
O Υπ. Εργασίας  ανα-Γιάννης Βρούτσης
λύει στο περιοδικό Συνεργασία τα βασι-
κά χαρακτηριστικά λειτουργίας ενός από 
τα πιο σημαντικά μέτρα στήριξης της 
απασχόλησης, που θα εφαρμοστεί από 
την 1η Ιουνίου και θα ανακουφίσει ταυ-
τόχρονα και τις επιχειρήσεις από ένα ση-
μαντικό μέρος του μισθολογικού κό-
στους. 

Πώς λειτουργεί ο μηχανισμός αλλά και οι 
προϋποθέσεις ένταξης σε αυτόν διαβάστε 
αναλυτικά στην  του τεύχους Ιου-σελ. 26
νίου.

Συνέντευξη

Ο μηχανισμός ενίσχυσης 
απασχόλησης «ΣΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ»

Κυκλοφόρησε 

ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Για την συνεχή καθημερινή σας ενημέρωση σε 
θέματα Εργασιακά, Ασφαλιστικά & Φορολογικά
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο 

pim.gr
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Τι αλλάζει σε μισθούς και 
μειωμένο ωράριο από τον Ιούνιο

Για το πεντάμηνο τίθεται σε λειτουργία ο μηχανισμός ενίσχυσης της από 15 Ιουνίου έως 15 Οκτωβρίου 
απασχόλησης, με την μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας που καλείται «ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ». Με τη ρύθμιση αυτή ο εργοδότης (που θα ενταχθεί στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ) θα μπορεί 
να μειώνει μονομερώς το χρόνο εργασίας και μέχρι του ποσοστού 50%, είτε για μέρος είτε για το σύνολο του 
προσωπικού της επιχείρησης.  

Από το υπόλοιπο του μισθού, το κράτος θα καταβάλλει στον εργαζόμενο σε ποσοστό 60% επί των κα-
θαρών αποδοχών των εργαζομένων, γεγονός που οδηγεί σε μείωση του συνολικού ποσού περίπου 20% σε 
σχέση με την αμοιβή που δικαιούνταν ο εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση πριν από την πανδημία. 

Η τροπολογία επιβεβαιώνει ότι μεταξύ άλλων στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ θα μπορούν να ενταχθούν 
μέρος ή το σύνολο των υπαλλήλων με 
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλή-
ρους απασχόλησης, για εταιρείες που 
έχουν μείωση του τζίρου τους κατά 20%. 

Δεν επιτρέπονται η αλλαγή της εργα-
σιακής σχέσης (δηλαδή η μεταβολή του 
είδους της σύμβασης από σύμβαση με-
ρικής απασχόλησης σε σύμβαση πλή-
ρους απασχόλησης ή και το αντίστροφο) και η μεταβολή των τακτικών αποδοχών (βάσει του ονομαστικού μι-
σθού). Επίσης δεν επιτρέπεται  η καταγγελία σύμβασης εργασίας  (απόλυση)  για τους εργαζόμενους που 
εντάσσονται στον μηχανισμό. Τις ασφαλιστικές εισφορές θα τις καλύπτει ο εργοδότης επί του ονομαστικού 
μισθού των εργαζομένων. Στην περίπτωση που ο μισθός είναι χαμηλότερος του κατώτατου μισθού, το κρά-
τος θα αναπληρώνει τη διαφορά. 

Από τις 15 Ιουνίου, καταργείται επίσης η δυνατότητα του εργοδότη να θέτει μονομερώς το προσωπικό σε 
εκ περιτροπής εργασία (λειτουργία της επιχείρησης με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας), καθώς κάτι τέ-
τοιο θα λειτουργούσε ως αντικίνητρο για την εφαρμογή του μηχανισμού. Για τον κλάδο των αερομεταφο-
ρών, η ρύθμιση είναι διευρυμένη και θα ισχύσει μέχρι και το τέλος του χρόνου.

Για την καταργούμενη διάταξη που αφορά λειτουργία επιχείρησης με προσωπικό ασφαλούς λειτουρ-
γίας και το μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», αναφέρεται ο δικηγόρος – εργατολόγος, Γιάννης Καρούζος στο 
άρθρο που δημοσιεύεται στη σελίδα 33 του περιοδικού ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. 

με τη ρύθμιση αυτή ο εργοδότης 
μειώνει μονομερώς το χρόνο 
εργασίας και τις αποδοχές των 
εργαζομένων 
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Άδεια ειδικού σκοπού

Mέχρι τις 15 Ιουνίου θα πρέπει οι εργο-
δότες να δηλώσουν στο σύστημα «Ερ-
γάνη» τις ημέρες χρήσης της άδειας 

ειδικού σκοπού από τους εργαζόμενους του ιδιω-
τικού τομέα για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και 
Μάιο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση του π  Y .
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη 
Βρούτση, ο εργοδότης γνωστοποιεί στο Πληροφο-
ριακό Σύστημα «Εργάνη» του υπουργείου Εργα-
σίας όσους εργαζομένους του έκαναν χρήση της 
άδειας.

Υπενθυμίζεται πως η άδεια ειδικού σκοπού 
συνεχίζεται και τον Ιούνιο για τους εργαζόμενους 
γονείς του ιδιωτικού τομέα ως εξής:

- εάν τα παιδιά έχουν ενταχθεί σε υπο-τμήματα 
τα οποία λειτουργούν εκ περιτροπής και ορισμέ-
νες μόνο ημέρες της εβδομάδας, η άδεια ειδικού 
σκοπού μπορεί να χορηγηθεί στους δικαιούχους 
εργαζόμενους γονείς, αλλά διακεκομμένα, δηλα-
δή μόνο για τις ημέρες που το υπο-τμήμα δεν λει-
τουργεί. Στην περίπτωση αυτή, ο εργαζόμενος θα 
χρειαστεί να προσκομίσει στον εργοδότη του σχε-
τική βεβαίωση για τον προγραμματισμό λειτουρ-
γίας του υπο-τμήματος της σχολικής μονάδας ή 
της μονάδας φροντίδας του παιδιού του.

Η άδεια ειδικού σκοπού εξακολουθεί να χορηγεί-
ται στους εργαζόμενους των οποίων τα παιδιά δεν 
προσέρχονται στο σχολείο για την παρακολούθη-
ση μαθημάτων-εφόσον ο γονέας έχει υποβάλλει τη 
σχετική υπεύθυνη δήλωση στη διεύθυνση του σχο-
λείου – επειδή ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύ-
νου για νόσηση από COVID-19 ή έρχονται σε στε-
νή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περι-
βάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα ή 
ήδη νοσεί. Για τη χορήγηση της άδειας σε αυτή την 
περίπτωση, ο εργαζόμενος υποχρεούται να 
προσκομίσει στον εργοδότη του βεβαίωση της σχο-
λικής μονάδας ότι το παιδί δεν παρακολουθεί μα-
θήματα.

- αν εμφανιστεί κρούσμα κορωνοϊού COVID – 
19 στη σχολική μονάδα που φοιτά το παιδί και επι-
βληθεί το μέτρο της στοχευμένης αναστολής λει-
τουργίας της, οι γονείς δικαιούνται επίσης να κά-
νουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού.

Η πληρωμή
Σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ που υπεγράφη 

από τους συναρμόδιους υπουργούς, η πληρωμή 
θα γίνει σε δυο στάδια:

Αρχικά οι εργοδότες θα πρέπει να καταβάλλουν 
στους εργαζόμενούς τους το σύνολο των ημερομι-
σθίων τους κανονικά δηλαδή τόσο αυτών που πρέ-
πει να καλύψουν οι ίδιοι ως εργοδότες όσο και αυ-
τών που καλύπτονται από το υπουργείο Εργασίας. 
Οι μισθωτοί που έκαναν χρήση της άδειας ειδικού 
σκοπού θα πληρωθούν κανονικά από τον εργοδό-
τη τους, όπως συμβαίνει όταν λαμβάνουν την κα-
λοκαιρινή άδεια αναψυχής τους. Στο πλαίσιο αυτό 
οι εργοδότες οφείλουν να δηλώσουν στην Α.Π.Δ 
το σύνολο των ημερών αδείας ειδικού σκοπού.

Το πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου οι επιχειρήσεις 
θα πρέπει να δηλώσουν στο σύστημα «Εργάνη» 
με έντυπο ειδικού σκοπού τις ημέρες της ειδικής 
άδειας που έλαβαν οι εργαζόμενοι τους μήνες 
Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο συλλήβδην. Στο ειδικό 
έντυπο θα δηλώνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία 
συμπεριλαμβανομένων των ημερών της άδειας ει-
δικού σκοπού, των μικτών αποδοχών των εργαζο-
μένων για τις αντίστοιχες ημέρες άδειας και το σύ-
νολο της δαπάνης για κάθε εργαζόμενο που τελεί 
σε τέτοια άδεια. Το υπουργείο Εργασίας, μετά 
από την πλήρη επεξεργασία των στοιχείων που θα 
δηλωθούν στο σύστημα «Εργάνη» από τους ερ-
γοδότες, θα καταβάλει το ποσό που υποχρεούται 
στον εργοδότη που αντιστοιχεί στο ποσό των μι-
κτών αποδοχών του ημερομισθίου του εργαζόμε-
νου για κάθε ημέρα άδειας ειδικού σκοπού πλέον 
των εργοδοτικών εισφορών.

Η αρμόδια Διεύθυνση του πληροφοριακού συ-
στήματος «Εργάνη» εξέδωσε αναλυτικές οδηγίες 
για την συμπλήρωση και υποβολή του νέου απο-
λογιστικού ειδικού εντύπου για την άδεια ειδικού 
σκοπού. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται «αν 
κατά τις τελευταίες ημέρες του μήνα Μαΐου υπο-
βάλλονται ημέρες αδείας, οι οποίες δεν συμπλη-
ρώνουν τετράδα (3+1), τότε οι ημέρες αυτές θα 
μπορούν να συμπεριληφθούν στη δήλωση για τον 
μήνα Ιούνιο».

Μέχρι τις 15 Ιουνίου η δήλωσή τους 
στο ΕΡΓΑΝΗ

Στήριξη 
επιχειρήσεων 
μέσω των 
κρατικών 
δανείων

Νέα ανάσα στις επιχειρήσεις δίνει η κυ-
βέρνηση μέσω του προγράμματος Επιχει-
ρηματική Χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ ΙΙ. 

Το πρόγραμμα προβλέπει 100% επιδότηση 
τόκων για τα 2 πρώτα χρόνια του δανείου, ενώ 
40% του δανείου παρέχεται άτοκα για την υπό-
λοιπη διάρκεια. 

Τα κεφάλαια κίνησης προσφέρουν γρήγορη 
ρευστότητα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέ-
χρι του ποσού των 500.000 ευρώ και είναι το 
πρώτο βήμα προκειμένου επιχειρηματίες και 
εργαζόμενοι να νιώθουν ότι υπάρχει ένα απο-
τελεσματικό δίχτυ ασφαλείας για την κάλυψη 
των άμεσων αναγκών.

Υπενθυμίζεται πως τα δάνεια θα χορηγού-
νται μόνο σε επιχειρήσεις που έχουν υποστεί 
αναστολή ή περιορισμό της λειτουργίας τους 
εξαιτίας της πανδημίας CoViD-19, δηλαδή 
τους ΚΑΔ που έχουν ανακοινωθεί από το 
υπουργείο Οικονομικών.

Περισσότερες πληροφορίες για το νέο πρό-
γραμμα στήριξης των επιχειρήσεων παρέχει 
ο δικηγόρος Στρατής Νικολακέας στο περιο-
δικό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» στη σελίδα 39.
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Σε πλήρη εξέλιξη είναι η διαδικασία υπο-
βολής των φορολογικών δηλώσεων του 
2020 που αφορούν στα εισοδήματα του 

2019.

Το βασικό έντυπο Ε1 της φορολογικής δή-
λωσης δεν έχει ουσιαστικές διαφορές σε σχέση 
με πέρυσι ενώ και φέτος οι περισσότεροι κωδικοί 
και ειδικά αυτοί που αφορούν τα εισοδήματα, 
τους φόρους που έχουν παρακρατηθεί και τα 
τεκμήρια είναι προσυμπληρωμένα.

Οι φορολογούμενοι, ενόψει της διαδικασίας 
υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, θα πρέ-
πει να γνωρίζουν ότι τα εισοδήματα που απο-
κτήθηκαν εντός του 2019 θα φορολογηθούν με 
βάση το πλαίσιο που ίσχυε έως τις 31 Δεκεμ-
βρίου 2019 και ο φόρος που θα περιέχουν τα 
εκκαθαριστικά του 2020 θα κυμαίνεται στα ίδια 
με πέρυσι επίπεδα, εφόσον δεν έχουν μεταβληθεί 
τα εισοδήματα.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ) υπολογίζει ότι φέτος θα υποβληθούν 
περισσότερα από 6,5 εκατομμύρια δηλώσεις, 
που αντιστοιχούν σε περίπου 9 εκατομμύρια 
εκκαθαριστικά σημειώματα. Από πέρυσι, στις 
περιπτώσεις κοινής δήλωσης συζύγων, η βε-
βαίωση του φόρου ή η επιστροφή φόρου, κατά 
περίπτωση, αφορά τον κάθε σύζυγο χωριστά και 
δεν γίνεται συμψηφισμός μεταξύ χρεωστικού 
και πιστωτικού ποσού μεταξύ των συζύγων.

  Σκέψεις για παράταση

Μπορεί ο ρυθμός υποβολής 
των φορολογικών δηλώσεων ει-
σοδημάτων 2019 να ανεβαίνει, 
πλησιάζοντας στην αρχικά προσ-
διορισμένη λήξη της προθεσμίας 
στις 30 Ιουνίου, όμως η υστέρηση 
σε σχέση με την αντίστοιχη περυ-
σινή περίοδο είναι σημαντική, κα-
θιστώντας πολύ πιθανή έως βέ-
βαιη την παράταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 
σκέψεις υπάρχουν για παράταση 
υποβολής των δηλώσεων, τουλά-
χιστον έως την 30η Ιουλίου, και 
μία ημέρα μετά θα είναι η πληρω-
μή της πρώτης δόσης.

Επίσης, το οικονομικό επιτε-
λείο σχεδιάζει την αύξηση των δό-
σεων για την καταβολή του φόρου εισοδήματος, 
καθώς τον Σεπτέμβριο νοικοκυριά και επι-
χειρήσεις θα αντιμετωπίσουν σωρευμένες υπο-
χρεώσεις πληρωμών, λόγω των αναστολών που 
έχουν δοθεί.

Ένα από τα σενάρια που βρίσκονται στο τρα-
πέζι είναι να σπάσουν οι τρεις διμηνιαίες δόσεις 
που ισχύουν σήμερα για την πληρωμή των φό-
ρων σε 6 ή 8 μηνιαίες.

Τις πιο σημαντικές αλλαγές στην συμπλή-
ρωση του εντύπου Ε1 καθώς και τι πρέπει να 
προσέξετε για να μην κληθείτε να πληρώσετε 
έξτρα φόρους παρέχει ο Οδηγός για τις φορο-
λογικές δηλώσεις που παρουσιάζεται στις σε-
λίδες 11-25 του περιοδικού «Συνεργασία» και 
έχουν επιμεληθεί οι φοροτεχνικοί Απόστολος 
Αλωνιάτης Παναγιώτης Τσουκαλάς.  και 

Όλα όσα πρέπει  να προσέξετε κατά την 
υποβολή των φορολογικών δηλώσεων  
- Οι κωδικοί και οι δαπάνες που «χτίζουν» 
το αφορολόγητο 

Στις 15 Ιουνίου 2020, θα επαναλειτουργήσει 
η πλατφόρμα του Οργανισμού Προνοιακών 
Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(ΟΠΕΚΑ), που αφορά στο επίδομα παιδιού και 
στην υποβολή αιτήσεων εκ μέρους των δι-
καιούχων.

Για όσους έχουν υποβάλει αίτημα για επίδο-
μα παιδιού, γνωστοποιείται ότι η τρίτη δόση θα 
καταβληθεί στις 31 Ιουλίου 2020, ημέρα κατά 
την οποία πλέον καταβάλλονται τα επιδόματα.

Γενικότερα, οι ενδιαφερόμενοι για το επίδο-
μα παιδιού δύνανται, από τις 15 Ιουνίου 2020, 
να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρ-
μα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινω-
νικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) (idika.gr) ή μέσω 
της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ (opeka.gr), με τη 
χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασής 
τους στο TAXISnet.

Το επίδομα παιδιού υπολογίζεται με βάση 
τα εξαρτώμενα τέκνα, που έχουν δηλωθεί στο 
Α21 του 2020 και σύμφωνα με την τελευταία 

εκκαθαριστική φορολογική δήλωση. Άρα, 
όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι δι-
καιούχοι, προκειμένου να γνωρίζουν το ποσό 
του επιδόματος που δικαιούνται και για να απο-
φύγουν τη σώρευση αχρεωστήτως καταβληθέ-
ντων χρημάτων, θα πρέπει να σπεύσουν να υπο-
βάλουν τη φορολογική δήλωσή τους για το τρέ-
χον έτος, ώστε αυτή να εκκαθαριστεί εγκαίρως.

Mετά την υποβολή της φορολογικής δήλω-
σης του τρέχοντος έτους ή της τροποποιητικής, 
το ποσό που επιδόματος επανυπολογίζεται αυ-
τομάτως με βάση το δηλούμενο εισόδημα και 
δεν απαιτείται υποβολή εκ νέου αίτησης Α21.

Σημειώνεται ότι, για να χορηγηθεί το επίδο-
μα παιδιού, η αίτηση πρέπει να έχει υποβληθεί 
οριστικά -να έχει πατηθεί η ένδειξη υποβολή 
και όχι απλώς και μόνο να έχουν συμπληρωθεί 
τα στοιχεία του δικαιούχου- και να έχει εγκρι-
θεί. Αίτηση η οποία έχει αποθηκευθεί προσω-
ρινά και όχι οριστικά θεωρείται μη υποβληθεί-
σα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Ανοίγει 15 Ιουνίου 
η πλατφόρμα για 
το επίδομα παιδιού
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