουν. Οδηγούν στην απελπισία επιχειρήσεις, εργαζομένους και
ελεύθερους επαγγελματίες και καθιστούν υπόδικη την επιχειρηματικότητα»
Την πλήρη αντίθεσή του στην τακτική του ΟΑΕΕ με τα πρόσφατα ειδοποιητήρια και τις απειλές
κατασχέσεων στους οφειλέτες εκφράζει με δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Πειραιά Ανδριανός Μιχάλαρος. Στις δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΒΕΠ τονίζει:
«Με απειλές κατασχέσεων και φυλάκισης δεν θα βρεθούν ως δια… μαγείας τα χρήματα στους
επιχειρηματίες που στενάζουν ώστε να πληρώσουν τις οφειλές τους στον ΟΑΕΕ ούτε να καθιστούν
υπόδικους όλους εκείνους που εξαιτίας της κρίσης δεν δύναται να ταχτοποιήσουν τις υποχρεώσεις
τους. Ουσιαστικά, οδηγούνται στην απελπισία και την ακραία έκφραση αυτής επιχειρηματίες, οι
οποίοι μέχρι την κρίση ήταν απολύτως συνεπείς στις πληρωμές τους. Εμείς ως Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο Πειραιά όπου τουλάχιστον το 60% των μελών μας απασχολούνται στην κατασκευή και
την οικοδομή αλλά και τη ρημαγμένη ναυπηγοεπισκευή, επαναλαμβάνουμε την πάγια θέση μας για
την τακτοποίηση των οφειλών προηγούμενων ετών σε – τουλάχιστον 60 δόσεις- και των οφειλών της
τελευταίας 3ετίας σε μεγαλύτερο αριθμό δόσεων και υπενθυμίζουμε ότι η επιχειρηματικότητα
υποχρεώνεται να πληρώνει τον ΟΑΕΕ για να προσφέρει σε ιατροφαρμακευτικό αλλά και σε
συνταξιοδοτικό επίπεδο τα ελάχιστα, ενώ θα μπορούσε –εάν ο νόμος έδινε τη δυνατότητα, να
προσφύγει στον ιδιωτικό τομέα για ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή και σύνταξης και να
διαπραγματευθεί ο κάθε ένας με τον ιδιωτικό τομέα πλέον, το συμφερότερο για εκείνον. Αντ’ αυτού
επιβάλλεται η εισφορά στον ΟΑΕΕ με το άνοιγμα κάθε επιχείρησης ακόμη και ατομικής και, μάλιστα,
δεν δίδεται στον επιχειρηματία ασφαλιστική ενημερότητα για να μπορεί να λειτουργήσει, εάν δεν
πληρώσει! Αυτά είναι απαράδεκτα και όσοι τα αποφασίζουν προφανώς, δεν έχουν καμία εικόνα για
την κατάσταση της αγοράς!»
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