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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων έστειλε την παρακάτω επιστολή στον
προς τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ι.
Βρούτση και την κοινοποίησε στην Ε.Σ.Ε.Ε., στον Ο.Α.Ε.Ε. και την
Ο.Ε.ΣΘ.:

Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να σας κάνουμε για ακόμη μια
φορά κοινωνούς των πολλών και μεγάλων προβλημάτων που
αντιμετωπίζουμε ως κλάδος τα τελευταία χρόνια. Ο εμπορικός κόσμος
χτυπήθηκε ίσως περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο κλάδο σ’ αυτή τη
κρίση.
Η

συνεχώς

μειούμενη

κίνηση

στα

καταστήματα,

η

υποκατανάλωση και ότι αυτό συνεπάγεται στην αγορά, η δυσβάσταχτη
φορολογία συνθέτουν ένα εκρηκτικό μίγμα το οποίο οδηγεί πολλούς
συναδέλφους μας στα όρια της απόγνωσης.
Στα Τρίκαλα, ως Εμπορικός Σύλλογος, έχουμε καταγράψει την
τελευταία τριετία εκατοντάδες λουκέτα σε μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις.

Σ’ αυτή τη χρονική στιγμή και με δεδομένο πως αυτό που όλοι
επιθυμούμε και επιδιώκουμε για τους επόμενους μήνες, είναι η ανάπτυξη
και η εξασφάλιση νέων θέσεων εργασίας, ζητούμε την στήριξή σας, στο
ελάχιστο δυνατό.
Σχεδόν δύο στους τρείς συναδέλφους μας δεν μπορούν να
πληρώσουν την εισφορά τους στον ΟΑΕΕ. Αυτοί και οι οικογένειές τους
παύουν να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Ζητούμε να παραγραφεί το δυσβάσταχτο χρέος ως προς την
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τα έτη 2010-2011-2012, μιας και δεν
δόθηκε το δικαίωμα στους ασφαλισμένους να χρησιμοποιήσουν τις
υπηρεσίες αυτές, χωρίς όμως να αφαιρεθούν τα συντάξιμα χρόνια, για τα
οποία θα πρέπει να γίνει ρύθμιση των οφειλών ώστε να εισπραχθούν τα
χρήματα όταν θα συνταξιοδοτηθεί

ο κάθε ενδιαφερόμενος, έτσι θα

επιτρέψει στους εμπόρους να ανασάνουν και να δουν με μεγαλύτερη
αισιοδοξία το μέλλον.
Παράλληλα ζητούμε να δοθεί η δυνατότητα σε όποιο μέλος το
επιθυμεί να επιλέγει την κατηγορία που αυτός δύναται,

ξεκινώντας

ακόμη και από την πρώτη κατηγορία.
Πιστεύουμε ότι με αυτό τον τρόπο θα μπορέσει ο Ο.Α.Ε.Ε. να
εισπράξει τις ασφαλιστικές εισφορές.
Είμαστε βέβαιοι πως θα δείτε με καλή διάθεση τις προτάσεις μας
και αναμένουμε άμεσα απάντησή σας.
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