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Α.Π.: Α1/4526 

         

- Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο  Σταϊκούρα     

- Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη  

- Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη 

 

Θέμα: Αναστολές συμβάσεων εργασίας Απριλίου 2021 (σχετ. η με ΑΠ Α1/4522/30.03.21 επιστολή 

μας)  

 

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,  

 

Συνεχίζοντας να μεταφέρουμε τις ανάγκες των μελών μας και των παραγωγικών και εξαγωγικών 

επιχειρήσεων γενικότερα για τη βελτιστοποίηση των ήδη σημαντικών μέτρων που λαμβάνονται για 

τη στήριξη των επιχειρήσεων λόγω επιπτώσεων της πανδημίας και σε συνέχεια της με Α.Π. 

Α1/4522/30.03.21 επιστολής μας, επανερχόμαστε στο ζήτημα, το οποίο προκύπτει από την σύνδεση 

– εξάρτηση τυχόν αύξησης του κύκλου εργασιών προηγηθέντος (προ της πανδημίας) χρονικού 

διαστήματος, με το δικαίωμα των πληττόμενων επιχειρήσεων να θέσουν σε καθεστώς αναστολής 

τους εργαζόμενους τους οποίους λόγω COVID-19 δεν μπορούν να απασχολήσουν, σύνδεση η 

οποία δυστυχώς και πάλι επαναλαμβάνεται στην ΚΥΑ που αφορά τις αναστολές μηνός Απριλίου 

2021. 

 

Ελπίζουμε θα συμφωνήσετε, ότι αν μια πληττόμενη επιχείρηση «έντασης εργασίας» (δηλαδή μια 

επιχείρηση της οποίας ο κύκλος εργασιών συνδέεται άμεσα με τις θέσεις εργασίας τις οποίες μπορεί 

να διατηρεί) παρουσιάζει μείωση του κύκλου εργασιών της εντός του πρώτου τριμήνου του 2021 

(χρονικό διάστημα ικανό για να συνιστά ενδεικτική τάση και για το σύνολο της χρονιάς), τότε η 

επιχείρηση αυτή πρέπει να βοηθηθεί πάραυτα (ανεξαρτήτως του περσινού κύκλου εργασιών) στην 

προσπάθεια της να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας, θέτοντας το προσωπικό της σε αναστολή. Είναι 

σαφές ότι το πρώτο τρίμηνο του 2021 συνιστά μια περίοδο πρωτοφανούς πίεσης των επιχειρήσεων, 

αντικειμενικά μη δυνάμενη να συγκριθεί με οποιαδήποτε αντίστοιχη περίοδο παρελθόντος έτους. 

Και για τον λόγο αυτό, οποιοδήποτε κριτήριο το οποίο λαμβάνει υπόψη το παρελθόν και  

δυσχεραίνει ή απαγορεύει την συνδρομή  του Κράτους προς τις επιχειρήσεις για να αντιμετωπίσουν 

τα προβλήματα του σήμερα, θα μας επιτρέψετε να παρατηρήσουμε ότι δεν παράγει τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα.  

 

Το πρώτο τρίμηνο του 2021 οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν για πρώτη φορά τέτοιου μεγέθους και 

τόσης έντασης δυσκολία στην επικοινωνία, στην αποστολή των προϊόντων τους, στις μεταφορές, 

στην υλοποίηση των έργων τους και σε άλλα επίπεδα της δραστηριότητάς τους.   

 

Προς επίρρωση τούτου και πιο συγκεκριμένα αναφέρουμε ότι στον κλάδο των τροφίμων υπήρχαν 

μεγάλα διαστήματα κατά τη διάρκεια του περσινού έτους που το σκέλος του 

HORECA (Hotels, Restaurants, Catering) λειτουργούσε, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, 

σε αντίθεση με την απραξία του πρώτου τριμήνου του 2021. 
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Στον ευρύτερο κλάδο των δομικών υλικών ολοκληρώθηκαν έργα που είχαν ξεκινήσει προ 

πανδημίας, έστω και με καθυστέρηση, με αποτέλεσμα να μην πληγεί ο τζίρος των εταιρειών κατά το 

2020, από την άλλη πλευρά όμως δεν υπάρχουν νέα έργα ή έργα που ήταν να υλοποιηθούν στα 

τέλη του 2020 ή στις αρχές του 2021 και δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει.  

 

Αναφέραμε ενδεικτικά παραδείγματα των δύο μεγαλύτερων εξαγωγικών κλάδων μετά τα 

πετρελαιοειδή, υπάρχουν πολλές παρόμοιες περιπτώσεις από αιτήματα μελών μας, 

συμπεριλαμβανομένου του κλάδου των εξωστρεφών υπηρεσιών, που τεκμηριώνουν τη πρότασή 

μας για αποσύνδεση του κύκλου εργασιών του 2020 και επικέντρωση σε αυτόν του τριμήνου 2021 

σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό.  

 

ΠΡΟΤΑΣΗ: Για τις πληττόμενες επιχειρήσεις οι οποίες το πρώτο τρίμηνο του 2021 υφίστανται μείωση 

του κύκλου εργασιών τους, (ανεξαρτήτως της αύξησης ή μη του κύκλου εργασιών τους το 

προηγηθέν χρονικό διάστημα) να επιτρέπεται να θέσουν σε αναστολή ποσοστό του προσωπικού 

το οποίο απασχολούν, αντίστοιχο του ποσοστού μείωσης του κύκλου εργασιών τους κατά το 

πρώτο τρίμηνο του 2021. 

 

Με την προσδοκία της εξέτασης και θετικής ανταπόκρισής σας στην πρότασή μας, με κοινό μας 

στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των μέτρων στήριξης ιδίως από τις παραγωγικές και εξαγωγικές 

επιχειρήσεις, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε περαιτέρω. 

 

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 

 

Για τον ΣΕΒΕ 

      
Γεώργιος Κωνσταντόπουλος     Παναγιώτης Χασάπης  

Πρόεδρος        Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος  

 

    

   


