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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η συνάντηση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Σερρών Xρήστου  
Μέγκλα με  τον Γιώργο Κατρούγκαλο στο Υπουργείο Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης  και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 

«Το μέγεθος του προβλήματος της ανεργίας στο Νομό Σερρών είναι τεράστιο 
και η  συρρίκνωση των επιχειρήσεων είναι μεγάλη.  Οι αλλαγές που προωθεί το 
Υπουργείο Εργασίας είναι προς την σωστή κατεύθυνση αλλά δεν πρόκειται να  
βοηθήσουν τις σερραϊκές επιχειρήσεις να επιζήσουν, να αναπτυχθούν και να 
δημιουργήσουν θέσεις εργασίας». Τα παραπάνω τόνισε ο πρόεδρος του ΕΒΕΣ 
Χρήστος Μέγκλας κάνοντας μία αποτίμηση της σύσκεψης που 
πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα 29 Αυγούστου στο Υπουργείο 
Εργασίας με οικοδεσπότη την ηγεσία του Υπουργείου και καλεσμένους τους 
εκπροσώπους των Επιμελητηρίων Ελλάδος, την Κεντρική Ένωση 
Επιμελητηρίων και τα προεδρεία των ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ. Η ηγεσία του 
Υπουργείου έκανε γνωστό ότι η σύσκεψη εγκαινιάζει μία προσπάθεια συνεχών 
επαφών με στόχο να τονωθεί η απασχόληση, να προοδεύσουν οι επιχειρήσεις 
και οι άνεργοι να βρουν  δουλειά. 

Σωστή η απόφαση για επιδότηση της εργασίας 

Στη σύσκεψη γνωστοποιήθηκε ότι θα μπορεί να γίνει κατάρτιση μέσω των 
Επιμελητηρίων για να διαγνωστούν θέσεις εργασίας σε κάθε Περιφέρεια, κάτι 
το οποίο υλοποιεί εδώ και καιρό το Επιμελητήριο Σερρών (προτείνει το ΕΒΕΣ 
σε ποιες σχολές στα ΙΕΚ γίνονται μαθήματα  και συνεργαζόμαστε με τον 
ΟΑΕΔ) ανέφερε ο Χρ. Μέγκλας και συμπλήρωσε: 

« Μας έγινε επίσης γνωστό ότι στο τέλος του μήνα θα ανακοινωθεί νέο 
πειραματικό πρόγραμμα που αφορά δέκα χιλιάδες θέσεις εργασίας. 
Προϋπόθεση η επιχείρηση να μην απασχολεί πάνω από δέκα εργαζόμενους 
και τρείς μήνες πριν την υλοποίηση του προγράμματος να μην έχει προχωρήσει 
σε απολύσεις. Το πρόγραμμα είναι διάρκεια 12 μηνών. Θα πληρώνει 360 ευρώ 
για τον εργαζόμενο το Υπουργείο στον επιχειρηματία με υποχρέωση του 
τελευταίου να τον διατηρήσει στη δουλειά για άλλους τρείς μήνες. Το μέτρο 
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φαίνεται καλό. Είναι αυτό που προτείνουμε επί χρόνια οι επαγγελματίες να 
επιδοτείται η εργασία και όχι η ανεργία. Γιατί δουλεύοντας ο εργαζόμενος 
καταρτίζεται και μπορεί να αποδείξει στον επιχειρηματία ότι είναι απαραίτητος 
και μπορεί να στηρίξει μία νέα θέση εργασίας. Μας έγινε επίσης γνωστό ότι το 
πρόστιμο των 10.500 ευρώ για την επιχείρηση που απασχολεί εργαζόμενο 
χωρίς να τον ασφαλίζει δεν θα μειωθεί, αλλά να δίδεται μία προκαταβολή και τα 
ασφάλιστρα που θα καταβάλλει για τον εργαζόμενο να αφαίρονται από το ποσό 
των δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ. Παράλληλα έγινε γνωστό ότι από 
1/1/2017 πρόκειται να γίνει ενοποίηση των ταμείων.» 

« Καταθέσαμε γραπτώς τις προτάσεις μας» 

 Ο Χρήστος Μέγκλας υπογράμμισε ότι η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 
Ελλάδος έχει καταθέσει γραπτώς τις προτάσεις της στον Υπουργό,  οι οποίες 
συμπίπτουν με την πρόταση του Υπουργείου να επιδοτείται η εργασία και 
όχι η ανεργία.  

«Στις προτάσεις εμπεριέχονται η αναδιοργάνωση του ΟΑΕΕ, η μείωση της 
γραφειοκρατίας, να υπάρχει συνεργασία των Επιμελητηρίων με τον θεσμό της 
Μαθητείας ώστε να υπάρχει  γνώση ανά περιοχή τι ανάγκες υπάρχουν και τι  
ζήτηση υπάρχει από τις επιχειρήσεις. 

   Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων ζητά να συνεχιστεί η ρύθμιση των εκατό 
δόσεων (και για όσους δεν εντάχθηκαν και για όσους για μία δόση βγήκαν 
εκτός) με νέα ρύθμιση» 

   Από το ΕΒΕ Σερρών συνέχισε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών 
τέθηκε στη σύσκεψη το ερώτημα προς τους αρμόδιους του Υπουργείου γιατί 
στο προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο υπήρχε επιδότηση με εγγυητική 
(πρόσφατα καταργήθηκε).  

«Πρέπει πλέον κάποιος να επενδύσει, να χρηματοδοτηθεί κατά το 1/7 κατά την 
διάρκεια της επένδυσης και τα υπόλοιπα 6/7 αφού τελειώσει η επένδυση. Τους 
εξηγήσαμε ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες ο αναπτυξιακός δεν μπορεί να 
λειτουργήσει διότι ο επαγγελματίας πρέπει να έχει το σύνολο των χρημάτων και 
να περιμένει πότε θα επιδοτηθεί από το κράτος. Το ερώτημα αυτό δεν 
απαντήθηκε» 

«Ριζικές αλλαγές άμεσα»  

Ο Πρόεδρος του κορυφαίου Οικονομικού Οργάνου του Νομού Χρήστος 
Μέγκλας αναγνώρισε ότι καλές είναι οι αλλαγές που προωθεί το Υπουργείο, 
δηλαδή να μην επιδοτείται η ανεργία αλλά η εργασία,  ωστόσο σε Νομούς 
όπως αυτός των Σερρών και σε άλλους παραμεθόριους επιβάλλεται οι αλλαγές 
να είναι ριζικές, διότι υπάρχει μεγάλη διαφορά φορολόγησης με τη γείτονα 
Βουλγαρία που έχει χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές. 

«Οι αλλαγές καλές είναι · θα μετριάσουν το κακό, αλλά δεν πρόκειται να 
βελτιώσουν την κατάσταση, δεδομένου ότι πρέπει να γίνουν σημαντικές 
αλλαγές άμεσα, ώστε η κάθε επιχείρηση να είναι ανταγωνιστική, να επιζήσει και 
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να δημιουργήσει θέσεις εργασίας» ανέφερε και πρόσθεσε: «Εδώ οι 
επιχειρήσεις κλείνουν η μία μετά την άλλη, δεν είναι το οικονομικό περιβάλλον 
καλό, δεν υπάρχει ρευστότητα και δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε την 
Βουλγαρία που έχει φορολόγηση 10%.» 

 

 
 


