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Προς 
Διοικητή & Πρόεδρο Δ.Σ ΟΑΕΕ 
κα Γεωργία Κωτίδου 

 
Αθήνα 

 

 

ΘΕΜΑ: ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ 
ΤΟΥ ΟΑΕΕ 

Κυρία Διοικήτρια, 
 
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου πρόσφατα γίνεται συνεχώς 
αποδέκτης της αγωνίας των μικρών και μεσαίων εμπόρων από το σύνολο της 
επικράτειας για την ένταση των εισπρακτικών πρακτικών του ΟΑΕΕ προς 
αυτούς, που λόγω της οικονομικής κρίσης, έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το 
Ταμείο. 
Συγκεκριμένα, μας έχει γνωστοποιηθεί ότι οι επιχειρήσεις που έχουν οφειλές είτε 
λαμβάνουν απειλητικά ειδοποιητήρια σε μαζική βάση, είτε τους επιβάλλονται 
μέτρα κατάσχεσης στα σπίτια, στα μαγαζιά, στα εμπορεύματα και στα πάγιά 
τους. 
Αντιλαμβανόμαστε βεβαίως την δυσχερή οικονομική κατάσταση του ΟΑΕΕ, για 
την οποία δεν αισθανόμαστε ότι ευθύνονται οι μικροί και μεσαίοι έμποροι.  Για 
να συνεχίσει ωστόσο να υπάρχει ΟΑΕΕ, πρέπει πρωτίστως να συνεχίσουν να 
υπάρχουν επιχειρήσεις για να καταβάλλουν είτε τις τρέχουσες εισφορές, είτε τις 
οφειλές τους.  Οι επιχειρήσεις μας πλήττονται βαρύτατα από την οικονομική 
κρίση και με δυσκολία παρατείνουν μέρα με την μέρα τη λειτουργία τους.  
Θεωρούμε ότι η ένταση των εισπρακτικών μέτρων του Οργανισμού στέλνει το 
λάθος μήνυμα σε λάθος χρόνο και τις οδηγεί πιο κοντά στο κλείσιμο. 
Έχουμε κατ’ επανάληψη δηλώσει ότι ο ΟΑΕΕ είναι το ασφαλιστικό μας σπίτι και 
το σπίτι μας το στηρίζουμε και δεν το γκρεμίζουμε.  Η ΕΣΕΕ έχει αποδείξει σε 
όλα τα χρόνια της παρουσίας της ότι σέβεται και στηρίζει έμπρακτα τον 
ασφαλιστικό φορέα όλων των μικρομεσαίων επαγγελματιών και οποιαδήποτε 
ενέργεια αναλαμβάνει, κινείται πάντοτε στην κατεύθυνση της βελτίωσης της 
κατάστασης και της υποβοήθησης του δύσκολου έργου που επιτελούν οι 
εκάστοτε διοικήσεις του ΟΑΕΕ.  
Παρά ταύτα, οι τελευταίες εξελίξεις με τις απειλητικές επιστολές, τα 
ειδοποιητήρια και τις κατασχέσεις προς τους ασφαλισμένους δυσχεραίνουν την 
ομαλή συνεργασία ανάμεσά μας και μας φέρνουν στη δυσάρεστη θέση να 
οδηγούμαστε προς συστάσεις και κινήσεις τις οποίες σε κάθε άλλη περίπτωση θα 
προτιμούσαμε να αποφύγουμε.  Στόχος μας, ωστόσο, δεν είναι να 
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πυροδοτήσουμε ένταση ανάμεσα στον ΟΑΕΕ και στους ασφαλισμένους, αλλά να 
βρούμε τη βέλτιστη λύση για τα συμφέροντα των συναδέλφων μας και του 
Οργανισμού.  
Για το λόγο αυτό, σας ζητούμε να υπάρξει άμεση διακοπή της αποστολής 
ειδοποιητηρίων καθώς και αναστολή των κατασχέσεων για οφειλές των μικρών 
και μεσαίων εμπόρων τουλάχιστον για τους επόμενους τρεις μήνες.  Σε αντίθετη 
περίπτωση, ως πρώτο βήμα αντίδρασης θα βρεθούμε στην δυσάρεστη θέση να 
αποσύρουμε τους εκπροσώπους μας από το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Οργανισμού
Σε μια κρίσιμη περίοδο που απειλείται η βιωσιμότητα των ελληνικών 
επιχειρήσεων και οι μικρομεσαίοι της αγοράς με τεράστιες θυσίες έχουν 
κατορθώσει να διατηρήσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, νομίζουμε 
ότι ούτε εσείς, ούτε το Διοικητικό Συμβούλιο που προεδρεύετε θέλετε να είστε 
αυτοί που θα δώσουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις την χαριστική βολή.  
Αντίθετα, είμαστε πεπεισμένοι ότι θέλετε να δώσετε χείρα βοηθείας στους 
μικρομεσαίους τροφοδότες του Οργανισμού, βοηθώντας ταυτόχρονα και τον 
Οργανισμό του οποίου προΐστασθε.   

.  

Αναμένουμε λοιπόν θαρραλέες πράξεις ανάλογες της πραγματικής σας 
βούλησης. 
 
 

Με εκτίμηση, 
                Ο Πρόεδρος 

 
     
        Βασίλης Κορκίδης 

Ο Γενικός Γραμματέας 
 

 
Γιώργος Καρανίκας 
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