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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ EΡΓΑΙΑ   

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Δελτίο Σφπου 

                                                                                                Αθήνα   20-05-2020 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΜΕΣΡΩΝ ΣΗΡΙΞΗ ΙΟΤΝΙΟΤ 2020- ΟΜΙΛΙΑ ΤΠ. ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΒΡΟΤΣΗ 

Μπροςτά ςτο πρωτόγνωρο φαινόμενο τθσ πανδθμίασ του κορωνοιοφ και τθσ υγειονομικισ 
κρίςθσ, το  Τπουργείο Εργαςίασ & Κοινωνικϊν Τποκζςεων και ςυνολικά θ Κυβζρνθςθ του 
Κυριάκου Μθτςοτάκθ  από τθν πρϊτθ ςτιγμι κινικθκε με ταχφτθτα, ςχζδιο, ευαιςκθςία και 
υπευκυνότθτα. 

Δεςμευτικαμε ότι αυτι τθ δφςκολθ κατάςταςθ κα τθν αντιμετωπίςουμε όλοι μαηί 
Πολιτεία, επιχειριςεισ, εργαηόμενοι. Λάβαμε αποφάςεισ ταχφτατεσ και επείγουςεσ  μζςα 
ςε αςφυκτικά χρονικά πλαίςια, εφαρμόςαμε ζκτακτα, προςωρινά  αλλά απολφτωσ 
αναγκαία μζτρα που αφοροφςαν τθν ςτιριξθ  εργαηομζνων και επιχειριςεων.  

Με τισ 7 Πράξεισ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου και τισ δεκάδεσ Τπουργικζσ Αποφάςεισ και 
Εγκυκλίουσ δθμιουργιςαμε 5 δζςμεσ μζτρων για τουσ εργαηόμενουσ, τισ επιχειριςεισ, τουσ 
ελεφκερουσ επαγγελματίεσ, τουσ αυτοτελϊσ απαςχολοφμενουσ και  τουσ ανζργουσ.  

Αφουγκραςτικαμε τα αιτιματα μικρϊν και μεγάλων επαγγελματικϊν ομάδων  και 
απλϊςαμε το δίχτυ προςταςίασ  ςτο ςφνολο τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ. το επίκεντρο όλων 
των δράςεων μασ, όλων των πολιτικϊν μασ, ιταν και παραμζνει ο εργαηόμενοσ. Γι αυτό 
κοινόσ παρανομαςτισ ςε όλεσ τισ νομοκετικζσ μασ παρεμβάςεισ ιταν θ ριτρα διατιρθςθσ 
των υφιςτάμενων κζςεων εργαςίασ.  

Σα ςτοιχεία τησ ΕΡΓΑΝΗ για το μήνα Μάρτιο και Απρίλιο μασ επιβεβαιϊνουν: 

Σο μινα Μάρτιο το ιςοηφγιο τθσ ΕΡΓΑΝΗ ζδειξε ότι οι όποιεσ απολφςεισ 
πραγματοποιικθκαν, αυτζσ  ςθμειϊκθκαν μζχρι και τισ  18 Μαρτίου κακϊσ εκείνθ τθν 
θμζρα εφαρμόςτθκαν τα πρϊτα μζτρα και ςυγκεκριμζνα θ ειδικι ριτρα διατιρθςθσ 
υφιςτάμενων κζςεων εργαςίασ. Μετά τισ 18 Μαρτίου οι απολφςεισ εκμθδενίςτθκαν.  

Σα ίδια ςτοιχεία ζδειξε και θ ΕΡΓΑΝΗ του μινα Απριλίου. Παρά τθ δυςμενι δθμοςιονομικι 
ςυγκυρία και το lock down τθσ αγοράσ εργαςίασ, ο μινασ Απρίλιοσ ζκλειςε με κετικό 
ιςοηφγιο (+7.205 προςλιψεισ) ενϊ και για τον μινα Μάιο τα ςτοιχεία τθσ ΕΡΓΑΝΗ είναι 
ενκαρρυντικά αφοφ το ιςοηφγιο είναι κετικό  μζχρι και ςιμερα.  

Όλα αυτά τα ςτοιχεία ςυντείνουν ςτα εξισ:  

1.Από τθν μία ςυγκρατιςαμε το μεγάλο κφμα απολφςεων που κα μποροφςε να 
λειτουργιςει αλυςιδωτά για όλουσ τουσ κλάδουσ και να επιφζρει πλιρθ κατάρρευςθ τθσ 
αγοράσ εργαςίασ, κάτι που αποφφγαμε 
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2. Από τθν άλλθ δυςτυχϊσ δεν δθμιουργικθκαν οι αναμενόμενεσ κζςεισ εργαςίασ ςτον 
τουριςμό και τον επιςιτιςμό, όπωσ ςυνζβαινε κάκε χρόνο.  Για το άνοιγμα τθσ τουριςτικισ 
περιόδου ακολουκιςαμε πιςτά τισ οδθγίεσ τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ γιατί ιταν 
ςυνειδθτι μασ επιλογι να κζςουμε ωσ προτεραιότθτα το πολφτιμο αγακό τθσ υγείασ. Σθν 
ανκρϊπινθ ηωι!!!!Όμωσ αυτζσ οι αποφάςεισ ζκαναν τθν Ελλάδα παγκόςμιο υπόδειγμα και 
ςιμερα είμαςτε ζτοιμοι να κόψουμε το νιμα τθσ επανεκκίνθςθσ. 

 

υγκεκριμζνα, κατά την πρϊτη χρονική περίοδο τησ κρίςησ η οποία ξεκίνηςε 18 Μαρτίου 
και λήγει 31 Μαΐου, κινηθήκαμε ςε 3 βαςικοφσ άξονεσ: 

 

1. Σθν ςτιριξθ τθσ εργαςίασ μζςα από τθν ειδικι ριτρα διατιρθςθσ  των 
υφιςτάμενων κζςεων εργαςίασ. 

2. Σθν αποηθμίωςθ και ςτιριξθ όλων των εργαηομζνων των οποίων οι επιχειριςεισ 
ζκλειςαν με διοικθτικι εντολι ι χαρακτθρίςτθκαν πλθττόμενεσ βάςει ΚΑΔ. 

3. Σθν προςταςία τθσ υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων μζςα από τθν πιςτι 
τιρθςθ των πρωτοκόλλων υγείασ και πρόλθψθσ τθσ διαςποράσ του ιοφ ςτουσ 
εργαςιακοφσ χϊρουσ.  
 

Ωςτόςο, πλζον αφήνουμε την πρϊτη περίοδο τησ κρίςησ και μπαίνουμε ςτη νζα φάςη 
ςτήριξησ τησ ελληνικήσ οικονομίασ και κοινωνίασ.  

Ειςερχόμαςτε πλζον ςε ζνα νζο περιβάλλον. Επιςτρζφουμε με πολφ ςτακερά, πολφ 
προςεκτικά και μελετθμζνα  βιματα ςτθν κανονικότθτα. 

Θα κινθκοφμε  επάνω ςε τρεισ βαςικοφσ  άξονεσ:  

1. Επζκταςη του υφιςτάμενου νομοθετικοφ πλαιςίου ςτουσ μήνεσ Μάιο, Ιοφνιο και 

Ιοφλιο. 

2. Μηχανιςμόσ Ενίςχυςησ Απαςχόληςησ  

«ΤΝ-ΕΡΓΑΙΑ» 

3.  Ενίςχυςη εποχικά απαςχολοφμενων και ανζργων  

 

1οσ  Άξονασ 
 
Επζκταςη του υφιςτάμενου νομοθετικοφ πλαιςίου ςτουσ μήνεσ Μάιο, Ιοφνιο και Ιοφλιο. 
 
ΜΑΙΟ 
 
Για τον μινα Μάιο ζχει ιδθ επεκτακεί το δικαίωμα αναςτολισ των ςυμβάςεων εργαςίασ 
των εργαηομζνων. 

Επιχειριςεισ οι οποίεσ επαναλειτουργοφν ζχουν τθν δυνατότθτα να διατθριςουν μζχρι και 
το 60% των εργαηομζνων τουσ ςε αναςτολι.  

Σαυτόχρονα, επιχειριςεισ οι οποίεσ παραμζνουν κλειςτζσ, κακϊσ και όλεσ οι επιχειριςεισ 
ςτουσ κλάδουσ του τουριςμοφ, τθσ  εςτίαςθσ, των μεταφορϊν, τθσ εκπαίδευςθσ, του 
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πολιτιςμοφ και του ακλθτιςμοφ μποροφν να διατθροφν μζχρι και το 100% των εργαηομζνων 
τουσ ςε αναςτολι. 

Οι εργαηόμενοι των οποίων οι ςυμβάςεισ παραμζνουν ςε αναςτολι κα λάβουν 
αποηθμίωςθ ειδικοφ ςκοποφ φψουσ 534 ευρϊ, κατϋαναλογία των θμερϊν διάρκειασ τθσ 
αναςτολισ και το κράτοσ κα  καλφψει τισ αςφαλιςτικζσ τουσ  ειςφορζσ, υπολογιηόμενεσ επί 
του ονομαςτικοφ τουσ μιςκοφ.  

Επίςθσ, και τον μινα Μάιο παρατείνουμε τθ δυνατότθτα αναςτολισ πλθρωμισ των 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν για τουσ εργαηομζνουσ όλων των πλθττόμενων επιχειριςεων.  

ΙΟΤΝΙΟ 

Για τον μινα Ιοφνιο παρατείνουμε τθν δυνατότθτα αναςτολισ των ςυμβάςεων εργαςίασ ςε 
ποςοςτό 100% των εργαηομζνων, αποκλειςτικά και μόνο για όςεσ επιχειριςεισ 
παραμζνουν κλειςτζσ, αλλά  και για  επιχειριςεισ ςτουσ κλάδουσ του τουριςμοφ, τθσ 
εςτίαςθσ, των μεταφορϊν, του πολιτιςμοφ και του ακλθτιςμοφ που πλιττονται. 

 Οι εργαηόμενοι  ςε αναςτολι δικαιοφνται   αποηθμίωςθσ ειδικοφ ςκοποφ φψουσ 534 ευρϊ, 
κατϋαναλογία των θμερϊν διάρκειασ τθσ αναςτολισ και  πλιρουσ κάλυψθσ των 
αςφαλιςτικϊν τουσ ειςφορϊν επί του ονομαςτικοφ τουσ μιςκοφ.  

Πρζπει να επιςθμάνω όμωσ ότι  τον μινα Ιοφνιο παφει να ιςχφει θ δυνατότθτα αναςτολισ 
πλθρωμισ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν  για όλεσ τισ επιχειριςεισ.  

 

ΙΟΤΛΙΟ 

Για τον μινα Ιοφλιο κα παρατείνουμε  τθν  δυνατότθτα αναςτολισ των  ςυμβάςεων  
εργαςίασ ςε ποςοςτό 100% των εργαηομζνων, αποκλειςτικά και μόνο  όμωσ για τισ 
επιχειριςεισ ςτουσ κλάδουσ του τουριςμοφ, των μεταφορϊν, του πολιτιςμοφ και του 
ακλθτιςμοφ που πλιττονται.  

Οι εργαηόμενοι  ςε αναςτολι δικαιοφνται   αποηθμίωςθσ ειδικοφ ςκοποφ φψουσ 534 ευρϊ, 
κατ’ αναλογία των θμερϊν διάρκειασ τθσ αναςτολισ και  πλιρουσ κάλυψθσ αςφαλιςτικϊν 
ειςφορϊν επί του ονομαςτικοφ τουσ μιςκοφ.  

 

 

2οσ Άξονασ 
 
 Μηχανιςμόσ Ενίςχυςησ Απαςχόληςησ με τη μορφή οικονομικήσ ενίςχυςησ  
βραχυχρόνιασ εργαςίασ  
«ΤΝ-ΕΡΓΑΙΑ» 
 
Μπαίνοντασ ςτθ νζα φάςθ ςτιριξθσ τθσ αγοράσ εργαςίασ δθμιουργοφμε για πρϊτθ φορά 
ζναν μθχανιςμό οικονομικισ ενίςχυςθσ των εργαηομζνων, οι οποίοι κα επιςτρζψουν ςε ζνα 
εργαςιακό περιβάλλον με νζα δεδομζνα. 
Οι νζεσ ςυνκικεσ ενδεχομζνωσ να επθρεάςουν το ωράριο και κατά ςυνζπεια το ειςόδθμα 
των  εργαηομζνων. Για αυτό και ωσ  Πολιτεία δεν μζνουμε αδρανείσ! Θα  ςτακοφμε  ςτο 
πλευρό τουσ και κα αναπλθρϊςουμε το ειςόδθμα τουσ, όπου αυτό  καταςτεί αναγκαίο. Και 
αυτό κα γίνει μζςω του μθχανιςμοφ  ενίςχυςθσ τθσ απαςχόλθςθσ «ΤΝ-ΕΡΓΑΙΑ».  
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Ο Μθχανιςμόσ Ενίςχυςθσ Απαςχόλθςθσ τίκεται ςε ιςχφ για τθν χρονικι περίοδο από 1θ 
Ιουνίου ζωσ 30 επτεμβρίου 2020 με  επζκταςθ τθσ χρονικισ ιςχφοσ του εάν και εφόςον 
χρειαςτεί. 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε αυτόν τον μθχανιςμό κα ζχουν όλεσ οι επιχειριςεισ τθσ χϊρασ οι 
οποίεσ εμφανίηουν μείωςθ του τηίρου τουσ, τουλάχιςτον 20%, κατά το προθγοφμενο 
χρονικό διάςτθμα, ανεξαρτιτωσ ΚΑΔ.  
το μθχανιςμό κα ςυμπεριλθφκοφν και επιχειριςεισ που λειτουργοφν για πρϊτθ φορά και 
δεν ζχουν καταγράψει ζςοδα τουσ προθγοφμενουσ μινεσ.  
Ο μθχανιςμόσ κα καλφπτει όλουσ τουσ υφιςτάμενουσ εργαηόμενουσ πλιρουσ 
απαςχόλθςθσ. 
Επίςθσ ο μθχανιςμόσ κα αφορά και  τισ εποχικζσ επιχειριςεισ. Δικαίωμα ςυμμετοχισ  κα 
ζχουν όλοι οι εργαηόμενοι πλιρουσ απαςχόλθςθσ που κα προςλθφκοφν ςε αυτζσ, μζχρι τον 
αρικμό των εργαηομζνων πλιρουσ απαςχόλθςθσ που διατθροφςαν πζρυςι τον αντίςτοιχο 
μινα.  
 Δεν κα επιτρζπεται θ μετατροπι τθσ ςχζςθσ εργαςίασ από μερικισ ςε πλιρουσ 
απαςχόλθςθσ, προκειμζνου να λάβει θ  επιχείρθςθ το ευεργζτθμα τθσ ςυμμετοχισ ςτον 
μθχανιςμό. 
Σο δικαίωμα του εργοδότθ  να μειϊνει το χρόνο εργαςίασ του εργαηομζνου πλιρουσ 
απαςχόλθςθσ ζωσ και 50%, κα αςκείται  υπό τθν αυςτθρι προυπόκεςθ  ότι δεν κα  
μεταβάλλεται το είδοσ τθσ ςχζςθσ εργαςίασ. 
Η πολιτεία αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ αναπλιρωςθσ κατά 60% του ειςοδιματοσ του 
εργαηομζνου για το χρόνο που ο εργαηόμενοσ δεν κα εργάηεται. 
Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που θ κακαρι αμοιβι μετά τθν ανωτζρω προςαρμογι υπολείπεται 
του κατϊτατου μιςκοφ, θ διαφορά  κα  καλφπτεται από το κράτοσ εξ’ ολοκλιρου. 
 Σαυτόχρονα, ο εργοδότθσ ζχει τθν υποχρζωςθ να καλφπτει το ςφνολο των αςφαλιςτικϊν 
ειςφορϊν του εργαηομζνου, υπολογιηόμενων  επί του αρχικοφ  ονομαςτικοφ μιςκοφ. 
Για όςο διάςτθμα ο εργαηόμενοσ βρίςκεται ςε κακεςτϊσ μειωμζνθσ απαςχόλθςθσ, ο 
εργοδότθσ απαγορεφεται να προβεί ςε καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ και ςε μείωςθ  
του ονομαςτικοφ μιςκοφ του εργαηομζνου.  
 
ε αυτό το ςθμείο κα ςασ υπενκυμίςω ότι, από τθν 1θ Ιουνίου 2020 αρχίηει να εφαρμόηεται 
θ μείωςθ του ςυνόλου των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν για τουσ εργαηόμενουσ  πλιρουσ 
απαςχόλθςθ κατά 0,90 μονάδεσ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 48 του ν.4670/2020. Η  από 
1θ Ιουνίου μείωςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κα λειτουργιςει ευεργετικά ςτθν 
διατιρθςθ και δθμιουργία κζςεων εργαςίασ αλλά και ςτθν ανακοφφιςθ των επιχειριςεων, 
μειϊνοντασ το μθ μιςκολογικό κόςτοσ. 
 
 
3οσ Άξονασ 
 
 Χορήγηςη επιδόματοσ ανεργίασ ςτουσ εποχικά  απαςχολοφμενουσ που δεν θα 
προςληφθοφν την τρζχουςα τουριςτική περίοδο και κίνητρα επαναπρόςληψησ τουσ. 
 
Αναλογιηόμενοι τισ επιπτϊςεισ τθσ κρίςθσ τθσ πανδθμίασ ςτον κλάδο του τουριςμοφ 
λαμβάνουμε μζτρα προςταςίασ υπζρ των εποχικά  εργαηόμενων ςτον κλάδο αυτόν που 
πλιττονται ςθμαντικά.  
Ειδικότερα, χορθγοφμε  -ωσ μθνιαία οικονομικι ενίςχυςθ- το   επίδομα  εποχικισ ανεργίασ 
ζωσ και τον μινα επτζμβριο του 2020 ςτουσ περίπου 120.000 εποχικά ανζργουσ. 
Παράλλθλα, το κράτοσ αναλαμβάνει τθν κάλυψθ των εργοδοτικϊν αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν  
των εποχικά εργαηόμενων μερικισ απαςχόλθςθσ.  



5 
 

Σο ςυγκεκριμζνο μζτρο κα λειτουργιςει  ωσ κίνθτρο επαναπρόςλθψθσ των εποχικά 
εργαηόμενων. 
Επίςθσ, επεκτείνουμε τα επιδόματα ανεργίασ που λιγουν τον μινα Μάιο κατά δφο μινεσ. 
Σζλοσ, μειϊνουμε τα ελάχιςτα απαιτοφμενα θμερομίςκια από 100 ςε 50 για τθν λιψθ του 
εποχικοφ επιδόματοσ το ερχόμενο φκινόπωρο. 
 
Κλείνοντασ, κα ικελα να αναφερκϊ ςτο Πρόγραμμα Κοινωνικοφ Σουριςμοφ του ΟΑΕΔ, για  
το οποίο κα τριπλαςιάςουμε  τον προυπολογιςμό του από 10 ςε 30 εκατ. ευρϊ. τόχοσ μασ, 
ειδικά φζτοσ, είναι να ενιςχφςουμε όςον μποροφμε τον εςωτερικό  τουριςμό. 
Ενϊνουμε τισ δυνάμεισ μασ, ρίχνουμε όλα τα όπλα ςτθ μάχθ και καταβάλλουμε κάκε 
δυνατι προςπάκεια για να αντιμετωπίςουμε τισ οικονομικζσ επιπτϊςεισ τθσ κρίςθσ από τθν 
πανδθμία. Σο ςίγουρο είναι ότι το 2021 κα κερδίςουμε το χαμζνο ζδαφοσ. 
 
 

 

 

 

 
 


