
Τα βήματα που πρέπει να κάνουν οι επιχει-
ρήσεις για να ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ» αναλύει ο Γενικός Διευθυντής Εργα-
σιακών Σχέσεων,Υγείας Ασφάλειας και Ένταξης 
στην Εργασία Διδάκτωρ Παντείου Πάνεπι-
στημίου, κ. Κωνσταντίνος Αγραπιδάς. 

Σε συνέντευξή του ο κ. Αγραπιδάς μιλάει για 

τις αλλαγές που έρχονται στους μισθούς από 
το  ν έο  π ρό γρ αμμ α τ ου υπ ουρ γε ί ου 
Εργασίας, ενώ δίνει και κατευθύνσεις για τις 
αλλαγές που έρχονται στα εργασιακά ελέω 
πανδημίας. 

Ξεκίνησε ο μηχανισμός συνεργασία, 
ποιες αλλαγές θα φέρει στους 
μισθούς ;

O Μηχανισμός «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», έχει ως κύριο 
στόχο την αποτροπή των απολύσεων, τη δια-
τήρηση των θέσεων εργασίας και της τεχνο-
γνωσίας των εργαζομένων. Η Εργασιακή 
σχέση πλήρους απασχόλησης δεν δύναται να 
τροποποιηθεί. Ο εργοδότης δύναται να προ-
βεί για τους εργαζόμενους πλήρους απασχό-
λησης, σε μείωση του χρόνου εργασίας, έως 
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50%, για μέρος ή για το σύνολο των εργαζομέ-
νων και καταβάλλει τις αποδοχές για το χρόνο 
εργασίας που απασχολεί τον εργαζόμενο. Το 
κράτος καταβάλλει ως αποζημίωση στον εργα-
ζόμενο το 60% επί του ποσού των καθαρών απο-
δοχών, που αντιστοιχεί στο χρόνο μείωσης της 
εργασίας του. Το κράτος καταβάλλει επίσης τις 
ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο 
ποσό της καταβαλλόμενης αποζημίωσης στον 
εργαζόμενο. Ο Εργοδότης καταβάλλει τις λοιπές 
ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν στο σύ-
νολο του ονομαστικού μισθού. Κατά συνέπεια ο 
εργαζόμενος, διατηρεί τη θέση της εργασίας ως 
πλήρους απασχόλησης, με πλήρεις ασφαλιστι-
κές εισφορές επί του ονομαστικού μισθού, με 
αντιστάθμιση των αποδοχών στο 80% των απο-
δοχών, στην περίπτωση που εργάζεται το μισό 
χρόνο εργασίας. Σε κάθε περίπτωση ο μισθός 
του εργαζόμενου, ανεξάρτητα από το χρόνο μεί-
ωσης της εργασίας, δεν μπορεί να είναι κάτω 
από τις καθαρές αποδοχές του κατώτατου μι-
σθού. Το κράτος καταβάλλει επίσης την αναλο-
γία του επιδόματος αδείας και του επιδόματος 
Χριστουγέννων του έτους 2020 που αντιστοιχεί 
στην οικονομική ενίσχυση που ανέρχεται στο 
60% των μειωμένων αποδοχών.

Τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις 
για να ενταχθούν στο πρόγραμμα ;

Οι επιχειρήσεις, υποβάλλουν αίτημα – υπεύ-
θυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα my-
BusinessSupport, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με την οποία δηλώνουν 
τα ακαθάριστα έσοδά τους σε σχέση με τον κύ-
κλο εργασιών αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα 
ένταξής τους στον Μηχανισμό Συνεργασία. Αμέ-
σως μετά την υποβολή στην ΑΑΔΕ, οι επιχειρή-
σεις υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση σε 
ειδικό έντυπο «Αίτηση /δήλωση ένταξης στον Μη-
χανισμό ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ σε δύο Φά-
σεις:

Α. Στην πρώτη φάση δηλώνονται τα στοιχεία 
των εργαζομένων που εντάσσονται στον μηχα-
νισμό.

Ακολουθεί η διασταύρωση των φορολογι-
κών στοιχείων από την ΑΑΔΕ και η ενημέρωση 
των εργοδοτών για την ένταξη ή την απόρριψη 
στον μηχανισμό.

Β. Στην Β φάση και εφόσον έχει εγκριθεί η αίτη-

ση ένταξης στον μηχανισμό, οι επιχειρήσεις υπο-
βάλλουν τα οικονομικά στοιχεία των εργαζομέ-
νων που εντάσσονται στο μηχανισμό.

Πως προστατεύονται επιχειρήσεις 
και εργαζόμενοι από τις αλλαγές στα 
εργασιακά που έφερε η πανδημία ;

Οι παρεμβάσεις στις εργασιακές σχέσεις, 
έχουν αμφίπλευρο στόχο. Αφενός να διασφαλί-
σουν τις θέσεις εργασίας και το εισόδημα των ερ-
γαζομένων. Στα μέτρα αυτά εντάσσονται οι 
ρυθμίσεις για τις αναστολές των συμβάσεων ερ-
γασίας, για πληττόμενες και κλειστές επιχειρή-
σεις με εντολή δημόσιας αρχής. Επιπρόσθετα 
προβλέφθηκε και η εξ  αποστάσεως εργασία, λό-’
γω των έκτακτων συνθηκών, ένα ζήτημα που 
χρήζει περαιτέρω ρύθμισης για τη διασφάλιση 
των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμά-
των. Ιδιαίτερη πρόνοια έχει για τους εργαζόμε-
νους σε εποχικές ξενοδοχειακές και τουριστικές 
επιχειρήσεις, με την υποχρέωση της υποχρεωτι-
κής επαναπρόσληψης για τους εργαζόμενους 
κατά προτεραιότητα που είχαν απασχοληθεί την 
προηγούμενη τουριστική περίοδο. Αφετέρου για 
τις επιχειρήσεις θεσπίστηκε το πρόγραμμα ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ, ώστε να προσαρμόσουν το χρόνο ερ-
γασίας στις διακυμάνσεις της ζήτησης, για προϊ-
όντα και υπηρεσίες.

Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας 
για την πορεία της ανεργίας και πως 
εκτιμάται ότι θα καταπολεμηθεί ;

 Είναι προφανές ότι η αναπόφευκτη ύφεση 
στην οικονομία θα επηρεάσει ανοδικά τα επίπε-
δα της ανεργίας. Στον τομέα του τουρισμού ανα-
μένεται κάμψη της απασχόλησης, λόγω μείω-
σης της διεθνούς ζήτησης. Στον πυρήνα της φι-
λοσοφίας των μέτρων δημόσιας πολιτικής είναι 
η ανάσχεση της ανεργίας, η διατήρηση των θέ-
σεων εργασίας, η αποζημίωση ειδικού σκοπού 
για τη διασφάλιση του εισοδήματος των εργαζο-
μένων. Παράλληλα με την κρίση, υπάρχει και η 
πρόκληση του ψηφιακού μετασχηματισμού της 
αγοράς εργασίας, όπου απαιτούνται εξειδικευ-
μένες δράσεις αναβάθμισης των δεξιοτήτων και 
των εργαζομένων, αξιοποιώντας τα δεδομένα 
του μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών για 
την αγορά εργασίας. 
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