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Ποιοι οφειλέτες του ΟΑΕΕ δικαιούνται παροχές ασθενείας
Τις παροχές περίθαλψης για ανασφάλιστους οφειλέτες του Οργανισμού Ασφάλισης
Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), στο πλαίσιο της πρόσφατης νομοθετικής
πρωτοβουλίας της κυβέρνησης, ανακοίνωσε η διοίκηση του Οργανισμού.
Σύμφωνα με τον ΟΑΕΕ, παροχές ασθενείας σε είδος, δηλαδή φαρμακευτική και
νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται έως τις 28.2.2015 ασφαλισμένοι του Οργανισμού,
και τα προστατευόμενα μέλη τους, εφόσον διέκοψαν την επαγγελματική τους
δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδρανείας εργασιών στη ΔΟΥ ή συνεχίζουν την
επαγγελματική τους δραστηριότητα και δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο ασφαλιστικό
φορέα. Θα πρέπει ακόμη, οι οφειλές τους προς τον ΟΑΕΕ, να αφορούν τα έτη 2011, 2012
και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος κατά τα
συγκεκριμένα έτη να μην υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ.
Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που καλύπτονται από τις
διατάξεις του νόμου 3845/2010. Ο νόμος αυτός προβλέπει, ότι οι ασφαλισμένοι του
ΟΑΕΕ, ηλικίας άνω των 30 και μέχρι 65 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του
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επαγγέλματός τους, καλύπτονται για παροχές ασθενείας σε είδος (ιατροφαρμακευτική
και νοσοκομειακή περίθαλψη) από τον Κλάδο Υγείας του Οργανισμού για δύο χρόνια από
τη διακοπή της ασφάλισης, εφ' όσον έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση
οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού 600 ημέρες εργασίας ή δύο χρόνια.
Το κατώτατο όριο του χρόνου εργασίας αυξάνεται ανά 120 ημέρες ή τέσσερις μήνες κάθε
χρόνο, μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού έτους της ηλικίας, και μέχρι τη συμπλήρωση
4.500 ημερών ή 15 ετών ασφάλισης.
Απόσυρση του ν/σχ για τη μικρή ΔΕΗ ζήτησαν ΓΕΝΟΠ, ΓΣΕΒΕΕ και ΤΕΕ
Την απόσυρση του νομοσχεδίου για τη «μικρή ΔΕΗ» ζήτησαν οι εκπρόσωποι της ΓΕΝΟΠΔΕΗ, ΤΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ που κλήθηκαν από την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της
Βουλής. Ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, Σταμάτης Ρέλιας, ζήτησε την απόσυρση του
νομοσχεδίου το οποίο, όπως είπε, ακρωτηριάζει την επιχείρηση, ενώ υποστήριξε ότι στην
περίπτωση της «μικρής ΔΕΗ» δεν υπάρχουν επενδυτές, αλλά η μεταβίβαση δημόσιας
περιουσίας σε ιδιώτες, χωρίς όφελος για την κοινωνία και τους Έλληνες καταναλωτές.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης αντέκρουσε τα επιχειρήματα
της κυβέρνησης για αναπτυξιακή νομοθετική πρωτοβουλία προς όφελος και της ΔΕΗ και
των καταναλωτών υποστηρίζοντας ότι «όχι μόνο δεν ισχύουν οι διάφοροι νεολογισμοί
που ακούγονται, αλλά εγκαθίσταται μία ιδιότυπη ολιγαρχία». Ο εκπρόσωπος της
ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καβαθάς, επισήμανε ότι «η κατάτμηση της ΔΕΗ θα δημιουργήσει
περισσότερα προβλήματα από αυτά που επιχειρεί να επιλύσει».
Σήμερα η απόφαση για την απεργία της ΓΕΝΟΠ
Σήμερα, στις 13:00 εκδικάζεται η αγωγή της ΔΕΗ κατά της ΓΕΝΟΠ η οποία θα κρίνει αν
είναι παράνομη και καταχρηστική, η απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων της
επιχείρησης. Η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ έχει προκηρύξει από την Πέμπτη 48ωρες επαναλαμβανόμενες
απεργίες, με αίτημα την απόσυρση του νομοσχεδίου για τη «μικρή ΔΕΗ» που συζητείται
από την Τετάρτη στη Βουλή.
Οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ, θα προχωρήσουν στις 12:00 σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα
δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου και θα συζητηθεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών η προσφυγή
της ΔΕΗ.
Από δάνεια το 75% του ελληνικού χρέους
Στοιχεία για τη δομή του δημοσίου χρέους των 28 κρατών-μελών της ΕΕ, αλλά και για τις
ιδιαιτερότητες του ελληνικού χρέους δίνει η Eurostat. Το 75% του ελληνικού δημοσίου
χρέους αποτελείται από δάνεια και το 25% από τίτλους, ενώ στους «28» το 81% του
χρέους είναι τίτλοι, το 16% δάνεια και το 4% ταμειακά διαθέσιμα και καταθέσεις,
σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2013. Στην Ευρωζώνη, το 79% του χρέους είναι
τίτλοι, το 18% δάνεια και το 3% ταμειακά διαθέσιμα και καταθέσεις.
Αναλυτικότερα, στην ΕΕ τα υψηλότερα ποσοστά σε δάνεια ως τμήμα του εθνικού χρέους
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εμφανίζουν η Εσθονία (86%), η Ελλάδα (75%), η Κύπρος (59%) και η Λετονία (54%) και
τα χαμηλότερα η Μεγάλη Βρετανία (2%), η Μάλτα (7%) και η Ιταλία (8%).
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το 96% του ελληνικού χρέους είναι σε ευρώ και το 4% σε
ξένο νόμισμα.
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Ένα εκατομμύριο «αόρατοι» εργαζόμενοι στην Ελλάδα
Μια νέα κατηγορία εργαζομένων, τους «αόρατους», οι οποίοι αγγίζουν το ένα
εκατομμύριο, δημιούργησαν στη χώρα μας η κρίση και η έκρηξη της ανεργίας. Πρόκειται
για όσους εργάζονται σε καθεστώς μαύρης (αδήλωτης) εργασίας, ως μισθωτοί αλλά
αμείβονται με μπλοκάκι ελεύθερου επαγγελματία καθώς και με πλήρες ωράριο, που
δηλώνονται ως μερικώς απασχολούμενοι. Τα νέα στοιχεία του Ινστιτούτου Εργασίας
Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΙΝΕ - ΓΣΕΕ), που δημοσιεύει η εφημερίδα Τα
Νέα, είναι αποκαλυπτικά για τις συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα στην αγορά εργασίας
παρά τις θετικές ενδείξεις αύξησης της απασχόλησης για πρώτη φορά από το ξέσπασμα
της
κρίσης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά:
•

•

Ένας στους πέντε εργαζόμενους είναι ανασφάλιστος με αποτέλεσμα (όπως
προκύπτει και από τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας) το σύνολο των
εργαζόμενων σε καθεστώς μαύρης εργασίας να προσεγγίζει τους 500.000.
300.000 είναι οι λεγόμενοι «ψευδο-αυτοαπασχολούμενοι» οι οποίοι, ενώ παρέχουν
εξαρτημένη μισθωτή εργασία, παρουσιάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες με
μεγάλες απώλειες σε κάθε περίπτωση για τα έσοδα του ΙΚΑ. Το εργασιακό
καθεστώς τους (χρονοεπιδόματα, άδειες, δώρα Χριστουγέννων - Πάσχα κ.τ.λ.)
προκύπτει από διαπραγμάτευση με τον εργοδότη και όχι από τη νομοθεσία.

ΥΜΑ-Θ: Στον αναπτυξιακό 126 επενδυτικά σχέδια
Το «πράσινο φως» για την ένταξη 126 επενδυτικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού
913, 469 εκατ. ευρώ στον αναπτυξιακό νόμο 3908/2011, άναψε η διεύθυνση Οικονομικής
και Τουριστικής Ανάπτυξης (ΔΟΤΑ) του υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης.
Συγκεκριμένα, η συνολική ενίσχυση των εγκεκριμένων σχεδίων που κατατέθηκαν στον Α’
κύκλο του 2014 και αφορούν επενδύσεις στη Βόρεια Ελλάδα, ανέρχεται στα 358,373
εκατ. ευρώ και από την υλοποίηση τους αναμένεται να δημιουργηθούν 550 νέες θέσεις
εργασίας.
Tη μερίδα του λέοντος κατέχει ο τομέας της μεταποίησης καθώς εγκρίθηκαν 110
επενδυτικά σχέδια, προϋπολογισμού 781,475 εκατ. ευρώ, η επιχορήγηση των οποίων
ανέρχεται στα 311,576 εκατ. ευρώ και αναμένεται να δημιουργηθούν 200 θέσεις
εργασίας. Σημειώνεται ότι στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, θα υλοποιηθούν
συνολικά 37 σχέδια, προϋπολογισμού 267,123 εκατ. ευρώ.
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«Όχι» στις 52 Κυριακές λένε οι έμποροι της Θεσσαλονίκης
Την αντίθεσή του στη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων 52 Κυριακές τον χρόνο
εξέφρασε, μέσω της ψήφου του στις κάλπες που στήθηκαν το προηγούμενο διήμερο, το
96% των συνολικά 575 μελών του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ), που
προσήλθαν στην ψηφοφορία.
Παράλληλα με την ψηφοφορία αυτή, η οποία και αποφασίστηκε μετά τις σχετικές
εξαγγελθείσες προθέσεις της κυβέρνησης, διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη του
νέου διοικητικού συμβουλίου του ΕΣΘ.
ΠρωUτος σε ψηU φους αναδειUχθηκε ο μεU χρι προU τινος Α΄αντιπροU εδρος του ΕΣΘ ΠαντεληU ς
Φιλιππίδης, λαμβάνοντας 368 ψήφους, δεύτερος ο κ. Χαντζαρίδης με 274, ο οποίος και θα
παραμείνει μέλος του διοικητικού συμβουλίου και τρίτος ο Νίκος Χιονίδης.
Μικροένταση στη μεταγωγή των Μιχαλολιάκου, Παππά, Λαγού στο Εφετείο
Στο Εφετείο μετήχθησαν λίγο μετά τις 10 το πρωί για να απολογηθούν ενώπιον των
ανακριτριών της υπόθεσης της Χρυσής Αυγής, ο Νίκος Μιχαλολιάκος και οι βουλευτές
Χρήστος Παππάς και Γιάννης Λαγός. Κατά την άφιξη της κλούβας στην οποία επέβαιναν
οι κρατούμενοι δημιουργήθηκε ένταση καθώς οι περίπου 150 συγκεντρωμένοι οπαδοί
της Χρυσής Αυγής επιχείρησαν να πλησιάσουν το όχημα.
Οι αστυνομικοί τους απώθησαν, οι συγκεντρωμένοι επιχείρησαν να προσεγγίσουν από
άλλο σημείο με αποτέλεσμα οι δυνάμεις ασφαλείας να κάνουν χρήση χειροβομβίδων
κρότου-λάμψης. Η κλήση προς τους Μιχαλολιάκο και Λαγό αφορά στην κακουργηματική
κατηγορία της παράνομης κατοχής όπλων και πυρομαχικών με σκοπό τον εφοδιασμό
εγκληματικής οργάνωσης. Ο Xρήστος Παππάς κατηγορείται για παράβαση του νόμου
περί αρχαιοτήτων και για κατοχή όπλων σε βαθμό πλημμελήματος.
Για πρώτη φορά αυτοδιάλυση επικουρικού ταμείου εργαζομένων
Την απόφαση να διαλυθεί το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Ιονικής-Λαϊκής και
Άλλων Τραπεζών (ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ) έλαβαν οι σύλλογοι εργαζομένων στην Alpha Bank. Αιτία,
η δικαστική προσφυγή ομάδας συνταξιούχων για επαναφορά των συντάξεων στα 906,78
ευρώ, γεγονός που οδηγεί το Ταμείο σε αδυναμία πληρωμής.
Οι σύλλογοι των εργαζομένων που καλύπτονται από αυτό ζήτησαν την επιστροφή των
χρημάτων που τους αναλογούν από ασφαλιστικές εισφορές.
Η οριστική απόφαση για την τύχη του Ταμείου θα ληφθεί από το υπουργείο Εργασίας σε
συνεννόηση με τη διοίκηση της τράπεζας. Το Ταμείο είχε συστηθεί το 1977 και πληρώνει
επικουρικές συντάξεις σε 6.500 τραπεζικούς.
Ντράγκι: Τα επιτόκια θα παραμείνουν χαμηλά για όσο χρειαστεί
Στη διευκρίνιση ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν στα σημερινά χαμηλά επίπεδα για όσο
χρειαστεί προχώρησε την Πέμπτη ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, σημειώνοντας ότι
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τα μέτρα που ανακοινώθηκαν τον περασμένο μήνα έχουν οδηγήσει σε περαιτέρω
χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ. Ο κ. Ντράγκι, σε συνέντευξη Τύπου που
παραχώρησε μετά τη συνεδρίαση της ΕΚΤ, κατά την οποία αποφασίστηκε τα επιτόκια να
παραμείνουν αμετάβλητα στο ιστορικό χαμηλό 0,15%, υπογράμμισε ότι το ΔΣ διατηρεί
την ομόφωνη δέσμευσή του στη χρήση και μη συμβατικών εργαλείων για την
αντιμετώπιση του κινδύνου παρατεταμένης περιόδου χαμηλού πληθωρισμού.
Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΕΚΤ υποστήριξε ότι οι κίνδυνοι για τις προοπτικές της
οικονομίας της ευρωζώνης, επισημαίνοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις αποτελούν μονόδρομο.
«Οι κυβερνήσεις πρέπει να συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις για να στηρίξουν την
ανάκαμψη», πρόσθεσε.
Αποκλιμάκωση των συγκρούσεων στην Ουκρανία ζητούν από τη Ρωσία ΟμπάμαΜέρκελ
Τηλεφωνική επικοινωνία με τη Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ, είχε ο πρόεδρος
των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα για την κατάσταση στην Ουκρανία. Σύμφωνα με ανακοίνωση
που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος, αμφότεροι Ομπάμα και Μέρκελ εξέφρασαν την υποστήριξή
τους στις διπλωματικές προσπάθειες που γίνονται προκειμένου να επιτευχθεί μια νέα
εκεχειρία στην ανατολική Ουκρανία.
«Και οι δύο τόνισαν ότι η Ρωσία πρέπει να λάβει άμεσα μέτρα για την αποκλιμάκωση των
συγκρούσεων στην ανατολική Ουκρανία. Ο πρόεδρος και η καγκελάριος συμφώνησαν ότι
οι ΗΠΑ και η ΕΕ πρέπει να λάβουν μέτρα για την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία, εάν αυτή
δεν κάνει σύντομα στα απαραίτητα βήματα για την αποκλιμάκωση της κατάστασης»,
αναφέρεται στην ανακοίνωση.

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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