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Αθήνα, 12 Μαρτίου 2021 

 
 
Θέμα: Πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
Κύριοι Υπουργοί, 
 
Από τον μήνα Ιανουάριο και εφεξής οι εποχικές τουριστικές επιχειρήσεις εξαιρούνται επί της ουσίας από τη 
δυνατότητα ένταξης στο ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.  
 
Ειδικότερα, για τον υπολογισμό της απαιτούμενης μείωσης εσόδων των επιχειρήσεων, προκειμένου να 
ενταχθούν στο ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ κατά τους μήνες Ιανουάριο έως Μάρτιο, συγκρίνεται ο κύκλος εργασιών των μηνών 
Σεπτεμβρίου έως και Δεκεμβρίου 2020 με αυτόν των αντίστοιχων μηνών του έτους 2019. Αν όμως ο κύκλος 
εργασιών ενός εκ των παραπάνω μηνών του έτους 2019 δεν είναι θετικός, λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος 
εργασιών του Φεβρουαρίου του 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί 4. 
 
Οι εποχικές τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες συνήθως διακόπτουν τη λειτουργία τους περί τα τέλη 
Οκτωβρίου, σε κάθε δε περίπτωση το αργότερο τον Νοέμβριο κάθε έτους, τους μήνες Δεκέμβριο ή και  
Νοέμβριο έχουν αρνητικό κύκλο εργασιών, καθώς έχουν μόνο έξοδα. Την ίδια εικόνα παρουσιάζουν και το 
Φεβρουάριο, αφού δεν έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους.  
 
Από τη σύγκριση, λοιπόν, των μηνών Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020 με τον Φεβρουάριο του 2020 εμφανίζονται 
να μην παρουσιάζουν την απαιτούμενη μείωση κύκλου εργασιών. Και αυτό ενώ αν συγκρίνονταν οι τέσσερις 
αυτοί μήνες του 2020, σε σχέση την ίδια περίοδο του 2019, η μείωση μπορεί να ξεπερνά το 70%. Η πρόσφατη 
με αριθμό 10238/329 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 856) εν μέρει μόνο αντιμετώπισε το παραπάνω πρόβλημα. 
 
Αντιλαμβάνεστε και εσείς πως είναι προς το συμφέρον όλων (εργαζόμενων, επιχειρήσεων και Δημοσίου), οι 
επιχειρήσεις να εντάσσουν τους εργαζομένους τους στο ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, αντί να θέτουν τις συμβάσεις εργασίας 
τους σε αναστολή, όπως υποχρεώνονται εκ των πραγμάτων να πράξουν εν προκειμένω.  
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Για την επίλυση του παραπάνω προβλήματος, που οδηγεί στο παράδοξο επιχειρήσεις που τα έσοδά τους το 
2020 δεν ξεπέρασαν το 20-30% των εσόδων του 2019 να αποκλείονται από το ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, προτείνουμε, στην 
περίπτωση των εποχικών τουριστικών επιχειρήσεων, για τον υπολογισμό της απαιτούμενης μείωσης του 
κύκλου εργασιών να λαμβάνονται υπόψη μόνο οι συγκρίσιμοι μήνες της ίδιας περιόδου (Σεπτεμβρίου-
Δεκεμβρίου) των ετών 2019 και 2020, ακόμα και αν σε κάποιον μήνα η επιχείρηση εμφανίζει αρνητικό κύκλο 
εργασιών. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
Γιάννης Ρέτσος  
Πρόεδρος ΔΣ 


