
 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 10.500 Ε :  
Πώς θα το αποφύγετε  
( ή θα το ακυρώσετε )  
ΝΟΜΙΜΑ ! 

  

 
  
 
             Είτε ο κίνδυνος των προστίμων ‘αδήλωτης / 
ανασφάλιστης εργασίας’  δεν έχει σχέση με τη δική 
σας επιχείρηση ( το προτιμότερο ) –  
             Είτε δεν τον … προλάβατε τελικά ,  
η πιο κάτω ΛΥΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΗ μας επ’ αυτού σίγουρα 
είναι προς το συμφέρον σας ! 
 
 
 
 
                       Φίλοι Καταστηματάρχες του κλάδου ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ , 
            
 
 
Η απειλή τόσο υπέρογκων προστίμων ( αυτών , δηλ. , που έχουμε πιο πάνω σαν Θέμα  ) 
επιβάλλει σε κάθε επιχείρηση να έχει εκ των προτέρων διερευνήσει όλες τις υπάρχουσες 
σύγχρονες μορφές αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να επιλέξετε την 
πιο οικονομική λύση για την επιχείρησή σας  και να αποκλείσετε – κατ’ αυτόν τον τρόπο – 
το ενδεχόμενο επιβολής σε βάρος σας τέτοιων εξοντωτικών κυρώσεων . 
 
Η Κοινωνική  Συνεταιριστική Επιχείρηση ‘ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΄( που έχει ιδρυθεί από τον 
ίδιο τον ΠΑΣΚΕΔΙ )  διέπεται από νομοθετικό πλαίσιο , που  επιτρέπει να συνάπτουμε 
«εργασιακές συμπράξεις» με οποιεσδήποτε επιχειρήσεις του κλάδου μας  και οι οποίες 
τέτοιες συνεργασίες εγγυώνται – αποδεδειγμένα – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟ  για εσάς 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  από το να προσλαμβάνει η ίδια η επιχείρησή σας οποιοδήποτε, τακτικό ή 
έκτακτο,  προσωπικό  ( έλληνες , είτε αλλοδαπούς ) !  
 
Πώς μπορεί και γίνεται αυτό; 
Προφανώς , η απάντηση επ΄αυτού  απαιτεί ιδιαίτερη αναλυτική  ενημέρωσή σας από αυτή  
της παρούσας ανακοίνωσής μας.  Πάντως, διευκρινίζουμε εξ αρχής ότι η Συνεταιριστική 
Επιχείρησή μας ΔΕΝ αποτελεί – κατά το Νόμο – ‘Γραφείο Εύρεσης Εργασίας’ . 
 Ούτε , ασφαλώς , ταυτιζόμαστε με τις λεγόμενες Εταιρίες Ενοικίασης Προσωπικού .  
Κι’ αυτό, γιατί – κατά κύριο λόγο – οι υπόψη εταιρίες προσθέτουν και τη δική τους αμοιβή  
στο κόστος μισθού & ενσήμων για κάθε εργαζόμενο που σας ‘ενοικιάζουν’.                
( Αντιθέτως, δικός μας στόχος είναι, όπως ήδη επισημάναμε, να είμαστε οικονομικότεροι  
- και όχι ακριβότεροι – από τη βασική σας επιλογή για πρόσληψη από σας τους ίδιους του 
προσωπικού που χρειάζεστε ). 
 
Εφόσον, επομένως, σκοπεύετε ( κατά την τρέχουσα τουριστική περίοδο και όχι μόνο ) να 
προσλάβετε προσωπικό, θα πρέπει – βέβαια -  να το βρείτε και να το επιλέξετε οι ίδιοι ( 
όπως κάνατε μέχρι τώρα ), αλλά πριν προχωρήσετε στην πρόσληψή του, είναι προς το 
συμφέρον σας να ακούσετε ΕΓΚΑΙΡΑ  προηγουμένως τη δική μας πρόταση για 
δραστική μείωση των μισθοδοτικών & ασφαλιστικών σας βαρών! 
 



Εξ άλλου, ακόμη και αν κάποιοι από σας είχατε ήδη την ‘ατυχία΄ να σας επιβληθεί 
πρόστιμο της παραπάνω κατηγορίας, εσείς ιδιαίτερα θα πρέπει να 
επικοινωνήσετε μαζί μας ΑΜΕΣΑ, για να εξετάσουμε τί λύσεις μπορεί να 
υπάρχουν – ακριβώς -  για τα δεδομένα του δικού σας σοβαρότατου αυτού 
προβλήματος. 
 
 

Από την Κοιν.Σ.Επ. «ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ» του ΠΑΣΚΕΔΙ 

 


