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Αθήνα, 9 Ιουνίου 2020 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Την ενίσχυση του ευρωπαϊκού προγράμματος SURE για την προστασία της 

απασχόλησης και των εργαζομένων που πλήττονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας 

του κοροναϊού ζήτησε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος των Ευρωεπιμελητηρίων και 

πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, από τον Ευρωπαίο 

Επίτροπο για την Εργασία και τα Κοινωνικά Δικαιώματα, κ. Nicolas Schmit, κατά 

τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ευρωεπιμελητηρίων που πραγματοποιήθηκε 

σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης. 

 

Ο κ. Μίχαλος τόνισε ότι η Ελλάδα αντιμετώπισε με επιτυχία την υγειονομική κρίση και 

τώρα καλείται, όπως ολόκληρη η Ευρώπη, να αντιμετωπίσει και τις επιπτώσεις στην 

οικονομία από την πανδημία. 

 

Με γνώμονα την προστασία των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων σε αυτές, ο κ. 

Μίχαλος τόνισε προς τον Ευρωπαίο Επίτροπο την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση του 

προγράμματος SURE, που είναι ένα πρόγραμμα επιδότησης θέσεων εργασίας, με στόχο 

να αποτραπεί η δραματική μείωση της συνολικής απασχόλησης, ως αποτέλεσμα των 

οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας. 

 

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μίχαλος στο θέμα της κάλυψης των ασφαλιστικών 

εισφορών των εργαζομένων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα SURE. Σύμφωνα με το 

πρόγραμμα, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να καλύπτει το σύνολο των ασφαλιστικών 

εισφορών των εργαζομένων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, υπολογιζόμενων επί του 

αρχικού ονομαστικού μισθού. 

 

Πρόταση των ελληνικών Επιμελητηρίων και γενικότερα του επιχειρηματικού κόσμου της 

χώρας είναι ο εργοδότης να καλύπτει τις ασφαλιστικές εισφορές για τον πραγματικό 

χρόνο απασχόλησης των εργαζομένων και μέσω του προγράμματος να καλύπτονται οι 

ασφαλιστικές εισφορές για όσο χρόνο ο εργαζόμενος βρίσκεται εκτός εργασίας.  

 

Επίσης τόνισε ότι τα κονδύλια του προγράμματος SURE θα πρέπει να εκταμιευθούν 

άμεσα, χωρίς καμία καθυστέρηση.  

 

Τέλος, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, τα ελληνικά Επιμελητήρια 

έχουν αρχίσει ήδη να υλοποιούν ένα σημαντικό πρόγραμμα για κατάρτιση και 

πιστοποίηση ψηφιακών δεξιοτήτων για 15.000 εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα. 



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
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Με τη δράση αυτή θα υποστηριχθούν σημαντικά οι επιχειρήσεις ώστε να καλύπτονται οι 

ανάγκες τους σε εργαζομένους που διαθέτουν ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες, 

προσόντα πλέον άκρως αναγκαία για τη λειτουργία της αγοράς στους δύσκολους αυτούς 

καιρούς για την προστασία της δημόσιας υγείας. 

 

Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος, αναφερόμενος στο συγκεκριμένο 

πρόγραμμα, επεσήμανε ότι ναι μεν διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες, ωστόσο 

μπορούν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να προβαίνουν σε παρεμβάσεις ανάλογα με τις 

ιδιαιτερότητες της κάθε οικονομίας. 

 

 

 


