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Αναγκαίος ο διαχωρισμός των κλάδων σύνταξης και υγείας του ΟΑΕΕ
Αναγκαίος ο διαχωρισμός των κλάδων σύνταξης και υγείας του ΟΑΕΕ
Ανδριανός Μιχάλαρος, Πρόεδρος ΒΕΠ για τον ΟΑΕΕ: «Οι αρμόδιοι προφανώς δεν έχουν
συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης στην αγορά και ότι δεν υπάρχει καθόλου ρευστό
και “βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό” των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ χωρίς να υπολογίζουν αντιδράσεις»
Πλήρως συνταγμένη με τις θέσεις της ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με τον ΟΑΕΕ και με τις χθεσινές
κινητοποιήσεις είναι η διοίκηση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, όπως επισημαίνει με
δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά Ανδριανός Μιχάλαρος.
Όπως είναι γνωστό, σήμερα οι οφειλέτες του ΟΑΕΕ κινδυνεύουν με φυλάκιση, δεν καταβάλλεται
επίδομα ανεργίας στους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, δεν υπάρχει
ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κλάσης και όσοι δεν έχουν ασφαλιστική ενημερότητα δεν μπορούν
να θεωρήσουν βιβλιάρια υγείας. Ο Πρόεδρος του ΒΕΠ επισημαίνει ότι, η κρίση έχει πλήξει την
κοινωνία και την επιχειρηματικότητα και τα σημάδια ανάκαμψης αργούν να φανούν και, ειδικότερα,
στις επιχειρήσεις της επιμελητηριακής Περιφέρειας του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, όπου
μεγάλη ώθηση στην τοπική οικονομία, μέχρι πριν από λίγα χρόνια έδινε η ναυπηγική και
ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη καθώς πρόκειται για
αδρανείς βιομηχανίες πλέον. Όπως επισημαίνει ο Πρόεδρος του ΒΕΠ, Ανδριανός Μιχάλαρος πολλές
μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες πλέον έχουν μηδενικό κύκλο εργασιών και οι ιδιοκτήτες
τους είναι εδώ και καιρό ανενεργοί και πολλοί τεχνίτες οι οποίοι εξαιτίας της κρίσης έχουν βρεθεί
χωρίς δουλειά, επί παραδείγματι το 60% των μελών το Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά
απασχολούνται σε κύριους και επιμέρους κλάδους της κατασκευής-οικοδομής η οποία έχει
καταποντιστεί (ξυλουργοί, αλουμινοκατασκευαστές, επιπλοποιοί κ.λπ.), ενώ έχουν απόλυτη ανάγκη
το βοήθημα του επιδόματος ανεργίας δεν διαθέτουν το κριτήριο της διακοπής της επαγγελματικής
δραστηριότητας, αφού δεν μπορούν να εξοφλήσουν τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους οφειλές.

Ο Ανδριανός Μιχάλαρος στις δηλώσεις του, επαναλαμβάνει τη θέση του ΒΕΠ, για αναγκαιότητα
διαχωρισμού των κλάδων υγείας και σύνταξης με προαιρετική την πληρωμή του ενός εκ των δύο για
τον ΟΑΕΕ. «Οι αρμόδιοι προφανώς δεν έχουν συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης στην
αγορά και ότι δεν υπάρχει καθόλου ρευστό και “βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό” των ασφαλισμένων
χωρίς να υπολογίζουν αντιδράσεις σε αυτό το έκρυθμο τοπίο της Ελλάδας, που μεταβάλλει τα
πάντα, δεδομένα και κεκτημένα. Και σε μία Ελλάδα, που για να αναπτυχθεί θα πρέπει να γίνει
ελκυστική στους ξένους επενδυτές αλλά πάνω απ’ όλα σε εμάς, τους Έλληνες», τονίζει ο Πρόεδρος
του ΒΕΠ.
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