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Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί’

Θα Θέλαμε καταρχήν να εκψράσουμε την ικανοποίησή μας προς την κυβέρνηση και όλο το
επιτελείο για τις προσπάθειες που έχετε καταβάλει για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας, τη στήριξη της οικονομίας και της κοινωνίας. Παράλληλα, εκψράζουμε την
ελπίδα και την ευχή να επανέλθουμε το συντομότερο σε μια κανονική καθημερινότητα, με
τις λιγότερες δυνατές απώλειες.

Σχετικά με τον 30 κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, λαμβάνοντας υπόψη ότι στο
άρθρο ιο της Κοινής Υπουργικής απόψασης αναψέρεται ότι:

«Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει έως την ~ιη ΔεκεμΒρίου 2020 τον αριι9μό των
εργαζομένων που απασχολούσε κατά την ιη Αυγούστου 2ο2ο’ Βάσει των στοιχείων του
συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Για τον έλεγχο, από τον αριόμό των εργαζομένων που απασχολούσε η
επιχείρηση κατά την ιη Αυγούστου 2020, εξαιρούνται σι λύσεις συμΒάσεων ένεκα
συνταξιοδότησης ή Dανάτου, σι λύσεις συμΒάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου και οι
οικειοι9ελείς παραιτήσεις»,

Θεωρούμε απαραίτητη τη βελτίωσή της προκειμένου να μην αδικηθούν σι εποχικές
νησιωτικές επιχειρήσεις (όπως καταλύματα, επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαψέροντος

Από?~λωνος & Λαδοπούλου, Ερμούπολη, 841 οο Σύρος τ 22810 82346 Φ 22810 86555

Ε hfo@cydadescc.gr w e-kyk~ades.gr



Επιμελπτhριο
Κυκλάδων

ΜΑΙι~JΙ~3~
h~ΜΟΚΡέΤ~Α

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836

κλπ), που έχουν συνάψει συμβάσεις αορίστου χρόνου με εργαζόμενους τους, μετά την
ημερομηνία από την οποία επετράπη η λειτουργία τους, αλλά και σι επιχειρήσεις
δωδεκάμηνης λειτουργίας που απασχολούν περισσότερο Προσωπικό κατά τη θερινή
περίοδο, με το οποίο έχουν συνάψει συμβάσεις αορίστου διαρκείας.

Δυνάμει του παραπάνω άρθρου:

- εάν μια εποχική ξενοδοχειακή ή άλλη επιχείρηση σύναψε εντός του διαστήματος
κατά το οποίο επετράπη η λειτουργία της, σύμβαση ορισμένου χρόνου, είναι
επιλέξιμη, ενώ αν σύναψε σύμβαση αορίστου χρόνου, είναι μη επιλέξιμη.

- εάν μια ξενοδοχειακή ή άλλη επιχείρηση δωδεκάμηνης λειτουργίας ιτροσέλαβε
επιπλέον προσωπικό κατά τη Θερινή περίοδο, με σύμβαση αορίστου διαρκείας,
είναι επίσης μη επιλέξιμη.

Προψανώς, ο διαχωρισμός αυτός αδικεί ίσως την πλειοψηφία των επιχειρήσεων στις
Κυκλάδες, γιατο λόγο αυτό Θεωρούμε λογικό και δίκαιο να τροποποιηθεί τοσυγκεκριμένο
άρθρο, ώστε να συμπεριλάβει τις εποχικές επιχειρήσεις, αλλά και αυτές της
δωδεκάμηνης λειτουργίας που σύναψαν με εργαζόμενους τους, συμβάσεις αορίστου
διαρκείας από την ημερομηνία μετά την οποία επετράπη η λειτουργία τους. Εν μέσω
μιας τέτοιας πρωτόγνωρης κατάστασης και των ειδικών συνθηκών που διαμορψώθηκαν
στο επιχειρηματικό περιβάλλον, το αναμενόμενο ήταν να συναψΘούν συμβάσεις αορίστου
διαρκείας, αψού σι επιχειρήσεις δεν ήταν σε θέση να προβλέψουν το διάστημα λειτουργίας
τους και συνεπώς, απασχόλησης του προσωπικού τους.

Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε, όπως εξετάσετε τη δυνατότητα τροποποίησης
του συγκεκριμένου άρθρου, ώστε σι συγκεκριμένες επιχειρήσεις που μετρούν σημαντικές
ζημίες και προσπαθούν να ανταποκριθούν με μεγάλη δυσκολία στις τρέχουσες
υποχρεώσεις τους, να μην εξαιρεθούν αυτής ης χρήσιμης ενίσχυσης.

Με εκτίμηση,
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Πίνακας αποδεκτών
— Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και

Βουλευτή Κυκλάδων κ. Jωάννη Βρούτση
— Βουλευτές Κυκλάδων

- καλικατερίνη Μονογυιού
- κ. Φίλιππος Φόρτωμας
- κ. Νικόλαος Συρμαλένιος

— Επαγγελματικοί Φορείς — Σύλλογοι Κυκλάδων
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