ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Παράταση του προγράµµατος επιχορήγησης µε επιδότηση
100% των εργοδοτικών εισφορών και άµεση εφαρµογή του
προγράµµατος µείωσης των εργοδοτικών εισφορών κατά
25%
Με επιστολή της, προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Γ.
Κουτρουµάνη, η ∆ιοίκηση του ΣΒΒΕ, την Τρίτη 26 Ιουλίου 2011, επανήλθε στην
πρόταση της για επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας, πρόταση η οποία
υποστηρίζει τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής καθώς διασφαλίζει τις
υφιστάµενες θέσεις εργασίας παράλληλα µε την επιβίωση των επιχειρήσεων, που
είναι και το κεντρικό ζητούµενο στη δύσκολη οικονοµική περίοδο που διανύει η χώρα.
Στο πλαίσιο αυτό ο Σύνδεσµός χαιρέτισε την απόφαση «Πρόγραµµα επιχορήγησης
200.000 θέσεων εργασίας µε επιδότηση έως 100% των εργοδοτικών εισφορών και
σκοπό τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας», του Οκτωβρίου 2010.
Για το Σύνδεσµο αποτελεί πεποίθηση, τονίζεται στην επιστολή, ότι η πολιτεία έχει
αντιληφθεί ότι το συγκεκριµένο µέτρο πολιτικής συµβάλλει µε ουσιαστικό τρόπο στην
ανάπτυξη και πρότεινε την παράταση του παραπάνω προγράµµατος µε ορισµένες
βελτιώσεις, ώστε να τύχει όσο το δυνατόν ευρύτερης εφαρµογής και να επιτευχθούν
οι στόχοι για τους οποίους έχει σχεδιασθεί.
Στο πλαίσιο αυτό η ∆ιοίκηση του ΣΒΒΕ επεσήµανε ότι:
Καταρχήν, είναι σηµαντικό να αυξηθεί το όριο των ατόµων που επιχορηγούνται ώστε
το πρόγραµµα να είναι ελκυστικό για τις µεγάλες επιχειρήσεις, που απασχολούν άνω
των 200 ατόµων. Εποµένως στην παράταση – νέα προκήρυξη θα µπορούσε η
επιχορήγηση να αφορά σε ανώτατο όριο τα 80 άτοµα, όπως ήταν στο αρχικό
πρόγραµµα, ενώ για τις µεγάλες επιχειρήσεις να εξεταστεί η δυνατότητα επιδότησης
έως και του 50% των απασχολουµένων.
Όσον αφορά την εξαγγελθείσα µείωση κατά 25% των εργοδοτικών εισφορών των
επιχειρήσεων σταδιακά έως το 2013, για την οποία ο ΣΒΒΕ έχει εκφράσει την
ικανοποίησή του, ο ΣΒΒΕ αναµένει την κατάθεση της σχετικής νοµοθετικής ρύθµισης,
µε έναρξη εφαρµογής από 1ης Ιουλίου 2011 χωρίς κλιµάκωση του ποσοστού µείωσης
έως το 2013, αλλά να ισχύσει από την αρχή το ποσοστό 25%.
Επιπλέον, και µε σκοπό την άµεση έναρξη εφαρµογής του µέτρου προτείνεται η
κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του δεσµεύοντος την επιχείρηση, ότι θα τηρηθούν οι
όροι και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ένταξή της στο σύστηµα
ηλεκτρονικού ελέγχου. Με τον τρόπο αυτό και τη διενέργεια αναδροµικών ελέγχων
διασφαλίζεται η συνέπεια των επιχειρήσεων στην καταβολή των ασφαλιστικών τους
εισφορών.
Τέλος, η ∆ιοίκηση του ΣΒΒΕ ζήτησε, τις προσωπικές ενέργειές του Υπουργού το
συντοµότερο δυνατόν καθώς οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση ενέχει τον
κίνδυνο ελαχιστοποίησης των αναµενόµενων ωφελειών τόσο για την ανάκαµψη και
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων όσο και για τη διατήρηση
χιλιάδων θέσεων εργασίας.

