ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη,28 Ιανουαρίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο.Ε.Ε.Θ. ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ κ. ΝΕΦΕΛΟΥΔΗ Α.
Με τον Γενικό Γραμματέα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Νεφελούδη Ανδρέα συναντήθηκε
αντιπροσωπεία

της

Ομοσπονδίας

Επαγγελματιών

&

Εμπόρων

Ν.

Θεσσαλονίκης με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Ιακώβου Κωνσταντίνο, την
Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019, στο Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης. Το παρόν
στην συνάντηση έδωσε και ο επικεφαλής του Γραφείου Πρωθυπουργού στη
Θεσσαλονίκη κ. Αγγελόπουλος Γεώργιος, ο οποίος απηύθυνε σύντομο
χαιρετισμό.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ θετικό κλίμα και τα θέματα που
συζητήθηκαν άπτονται σε μια σειρά εργασιακών ζητημάτων που απασχολούν
έντονα το σύνολο των ελευθέρων επαγγελματιών, τον εμπόρων αλλά και των
εργαζομένων.

Ο κ. Νεφελούδης άκουσε με προσοχή τις απόψεις των

παρευρισκόμενων, απάντησε σε εύλογες απορίες ενώ δεσμεύτηκε να
προωθήσει αρμοδίως τα όσα σοβαρά ετέθησαν προκειμένου να δοθούν άμεσες
και εφικτές λύσεις.
Αμέσως μετά την συνάντηση ο Πρόεδρος της Ο.Ε.Ε.Θ. κ. Ιακώβου
Κωνσταντίνος εξέφρασε την ικανοποίησή του ενώ δήλωσε χαρακτηριστικά :
«Ως Ομοσπονδία συνεχίζουμε το έργο μας, να δίνουμε Φωνή στον
Επαγγελματία. Παραμένουμε πάντα στο πλευρό των ελ. επαγγελματιών και
των εμπόρων της Θεσσαλονίκης, επικοινωνούμε τα προβλήματά τους και
διεκδικούμε βιώσιμες λύσεις. Ευχαριστούμε τον κ. Νεφελούδη για την άμεση
ανταπόκριση και ευελπιστούμε σε περαιτέρω συνεργασία. Στόχος μας είναι να
πραγματοποιηθούν ακόμα περισσότερες θεσμικές συναντήσεις με τους
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αρμόδιους φορείς το επόμενο χρονικό διάστημα και να υπάρξουν παράλληλα
απτά αποτελέσματα».
Ενδεικτικά κάποια από τα θέματα που τέθηκαν προς συζήτηση είναι: το
τεκμαρτό ημερομίσθιο και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές στο χώρο των
επισιτιστικών επαγγελμάτων αλλά και σε άλλους κλάδους, η θέσπιση του
εργόσημου σε συγκεκριμένες ειδικότητες, η έλλειψη ευελιξίας του Συστήματος
ΕΡΓΑΝΗ σε θέματα προσλήψεων, οι επιτόπιοι έλεγχοι επιχειρήσεων και ο
αναδρομικός
εργαζομένων

έλεγχος
καθώς

από
και

τα

ασφαλιστικά
αρκετά

ταμεία,

ακόμη

θέματα

επίκαιρα

ωραρίου
ζητήματα.

Η αντιπροσωπεία της Ο.Ε.Ε.Θ. αποτελούταν από τον Πρόεδρο κ. Ιακώβου
Κωνσταντίνο και τους κ.κ. Τσορμπατζηκωστή Γ. – Πρόεδρο Ένωσης
Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών, Φιλοκώστα Ι. – Πρόεδρο Ένωσης
Εστιατόρων-Ψητοπωλών-Καφέ-Μπαρ Θεσσαλονίκης και Ωραιόπουλο Ε. –
Πρόεδρο Σωματείου Επαγγελματιών & Εμπόρων Νεάπολης Θεσσαλονίκης.
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