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Αίτηµα ΒΕΘ για δικαίωµα ιατρικής περίθαλψης σε όσους οφείλουν στον ΟΑΕΕ
Αίτηµα για διατήρηση του δικαιώµατος ιατρικής περίθαλψης, τουλάχιστον για δύο χρόνια, για
τους βιοτέχνες που οφείλουν εισφορές στον ασφαλιστικό τους φορέα κατέθεσε το Βιοτεχνικό
Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) µε επιστολή του προς τον υπουργό και Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιάννη Βρούτση.
Συγκεκριµένα το ΒΕΘ ζητά «οι επιχειρηµατίες που δεν έχουν τη δυνατότητα να είναι συνεπείς
στις υποχρεώσεις τους προς τον ασφαλιστικό τους φορέα, να διατηρούν το δικαίωµα της ιατρικής
και γενικότερα της νοσοκοµειακής τους περίθαλψης για χρονικό διάστηµα, τουλάχιστον δύο
ετών, από την ηµεροµηνία που οφείλουν τις εισφορές τους».
Το ΒΕΘ προχώρησε στο εν λόγω αίτηµα καθώς όπως αναφέρει στην επιστολή του «οι
µικροµεσαίες επιχειρήσεις δίνουν καθηµερινά έναν άνισο αγώνα για την επιβίωσή τους µε
συνέπεια κάποιοι εξ αυτών, για ένα χρονικό διάστηµα, να µην είναι συνεπείς µε τις υποχρεώσεις
τους προς τον ΟΑΕΕ».
Σύµφωνα µε το ΒΕΘ «πάντοτε συµβαίνει το οξύµωρο καθώς παρ’ ότι κάποιος ασφαλισµένος δεν
έχει για ένα διάστηµα δικαίωµα ιατρικής περίθαλψης από τον ασφαλιστικό του φορέα, λόγω
οφειλών που εκκρεµούν, όταν καλείται να τακτοποιήσει τις οφειλές του επιβαρύνεται και µε τις
εισφορές που αφορούν τον κλάδο υγείας για το χρόνο που το Ταµείο δεν του παρείχε ιατρική
κάλυψη».
Το ΒΕΘ χαρακτηρίζει το αίτηµα του απολύτως λογικό και ζητά από το υπουργείο Εργασίας να
δώσει άµεσα λύση καθώς όπως επισηµαίνει «είναι τραγικό οι επιχειρηµατίες να µετατρέπονται
σε επαίτες χωρίς την παραµικρή µέριµνα από την Πολιτεία».
Είναι το τελευταίο πακέτο περικοπών, δήλωσε ο πρωθυπουργός
Το πακέτο περικοπών των 11,5 δισ. ευρώ είναι το τελευταίο, η κοινωνία δεν αντέχει άλλο, δήλωσε
ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς στην οµιλία του πριν από την εκλογή γραµµατέα της Ν∆.
Επιτέθηκε και πάλι στο «λόµπι της δραχµής», ενώ υπογράµµισε ότι η Ν∆ δεν πρέπει να χάσει την
επαφή της µε την κοινωνία. «Σε εµάς εµπιστεύθηκε ο λαός την τελευταία ευκαιρία για να
αποφύγουµε το χάος» είπε. Επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα πατάξει τη φοροδιαφυγή, ενώ έκανε
αναφορά και στο µεταναστευτικό.
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Ο κ.Σαµαράς χαρακτήρισε δύσκολες, επώδυνες, αλλά αναπόφευκτες τις περικοπές και τόνισε ότι
χωρίς αυτές θα έβγαινε η χώρα από το ευρώ. Τόνισε την ανάγκη να ληφθούν τα µέτρα των 11,5
δισ., υπογραµµίζοντας µε έµφαση ότι «αυτό το πακέτο θα είναι το τελευταίο». ∆ήλωσε ότι είναι
απαραίτητο για να πάρει η Ελλάδα την επόµενη δόση του δανείου και έθεσε ως πρώτη
προτεραιότητα την αντιµετώπιση της ανεργίας.
Τόνισε, επίσης ότι αντίπαλος της χώρας και της παράταξης είναι το λόµπι της δραχµής. «∆ίπλα
στο λόµπι της δραχής δηµιουργείται κατι το δικό µας λόµπι που θέλει να πετύχει η Ελλάδα τους
στόχους της, αυτές τις συµµαχίες οικοδοµούµε».
Αύξηση 16,4% στις ρυθµίσεις δανείων από τις τράπεζες το πρώτο εξάµηνο
Αύξηση της τάξεως του 16,4% σε 663.422 παρουσίασαν το πρώτο εξάµηνο του έτους, σε σχέση µε
τα τέλη του 2011, οι ρυθµίσεις των στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων,
συµπεριλαµβανοµένων των πιστωτικών καρτών, σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσιοποίησε η
Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Τα προγράµµατα ρυθµίσεων των τραπεζών ξεκίνησαν το 2010 και
συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2011, καθώς και του εφετινού έτους, προσφέροντας σε
διάφορες κατηγορίες οφειλετών, όπως τους δηµοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους
(λόγω της περικοπής των αποδοχών τους), καθώς και τους άνεργους, επιµήκυνση της διάρκειας
των δανείων τους µε µείωση των δόσεων.
Σε χαµηλό τριετίας ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος στην Ευρωζώνη τον Αύγουστο
Στο χαµηλότερο επίπεδο των τριών τελευταίων ετών διολίσθησε τον Αύγουστο ο δείκτης
οικονοµικής εµπιστοσύνης στην Ευρωζώνη, καθώς η οικονοµική ύφεση επιδεινώθηκε και ενώ οι
κυβερνήσεις συνεχίζουν τη µάχη κατά της κρίσης χρέους. Συγκεκριµένα, ο δείκτης που
καταρτίζει η Κοµισιόν υποχώρησε στις 86,1 µονάδες, χαµηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του
2009, έναντι 87,9 τον προηγούµενο µήνα. Οι αναλυτές προέβλεπαν, κατά µέσο όρο, πτώση στις
87,5 µονάδες.
Με ραγδαίους ρυθµούς επεκτείνεται η ανασφάλιστη εργασία
Με ραγδαίους ρυθµούς επεκτείνεται η αδήλωτη εργασία στην Ελλάδα, καθώς το ποσοστό των
ανασφάλιστων εργαζοµένων ξεπερνά το 50% σε επτά νοµούς της χώρας, σύµφωνα µε τα στοιχεία
του υπουργείου Εργασίας για το διάστηµα Ιανουαρίου - Ιουλίου. Στο σύνολο της χώρας, η
ανασφάλιστη εργασία έχει σκαρφαλώσει στο 35,4% από 29,1% το 2011.
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