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ΟΑΕΕ: Πότε δικαιούνται βιβλιάριο υγείας οι ασφαλισμένοι
Μετά την παρέλευση τεσσάρων μηνών από την εγγραφή τους στο ταμείο και εφόσον
έχουν καταβληθεί όλες οι ασφαλιστικές εισφορές, (εγγραφής, σύνταξης, υγείας),
δικαιούνται χορήγηση βιβλιαρίου ασθενείας και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, οι
ασφαλισμένοι του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), σύμφωνα
με εγκύκλιο του Οργανισμού. Η εγκύκλιος, κωδικοποιεί όλες τις διατάξεις της ισχύουσας
νομοθεσίας, που ρυθμίζουν το πότε δικαιούνται βιβλιάριο υγείας οι ασφαλισμένοι που
διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, ή έχουν υποβάλει αίτηση για
συνταξιοδότηση. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, για να τύχει ασφαλιστικής ικανότητας ο
υποψήφιος συνταξιούχος δεν πρέπει να υφίστανται οφειλές. Το ίδιο ισχύει και για τις
περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο ασφαλισμένος διακόψει την άσκηση του
επαγγέλματος του, δικαιούται παροχές του κλάδου Υγείας για ένα έτος από τη διακοπή
της ασφάλισης, εφόσον έχει εξοφλήσει τις εισφορές του ή τις έχει ρυθμίσει και τηρεί τους
όρους της ρύθμισης.
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Ο ασφαλισμένος που υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης πέραν του έτους από της
διακοπής του επαγγέλματος, δικαιούται παροχές κλάδου υγείας από τον οργανισμό μέχρι
την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης και εφόσον
δεν υπάγεται στην ασφάλιση άλλου οργανισμού κύριας ασφάλισης ή του δημοσίου, και
δεν έχει οφειλές. Τέλος, οι ασφαλισμένοι, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματος
δικαιούνται να συνεχίσουν προαιρετικά στους δύο κλάδους ασφάλισης του ΟΑΕΕ,
δηλαδή είτε μόνο στον Κλάδο Σύνταξης, είτε μόνο στον Κλάδο Υγείας, είτε και στους δύο
Κλάδους.
Αδρανείς καταθέσεις ύψους 15 εκατ.ευρώ στα ταμεία του δημοσίου
Αδρανείς καταθέσεις ύψους 15 εκατ.ευρώ μπήκαν στα ταμεία του δημοσίου, ως το τέλος
Απριλίου 2014. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ν. 4151/2013 για τις αδρανείς
καταθέσεις, μετά την παραγραφή των δικαιωμάτων του καταθέτη ή των νόμιμων
κληρονόμων του, κατόπιν παρέλευσης 20ετίας, η χρήση των κεφαλαίων από αδρανείς
καταθέσεις επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για ειδικούς σκοπούς στήριξης των
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
Ακόμη, ο ίδιος νόμος προβλέπει την υποχρέωση ειδοποίησης του δικαιούχου εν δυνάμει
αδρανούς κατάθεσης, πριν τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής περισσότερες από
μία φορές (εφόσον πρόκειται για ποσό άνω των 100 ευρώ, προκειμένου το ποσό αυτό να
ανταποκρίνεται στο κόστος της σχετικής ειδοποίησης), ενώ ορίζει με σαφήνεια ότι το
υπόλοιπο αδρανούς καταθετικού λογαριασμού παραγράφεται υπέρ του Ελληνικού
Δημοσίου μετά την παρέλευση εικοσαετίας. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές δεσμεύσεις τα
έσοδα που αντλήθηκαν από τις αδράνειες καταθέσεις θα δοθούν για την στήριξη
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
ΣΕΤΕ: Στα 19 εκατ. οι τουριστικές αφίξεις το 2014
Σε αναθεώρηση του αρχικού στόχου των 18,5 εκατ. διεθνών αφίξεων στα 19 εκατ.
προχώρησε ο ΣΕΤΕ, με βάση τα νέα δεδομένα των προγραμματισμένων αεροπορικών
θέσεων από το εξωτερικό για το 2014. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων, αυτό προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων του
ετήσιου προγραμματισμού των πτήσεων της Εθνικής Αρχής Συντονισμού Πτήσεων
(ΕΑΣΠ), που υλοποίησε το νεοσύστατο SETE intelligence. Η μελέτη καταγράφει για το
2014 σημαντική αύξηση προγραμματιζόμενων πτήσεων και θέσεων από το εξωτερικό σε
σχέση με το 2013.
Αν και η τελική υλοποίηση πτήσεων που θα εκτελεσθούν από τις αεροπορικές εταιρείες,
καθώς και η πληρότητα των θέσεων θα δημιουργήσει διαφοροποιήσεις από τα αρχικά
στοιχεία της ΕΑΣΠ, οι αντίστοιχες συγκρίσεις προγραμματισμού και υλοποίησης του
2013 σε σχέση με το 2014 οδηγούν στα θετικά ως άνω συμπεράσματα, αναφέρει ο ΣΕΤΕ.
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Συμφωνία Σαμαρά - Βενιζέλου για σαρωτικό ανασχηματισμό
Σε συμφωνία για σαρωτικό ανασχηματισμό φέρονται να κατέληξαν ο πρωθυπουργός
Αντώνης Σαμαράς και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος, στη
διάρκεια της πτήσης προς Βρυξέλλες όπου ταξίδεψαν την Τρίτη.
Σύμφωνα με το Έθνος, οι τελευταίες πινελιές στη συμφωνία αναμένονται στην κατ' ιδίαν
συνάντηση που θα έχουν την Πέμπτη, στις 6 το απόγευμα, στο Μέγαρο Μαξίμου και οι
ανακοινώσεις δεν φαίνεται να καθυστερούν. Όλα δείχνουν ότι ο πρωθυπουργός θα
προχωρήσει σε γενναίες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.
Αποδέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ την κατάργηση του μπόνους των 50 εδρών υπό…
προϋποθέσεις
Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δηλώνει ότι αποδέχεται την κατάργηση του
μπόνους των 50 εδρών, αλλά καλεί την κυβέρνηση να παραιτηθεί αμέσως, αφού σήμερα
κυβερνά χάρη σε αυτό το μπόνους, το οποίο μάλιστα δεν δικαιούται γιατί είναι πια
δεύτερο κόμμα με βάση το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών.
«Η δική μας θέση παραμένει σταθερή. Θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει μπόνους
εδρών. Εάν τώρα η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ άλλαξαν γνώμη και λένε ότι δεν χρειάζεται το
μπόνους στο πρώτο κόμμα, "ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα": πρώτον, για να φέρουν το
εν λόγω νομοσχέδιο στη Βουλή και, δεύτερον, για να παραιτηθεί η κυβέρνηση, διότι δεν
έχει καμία λαϊκή νομιμοποίηση» δήλωσε ο Δημήτρης Στρατούλης, βουλευτής και μέλος
της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Και συνέχισε: «Η ΝΔ θα πρέπει να παραιτηθεί
από τις 50 έδρες που έλαβε ως μπόνους στις προηγούμενες εκλογές. Κυβερνά σήμερα με
καλπονοθευτικό τρόπο».
Ξεπερνά τους 230 χιλιάδες σταυρούς ο Μ.Γλέζος
Συνεχίζεται η καταμέτρηση των σταυρών για τους υποψήφιους ευρωβουλευτές. Για
ορισμένους η εικόνα έχει ξεκαθαρίσει, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που η μάχη
δίνεται ψήφο-ψήφο.
Ιδιαίτερης αναφοράς είναι το γεγονός ότι κανένας από τους νυν ευρωβουλευτές δεν
επανεκλέγεται. Την ίδια ώρα σπάει κάθε ρεκόρ ο Μανώλης Γλέζος με 235.000 ψήφους και
καταμετρημένο το 45% των αποτελεσμάτων.
Απομάκρυνση 500 υπαλλήλων μέσω πειθαρχικών διαδικασιών
Ικανοποιημένο εμφανίζεται το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την
επιτάχυνση των πειθαρχικών διαδικασιών. Από τις αρχές του 2013 έχουν απομακρυνθεί
500 υπάλληλοι για ποινικές η πειθαρχικές υποθέσεις, για πλαστά δικαιολογητικά ή
παράνομες προσλήψεις. «Είναι πλέον σαφές ότι οι συμπεριφορές του παρελθόντος δεν
γίνονται αποδεκτές» επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης σημειώνει ότι «κατά τη διάρκεια των
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τελευταίων μηνών, έχουν εξεταστεί πολλές εκκρεμείς πειθαρχικές υποθέσεις και έχουν
ενισχυθεί οι έλεγχοι για τον εντοπισμό πλαστών δικαιολογητικών και παράνομων
προσλήψεων. Τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής είναι μετρήσιμα και
αποδεικνύουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στα θέματα εφαρμογής της νομιμότητας».
Πρεμιέρα των Πανελλαδικών με δοκίμιο για τον ανθρωπισμό
Oμαλά ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις με το μάθημα των Νέων Ελληνικών, το οποίο
περιλαμβάνει και την έκθεση. Η εκπομπή των θεμάτων έγινε κανονικά στις 9 το πρωί. Οι
μαθητές κλήθηκαν να αναπτύξουν τις σκέψεις τους γύρω από ένα δοκίμιο του Ι.Μ.
Παναγιωτόπουλου,
που
αναφέρεται
στον
ανθρωπισμό.
Το θέμα που δόθηκε είναι: «Τα φαινόμενα που αποδεικνύουν το έλλειμμα της ανθρωπιάς.
Δραστηριότητες ατομικές και συλλογικές που αποσκοπούν στον περιορισμό του
ελλείμματος ανθρωπιάς».
Μείωση 2,6% στις εξαγωγές των μεγαλύτερων οικονομιών στο α' τρίμηνο
Οι εξαγωγές των μεγαλύτερων αναπτυγμένων και αναδυόμενων οικονομιών μειώθηκαν
απότομα στο πρώτο τρίμηνο του 2014, σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) που εγείρουν αμφιβολίες για την
ευρωστία της ανάκαμψης της παγκόσμιας οικονομίας, αναφέρει δημοσίευμα της
εφημερίδας Financial Times.
Ο ΟΟΣΑ ανακοίνωσε ότι οι εξαγωγές των χωρών της G7 και της ομάδας Brics (Βραζιλία,
Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Ν.Αφρική) μειώθηκαν συνολικά κατά 2,6% στο πρώτο τρίμηνο του
2014 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Οι εισαγωγές των ίδιων χωρών υποχώρησαν
κατά 0,1% την ίδια περίοδο.Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν τους φόβους ότι το διεθνές
εμπόριο είχε ένα αργό ξεκίνημα φέτος, παρά τις προβλέψεις του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου (ΠΟΕ) και άλλων για επιστροφή σε μία σημαντική ανάπτυξη μετά από αρκετά
δύσκολα χρόνια.
Αρνητική η πιστωτική επέκταση σε επιχειρήσεις της Ευρωζώνης τον Απρίλιο
Πτωτική πορεία κατέγραψε ο δανεισμός προς τις επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ τον
Απρίλιο, ενώ μείωση σημείωσε και ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης του δείκτη κυκλοφορίας
χρήματος.
Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ο δανεισμός προς τις
επιχειρήσεις συνέχισε να υποχωρεί, αν και με μικρότερο ρυθμό. Ειδικότερα, ο ετήσιος
ρυθμός ανάπτυξης των δανείων ήταν λιγότερο αρνητικός στο -1,8% τον Απρίλιο από 2,2% τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης των δανείων προς τα
νοικοκυριά διαμορφώθηκε στο 0,0% σε σύγκριση με -0,1% τον Ιανουάριο.
Σόιμπλε: Συνεχίστε τις μεταρρυθμίσεις
Οι χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ολοκλήρωση του
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προγράμματος δεν σημαίνει το τέλος των μεταρρυθμίσεων, δήλωσε ο Γερμανός
υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε μιλώντας σε συνέδριο για την Ευρώπη στο
Βερολίνο. Απέρριψε ως ανοησίες τα περί γερμανικής Ευρώπης, μίλησε για τις θεσμικές
αλλαγές στην Ευρώπη και τη νομισματική πολιτική, ενώ αναφέρθηκε και στο
αποτέλεσμα των ευρωεκλογών.
«Οι χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα προσαρμογής έχουν τις υψηλότερες επιδόσεις
σε ό,τι αφορά την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων του ΟΟΣΑ» είπε και πρόσθεσε ότι: «Θα
ήταν καταστροφικό να πούμε ότι έχουμε ξεπεράσει τον κίνδυνο, παρά την πρόοδο που
έχουμε επιτύχει. Οι χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα πρέπει να γνωρίζουν ότι η
ολοκλήρωση του προγράμματος δεν σημαίνει το τέλος των μεταρρυθμίσεων».

Oι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τυχόν ερωτήµατα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr και συγκεκριµένα στην ένδειξη ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ
ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΗ bizhHELP ή στο www.bizhelp.gr.

Επιπλέον µπορείτε να επισκέπτεστε το www.b2bmall.eu, προκειµένου να ενηµερώνεστε και να
προµηθεύστε προϊόντα µελών του επιµελητηρίου.
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