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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Με ηον σποσργό Δργαζίας κ. Γιάννη Βρούηζη ζσνανηήθηκε ζήμερα ο πρόεδρος ηης
ΚΔΔ και ηοσ ΔΒΔΑ κ. Κωνζηανηίνος Μίταλος, πξνθεηκέλνπ λα ηνπ γλσζηνπνηήζεη ηηο
ζέζεηο ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ θόζκνπ ζε ζέκαηα ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπ.
πγθεθξηκέλα ν πξόεδξνο ηεο ΚΕΕ θαη ηνπ ΕΒΕΑ αλαθέξζεθε:
-

ηελ αλάγθε πξνώζεζεο κηαο λέαο ξύζκηζεο γηα ηηο ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο πξνο ηα
αζθαιηζηηθά ηακεία πνπ ζα πξνβιέπεη θεθαιαηνπνίεζε ησλ νθεηιώλ θαη
απνπιεξσκή ηεο ζε 100 κεληαίεο δόζεηο.

-

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο καύξεο εξγαζίαο θαη ηεο εηζθνξνδηαθπγήο πνπ απνηειεί
πξαγκαηηθή βόκβα ζηα ζεκέιηα ηνπ αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο ρώξαο.
Όπσο ηόληζε ν θ. Μίραινο, είλαη ζεκαληηθό λα παηαρζεί ε παξαβαηηθόηεηα ζηελ
αγνξά εξγαζίαο, ε νπνία δε ιεηηνπξγεί κόλν ζε βάξνο ησλ ηακείσλ, αιιά θαη ζε
βάξνο ησλ ζπλεπώλ θαη ππεύζπλσλ επηρεηξήζεσλ.
Η ΚΕΕ θαη ην ΕΒΕΑ πξνηείλνπλ ηελ ελίζρπζε κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό ησλ
ειεγθηηθώλ κεραληζκώλ ηνπ ππνπξγείνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιάβεη ην λνζεξό
θαηλόκελν ηεο καύξεο εξγαζίαο θαη ηεο εηζθνξνδηαθπγήο, πνπ αλέξρεηαη ζην 30%
ηεο ζπλνιηθήο απαζρόιεζεο, ζηνηρείν πνπ απνηειεί πξνζβνιή γηα νπνηαδήπνηε
ζύγρξνλε θνηλσλία.

-

ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ εξγνδνηώλ θη εξγαδνκέλσλ,
θαζώο ην κέηξν θαίλεηαη όηη απνδίδεη θαξπνύο, ηόζν γηα ηελ αύμεζε ηεο
απαζρόιεζεο, όζν θαη γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ επελδύζεσλ.
Πξόηαζε ησλ Επηκειεηεξίσλ είλαη ε κείσζε ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ θαηά 10%
κε ζηόρν ηελ ελζάξξπλζε λέσλ πξνζιήςεσλ.
Εηδηθά γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο ίδξπζεο λέσλ επηρεηξήζεσλ, πξνηείλνπκε ηε κείσζε
ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ θαηά 50% ηα ηξία πξώηα ρξόληα ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο
επηρείξεζεο.

-

ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε όισλ ησλ δηαζέζηκσλ θνηλνηηθώλ πόξσλ γηα ηε
ζηήξημε ηεο απαζρόιεζεο. Ιδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζε δξάζεηο
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επαλαθαηάξηηζεο θαη ζηήξημεο ησλ καθξνρξόληα αλέξγσλ, νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ
θαη ην κεγαιύηεξν πξόβιεκα επαλέληαμεο.
Σέινο, ν θ. Μίραινο, επεζήκαλε ζηνλ ππνπξγό Εξγαζίαο όηη απαηηνύληαη γεληθόηεξεο
παξεκβάζεηο γηα ηελ αύμεζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο ρώξαο. Σν κε κηζζνινγηθό θόζηνο,
ε πςειή θνξνινγία, ην θόζηνο ελέξγεηαο, ε έιιεηςε ξεπζηόηεηαο ζηελ αγνξά, ηα
γξαθεηνθξαηηθά εκπόδηα ζπληζηνύλ αλαζηαιηηθνύο παξάγνληεο γηα ηελ αληαγσληζηηθόηεηα
θαη είλαη πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα επηιπζνύλ άκεζα.
Ο ππνπξγόο Εξγαζίαο θ. Γηάλλεο Βξνύηζεο, από πιεπξάο ηνπ, αλέθεξε όηη ην δήηεκα κηαο
λέαο ξύζκηζεο βξίζθεηαη ζην ηξαπέδη ησλ ζπδεηήζεσλ. Ωζηόζν, όπσο θαη κε ηελ ηζρύνπζα
ξύζκηζε, έρεη επηηεπρζεί ν ζηόρνο ησλ εηζπξάμεσλ.
Γηα ηελ παξαβαηηθόηεηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ν θ. Βξνύηζεο αλέθεξε όηη κε ην ζύζηεκα
ΕΡΓΑΝΗ θαη ηνπο ηαθηηθνύο εμνλπρηζηηθνύο ειέγρνπο ηνπ ΕΠΕ, επηρεηξείηαη λα
ακβιπλζνύλ ηα απαξάδεθηα θαηλόκελα ηεο καύξεο εξγαζίαο θαη ηεο εηζθνξνδηαθπγήο.
Μάιηζηα, θάιεζε ηα Επηκειεηήξηα λα ζηαζνύλ αξσγνί ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ ππνπξγείνπ γηα
ηελ πάηαμε ησλ θαηλνκέλσλ απηώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ πγηώλ
θαη λόκηκσλ επηρεηξήζεσλ, ηνπ αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη γεληθόηεξα ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο.
ε όηη αθνξά ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, ν θ. Βξνύηζεο αλέθεξε όηη
βξίζθεηαη ζηνπο βαζηθνύο ζρεδηαζκνύο ηνπ ππνπξγείνπ ηνπ.
Σέινο, ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, ν θ. Βξνύηζεο είπε όηη αμηνπνηνύληαη
πιήξσο όια ηα δηαζέζηκα θνλδύιηα θαη ηνλ επηέκβξην ζα ππάξμεη κία λέα δξάζε γηα 50.000
λέεο επηδνηνύκελεο ζέζεηο εξγαζίαο.
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