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 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
   FEDERATION OF AIR TRANSPORTATION EMPLOYEES (Ο.Π.Α.M.) 

( ΑΠΟΦ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 855/59 ) 
( ΑΡΙΘ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΑΓΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  45 ΕΙΔ. 395/1972 ) 
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ADDRESS       :  M.  BOTSARI   55   &  KALLIRROIS - ATHENS                                        www.opam.gr 

 
 
Αριθ. Εξερχ.: 2292                     Αθήνα, 31 Μαρτίου 2021 
 
Προς: Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη 

 

ΘΕΜΑ: «Μη φορολόγηση οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας σε μισθωτούς 

επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στο «Μηχανισμό Συν-Εργασία». 

 

Κε Υπουργέ, 

 

Είμαστε η δευτεροβάθμια, πλέον αντιπροσωπευτική, συνδικαλιστική ομοσπονδία 

στον κλάδο των αερομεταφορών, με μέλη μας σωματεία εργαζομένων στο χώρο των 

αεροπορικών μεταφορών. 

Με τις διατάξεις του ν. 4690/2020, όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις των ν. 

4714/2020, 4722/2020 και 4738/2020, θεσπίστηκε ο μηχανισμός «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», όπου 

σύμφωνα με τη διάταξη του αρ. 31, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις οι οποίες 

κατά το χρόνο δημοσίευσης του νόμου, απασχολούσαν προσωπικό με συμβάσεις πλήρους 

απασχόλησης, ενώ στην παράγραφο 5 γίνονται ειδικές προβλέψεις για τις επιχειρήσεις του 

κλάδου των αερομεταφορών. 

Με το μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» καταβάλλεται στους εργαζόμενους οικονομική 

ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας που ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί των καθαρών 

αποδοχών τους, και αντιστοιχούν στο χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται. 

Πλην όμως, και σε αντίθεση με την περίπτωση της οικονομικής ενίσχυσης των 

εργαζομένων που βρίσκονται σε αναστολή, το καταβαλλόμενο ποσό της οικονομικής 

ενίσχυσης δεν είναι αφορολόγητο, ούτε ακατάσχετο, ούτε μη συμψηφιζόμενο με τυχόν 

άλλες οφειλές. 

http://www.opam.gr/
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Είναι σαφές, ότι η φορολόγηση του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας 

εργασίας, συνυπολογιζόμενο μάλιστα με τις καταβαλλόμενες αποδοχές, έχει ως αποτέλεσμα 

την περαιτέρω απομείωση του εισοδήματος των εργαζομένων  

 

Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί η ως άνω 

διάταξη του αρ. 31 του ν. 4690/2020, όπως ισχύει, και να προβλεφθεί ρητά ότι το ποσό της 

οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας ποσοστού 60% επί των καθαρών αποδοχών 

των εργαζομένων που απασχολούνται σε εργοδότες οι οποίοι εντάσσονται στο μηχανισμό 

«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», θα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιζόμενο με τυχόν άλλες 

οφειλές. 

 

Με εκτίμηση 

Για τη Διοίκηση 
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