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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Στηρίξτε την επιχειρηματικότητα 
Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πιερίας και μέλος της 

ΔΕ της ΚΕΕΕ  

 

Καίρια εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα 

έθεσαν στον Υπουργό εργασίας κ. Γιάννη 

Βρούτση οι εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης 

Επιμελητηρίων Ελλάδος, την Παρασκευή 7 

Δεκεμβρίου, προκειμένου να στηριχθεί η 

ελληνική επιχειρηματικότητα στη δεδομένη 

οικονομική συγκυρία. Στη συνάντηση 

συμμετείχε και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 

Πιερίας και μέλος της Διοικητικής Επιτροπής 

της ΚΕΕΕ κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου. Οι παρευρισκόμενοι στη συνάντηση συζήτησαν 

εκτενώς τα θέματα που ταλανίζουν την επιχειρηματικότητα και ζήτησαν την 

υποστήριξη του Υπουργού ώστε η ιδιωτική πρωτοβουλία να μπορέσει να ανταπεξέλθει 

σε καιρό κρίσης και με τη σειρά της να στηρίξει την οικονομία της χώρας. Άλλωστε, 

όπως τονίστηκε, οι εύρωστες επιχειρήσεις είναι σε θέση να απασχολήσουν προσωπικό 

καταπολεμώντας την ανεργία που έχει 

αναδειχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα 

προβλήματα της Ελλάδας.    

 

Μεταξύ άλλων, τέθηκε το θέμα των 

ανασφάλιστων εργαζομένων όπου ο κ. 

Χατζηχριστοδούλου ζήτησε από τον Υπουργό 

να εξετάσει το ενδεχόμενο έγκρισης 24ωρης 

ανασφάλιστης εργασίας υποψήφιων 

υπαλλήλων ως προαπαιτούμενη διαδικασία 



δοκιμής πριν την οριστικοποίηση της εργασιακής σχέσης.  Ο κ. Χατζηχριστοδούλου 

σημείωσε ότι είναι «τσουχτερά» τα πρόστιμα που επιβάλλονται στους επιχειρηματίες 

που δεν ασφαλίζουν προσωπικό, όμως, όπως τόνισε , «θα αποτελούσε ανάσα για τον 

επιχειρηματία – καταστηματάρχη να έχει την ευχέρεια να δοκιμάσει έστω για ένα 

εικοσιτετράωρο τον υποψήφιο υπάλληλό του πριν προβεί στις νόμιμες διαδικασίες για 

την πρόσληψή του». 

 

Ακόμη, οι εκπρόσωποι της ΚΕΕΕ ζήτησαν από τον Υπουργό να εξετάσει το θέμα των 

ελεύθερων επαγγελματιών που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις ασφαλιστικές τους 

υποχρεώσεις προς τον ΟΑΕΕ με αποτέλεσμα να στερούνται της δημόσιας 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Επιπλέον, ο κ. Χατζηχριστοδούλου εισηγήθηκε να 

αυξηθούν σε 90 οι δόσεις των επιχειρηματιών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, από 48 

που είναι σήμερα, ώστε να υπάρξει ελάφρυνση των οφειλών καθώς η ρευστότητα στην 

αγορά είναι μικρή ενώ αντιθέτως οι υποχρεώσεις σε πληρωμές συνεχώς αυξάνονται.  

 

Τέλος, ειδική μνεία έγινε στον επαναπατρισμό των ελληνικών επιχειρήσεων με 

προαπαιτούμενο η κυβέρνηση να δώσει ιδιαίτερα προνόμια όπως μείωση του κόστους 

ασφάλισης των εργαζομένων, φοροαπαλλαγές, κ.λ.π. . Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 

Πιερίας υπογράμμισε ότι αν η Κυβέρνηση προχωρήσει στην παροχή ιδιαίτερων 

προνομίων στις ελληνικές επιχειρήσεις με έδρα στο εξωτερικό τότε αυτές θα γυρίσουν 

συμβάλλοντας στην εξάλειψη του φαινομένου της ανεργίας που αποτελεί πραγματική 

μάστιγα για τη χώρα.  

 

 


