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       Θέμα: Πρόταση βελτίωσης Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» 

 

Αγαπητοί κύριοι Υπουργοί,  

 

Σε συνέχεια σχετικών εγγράφων μας aναφορικά με προτάσεις μας για τη βελτίωση των υφιστάμενων 

αναμφίβολα θετικών μέτρων που υλοποιούνται για την υποστήριξη των επιχειρήσεων από τις 

επιπτώσεις λόγω COVID-19, θα θέλαμε να καταθέσουμε μία πρόταση βελτίωσης του σημαντικού 

προγράμματος «Συν-εργασία» για τη στήριξη της απασχόλησης και τη διατήρηση των θέσεων 

εργασίας, ώστε να περιορισθεί η ανεργία αλλά και η ύφεση που προβλέπεται. 

 

Πλήθος εταιριών, κυρίως βιομηχανίες που λειτουργούν με 3 βάρδιες την ημέρα, αδυνατούν να 

διαμορφώσουν μειωμένο ωράριο σε εβδομαδιαία βάση, με δεδομένο ότι, όπως προαναφέρθηκε, 

λειτουργούν σε 3 βάρδιες, 24 ώρες, ενώ ταυτόχρονα η έναρξη και διακοπή λειτουργίας των μηχανών 

απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα. Για τις επιχειρήσεις αυτές δεν είναι δυνατόν να γίνει μείωση του 

ημερήσιου χρόνου εργασίας, καθώς δεν είναι δυνατόν να διακόπτεται η παραγωγή στο μέσον του 

οκταώρου προκειμένου να γίνει αλλαγή βάρδιας. 

 

Κατά συνέπεια, η ευελιξία του προγράμματος θα πρέπει να υπάρχει σε μηνιαίο επίπεδο – όπως 

άλλωστε συμβαίνει με αντίστοιχα μέτρα στήριξης της απασχόλησης π.χ. «Προσωπικό ασφαλούς 

λειτουργίας της επιχείρησης», έτσι ώστε να δύναται μια εταιρία να προγραμματίσει πχ ένας 

εργαζόμενος να απασχοληθεί 3 εβδομάδες και να σταματήσει τη 1 (ή max 2 το μήνα, αφού υπάρχει ο 

περιορισμός του 50%).  

 

Πραγματικά δεν υπάρχει κανένας λόγος για να μην «ανοίξει» το χρονικό σε μηνιαίο επίπεδο και να 

μπορούν να ενταχθούν όλοι, δηλαδή και αυτοί που δεν είναι ευέλικτοι λόγω μεγέθους ή μοντέλου 

παραγωγής. Αυτό που στην ουσία ζητούν οι επιχειρήσεις-μέλη μας είναι ότι το Υπουργείο Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων θα πρέπει να διευκρινίσει άμεσα εάν το 50% του χρόνου εργασίας δεν 

αφορά κάθε μεμονωμένη εβδομάδα, αλλά τον μέσο εβδομαδιαίο χρόνο στη διάρκεια του μήνα 

εφαρμογής, ή ακόμη και του 15νθήμερου εφαρμογής 15/6-30/6. 

 

Παρακαλούμε για την αποδοχή του αιτήματός μας ώστε το εν λόγω σημαντικό πρόγραμμα στήριξης 

της απασχόλησης να αξιοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό από τις παραγωγικές και εξαγωγικές 

επιχειρήσεις. 

 

Mε ιδιαίτερη εκτίμηση, 

Για τον ΣΕΒΕ 

    
Δρ Γεώργιος Κωνσταντόπουλος      

Πρόεδρος         
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