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Τη στενή συνεργασία μεrαξύ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ) και του
Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επιχειρηματιών (ΟΑΕΕ) συμφώνησαν ο
πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ ιc. Κωνσταντίνος Μίχαλος και ο διοικητής του
ΟΑΕΕ ιc. Αναστάσιος Πεrρόπoυλoς, σε συνάντηση που είχαν σήμερα.

Ο κ. ΜQ<αλος,συνοδευόμενος από τον Β' AVTmpόEδpo της ΚΕΕ κ. lορδάνη Τσώτσο,
τον Γενικό Γραμματέα κ. Παναγιώτη Αγνιάδη, τον Οικονομικό Επόπτη της ΚΕΕ κ.
Γεώργιο ΧονδΡογιάννη, καθώς ΚOJ τον Οικονομικό Επόmη του ΕΒΕΑ κ. Ευάγγελο
Τσόγη, είχαν συνάντηση στα γραφεία του ΟΑΕΕ με το νέο διοικητή κ. ΑνσστάOlο
ΠεrpόπoυλO και τον υποδιοικητή του Οργανισμού κ. Δημήτρη Χριστοφορίδη.

Η aVTmpoowmia της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων έθεσε στη νέα διοίκηση του
ΟΑΕΕ τις θέσεις της για την εττiλυση καθημερινών προβλημάτων που αντιμεrωπfζοuν
οι επιχεlΡημαπες στις σχέσος τους με τον ΟΑΕΕ, τονίζοντας ότι η ρύθμιση για την
εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 100 δόσεις, αλλά και η απoΠOlνΙKoπoίηση
αποτελούν μια θετική εξέλιξη.

Μετά από μία εποικοδομητική συζήτηση μεrαξύ των δύο πλευρών, συμφωνήθηκε:

• Να υπάρξει, το συντομότερο δυνmόν, διασύνδεση μεταξύ Επιμελητηρίων και
ΟΑΕΕ, προκειμένου οι επιχειρηματίες να μπορούν να απευθύνονται στα
Επιμελητήρια και για ζητήματα και εργασίες που σχετiζoνται με τον ΟΑΕΕ.

• Η Διοίκηση του ΟΑΕΕ θα προχωρήσει στην πλήρη ηλεκτρονικοποίηση των
προσφερόμενων προς τους ασφαλισμένους του υπηρεσιών, με στόχο τον
περιορισμό της γραφειοκρατίας.

• Η Διοίκηση του ΟΑΕΕ, σε συνεργασiα με το υπουργείο Εργασίας, θα
εξεrάσoυν άμεσα την προώθηση ρυθμίσεων για:

1) Θέσπιση μπόνους για τους συνεπείς ασφολlσμένους του OpγαV1σμOύ

2) Μεγαλύτερη ευελιξία, λόγω της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας, για την
χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας
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~) ':"ν~xlυη . lίίςΠUμOXης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (θεώρηση --
βιβλιαρίων) σε περιmώσεις μη πληρ'ωμής των ασφαλιστικών εισφορών

Τόσο ο κ. Μίχαλος, όσο και ο κ. Π£lρόπουλος συμφώνησαν η Κεντρική Ένωση
Επιμελητηρίων και ο ΟΑΕΕ να βρίσκονται σε καθημερινή ετπκοινωνία, με στόχο την
£ιιίλυση όλων των ζητημάτων που αφορούν τις £lTIXειρήσεις.
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