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     Θέμα: Ανάγκη ευελιξίας προϋποθέσεων υπαγωγής πληττόμενων επιχειρήσεων στο πρόγραμμα 

ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» - Πρόβλεψη για δυνατότητα ανάκλησης υπαγωγής 

στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» από επιχειρήσεις που εκ των υστέρων εντάχθηκαν στο μέτρο 

αναστολής εργασίας  

 

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 ένα αίτημα 

αναφορικά με την ανάγκη ανοίγματος και ευελιξίας του σημαντικού προγράμματος «ΣΥΝ-

ΕΡΓΑΣΙΑ» που έχει ήδη αξιοποιηθεί από πολλές επιχειρήσεις για τη στήριξη της απασχόλησης και 

τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, ώστε να περιορισθεί η ανεργία αλλά και η ύφεση που 

προβλέπεται. 

 

Πιο συγκεκριμένα, στον μόλις ψηφισθέντα Ν. 4722/20 που αναφέρεται, μεταξύ άλλων και στη 

χρονική διάρκεια ισχύος του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (άρθρο 18), διατηρείται ο όρος ότι στο 

πρόγραμμα υπάγονται επιχειρήσεις-εργοδότες που  παρουσιάζουν µείωση κατά 20% 

τουλάχιστον του κύκλου εργασιών ΦΠΑ σε σχέση µε τον κύκλο εργασιών αναφοράς, ανάλογα 

µε τον µήνα ένταξής τους στη ρύθµιση και το είδος των φορολογικών βιβλίων. 

 

Στην πλήρωση του παραπάνω όρου υπαγωγής εμπλέκονται πολλοί παράγοντες όπως η 

εποχικότητα, η βαρύτητα μηνών στις πωλήσεις, η συνεχιζόμενη μείωση του κύκλου εργασιών, 

κλπ. Πρόκειται για ένα θέμα που χρήζει περαιτέρω εξέτασης, καθώς συνεπάγεται άδικο 

αποκλεισμό άλλων πληττόμενων επιχειρήσεων που για συγκεκριμένους λόγους και συνθήκες δεν 

πληρούν τον αναγκαίο Μέσο Όρο μείωσης του κύκλου εργασιών τους την εκάστοτε 

προβλεπόμενη περίοδο αναφοράς. 

 

Πιο συγκεκριμένα και ενδεικτικά: o όρος αυτός αποκλείει από το πρόγραμμα έναν αριθμό 

παραγωγικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων, που μπορεί μάλιστα να απασχολούν σημαντικό 

αριθμό εργαζομένων, οι οποίες το πρώτο κυρίως δίμηνο της υγειονομικής κρίσης, δηλαδή 

Μάρτιο και Απρίλιο, έλαβαν περισσότερες αναλογικά παραγγελίες από αγοραστές τους στο 

εξωτερικό, λόγω της γενικότερης αβεβαιότητας και της ανάγκης των τελευταίων να έχουν 

αποθέματα ασφαλείας από πρώτες και βοηθητικές ύλες για την απρόσκοπτη συνέχιση της 

παραγωγικής τους διαδικασίας. Αντίθετα τους επόμενους διαδοχικούς μήνες, οι πωλήσεις τους 

μειώθηκαν (και συνεχίζουν να μειώνονται) σημαντικά, της τάξης του 30-40%, λόγω όμως του 

χρόνου έναρξης υπολογισμού του μέσου όρου (για τον Οκτώβριο-Νοέμβριο-Δεκέμβριο το 

άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου-Ιουλίου-Αυγούστου 2020), δεν θα 

καλύπτουν, έστω και οριακά, το ποσοστό του 20% τουλάχιστον για να υπαχθούν στο 

πρόγραμμα. Σημειώνουμε δε ότι, λόγω της υγειονομικής κρίσης, η τάση μείωσης του κύκλου  
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εργασιών δείχνει να συνεχίζεται και για το εγγύς τουλάχιστον μέλλον και σίγουρα μέχρι τα τέλη του 

2020, οπότε και παρατάθηκε η ισχύς του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. 

  

Λαμβάνοντας υπόψη την επιτακτική ανάγκη με κάποια ειδική πρόβλεψη στήριξης από τις 

επιπτώσεις του COVID-19 και αυτών των πληττόμενων επιχειρήσεων, oι οποίες, λόγω 

σημαντικής μείωσης του κύκλου εργασιών τους, αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στη 

συνέχιση της δραστηριότητάς τους και στην εκπλήρωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεών 

τους, στηρίζουν δε διαχρονικά την τοπική και εθνική οικονομία και απασχόληση, παρακαλούμε 

θερμά για τις δικές σας άμεσες ενέργειες.  

Αίτημά μας είναι γενικότερα, με βάση τις εκάστοτε διαμορφωθείσες συνθήκες και ανάγκες των 

επιχειρήσεων, το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» να ανοίξει και να γίνει πιο ευέλικτο για να καλύψει το 

μέγιστο δυνατό αριθμό πληττόμενων επιχειρήσεων, που δεν έχουν μάλιστα τη δυνατότητα 

προσφυγής σε άλλα μέσα στήριξης του κόστους προσωπικού τους, όπως η αναστολή 

εργασίας. 

 

Εξυπακούεται ότι η όποια ρύθμιση αποφασισθεί για την αναγκαία και επιτακτική σε κάθε 

περίπτωση στήριξη και αυτών των επιχειρήσεων θα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα και σε 

κάθε νέα παράταση του μηχανισμού. 

 

Κλείνοντας, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την αποδοχή του αιτήματός μας για υπαγωγή 

των ΚΑΔ γουνοποιίας (Νο 14.20 Κατασκευή γούνινων ειδών και 15.11 Κατεργασία και δέψη 

δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών) στο μέτρο αναστολής συμβάσεων εργασίας 

εργαζομένων Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2020. Με αυτό το δεδομένο, θεωρούμε ότι είναι 

απαραίτητο να δοθεί η δυνατότητα – με αντίστοιχη προσαρμογή της αντίστοιχης εφαρμογής του 

πληροφοριακού συστήματος EΡΓΑΝΗ - σε όποιες ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις το επιθυμούν, 

εφόσον οι εργαζόμενοί τους δεν εργάστηκαν το μήνα Αύγουστο, να ανακαλέσουν το αίτημά τους 

για υπαγωγή στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και να αξιοποιήσουν το μέτρο της αναστολής 

συμβάσεων εργασίας, καθώς η εν λόγω δυνατότητα υπαγωγής τις δόθηκε εκ των υστέρων και 

είναι σε πολλές περιπτώσεις προτιμητέα. 

 

 

Mε ιδιαίτερη εκτίμηση, 

 

Για τον ΣΕΒΕ 

    
Δρ Γεώργιος Κωνσταντόπουλος      

Πρόεδρος         


