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Αναμένεηαι αωξηζη ηυν αιηήζευν ζςνηαξιοδψηηζηρ                                                       

ζηον Οπγανιζμψ Αζθάλιζηρ Δλεςθέπυν Δπαγγελμαηιϊν  

 Καηά 4.000 αλακέλεηαη λα απμεζνχλ νη αηηήζεηο ζπληαμηνδφηεζεο 

ζηνλ Οξγαληζκφ Αζθάιηζεο Ειεπζέξσλ Επαγγεικαηηψλ έσο ην ηέινο 

ηνπ ηξέρνληνο έηνο. χκθσλα κε έγθπξεο πιεξνθνξίεο, ζπλήζσο θάζε 

ρξφλν ζπληαμηνδνηνχληαη πεξίπνπ 15.000 έσο 16.000 επαγγεικαηίεο. 

Φέηνο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο αιιά θαη ησλ αιιαγψλ ζην ζχζηεκα 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο κε αχμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο, νη 

ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο πνπ ζα βάινπλ ινπθέην θαη ζα πξνηηκήζνπλ λα 

ζπληαμηνδνηεζνχλ ζα θηάζνπλ ηνπο 18.000 έσο 19.000. Απηφ αλακέλε-

ηαη λα πξνζζέζεη λέα πξνβιήκαηα ζηνλ ΟΑΕΕ, ν νπνίνο αζθπθηηά νηθν-

λνκηθά. εκεηψλεηαη φηη ην 2010 ν Οξγαληζκφο ζα ρξεηαζηεί επηπιένλ 

πφξνπο ηεο ηάμεσο ησλ 300 εθαη. επξψ, πέξαλ ηεο θξαηηθήο επηρνξήγε-

ζεο πνπ αλεξρφηαλ ζε 600 εθαη. επξψ. Σν 2011 ν ΟΑΕΕ ζα επηρνξεγε-

ζεί κε επηπιένλ 200 εθαη. επξψ, αγγίδνληαο ηα 800 εθαη. επξψ. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν ε θπβέξλεζε ζα πξνζπαζήζεη λα απνηξέςεη ηα 

ρεηξφηεξα, θαζψο είλαη πιένλ νξαηφο ν θίλδπλνο θαηάξξεπζεο ηνπ ηακεί-

νπ ησλ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ ιφγσ ηεο αδπλακίαο ησλ αζθαιηζκέ- 

   Ο ΟΑΕΕ δηεπθξηλίδεη «κφλν φζνη αζθαιηζκέλνη δελ θαηαβάιινπλ 

θαλνληθά ηηο εηζθνξέο ή ηηο δφζεηο ζε πεξίπησζε ξχζκηζεο, δελ ζα κπν-

ξνχλ λα ζεσξήζνπλ ην αζθαιηζηηθφ ηνπο βηβιηάξην θαη λα ηχρνπλ παξν-

ρψλ πγείαο». 

 Απηφ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ ΟΑΕΕ ηνλ θαλν-

ληζκφ παξνρψλ ηνπ Οξγαληζκνχ θαη δελ έρεη ππάξμεη εληνιή γηα δηαθν-

πή ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ζηνπο εηζθνξνδηαθεχγνληεο. 

 Η ξχζκηζε επηηξέπεη πιήξε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε κε θα-

ηαβνιή ηεο νθεηιήο ζε δφζεηο θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ν Οξγαληζκφο δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θάιπςεο ζε φζνπο αληηκεησπίδνπλ 

νηθνλνκηθή αδπλακία. 



Σελίδα 2 

λσλ ηνπ λα θαηαβάινπλ ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπο. χκθσλα κε έγθπξα 

ζηνηρεία, 400.000 ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο νθείινπλ ζηνλ ΟΑΕΕ ην ηιηγγηψδεο 

πνζφ ησλ 4 δηζ. επξψ. Μάιηζηα νη 130.000 απφ απηνχο έρνπλ ράζεη ηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπο, άξα ην ηακείν πηζαλφηαηα λα κελ εηζπξάμεη πνηέ ηηο νθεηιέο 

ηνπο. Παξάιιεια ν ΟΑΕΕ, πνπ θαιχπηεη 1.200.000 αζθαιηζκέλνπο θαη 

ζπληαμηνχρνπο, εκθαλίδεη έιιεηκκα ζηνλ θιάδν πγείαο ηεο ηάμεσο ησλ 60 εθαη. 

επξψ. 

Μ. Φπςζοσοφδηρ:  Η ππϊηη πολιηική μαρ πποηεπαιψηηηα η εξυζηπέθεια  

  «Η ππώτη μεγάλη πολιτική πποτεπαιότητά μαρ αςτή τη στιγμή είναι η εξωσ-

τπέυεια» δήισζε ν Τπνπξγφο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, 

θ. Μ. Υξπζνρντδεο, ζηελ ηνπνζέηεζε πνπ έθαλε ζηελ εθδήισζε πνπ δηνξγάλσζε 

ν Παλειιήληνο χλδεζκνο Εμαγσγέσλ. Παξάιιεια, θάιεζε γηα άιιε κία θνξά ηηο 

πνιπεζληθέο λα πξνρσξήζνπλ ζε κεηψζεηο ηηκψλ.     

 εκείσζε πσο ππάξρνπλ ζηνηρεία ηα νπνία δείρλνπλ φηη ζηελ αγνξά καο 

ππεξηηκνινγνχληαη πξντφληα κέρξη θαη 30% απφ φ,ηη πσινχληαη ζε άιιεο επξσπα-

τθέο ρψξεο. Αθφκε, αλαθνίλσζε πσο εληφο ηνπ επφκελνπ δεθαπελζήκεξνπ ζα ηε-

ζεί ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ν λένο αλαπηπμηαθφο λφκνο, ν νπνίνο ζα πεξηιακβά-

λεη εηδηθά κέηξα γηα ηηο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη γηα ηε λεαληθή επηρεηξε-

καηηθφηεηαο αιιά θη γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ. 

Νέο πλαίζιο πςθμίζευν για πποζέλκςζη ζηπαηηγικϊν επενδωζευν 

 Σε δεκηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ πιαηζίνπ ξπζκίζεσλ πνπ επλννχλ ηελ πξν-

ζέιθπζε ζηξαηεγηθψλ επελδχζεσλ θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη θαηαζθεπή κεγάισλ 

αλαπηπμηαθψλ έξγσλ πξνβιέπεη ην λνκνζρέδην γηα «επηηάρπλζε θαη δηαθάλεηα π-

ινπνίεζεο ηξαηεγηθψλ Επελδχζεσλ» πνπ θαηαηέζεθε ηελ Πέκπηε ζηε Βνπιή. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ην λνκνζρέδην αληηκεησπίδνληαη γξαθεηνθξαηηθέο αγ-

θπιψζεηο θαη άιια πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ θπξίσο απαιινηξηψζεηο, πεξηβαι-

ινληηθά, αξραηνινγηθά θαη αδεηνδνηήζεηο πνπ κέρξη ηψξα νδεγνχζαλ ζε θαζπζηε-

ξήζεηο ησλ κεγάισλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ. 
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 Σν Τπ. Αγξ. Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ επηζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ ππφλνηεο 

φηη θπθινθνξνχλ αγξνηηθά πξντφληα ΠΟΠ θαη ΠΓΕ θαη δελ δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε 

πηζηνπνίεζε θαη ζήκα αλαγλψξηζεο AGROCERT (αλακεηγλχνληαη κε εηζαγφκελα). 

Οη ίδηνη νη θαιιηεξγεηέο ΠΟΠ δεηνχλ παξέκβαζε ηνπ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ην νπνίν εληζ-

ρχεη ηνπο ειέγρνπο ηνπ.  

 Βιομησανία ποηϊν: Σηο 7,2% η πηϊζη ηηρ παπαγυγήρ ζηο οκηάμηνο      

 Ιζρπξέο πηέζεηο δέρεηαη ε βηνκεραλία πνηψλ ζην νθηάκελν ηνπ ηξέρνληνο 

έηνπο, θαζψο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Ειιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο, θαηαγξά-

θεηαη πηψζε, γηα ηξίην ζπλερφκελν έηνο, ζηελ παξαγσγή, θαηά 7,2% ζε ζρέζε κε 

ην αληίζηνηρν νθηάκελν ην 2009.        

 Ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη, ηνλ Αχγνπζην, ε παξαγσγή ήηαλ κεησκέλε θαηά 

4,2% ζε ζρέζε κε ηνλ ίδην κήλα ηνπ 2009. Καηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν, απμήζε-

θε νξηαθά θαηά 0,3% ε παξαγσγή ηνπ ππνθιάδνπ ησλ κεηαιιηθψλ θαη αεξηνχρσλ 

εκθηαισκέλσλ λεξψλ. πγρξφλσο, φκσο, κεηψζεθε ε παξαγσγή ησλ αλαςπθηηθψλ 

θαη ζπλαθψλ κε αιθννινχρσλ πνηψλ θαηά 12,6% θαη ησλ απνζηαγκέλσλ αιθνν-

ινχρσλ πνηψλ (νχδν, ηζίπνπξν, κπξάληη, ιηθέξ) θαηά 0,9%. Επίζεο, κεηψζεθαλ 

θαηά 6,1% ε παξαγσγή κπίξαο θαη θαηά 3,7% ε παξαγσγή νίλσλ. ηελ επξχηεξε 

θαηεγνξία ησλ αιθννινχρσλ πνηψλ θαηαγξάθεηαη πηψζε ζηηο πσιήζεηο ησλ ζνχ-

πεξ κάξθεη, ζε αμία, ηεο ηάμεο ηνπ 1,3%. 

Δνημέπυζη απψ ηο Υπ. Αγπ. Ανάπηςξηρ και Τποθίμυν                                         

για ηο ζήμα AGROCERT  

Καμία αωξηζη ζηην ηιμή ηος τυμιοω ςπψ πποχποθέζειρ  

 Κακία αχμεζε δε ζα επηβιεζεί ζηελ ηηκή ηνπ ςσκηνχ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε, 

φκσο, πσο δε ζα θαηαγξαθνχλ άιιεο αλαηηκήζεηο ζε άιεπξα θαη ΦΠΑ, ζχκθσλα κε 

φζα αλέθεξε πξφζθαηα ν πξφεδξνο ηεο Οκνζπνλδίαο Αξηνπνηψλ Ειιάδαο (ΟΑΕ), 

Μηράιεο Μνχζηνο, θαηά ηε δηάξθεηα ζπλέληεπμεο Σχπνπ. 

 Άιισζηε ζχκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα, νη πέληε ζηνπο δέθα θαηαλαισηέο 

θξίλνπλ πσο ην πξντφλ είλαη ήδε αθξηβφ, ελψ πνζνζηφ 46,9% ησλ εξσηεζέλησλ, 

δειψλεη, πσο ζε ελδερφκελε άλνδν ηνπ θφζηνπο ηνπ, ζα πξνβεί ζηνλ πεξηνξηζκφ 

ηεο θαηαλάισζήο ηνπ. 


