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ΟΑΕΕ: Ολοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού βίου των ασφαλισμένων
Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση μηχανογραφικής εφαρμογής για την ψηφιοποίηση του
ασφαλιστικού βίου των ασφαλισμένων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων
Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), σύμφωνα με ανακοίνωση της Διοίκησης του Οργανισμού.
Με τη νέα εφαρμογή, καταχωρούνται και παρακολουθούνται ηλεκτρονικά, αποφάσεις
και διοικητικές πράξεις που καθορίζουν την ασφαλιστική διαδρομή και την οικονομική
κατάσταση κάθε ασφαλισμένου. Επιτυγχάνεται άμεση πρόσβαση στον ηλεκτρονικό
φάκελο, ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, βέλτιστη αξιοποίηση του δικτύου
καταστημάτων και επιταχύνεται η διαδικασία έκδοσης σύνταξης. Η εφαρμογή έχει ήδη
τεθεί σε δοκιμαστική διαδικασία και σύντομα θα δοθεί προς χρήση στις Υπηρεσίες του
Οργανισμού σε όλη τη χώρα.
Το Μάιο οι συζητήσεις για τη μείωση του χρέους
Σε ένα νομοσχέδιο με πολλά άρθρα θα πάνε προς ψήφιση στη Βουλή οι αλλαγές που
φέρνει η συμφωνία με την τρόικα, όπως δήλωσε κορυφαίο στέλεχος του υπουργείου
Οικονομικών. Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε πως η εισφορά αλληλεγγύης θα
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αποφασιστεί το φθινόπωρο εάν θα παραμείνει από το 2016 και μετά ανάλογα με τις
αποφάσεις για το δημοσιονομικό κενό».
Οι συζητήσεις για την μείωση του χρέους θα γίνουν τον Μάιο, μετά από την επικύρωση
του πλεονάσματος από την Eurostat, ενώ οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν μετά από την
αξιολόγηση της τρόικας τον Ιούνιο, ανέφερε το ίδιο στέλεχος του ΥΠΟΙΚ.
Επιβεβαίωσε το Β-/Β για την Ελλάδα η Standard & Poor’s
Επιβεβαίωσε ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s την αξιολόγηση «Β-/Β» για την
Ελλάδα, διατηρώντας σταθερές τις προοπτικές. Σύμφωνα με την σχετική έκθεση της
Standard & Poor’s η ελληνική οικονομία εξισορροπεί σταδιακά, κάτι που απεικονίζεται
στη βελτίωση των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών και στη εξαιρετική
δημοσιονομική εξυγίανση, εξελίξεις που αποδεικνύουν πως η ανταγωνιστικότητα
βελτιώνεται, όπως και η ικανότητα διακυβέρνησης των θεσμών.
Πάντως, ο οίκος αξιολόγησης υπογραμμίζει ότι το χρέος της κυβέρνησης και το εξωτερικό
χρέος της οικονομίας είναι ακόμη υψηλά και ως εκ τούτου το outlook της Ελλάδας
παραμένει αμετάβλητο, κάτι που δείχνει πως οι οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις
αντισταθμίζουν τη δημοσιονομική και διαρθρωτική προσαρμογή.
Μηταράκης: Η προσφορά για Ελληνικό πρέπει να είναι αντάξια της αξίας
παραχώρησης
«Η οικονομική προσφορά για το Ελληνικό πρέπει να ανταποκρίνεται στην αξία της
παραχώρησης. Και με αυτό τον γνώμονα -το συμφέρον του δημοσίου- θα ληφθούν οι
σχετικές αποφάσεις» σημειώνει σε δήλωσή του ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Νότης
Μηταράκης, μετά την απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ να ζητήσει από την Lamda βελτιωμένη
προσφορά και τις έντονες αντιδράσεις της Αντιπολίτευσης.
Ειδικότερα, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το Ελληνικό και τις σχετικές
δηλώσεις στελεχών της αντιπολίτευσης ο υφυπουργός είπε: «Μετά από σχεδόν 15 χρόνια
αδράνειας είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι υπάρχει αξιόλογη τεχνική προσφορά για το
Ελληνικό. Προσφορά που οδηγεί σε μια σημαντικότατη επένδυση με χιλιάδες νέες θέσεις
εργασίας, καθώς και στη δημιουργία ενός από τα μεγαλύτερα Μητροπολιτικά πάρκα
στον κόσμο.» «Όμως, για να είμαστε ξεκάθαροι, από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι η
προσφορά πρέπει να ανταποκρίνεται στην αξία της παραχώρησης. Και με αυτό τον
γνώμονα -το συμφέρον του δημοσίου- θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις» σημείωσε ο κ.
Μηταράκης.
Στην Ελιά συζητάνε τη σύνθεση του ευρωψηφοδελτίου
Το ευρωψηφοδέλτιο και άλλα ζητήματα των εκλογών, για το Ευρωκοινοβούλιο αλλά και
την Αυτοδιοίκηση, θα συζητηθούν στη συνάντηση που θα έχουν σήμερα το μεσημέρι οι
επικεφαλής των κομμάτων και κινήσεων της Ελιάς. Στη συνάντηση θα συμμετέχουν και
τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής της Ελιάς. Όπως αναφέρεται στο Έθνος, σήμερα
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δεν αναμένεται να ανακοινωθούν τα ονόματα που θα περιλαμβάνονται στη λίστα, αλλά
να δοθεί το στίγμα για την κάλπη του Μαΐου.
Κατά την εφημερίδα, τα ονόματα που ενδέχεται να είναι στη λίστα των 42 για τις
Ευρωεκλογές είναι η Κατερίνα Μπατζελή, η Αφροδίτη αλ Σάλεχ και η Βασιλική
Σουλαδάκη. Ο νυν υπουργός αρμόδιος για τη Δημόσια Τηλεόραση έχει ήδη ανακοινώσει
ότι θα είναι υποψήφιος, όπως και οι Κυριάκος Πιερρακάκης, Θ.Τσίκας, Γιώργος Βερνίκος,
Θανάσης Χειμωνάς και Νίκος Μπίστης. Aπό το κόμμα του Ανδρέα Λοβέρδου, σύμφωνα
πάντοτε με την ίδια εφημερίδα, υποψήφιοι θα είναι ο εκπρόσωπος Τύπου Ευθύμης
Καρδάρας, οι Δ.Καρέλλας, Ν.Τσολακίδης, Απ.Ψωμάς και Κατερίνα Λαμπροπούλου.
Και επιστροφή των μισθών από όσους διορίστηκαν με πλαστά πιστοποιητικά
Η χρήση πλαστού τίτλου σπουδών ή άλλων πτυχίων από δημόσιους υπαλλήλους
προκειμένου να διοριστούν, θα στοιχήσει τόσο τη θέση τους, καθώς θα ανακληθεί άμεσα
ο διορισμός τους, όσο και στην τσέπη τους, επειδή θα ζητηθεί από το Δημόσιο να
επιστρέψουν τους μισθούς που έχουν λάβει.
Τίτλοι σπουδών, πτυχία ξένων γλωσσών αλλά και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο
χρησιμοποιήθηκε για να καταλάβει κάποιος υπάλληλος μια δημόσια θέση θα βρεθούν στο
στόχαστρο των ελέγχων αυτών, οι οποίοι βάσει της εγκυκλίου του υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης Κυρ. Μητσοτάκη θα πρέπει να ολοκληρωθούν με διαδικασίες εξπρές και
συγκεκριμένα εντός μηνός. Για τους υπαλλήλους που έχουν κάνει χρήση πλαστών
πιστοποιητικών προβλέπεται άμεση ανάκληση του διορισμού χωρίς να προηγηθεί
οποιαδήποτε άλλη πειθαρχική διαδικασία.
Με το σύστημα για το επίδομα θέρμανσης η διανομή του κοινωνικού μερίσματος
Κατά τα πρότυπα του επιδόματος θέρμανσης θα διανεμηθεί το κοινωνικό μέρισμα στους
δικαιούχους. Στα κριτήρια για τον καθορισμό των δικαιούχων -πλην των ένστολωνπεριλαμβάνονται ο συνδυασμός εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων.
Από τα όσα έχουν γίνει γνωστά, για τους ένστολους θα χορηγηθούν άπαξ 500 ευρώ ανά
άτομο με όριο τις αποδοχές έως 1.500 ευρώ, ενώ για τους υπόλοιπους θα κυμαίνεται από
500 έως 1.000 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό τέκνων.
Προς νέα 24ωρη απεργία η ΟΛΜΕ
Σε νέα 24ωρη απεργία προχωρά σήμερα η ΟΛΜΕ, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις της
ενάντια στις επικείμενες απολύσεις εκπαιδευτικών, λόγω της αυριανής λήξης της
οκτάμηνης περιόδου της διαθεσιμότητας.
Σε χθεσινή ανακοίνωσή της η ΟΛΜΕ προειδοποίησε τους υπουργούς Παιδείας και
Διοικητικής Μεταρρύθμισης πως δεν θα αποδεχθεί τις απολύσεις εκπαιδευτκών,
κατηγορώντας τους παράλληλα πως κρύβονται αρνούμενοι τις συναντήσεις που οι ίδιοι
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είχαν υποσχεθεί πως θα γίνουν. Το εκπαιδευτικό κίνημα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ως
τετελεσμένα «τις απάνθρωπες απολύσεις εκατοντάδων εργαζομένων στη δημόσια
εκπαίδευση, τις πρώτες απολύσεις στο δημόσιο τομέα μόνιμων υπαλλήλων μετά από 100
χρόνια», διεμήνυσε η Ομοσπονδία.
Παραιτήθηκε από το ΔΣ του ΟΑΕΕ ο πρόεδρος του ΒΕΑ
Την παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων
Επαγγελματιών υπέβαλε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας Παύλος
Ραβάνης, αντιδρώντας στην απόφαση της ΓΣΕΒΕΕ να προχωρήσει σε μηνυτήρια
αναφορά κατά της Διοίκησης του ΟΑΕΕ.
Η ΓΣΕΒΕΕ κατηγορεί τη διοίκηση του ΟΑΕΕ ότι προχώρησε σε χρήση των κονδυλίων που
προορίζονταν για την καταβολή επιδομάτων ανεργίας, προκειμένου να καταβάλει
συντάξεις, χωρίς κάτι τέτοιο να προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία. Σύμφωνα
με όσα αναφέρει σε επιστολή του ο πρόεδρος του ΒΕΑ, όλοι στο ΔΣ του ΟΑΕΕ –και ο
Πρόεδρος Γ.Καββαθάς και το ΔΣ της ΓΣΕΒΕΕ – γνώριζαν ότι το ποσόν των χρημάτων για
τον Κωδικό του ΟΑΕΔ, δόθηκε στον Κωδικό για την πληρωμή των συντάξεων. Αναφέρει
μάλιστα, παρεμβάσεις δικές του από τα πρακτικά συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, που
φαίνεται ότι τα χρήματα «μεταφέρονται» για την πληρωμή συντάξεων, με δεσμεύσεις ότι
θα επιστραφούν στο μέλλον.
Εκδήλωση του ΒΕΘ στο πλαίσιο του Money Show 2014
Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα θα τεθεί επί τάπητος στην εκδήλωση που θα
πραγματοποιήσει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) την Κυριακή 30
Μαρτίου, στις 18.00 μμ, στην αίθουσα ΕΦΕΣΣΟΣ ΙΙΙ στο ξενοδοχείο HYATT Regency
Thessaloniki.
Η δίωρη εκδήλωση με θέμα «Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρηματικότητα»
λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του Money Show 2014. Ομιλητές θα είναι ο υπουργός
Μακεδονίας-Θράκης, Θεόδωρος Καράογλου, η αναπληρώτρια Γ. Γραμματέας Διεθνών
Οικονομικών Σχέσεων & Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείου Εξωτερικών, Μάγδα
Καρακόλη και ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, Κωνσταντίνος
Μίχαλος.
Τιτιβίσματα στο Twitter «γιοκ», με εντολή Ερντογάν
Σταμάτησε από τα μεσάνυχτα η πρόσβαση των Τούρκων στο Τwitter, μετά από σχετική
εντολή της εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο πρωθυπουργός
Ταγίπ Ερντογάν είχε πει κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας «θα ξεριζώσουμε το
Τwitter και τα παρόμοια και δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι θα πει η διεθνής κοινότητα.
Όλοι θα αντιληφθούν την ισχύ της Τουρκικής Δημοκρατίας».
Το Τwitter είναι από τα κοινωνικά μέσα μέσω των οποίων διαρρέουν εδώ και λίγο καιρό
ηχογραφημένες τηλεφωνικές συνομιλίες τόσο του ίδιου του Ερτνογάν, όσο και
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συγγενικών του προσώπων και συνεργατών του. Ο Ερντογάν είχε απειλήσει πως, «εάν
χρειαστεί», θα απαγόρευε το YouTube και το Facebook μετά τις εκλογές. Η δήλωση
εκείνη είχε προκαλέσει εντύπωση και αντιδράσεις. Ο πρωθυπουργός είχε βάλει στο
στόχαστρο το Twitter κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων το
καλοκαίρι του 2013, λέγοντας πως το δίκτυο -που χρησιμοποιούσαν κατά κόρον οι
διαδηλωτές- ήταν «μπελάς».
Visa και MasterCard διέκοψαν τις συναλλαγές με πελάτες πολλών ρωσικών
τραπεζών
Οι εταιρείες Visa και MasterCard διέκοψαν σήμερα απροειδοποίητα να παρέχουν τις
υπηρεσίες τους για συναλλαγές πελατών πολλών ρωσικών τραπεζών έπειτα από την
ανακοίνωση της επιβολής των νέων αμερικανικών κυρώσεων. Η Ουάσινγκτον επέβαλε
χθες Πέμπτη συμπληρωματικές κυρώσεις εναντίον 20 Ρώσων για ανάμειξη στην
ουκρανική κρίση μεταξύ των οποίων ο Μπορίς Ρότενμπεργκ και ο μεγαλύτερος αδελφός
του Αρκάντι, οι οποίοι είναι συνιδιοκτήτες της τράπεζας SMP και κατά της Rossiya Bank.
Η Rossiya Bank , η οποία είναι στόχος των κυρώσεων της Ουάσινγκτον, ανακοίνωσε ότι η
Visa και η Mastercard διέκοψαν απροειδοποίητα τις υπηρεσίες τους προς τους πελάτες
της τράπεζας. Αντίστοιχη ανακοίνωση έκανε και η τράπεζα SMP. Η ΕΕ επίσης αναμένεται
να ανακοινώσει την επιβολή μέτρων εις βάρος της Ρωσίας.

Οι 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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