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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ       

   

Διορθωτικά Μέτρα για την καταπολέμηση των συνεπειών στην αγορά εργασίας 

λόγω της πανδημίας COVID-19  

 

Με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/672 του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2020 θεσπίστηκε το 

ευρωπαϊκό μέσο προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE) λόγω της επιδημικής έκρηξης της COVID-19. Στο 

πλαίσιο αυτό σε εθνικό επίπεδο εξαγγέλθηκε η έναρξη του έκτακτου και προσωρινού 

προγράμματος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», συνολικού προϋπολογισμού ενός (1) δις ευρώ. 

Το Πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» εξειδικεύεται σε τρεις βασικούς άξονες, όπως 

ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: α) στον Άξονα 1. 

Επέκταση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου στους μήνες Μάιο, Ιούνιο και 

Ιούλιο, ο οποίος περιλαμβάνει μέτρα για την επέκταση του δικαιώματος αναστολής των 

συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές τους 

μήνες Μάιο και Ιούνιο. Επίσης, τον μήνα Ιούλιο παρατείνεται η δυνατότητα αναστολής των 

συμβάσεων εργασίας σε ποσοστό 100% των εργαζομένων, αποκλειστικά και μόνο όμως για 

τις επιχειρήσεις στους κλάδους του τουρισμού, των μεταφορών, του πολιτισμού και του 

αθλητισμού που πλήττονται. β) Στον Άξονας 2. Μηχανισμός Ενίσχυσης Απασχόλησης 

«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Ο Μηχανισμός Ενίσχυσης Απασχόλησης τίθεται σε ισχύ για την χρονική 

περίοδο από 1η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2020 με επέκταση της χρονικής ισχύος του εάν 

και εφόσον χρειαστεί. Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτόν τον μηχανισμό θα έχουν όλες οι 

επιχειρήσεις της χώρας οι οποίες εμφανίζουν μείωση του τζίρου τους, τουλάχιστον 20%, 

κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ανεξαρτήτως ΚΑΔ. Ο μηχανισμός θα καλύπτει 

όλους τους υφιστάμενους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης. Το δικαίωμα του εργοδότη 

να μειώνει το χρόνο εργασίας του εργαζομένου πλήρους απασχόλησης έως και 50%, θα 

ασκείται υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται το είδος της σχέσης 

εργασίας. Η πολιτεία αναλαμβάνει την υποχρέωση αναπλήρωσης κατά 60% του 

εισοδήματος του εργαζομένου για το χρόνο που ο εργαζόμενος δεν θα εργάζεται. γ) Στον 

Άξονα 3. Ενίσχυση εποχικά απασχολούμενων και ανέργων.  Με δεδομένο τις 

επιπτώσεις της κρίσης της πανδημίας στον κλάδο του τουρισμού λαμβάνονται μέτρα 

προστασίας υπέρ των εποχικά εργαζόμενων στον κλάδο αυτόν που πλήττονται σημαντικά, 

όπως η χορήγηση επιδόματος ανεργίας στους εποχικά απασχολούμενους που δεν θα 

προσληφθούν την τρέχουσα τουριστική περίοδο και κίνητρα επαναπρόσληψης τους. 

Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID 19 είναι βασικό μέλημα της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και σε βάθος χρόνου θα 

ερευνήσει τις συνέπειες της πανδημίας στους δείκτες της κοινωνικής ένταξης.  
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