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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

 

Η πρώτη φάση της κρίσης φαίνεται ότι αντιμετωπίστηκε με επιτυχία και αξίζουν 
συγχαρητήρια σε εσάς  και το επιτελείο του Υπουργείου σας, γιατί λειτουργήσατε με 
γνώμονα τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την ελάφρυνση των πληττόμενων 
επιχειρήσεων από το μισθολογικό κόστος και τις ασφαλιστικές εισφορές, ανταποκρινόμενοι 
σε άμεσο χρόνο και εν μέσω  απρόβλεπτων καταστάσεων. Η συνεργασία του Εμπορικού 
Συλλόγου Αθηνών με το Υπουργείο σας ήταν άψογη και το επιτελείο σας ήταν κοντά μας σε 
24ωρη βάση, για να επιλυθούν, όσο το δυνατό γρηγορότερα, τα τεχνικά θέματα που 
προέκυψαν από την πρακτική λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “ΕΡΓΑΝΗ”. 

Στη “μετά covid 19” εποχή, επιθυμούμε να συνεχίσουμε την εποικοδομητική συνεργασία 
μας και σας μεταφέρουμε τον παλμό της αγοράς ζητώντας την επιδότηση της εργασίας και 
όχι της ανεργίας, διευκρινίζοντας ότι οι θέσεις εργασίας δεν διασώζονται με απαγορεύσεις 
και ποινές, αλλά με κίνητρα, όπως πολύ σωστά υποστηρίζετε, που πρέπει να ισχύσουν 
τουλάχιστον έως και την 31η Δεκεμβρίου του 2020 για να κρατήσουν ζωντανές τις 
επιχειρήσεις.  

Στο πλαίσιο αυτό, σας παραθέτουμε τις κάτωθι προτάσεις με διάρκεια εφαρμογής έως το 
τέλος του 2020 και με στόχο την επιτυχημένη αντιμετώπιση των ιδιαίτερων συνθηκών: 

 50% επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών με στόχο τη μείωση του λειτουργικού 
κόστους   των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση τη διασφάλιση των υπαρχόντων θέσεων 
εργασίας. 

 50% επιδότηση των εισφορών των εργαζομένων ώστε να αυξηθεί το εισόδημα των 
συμπολιτών μας που μέσα στην κρίση αρκέστηκαν στο επίδομα των 800€, ενώ οι 
συνάδελφοί τους στο δημόσιο τομέα δεν υπέστησαν καμία μείωση. Εκείνοι θα 
αποτελέσουν την “επόμενη ημέρα” την κινητήρια δύναμη για να καλυφθεί από την 
εσωτερική κατανάλωση μέρος των απωλειών που έχει επέλθει από τη μείωση του 
τουρισμού, στηρίζοντας τόσο τον εσωτερικό τουρισμό όσο και την ιδιωτική κατανάλωση 
στην πραγματική οικονομία. 

 

 



 

 

 

 

 

• Τη διατήρηση των σημερινών κανόνων υπερωριών και της εκ περιτροπής εργασίας και 
δυνατότητα ευελιξίας και επιλεκτικής ευχέρειας στη χορήγηση των κανονικών αδειών, 
βάσει των έκτακτων αναγκών κάθε επιχείρησης. 

• Επικέντρωση του Σ.ΕΠ.Ε στον έλεγχο της αδήλωτης εργασίας, που αποτελεί για μας 
μέγιστο θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού και όχι σε γραφειοκρατικές λεπτομέρειες 
ρύθμισης εργασιακών θεμάτων. 
 

• Τη δυνατότητα καταβολής “bonus κορωνοϊού” σε όσες επιχειρήσεις μέσα στην κρίση 
καταφέρουν να έχουν κέρδη και θέλουν να τα μοιραστούν με τους εργαζόμενους τους, 
χωρίς επιβάρυνση εισφορών. Σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι επιτακτική η ανάγκη 
να διαμορφωθούν νέοι όροι στη σχέση εργοδοτών-εργαζομένων και είναι κρίμα με  
επιβαρύνσεις και στρεβλώσεις του παρελθόντος να μην επιτρέπουμε να μοιράζεται 
δίκαια το αποτέλεσμα μιας επιτυχημένης συνεργασίας. 

Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, η άμεση λήψη των σωστών μέτρων θα συμβάλει στην έγκαιρη 
ομαλοποίηση της αγοράς με αποτέλεσμα  να σωθούν χιλιάδες επιχειρήσεις και κατ’ 
επέκταση θέσεις εργασίας. Ο ρόλος σας στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας έχει 
βαρύνουσα σημασία και στο πρόσωπό σας ο εμπορικός κόσμος στηρίζει τις ελπίδες του για 
λήψη αποφάσεων που θα διαμορφώσουν την νέα εποχή στις σχέσεις εργοδοτών και 
εργαζομένων, γιατί μόνο όλοι μαζί μπορούμε να ανταποκριθούμε στις έκτακτες ανάγκες 
αυτής της δύσκολης περιόδου. 

 Ελπίζουμε η δημιουργική συνεργασία μας και η αποτελεσματικότητα των πρώτων 
παρεμβάσεων μας στην αρχή της κρίσης, να επαναληφθεί και σήμερα, ώστε όλοι οι Έλληνες 
μαζί να γιορτάσουμε με όσο δυνατόν λιγότερες απώλειες, την επαναφορά στην 
κανονικότητα. 
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