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Θέμα: ΕΠΕΙΓΟΝ - Αναστολές συμβάσεων εργασίας Μαΐου 2021  

 

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,  

 

Με την παρούσα θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε τον έντονο προβληματισμό των μελών μας 

πληττόμενων παραγωγικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων για τον αιφνιδιαστικό αποκλεισμό τους από 

τη δυνατότητα αναστολών εργασίας Μαΐου 2021, χωρίς καμία προηγούμενη έγκαιρη ενημέρωση. Οι 

επιχειρήσεις, οι οποίες για τους γνωστούς λόγους που προφανώς συνεχίζονται λόγω της αντίστοιχα 

συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19 και των πολλαπλών επιπτώσεών της, είχαν ενημερώσει το 

προσωπικό που ήταν αναγκαίο με βάση τις αντίστοιχες συνθήκες να μην προσέλθει στην εργασία του 

την α’ εβδομάδα του Μαΐου, με τη βεβαιότητα ότι θα το έθεταν σε αναστολή και τον τρέχοντα μήνα και 

ανέμεναν τις διευκρινίσεις για τη σχετική διαδικασία.  

 

Δεν γνωρίζουμε με ποια κριτήρια οι πληττόμενες αυτές επιχειρήσεις αποκλείστηκαν από τη δυνατότητα 

αναστολών, παρά το ότι οι ανάγκες τους επιβάλλουν σε πολλές περιπτώσεις την απασχόληση μέρους 

του προσωπικού τους, μέχρι την πλήρη ομαλοποίηση της κατάστασης και την κατά το δυνατό 

επιστροφή στην κανονικότητα της δραστηριότητάς τους. Μάλιστα ο εν λόγω αποκλεισμός, συνδυαστικά 

με τα λοιπά προβλήματα που αντιμετωπίζουν ειδικά αυτή την περίοδο (ρευστότητα, κατακόρυφη αύξηση 

πρώτων υλών και μεταφορικών, αύξηση ενεργειακού κόστους, κ.λ.π.), πλήττει την ανταγωνιστικότητά 

τους και θέτει σε κίνδυνο την  απρόσκοπτη λειτουργία τους, ακόμη και τη βιωσιμότητά τους. Σημειώνουμε 

επίσης ότι για τις περισσότερες επιχειρήσεις το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» δεν μπορεί να αποτελέσει 

εναλλακτική οδό λόγω και των αυστηρών κριτηρίων του και της όλης διαδικασίας. 

 

Με βάση τα παραπάνω παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες – καθώς η ημερομηνία 

αναστολών Μαΐου λήγει την Τετάρτη 12/5/2021- για την επανένταξη όλων των προηγούμενων 

πληττόμενων ΚΑΔ στη δυνατότητα αναστολών, τουλάχιστον για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2021. 

 

Εναλλακτικά και μόνο προτείνουμε την πρόβλεψη μιας μεταβατικής περιόδου αναστολών και για τις 

επιχειρήσεις αυτές, για δύο τουλάχιστον ακόμη μήνες, Μάιο και Ιούνιο, έστω σε ποσοστό (minimum 30-

40%) του προσωπικού τους, όπως είχε συμβεί τον περασμένο Μάιο-Ιούνιο. 

Kaι βεβαίως σε κάθε περίπτωση την παροχή δυνατότητας αναστολών σε όλους τους προηγούμενους 

πληττόμενους ΚΑΔ μέχρι 09.05.21, καθώς μόλις στις 06.05.21 γνωστοποιήθηκαν τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας, οι νέες λίστες ΚΑΔ και τα διαδικαστικά σχετικά με το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για τις αναστολές Μαΐου. 

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 

Για τον ΣΕΒΕ 

      
Γεώργιος Κωνσταντόπουλος     Παναγιώτης Χασάπης  

Πρόεδρος        Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος     
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