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ΠΡΟΣ: ΣΑΤΕ
ΘΕΜΑ: «Οι άµεσες ή και µεσοπρόθεσµες αρνητικές επιπτώσεις εξ΄ αιτίας της

προσπάθειας αντιµετώπισης και περιορισµού της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19»

Σε απάντηση της επιστολής σας από 13 Μαρτίου 2020
Στις 11‐03‐2020 από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, κ. Πέτσα, ανακοινώθηκε ότι με
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) του υπουργού Εσωτερικών…
«….θεσπίζεται γονική άδεια ειδικού σκοπού, επιπρόσθετη της κανονικής µε πλήρεις αποδοχές για
όσο διάστηµα ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων και µέχρι 10.4.2020, την οποία µπορεί να
λαµβάνει ένας από τους δύο γονείς και σε περίπτωση µονογονεϊκής οικογένειας ο ένας γονέας.
● Για κάθε 4 ηµέρες άδειας, 3 θα λογίζονται ως ειδικού σκοπού και µόνο 1 θα καταγράφεται
ως κανονική άδεια.
● Για τους εργαζόµενους του ιδιωτικού τοµέα, το κράτος θα καλύψει το 1/3 των αποδοχών,
το δε υπόλοιπο ο εργοδότης.
● Για τους εργαζόµενους του ιδιωτικού τοµέα δύναται ο εργοδότης να προτείνει επίσης την
δυνατότητα εργασίας µε ευέλικτο ωράριο εργασίας ή εργασία εξ αποστάσεως.»

Η βίαιη προσαρμογή στα νέα δεδομένα για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID‐19 με την εφαρμογή της παραπάνω Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), ξεδιαλύνει πλήρως το τοπίο όσον αφορά στην
δυνατότητα χορήγησης γονικής άδειας ειδικού σκοπού και το ποιος θα πληρώσει το
κόστος της συγκεκριμένης άδειας για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, το
γεγονός όμως αυτό θα δημιουργήσει οικονομικό πρόβλημα κυρίως στις υγιείς και
βιώσιμες μικρές κατασκευαστικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις μικρές τεχνικές
εργοληπτικές εταιρείες που με πάρα πολλές δυσκολίες αντιμετωπίζουν την κρίση.
Ο κίνδυνος της οικονομικής ζημίας των μικρών εργοληπτικών επιχειρήσεων δεν
οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στο ότι ο εργοδότης υποχρεούται να καλύψει τα δύο
(2) από τα τρία (3) ημερομίσθια όσων δικαιούνται γονικής άδειας ειδικού σκοπού(εδώ
επιβάλλεται όλοι να βάλουμε πλάτη. Αυτή η μάχη κατά του κορωνοϊού COVID‐19 πρέπει

να κερδηθεί πάση θυσία), αλλά και επειδή θα αναγκαστεί η επιχείρηση να σταματήσει
τη λειτουργία της μέχρι τις 10.4.2020 ή όσο χρειαστεί λόγω έλλειψης εξειδίκευσης και
τεχνικής κατάρτισης των εναπομεινάντων εργαζομένων.
Επί του θέματος αναφέρω τα εξής:
Αν μία μικρή εργοληπτική επιχείρηση που απασχολεί δέκα εργαζομένους και οι
τέσσερεις εξ αυτών ή και λιγότεροι δικαιούνται την γονική άδεια ειδικού σκοπού, τότε
αυτομάτως σταματά η επιχείρηση λόγω έλλειψης εξειδικευμένου εργατοτεχνικού
προσωπικού και ο εργοδότης υποχρεούται να καλύψει τα 2 στα 3 των ημερομισθίων
αυτών που έλαβαν άδεια ειδικού σκοπού και τα 4 στα 4 των υπολοίπων που δεν την
έλαβαν αλλά δεν μπορούν να εργαστούν γιατί η επιχείρηση αναγκάστηκε να σταματήσει
την λειτουργία της και μάλιστα καλείται να καλύψει εξ ολοκλήρου και τον ασφαλιστικό
τους φορέα για τα ημερομίσθια που υποχρεούται να δηλώσει αλλά δεν
πραγματοποιήθηκαν.
Γίνομαι πιο σαφής με πραγματικό παράδειγμα:
Μια μικρή εργοληπτική επιχείρηση όπως είναι η πλειοψηφία των μελών του ΣΑΤΕ
απασχολεί δέκα εργαζομένους για την κατασκευή ενός έργου και στο συγκεκριμένο
εργοτάξιο χρειάζονται τρείς (3) τεχνίτες, τρείς (3) βοηθοί και τέσσερεις (4) εργάτες και οι
τρείς (3) τεχνίτες δικαιούνται την γονική άδεια ειδικού σκοπού. Σ΄ αυτή την περίπτωση
πιστεύει κανείς ότι το εργοτάξιο θα συνεχίσει την κατασκευή του έργου με τους
εναπομείναντες τρείς (3) βοηθούς και τέσσερεις (4) εργάτες, ασφαλώς όχι και η
επιχείρηση θα αναγκαστεί να σταματήσει την λειτουργία του εργοταξίου λόγω έλλειψης
εξειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και
της επιστήμης που επιβάλλονται στην κατασκευή των τεχνικών έργων.
Η συνέχεια θα είναι απόλυτα καταστροφική για την επιχείρηση αφού το κράτος θα
πληρώσει το ένα (1) στα τρία (3) ημερομίσθια των τριών (3) τεχνιτών που δικαιούνται
την γονική άδεια ειδικού σκοπού και η επιχείρηση υποχρεούται να αναλάβει το
υπόλοιπο κόστος της αμοιβής και ασφάλισης των εργαζομένων που θα πληρώνονται
χωρίς να εργάζονται μέχρι τις 10.4.2020 ή όσο χρειαστεί.
Σ΄ αυτήν την περίπτωση είναι μονόδρομος η οικονομική επιβάρυνση για την επιχείρηση
διότι στις κατασκευαστικές επιχειρήσεις δεν μπορεί να εφαρμοστεί ούτε η δυνατότητα
εργασίας με ευέλικτο ωράριο εργασίας ούτε η εργασία εξ αποστάσεως, ούτε
επιτρέπεται η επιβολή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας επιλεκτικά σε
συγκεκριμένους μόνο εργαζόμενους, ούτε επιτρέπεται η εφαρμογή του μέτρου της
διαθεσιμότητας σε βάρος του εργαζόμενου, αλλά ούτε είναι σκόπιμη η τακτική της
απόλυσης.

Σ΄ αυτό το δύσκολο, φτωχό και εχθρικό επιχειρηματικό περιβάλλον το οποίο περιορίζει
κάθε προσπάθεια επιβίωσης μιας μικρής επιχείρησης, πρέπει να βρεθεί μηχανισμός
στήριξης από την πολιτεία που να μπορέσει να βοηθήσει οικονομικά, αφού και η ζημία
είναι μεγάλη και η ρευστότητα των εργοληπτικών επιχειρήσεων είναι μηδενική τη
στιγμή που οι επιχειρήσεις δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν ούτε τους υπαλλήλους,
ούτε τους εργάτες, αλλά ούτε και τους προμηθευτές τους.
Σε κάθε περίπτωση η υποχρέωση της παρούσας κυβέρνησης δεν είναι να βοηθήσει
μονομερώς μόνο τον εργαζόμενο, αλλά να στηρίξει οικονομικά και την μικρή
εργοληπτική επιχείρηση που εξακολουθεί να πλήττεται ακόμη αν και η χώρα έχει
περάσει στη μεταμνημονιακή εποχή.
Η επίλυση του θέματος θεωρείται άμεση και κατεπείγουσα χωρίς να αγνοούνται και οι
υπόλοιπες αρνητικές επιπτώσεις που δημιουργούνται σε όλες τις τεχνικές
κατασκευαστικές και εργοληπτικές επιχειρήσεις από την λήψη μέτρων στην προσπάθεια
αντιμετώπισης και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID‐19, όπως :
συμβατικά προβλήματα, χρονικές καθυστερήσεις, αυξημένη τελική δαπάνη και
πραγματική ζημία μεγάλη ή μικρή ανάλογη με το μέγεθος της κατασκευαστικής και
εργοληπτικής επιχείρησης.
Εύχομαι κάθε επιτυχία και καλά αποτελέσματα στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ) του οποίου
ιδρυτικό μέλος είναι και ο ΣΑΤΕ, η οποία θα προβεί σε πρόταση θεσμοθέτησης δέσμης
μέτρων επείγουσας αντιμετώπισής όλων των προβλημάτων που θα δημιουργηθούν στις
επιχειρήσεις μας από την λήψη μέτρων στην προσπάθεια αντιμετώπιση και
περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID‐19.

