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Σύμβολο Ελλάδα Εικόνα μετοχής ΓΔ RT 14:47  1.548,43  -14,93  -0,96% Τζίρος 48,51 εκ

OIKONOMIA Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2010 - 20:44

ΣΒΒΕ: Ζητά αντιστάθμιση επιδομάτων ανεργίας 
με επιδότηση της εργασίας

Συνάντηση με την υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκα Κατσέλη  

και της Διοίκησης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) 

πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο 

Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Ν. Πέντζος επεσήμανε προς την κα υπουργό ότι 

ζητούμενο για όλες τις επιχειρήσεις με έδρα τη Βόρεια Ελλάδα είναι η διατήρηση 

των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, για την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής 

στην Ελληνική περιφέρεια.  

Συνεχίζοντας υπογράμμισε ότι οι επιχειρήσεις σε καμία απολύτως περίπτωση δεν 

επιθυμούν να προβούν σε μειώσεις προσωπικού, αλλά αντίθετα προσπαθούν καθημερινά να επιβιώσουν και

παράλληλα να διασφαλίσουν τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας. 

Προς τούτο πρότεινε από τώρα και στο εξής να υπάρξουν σχετικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες που θ΄ 

αντισταθμίζουν τα επιδόματα ανεργίας με την επιδότηση της εργασίας, μέσω της επιδότησης των

εργοδοτικών εισφορών.  Ακόμη, ο κ. Πέντζος ζήτησε από την Υπουργό να μην επιβληθούν άλλοι άμεσοι και 

έμμεσοι φόροι, όπως για παράδειγμα η συζητούμενη αύξηση του ΦΠΑ, και πρότεινε να δημοσιοποιηθούν 

από την κυβέρνηση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα δράσεις προστασίας των χαμηλών και μεσαίων 

εισοδημάτων.  Επίσης, τόνισε ότι τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι εργαζόμενοι δεν αντέχουν την επιβολή 

νέων φόρων.

Συνοπτικά, οι προτάσεις του ΣΒΒΕ για τα εργασιακά θέματα συνίσταται στα ακόλουθα:

1. στην έμπρακτη προσπάθεια πάταξης της εισφοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας, οι οποίες 

αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα για το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας,
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2. στον εξορθολογισμό της λειτουργίας και στη μείωση του κόστους λειτουργίας των ασφαλιστικών 

οργανισμών, γεγονός που θα συμβάλλει καθοριστικά στην εξυγίανση των ασφαλιστικών ταμείων,

3. στην απλοποίηση και στον περιορισμό των γραφειοκρατικών διαδικασιών που υποβάλλονται σήμερα οι 

επιχειρήσεις για τη διαχείριση των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων, και, 

4. στη διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις που θα ενισχύει την επιχειρηματικότητα, 

θα εξασφαλίζει τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας και θα δημιουργεί προοπτικές για τη δημιουργία νέων.

Τέλος, ο κ. Πέντζος σημείωσε προ την κα υπουργό ότι οι επιχειρήσεις μέλη του ΣΒΒΕ δεν αμφισβήτησαν 

ποτέ, και πολύ περισσότερο σήμερα δεν αμφισβητούν, το πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων, αλλά αντίθετα

κατανοούν ότι ο δρόμος της συνεννόησης με τους εργαζόμενους είναι αυτός που μπορεί να μας βγάλει από 

το αδιέξοδο στο οποίο έχουμε περιέλθει εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.
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