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Αθήνα 17 Σεπτεμβρίου 2021
Θέμα: Σχετικά με το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και την παράταση και επέκταση της κάλυψης των εργοδοτικών
εισφορών
Κύριοι Υπουργοί,
Το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ έχει μέχρι σήμερα βοηθήσει ουσιαστικά επιχειρήσεις και εργαζομένους,
συμβάλλοντας, μέσα στις συνθήκες αβεβαιότητας που δημιούργησε η πανδημία του Covid-19, στη διατήρηση
των θέσεων εργασίας.
Η παράταση του παραπάνω προγράμματος, που ανακοινώθηκε πριν από λίγες ημέρες από τον Πρωθυπουργό
της χώρας, υπήρξε μια ιδιαίτερη θετική εξέλιξη. Άλλωστε το ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ αποτελεί πλέον, μετά τη λήξη του
μέτρου των αναστολών των συμβάσεων εργασίας, το μοναδικό εργαλείο που έχουν στα χέρια τους οι
τουριστικές επιχειρήσεις για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και εμπόδια που προκαλούνται στη λειτουργία
τους εξαιτίας της πανδημίας και των σχετικών περιοριστικών μέτρων.
Σε συνέχεια, λοιπόν, της ανακοίνωσης για παράταση του συγκεκριμένου προγράμματος, το οποίο προβλέπει
επιδότηση του συνόλου των εργοδοτικών εισφορών για τους εργαζομένους που εντάσσονται σε αυτό για τους
ΚΑΔ των τουριστικών καταλυμάτων, των τουριστικών γραφείων, της αερομεταφοράς και της ακτοπλοΐας,
ζητούμε να ενταχθούν σε αυτό και το μη εποχικό προσωπικό των επιχειρήσεων τουριστικών λεωφορείων (ΚΑΔ
49393).
Πιστεύουμε πως τα νέα δημοσιονομικά δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί (με τη συμβολή του τουριστικού
τομέα να είναι καθοριστική), αλλά και ο περιορισμός του αριθμού των εργαζομένων που εντάσσονται στο
μέτρο, λόγω της σταδιακής διακοπής της λειτουργίας των εποχικών επιχειρήσεων, επιτρέπουν, πέρα από τη
συνέχισή του και τη λελογισμένη επέκταση της εξαιρετικά σημαντικής αυτής ρύθμισης.

1

ΣΕΤΕ Ɩ Λ. Αμαλίας 34, 10558, Αθήνα Ɩ 210 3217165 Ɩ www.sete.gr Ɩ info@sete.gr

Σημειώνουμε πως πράγματι ο τουρισμός τους τελευταίους μήνες ξεπέρασε με τις αποδόσεις του κάθε
προσδοκία, ωστόσο οι επόμενοι μήνες, λόγω των συνθηκών και των περιορισμών που επιβάλλει η πανδημία
του Covid-19 και της αβεβαιότητας που επικρατεί, αναμένονται ιδιαίτερα δύσκολοι για τις συνεχούς
λειτουργίας επιχειρήσεις, οι οποίες δεν πρέπει να ξεχνάμε πως το έτος 2020 παρουσίασαν απώλεια τζίρου άνω
του 70%, πολλές δε από αυτές, ιδίως όσες δραστηριοποιούνται σε ορεινούς προορισμούς, ακόμα δεν έχουν
ξεκινήσει ουσιαστικά τη λειτουργία τους.
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική διευκρίνιση.
Με εκτίμηση,

Γιάννης Ρέτσος
Πρόεδρος ΔΣ
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