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πίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και θα χρειαστούν χρόνο για 
να ανακάμψουν, το κυβερνητικό σχέδιο που έχει τεθεί επί τά-
πητος προβλέπει:

1 Κονδύλια για την επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών για 
τουλάχιστον 3 μήνες, με στόχο το μέτρο να επεκταθεί μέχρι 

το τέλος του 2021 σε επιχειρήσεις που έχουν χτυπηθεί από την 
πανδημία, αλλά έχουν προοπτικές να παραμείνουν «ζωντανές» 
εφόσον στηριχθούν προκειμένου να επανακάμψουν. Αλλωστε, 
αποτελεί κεντρική κυβερνητική γραμμή η περαιτέρω ελάφρυν-
ση του μη μισθολογικού κόστους, αφού στη χώρα μας είναι αρ-
κετά υψηλό. Η στήριξη θα έχει περιορισμένη διάρκεια -πιθανό-
τατα τρίμηνη- και θα αφορά τις εισφορές που καταβάλλει ο ερ-
γοδότης. To μέτρο θα μπορούσε να επιδράσει θετικά στην απα-
σχόληση, αυξάνοντας τα κίνητρα για προσλήψεις και μειώνοντας 
αντίστοιχα τα κίνητρα για αδήλωτη απασχόληση. Υπενθυμίζεται 
πως η κυβέρνηση έχει υλοποιήσει μείωση 0,9% στις εισφορές 
των μισθωτών πλήρους απασχόλησης τον Ιούνιο του 2020, ενώ 
πέρασε επιπλέον μείωση 3% στις εισφορές όλων των μισθωτών 
του ιδιωτικού τομέα τον Ιανουάριο του 2021, με αποτέλεσμα οι 

εισφορές να έχουν ήδη μειωθεί κατά 3,9 μονάδες. 
Το 2022 προβλέπεται η μείωση των εργοδοτικών ει-
σφορών επικουρικού κατά 0,25%, αλλά και των ερ-

γατικών εισφορών επικουρικού κατά επίσης 0,25%. 
Οσον αφορά τις υπόλοιπες 0,6 μονάδες που θα 
μείνουν μέχρι την εκπλήρωση της δέσμευσης πε-
ρί μείωσης του μη μισθολογικού κόστους κατά 5 
μονάδες έως το 2023, θα προέλθουν από τις άλ-
λες συνεισπραττόμενες εισφορές και, πιθανότα-

τα, πάλι από εκείνες του ΟΑΕΔ. Ετσι, το μη μισθο-
λογικό κόστος θα έχει μειωθεί, από το 40,5%, 

που ήταν πριν από τον Ιούνιο του 2020, 
στο 35,5%, ενώ ήδη έχει πέσει 

στο 36,6%.

2Την παράταση του ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ, που αφορά 

την επιδότηση έως 60% 
του μισθού και του 100% 
των ασφαλιστικών εισφο-
ρών των εργαζομένων για 
τον χρόνο που αυτοί δεν 
εργάζονται, έως τα τέλη 
Ιουνίου, ενώ σχεδιάζε-
ται να επεκταθεί τουλά-
χιστον έως τα τέλη Αυ-
γούστου. Τότε, με βάση 
τις συνθήκες στην οικο-
νομία και την κατάστα-
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Της ΣΙΣΣΥΣ ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ

T
ριπλό δίχτυ προστασίας για τη στήριξη 
των βιώσιμων επιχειρήσεων και τη δια-
τήρηση των θέσεων εργασίας επιδιώκει 

να απλώσει η κυβέρνηση, κατά την επιστρο-
φή στην κανονικότητα. Αναζητώντας τη χρυσή 
ισορροπία ανάμεσα σε εργαλεία που θα απο-
τρέψουν τα λουκέτα και θα περιορίσουν την 
ανεργία και τα δύσκολα δημοσιονομικά δε-
δομένα, που μειώνουν τα περιθώρια ευελιξί-
ας, σχεδιάζει στοχευμένες κινήσεις προς τρεις 
κατευθύνσεις: Προσωρινή, από 3 έως 6 μήνες, 
ελάφρυνση εργοδοτικών εισφορών, εστιασμέ-
νη στις επιχειρήσεις με μεγάλη πτώση τζίρου, 
διατήρηση του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ 
τουλάχιστον για όλους τους θερινούς μήνες, 
αλλά και δυνατότητα αναστολών συμβάσε-
ων για εργαζομένους συγκεκριμένων κλάδων 
με πολύ αυστηρά κριτήρια. Αυτό είναι το σχέ-
διο που επιθυμεί να ξεδιπλώσει η κυβέρνηση 
το επόμενο διάστημα για τη διατήρηση των 
θέσεων εργασίας, καθώς ανοίγει η οικονομία 
και πρέπει οι επιχειρήσεις που ανεβάζουν ρο-
λά να μη χρειαστεί να επωμιστούν ολόκληρο 
το μισθολογικό κόστος. Για την ελάφρυνση των 
εργοδοτικών εισφορών, εξετάζεται το ενδεχό-
μενο αυτές να καλυφθούν με κονδύλια του  
ΕΣΠΑ, το οποίο, όπως εξελίσσονται τα πράγμα-
τα, τείνει να γίνει η σανίδα σωτηρίας για την 
παροχή μέτρων στήριξης στην ελληνική οικο-
νομία. Με δεδομένο ότι το νέο EΣΠA μπορεί 
να ξεκινήσει το νωρίτερο το β’ εξάμηνο του 
2021, εναλλακτικά εξετάζεται το να βρε-
θούν τα χρήματα από τα κρατικά τα-
μεία. Αλλωστε, πριν από λίγες ημέ-
ρες, πέρασε από τη Bουλή τροπο-
λογία με την οποία αυξάνεται ο 
προϋπολογισμός του ΠΔE κα-
τά 1,25 δισ. ευρώ.

Τα μέτρα
Με δεδομένο ότι στην 
παρούσα συγκυρία οι 
επιχειρήσεις αντιμετω-

Το κράτος 
θα επιδοτεί
τις εργοδοτικές 
εισφορές

ση που θα έχει διαμορφωθεί στην αγορά ερ-
γασίας, θα συνεκτιμηθεί εάν υπάρχουν περι-
θώρια για λίγους μήνες ακόμα. Με τα σημερι-
νά δεδομένα, δικαίωμα συμμετοχής στον μη-
χανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ έχουν όλες οι επιχειρή-
σεις της χώρας, συνεχούς ή εποχικής λειτουρ-
γίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστη-
ριότητας, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
 α. Επιχειρήσεις-εργοδότες, που υποχρεούνται 
σε υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, πρέπει 
να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχι-
στον του κύκλου εργασιών ΦΠΑ σε σχέση με 
τον κύκλο εργασιών αναφοράς, ανάλογα με 
τον μήνα ένταξής τους στο ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και 
το είδος των φορολογικών βιβλίων.
 β. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που δεν υποχρε-
ούνται σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ή απαλλάσ-
σονται από τον ΦΠΑ πρέπει να παρουσιάζουν 
μείωση τουλάχιστον κατά 20% των ακαθάρι-
στων εσόδων σε σχέση με τα ακαθάριστα έσο-
δα αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξης.

Ωστόσο, οι προϋποθέσεις αναμένεται να τρο-
ποποιηθούν, καθώς θα αλλάξουν τα κριτήρια 
ένταξης των επιχειρήσεων στο ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. 
Ο μέσος όρος του αριθμού των εργαζομένων 
που μπαίνουν σε κάθε φάση στο πρόγραμμα 
είναι από 20.000 έως 35.000.

3Την παράταση του προγράμματος των 
αναστολών των συμβάσεων εργασίας και 

τη δυνατότητα σε συγκεκριμένους κλάδους της 
οικονομίας να θέτουν μέρος του προσωπικού 
τους σε αναστολή, ώστε να αμείβονται με απο-
ζημιώσεις ειδικού σκοπού. Η χρονική περίοδος 
επέκτασης του προγράμματος δεν έχει «κλει-
δώσει» ακόμα και θα εξαρτηθεί από τα στοι-
χεία που θα συγκεντρώνει το υπουργείο Οικο-
νομικών που θα δείχνουν πώς διαμορφώνεται 
η εικόνα στην αγορά από την επανέναρξη της 
οικονομικής δραστηριότητας. Και σε αυτή την 
περίπτωση θα τεθούν πιο αυστηρά κριτήρια 
και θα μπουν κόφτες, προκειμένου μια επιχεί-
ρηση να βγάζει σε αναστολή εργαζομένους της 
σε μια προσπάθεια περιορισμού του κόστους, 
καθώς είναι πλέον κυρίαρχη η άποψη ότι δεν 
μπορούν να συνεχιστούν για πολύ ακόμη ορι-
ζόντια μέτρα στήριξης, όπως είναι οι αναστο-
λές συμβάσεων εργασίας.

Το μέτρο βρίσκεται υπό συζήτηση και στοχεύει 
στη στήριξη των επιχειρήσεων που έχουν υποστεί 
σημαντική μείωση τζίρου. Στόχος η προσωρινή, 
από 3 έως 6 μήνες, κρατική ενίσχυση. 
Για ακόμη 2 μήνες, έως τα τέλη Αυγούστου, 
παρατείνεται το ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. 
Σε ποιους κλάδους θα παραμείνουν 
οι αναστολές

Ο υπουργός Οικονομικών 
Χρήστος Σταϊκούρας

ένταξη
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