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Ε
υρύ πρόγραμμα προσλήψεων νέων εργα-
ζομένων, με πλήρη επιδότηση των ασφα-
λιστικών εισφορών από το κράτος, ρίχνει 

η κυβέρνηση στη μάχη για τον περιορισμό των 
δραματικών επιπτώσεων που έχει προκαλέσει 
στην οικονομία η πανδημία του κορωνοϊού. Ο 
στόχος του προγράμματος είναι διπλός: αφενός 
η στήριξη των νέων ανέργων που έχουν πληγεί 
από την κρίση και η δημιουργία θέσεων εργα-
σίας ως ανάχωμα στις δυσμενείς προβλέψεις 
για αύξηση της ανεργίας το φθινόπωρο, αφε-
τέρου η ουσιαστική ελάφρυνση των επιχειρή-
σεων από το δυσβάστακτο βάρος του μη μι-
σθολογικού κόστους και η επιστροφή τους σε 
τροχιά ανάπτυξης από το 2021. 

Η μείωση της ασφαλιστικής επιβάρυνσης στο 
εργασιακό κόστος των επιχειρήσεων, που ανέρ-
χεται κοντά στο 40%, καταλαμβάνει κεντρική 
θέση στην κυβερνητική ατζέντα και το οικονο-
μικό επιτελείο σχεδιάζει μια σειρά παρεμβά-
σεων το επόμενο διάστημα, με επίκεντρο τη 
μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά πέ-
ντε ποσοστιαίες μονάδες σε ορίζοντα τριετίας. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνεται στο νέο πακέ-
το μέτρων που θα ανακοινωθεί για τη στήριξη 
της πραγματικής οικονομίας, την καταπολέμη-
ση της ανεργίας και την ενίσχυση της ρευστό-
τητας των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, το 
πρόγραμμα επιδότησης των θέσεων απασχόλη-
σης μπορεί να λειτουργήσει και ως μετεξέλιξη 
του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, που δεν έχει 
την ανταπόκριση που προσδοκούσαν στην κυ-
βέρνηση. Η διαφορά, βέβαια, είναι ότι το τρέ-
χον πρόγραμμα αποσκοπεί στη διατήρηση των 
υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης, ενώ το 
νέο, που θα ενεργοποιήσει η κυβέρνηση, στη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 Είναι χαρακτηριστικό ότι έως τις 15 Ιουλίου 
στο πρόγραμμα επιδότησης των θέσεων μερι-
κής απασχόλησης είχαν ενταχθεί μόλις 5.933 
επιχειρήσεις με 50.000 εργαζομένους, τη στιγ-
μή που ο αρχικός στόχος ήταν να ενταχθούν 
τουλάχιστον 700.000 εργαζόμενοι. Επί της ου-
σίας, οι επιχειρήσεις έχουν γυρίσει την πλάτη 
στο πρόγραμμα, καθώς, παρά τις αλλαγές και 
τις βελτιώσεις που έγιναν όσον αφορά την κά-
λυψη των εισφορών από το κράτος, δεν υπάρ-
χει ελάφρυνση κυρίως για τις μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις, ενώ, σύμφωνα και με τα λογιστικά 
γραφεία, βρίθει γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Ρήτρα
Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις 
που θα προσλάβουν νέους εργαζομένους θα 
έχουν την υποχρέωση για ένα χρονικό διάστη-
μα, πιθανότατα ενός έτους, να μην προχωρή-
σουν σε απολύσεις, ενώ εξετάζεται και το εν-
δεχόμενο ρήτρας για ανανέωση της πρόσλη-
ψης για ακόμη ένα έτος. Το επικρατέστερο σε-
νάριο είναι η δημιουργία νέας πλατφόρμας, 
στην οποία θα εισέρχονται οι ενδιαφερόμενες 
επιχειρήσεις όπου θα δηλώνουν και θα κατα-
χωρίζουν τις προσλήψεις που θα πραγματο-
ποιούν. Η πλατφόρμα θα έχει αυτόν τον χρη-
στικό χαρακτήρα, αλλά, ταυτόχρονα, μέσω της 
ενεργοποίησής της, οι αρμόδιες κρατικές Αρ-
χές θα παρακολουθούν σε καθημερινή βάση 
την αύξηση των προσλήψεων ανά επιχείρηση, 
ώστε να γίνεται ο σχετικός έλεγχος. Στη συνέ-
χεια, το κράτος θα αναλαμβάνει την υποχρέ-
ωση να καλύπτει πλήρως το κόστος των ασφα-
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αυξάνεται τόσο πολύ, σε σύγκριση βέβαια με 
τον αμέσως προηγούμενο. Μάλιστα, οι ειδικοί 
εκτιμούν ότι τους επόμενους μήνες τα στοιχεία 
θα είναι ακόμη πιο ανησυχητικά και ενδεικτι-
κά της πραγματικής κατάστασης που επικρα-
τεί στην αγορά εργασίας, καθώς τον Απρίλιο 
ήταν σε πλήρη ισχύ τα μέτρα της κυβέρνησης 

που στην πράξη απαγόρευαν τις μαζικές απο-
λύσεις, την ίδια στιγμή που περισσότεροι από 
900.000 μισθωτοί είδαν τις συμβάσεις τους να 
τίθενται σε αναστολή. 

Στο υπουργείο Οικονομικών θεωρούν ότι στη 
μάχη για τη μείωση της ανεργίας πρέπει να χρη-
σιμοποιηθούν όλα τα όπλα. Επειδή η φορολό-
γηση της εργασίας στη χώρα μας είναι από τις 
υψηλότερες μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ και 
οδηγεί συστηματικά σε απώλεια θέσεων ερ-
γασίας και σε ανεργία, εκτιμάται ότι οι παρεμ-
βάσεις του επόμενου διαστήματος θα λειτουρ-
γήσουν αποτρεπτικά όσον αφορά το τσουνά-
μι που προκάλεσε ο κορωνοϊός.

λιστικών εισφορών για κάθε εργαζόμενο. Σημειώνε-
ται ότι το υπουργείο Οικονομικών κινείται με ιδιαίτε-
ρη προσοχή και σύνεση στη στήριξη της πραγματι-
κής οικονομίας και κρατά εφεδρείες ρευστότητας για 
να τις ενεργοποιήσει όταν αυτό κριθεί επιβεβλημένο.

Οι πόροι για τη χρηματοδότηση του προγράμμα-
τος θα προέλθουν από ανακατανομή των κονδυλίων 
του ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ που αναμένεται έτσι κι αλλιώς να 
εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία το φθινόπωρο. Μέ-
χρι στιγμής, το πρόγραμμα στηρίζεται από τον κρα-
τικό Προϋπολογισμό, καθώς δεν είχε φτάσει ούτε 
ένα κονδύλι από την Ευρώπη. Επίσης, είναι ανοιχτό 
το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν και πόροι του 
ΕΣΠΑ, καθώς παρέχεται η δυνατότητα ένα μέρος να 
αξιοποιηθεί για την αντιμετώπιση των παρενεργει-
ών του κορωνοϊού σε διάφορους τομείς της οικονο-
μικής δραστηριότητας.

Μάχη με την ανεργία
Το οικονομικό επιτελείο θα επιχειρήσει, αξιοποιώντας 
κάθε δυνατό μέσο, να περιορίσει τις απώλειες των θέ-
σεων εργασίας λόγω της υγειονομικής κρίσης, η δι-
άρκεια της οποίας προβληματίζει και γεννά μια σει-
ρά από αβεβαιότητες. Στην πρόσφατη έκθεση της Κο-
μισιόν για τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομί-
ας, αναφέρεται για τη χώρα μας ότι, παρά τα μέτρα 
που έχουν ληφθεί για τη στήριξη των επιχειρήσεων, 
η ανεργία θα αγγίξει το 20%, με περίπου 160.000 νέ-
ους ανέργους. Ηδη τα τελευταία στοιχεία της Ελληνι-
κής Στατιστικής Αρχής τον περασμένο Απρίλιο έδει-
ξαν ότι οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 52.717 σε σχέση 
με τον Μάρτιο. Πρόκειται για τον πρώτο μήνα από 
τα μέσα του 2013 και μετά κατά τον οποίο η ανεργία 
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