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Έντονη αντίδραση του Προέδρου του ΒΕΠ στη φημολογία για μείωση των νέων
συντάξεων του ΟΑΕΕ κατά 35%

Ανδριανός Μιχάλαρος: «Εάν δεν υπάρχει τέτοια σκέψη, ας το διαψεύσει άμεσα και
κατηγορηματικά ο Υπουργός Εργασίας»
Η Ελλάδα και έχει «σηκωμένα τα μανίκια» και «σηκώνει κεφάλι». Μία χώρα που
«σηκώνει κεφάλι» χρειάζεται, όμως, να έχει και πολίτες με προοπτική να «σηκώσουν
κεφάλι»
Την έντονη διαμαρτυρία του Προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά Ανδριανού
Μιχάλαρου, διερμηνεύοντας τα συναισθήματα των μελών του Επιμελητηρίου προκάλεσε η είδηση της
κρυφής διάταξης - που το Mega Channel στο μεσημεριανό του δελτίο ειδήσεων της 25ης/4/2013
ανακοίνωσε- ότι θα εντασσόταν στη σημερινή ψήφιση του Πολυνομοσχεδίου και αφορά τη χορήγηση
από τον ΟΑΕΕ μειωμένων κατά 35% των νέων συντάξεων.
Περί της είδησης υπήρχαν μη επιβεβαιωμένες «διαρροές» στον Τύπο από τις αρχές του Απριλίου
2013. Σήμερα, λίγες ώρες πριν από την ψήφιση του Πολυνομοσχεδίου κι από πληροφορίες από
πλευράς ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, αποκαλύφθηκε ότι υπάρχει κρυφή τέτοια
διάταξη. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιάννης Βρούτσης ανακοίνωσε τελικά
ότι δεν υπάρχει ψήφιση αυτής της διάταξης για σήμερα, που σημαίνει ότι δεν διέψευσε ότι έχει μπει
στο… πρόγραμμα.
Ο Πρόεδρος του ΒΕΠ Ανδριανός Μιχάλαρος με δήλωσή του επισημαίνει: «Το να υπάρχει διάταξη για
μείωση των νέων συντάξεων του ΟΑΕΕ κατά 35% και να έχει μείνει κρυφή από τους φορείς των
επαγγελματοβιοτεχνών σε όλη την Ελλάδα, είναι φτωχά τα λόγια ώστε να το σχολιάσουμε. Το να μην
απαντά ο Υπουργός Εργασίας στο, εάν η Τρόικα πιέζει για τη λήψη ενός τέτοιου μέτρου ή το να
αποσύρεται επειδή τελευταία στιγμή αποκαλύφθηκε ή το να μην υπάρχει καμία γνωστοποίηση για το,
εάν θα υπάρξει μία τέτοια διάταξη στο άμεσο μέλλον, βάζοντας σε νέα ομηρία τους ασφαλισμένους
του ΟΑΕΕ που επιθυμούν τώρα να βγουν στη σύνταξη, σημαίνει πως δεν υπάρχει καπνός όπου δεν
υπάρχει φωτιά.
Δεν προλάβαμε να αισιοδοξήσουμε λίγο από την έναρξη των έργων των 4 νέων αυτοκινητοδρόμων,
για τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν, για τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη
Στουρνάρα που αφορούν το ισχυρό για τη χώρα μας επενδυτικό ενδιαφέρον κι έρχεται η

συγκεκριμένη είδηση, να μας προβληματίσει ότι “πίσω από την πλάτη” και “κάτω από τη ζώνη”
επιχειρείται ένα τέτοιο επιπλέον μέτρο εις βάρος των επαγγελματοβιοτεχνών που θα βγουν από εδώ
και στο εξής στη σύνταξη.
Η Ελλάδα έχει «σηκωμένα τα μανίκια» και «σηκώνει κεφάλι». Μία χώρα που «σηκώνει κεφάλι»
χρειάζεται, όμως, να έχει και πολίτες με προοπτική να «σηκώσουν κεφάλι».
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά οφείλει για άλλη μία φορά να τονίσει προς πάσα κατεύθυνση, σε
όσους προτίθενται να προτείνουν και να στηρίξουν ένα τέτοιο μέτρο ότι ουσιαστικά η
επιχειρηματικότητα υποχρεώνεται να πληρώνει τον ΟΑΕΕ για να προσφέρει και σε
ιατροφαρμακευτικό αλλά και σε συνταξιοδοτικό επίπεδο τα λίγα που προσφέρει και που κάποιοι
προσπαθούν να τα κάνουν ακόμη πιο λίγα. Ζητά δε, να υπάρξει άμεσα διαχωρισμός του κλάδου
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τον κλάδο σύνταξης με προαιρετική την πληρωμή του ενός εκ
των δύο. Τονίζουμε πως σε συνεργασία με όλους τους παραγωγικούς φορείς σε όλη την Ελλάδα θα
αντισταθούμε με όλες μας τις δυνάμεις ενάντια και στην πιθανότητα έστω, επιβολής του μέτρου
αυτού. Ευελπιστούμε η Κυβέρνηση και ο αρμόδιος Υπουργός να διαψεύσουν άμεσα οποιοδήποτε
τέτοιο ενδεχόμενο».
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