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Θέμα: Αιτήματα ΣΕΒΕ για aναστολές εργασίας και μείωση μισθωμάτων leasing 

  

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, 

 

Στο πλαίσιο των προτάσεών μας για τη βελτιστοποίηση των σημαντικών μέτρων στήριξης των 

επιχειρήσεων που επλήγησαν και συνεχίζουν να πλήττονται από την πανδημία, επιθυμούμε με την 

παρούσα να φέρουμε σε γνώση σας τα ακόλουθα και να προτείνουμε σχετικές διορθωτικές 

κινήσεις: 

  

1. Aναστολές συμβάσεων εργασίας  

 

Στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. οικ. 9500/322/2021 ΚΥΑ για τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 

Αναστολή Συμβάσεων Εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά 

τον μήνα Μάρτιο 2021, πολύ ορθά τίθενται κριτήρια, τα οποία πρέπει να πληρούν οι εργοδότες. 

Δυστυχώς όμως τα κριτήρια αυτά, έχοντας οριζόντιο χαρακτήρα, είναι σαφές ότι μπορεί να 

προκαλέσουν αδικίες. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, για να επιτραπεί σε μια πληττόμενη 

επιχείρηση (η οποία σήμερα υφίσταται μείωση του κύκλου εργασιών της λόγω του COVID-19),  να 

θέσει σε αναστολή το προσωπικό που δεν μπορεί να απασχολήσει (άρα για να προστατεύσει 

μακροπρόθεσμα τις συγκεκριμένες θέσεις εργασίας), πρέπει αυτή να μην έχει εγγράψει αύξηση του 

κύκλου εργασιών της από 1.4.2020 μέχρι 31.12.2020 σε σχέση με την περίοδο 1.4.2019 μέχρι 

31.12.2019. Αν επομένως ένας εργοδότης είχε μια έστω μικρή αύξηση του κύκλου εργασιών το 2020 

σε σχέση με το 2019, ενώ το τελευταίο τρίμηνο κατακρημνίζεται, τότε αυτόματα θεωρείται ότι δεν 

πρέπει να προστατευθεί (τόσο αυτός όσο και οι εργαζόμενοι του).  

 

Με τα παραπάνω δεδομένα προτείνουμε στο θέμα της αναστολής των συμβάσεων εργαζομένων 

μοναδικό κριτήριο να είναι το ύψος της τρέχουσας μείωσης του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, 

ανεξαρτήτως της πορείας της κατά την περίοδο που δεν είχε ενσκήψει η πανδημία. Δεν είναι λογικό 

μια επιχείρηση, η οποία σήμερα δοκιμάζεται με μείωση του κύκλου εργασιών της που μπορεί να 

φτάνει σε δυσθεώρητα ποσοστά, να μην έχει τα εργαλεία εκείνα τα οποία θα της επιτρέψουν να 

διατηρήσει τις θέσεις εργασίας του προσωπικού της, έτσι ώστε να είναι σε θέση να λειτουργήσει 

αμέσως μετά το πέρας της υγειονομικής κρίσης.  

 

2. Μείωση ενοικίου επιχειρήσεων στα επαγγελματικά τους ακίνητα 

  

Ένα από τα μέτρα στήριξης των σημαντικά πληττόμενων επιχειρήσεων είναι η υποχρεωτική μείωση 

κατά 40% στα επαγγελματικά τους ακίνητα. H εν λόγω μείωση θα πρέπει να ισχύει και για ακίνητα 

επαγγελματικής χρήσης στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Δυστυχώς, στις 

μέχρι τώρα ανακοινώσεις για νέα δέσμη παρεμβάσεων και πρόσθετες παρεμβάσεις για τον μήνα 

Απρίλιο, δεν βλέπουμε το καθολικό αυτό αίτημα να ικανοποιείται. 

mailto:info@seve.gr
http://www.seve.gr/


 

2 
 

 

 

Παρόλο λοιπόν που οι εταιρείες που έχουν λάβει χρηματοδότηση μέσω συμβάσεων leasing, 

καταβάλλουν το συμφωνηθέν μηνιαίο τοκοχρεολύσιο μίσθωμα και έχουν υποστεί εξίσου σημαντική 

οικονομική ζημία λόγω της πανδημίας με τις αντίστοιχες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε κάθε 

κλάδο της οικονομίας, συνεχίζουν να μην αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο στην στήριξή τους με 

αποτέλεσμα να μην λαμβάνουν κανενός είδους ελάφρυνση των υποχρεώσεών τους από την 

καταβολή μισθωμάτων.  

Γι’ αυτούς τους λόγους, θεωρούμε ότι θα πρέπει η πολιτεία να διορθώσει την εν λόγω αστοχία που 

προέκυψε με τον Ν.4690/30.5.2020 – σε αντίθεση με τους πρώτους μήνες έναρξης της πανδημίας -, 

να αντιμετωπίσει ισότιμα τις δύο κατηγορίες μισθωμάτων και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

κινήσεις προκειμένου να στηριχθεί και αυτή η κατηγορία επιχειρηματιών, με την υιοθέτηση 

παρόμοιων μέτρων ειδικά προσαρμοσμένων στη φύση της χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

 

Ελπίζουμε ότι θα αξιολογήσετε θετικά τις παραπάνω προτάσεις μας και ότι θα τις κάνετε αποδεκτές 

ώστε τα μέτρα στήριξης να γίνουν αποτελεσματικότερα ιδίως για τις παραγωγικές και εξαγωγικές 

επιχειρήσεις. 

 

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 

 

Για τον ΣΕΒΕ 

      
Γεώργιος Κωνσταντόπουλος     Παναγιώτης Χασάπης  

Πρόεδρος        Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος  

 

    


