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Ερχεται νέο πακέτο μέτρων
για την ανάσχεση της ανεργίας

Συναγερμός
«Καμπανάκι» χτύπησε και
από τα στοιχεία που δημοσίευσε ο ΟΑΕΔ και δείχνουν σημαντική άνοδο στους εγγεγραμμένους ανέργους τον Ιούλιο
σε σύγκριση με τον Ιούλιο του
2019. Η αύξηση είναι της τάξης του 12,97% και μεταφράζεται σε 125.796 περισσότερους
ανέργους από πέρυσι. Την ίδια
εικόνα μεταφέρουν και τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), που δείχνουν
αδιάλειπτη άνοδο της ανεργίας
το δίμηνο Απριλίου - Μαΐου, για
πρώτη φορά μετά το 2014, με
αποτέλεσμα η ανεργία να έχει
φτάσει στο 17% τον Μάιο από
14,5% τον Μάρτιο. Ο κλάδος της
εστίασης, μετά και τα νέα περιοριστικά μέτρα, δεν φαίνεται να
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Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Χιλιάδες εποχικοί εργαζόμενοι ήταν τα πρώτα θύματα της πανδημίας, που χτυπάει και την εργασία, καθώς ειδοποιήθηκαν από τους περυσινούς εργοδότες τους ότι δεν υπάρχει δουλειά γι’ αυτό το καλοκαίρι.

Ο κλάδος της εστίασης
δεν βλέπει φως
στο τούνελ, ενώ
η εικόνα από το λιανεμπόριο παραμένει
αρνητική.
βλέπει φως στο τούνελ, η εικόνα
από το λιανεμπόριο παραμένει
αρνητική, με εξαίρεση συγκεκριμένους κλάδους, ενώ και οι
εκτιμήσεις από τους φορείς του
τουρισμού για έσοδα 4-5 δισ.
ευρώ, έναντι προσδοκιών, πριν
από την επέλαση του κορωνοϊού, για 20 δισ., είναι πλέον πολύ
κοντά στο να επιβεβαιωθούν.
Μπροστά σε αυτό το δυσοίωνο σκηνικό, η κυβέρνηση επεξεργάζεται το νέο μεγάλο πακέτο
μέτρων ανάσχεσης της ανεργίας και διάσωσης των θέσεων
εργασίας, με αρωγό πλέον και
την Κομισιόν, η οποία ενέκρινε
δάνειο ύψους 2,7 δισ. ευρώ για
τον σκοπό αυτό, στο πλαίσιο του
προγράμματος SURE. Σε αυτό
περιλαμβάνονται μέτρα όπως η
παράταση της δυνατότητας αναστολών συμβάσεων εργασίας για
Οκτώβριο και για Νοέμβριο, πιθανότατα σε επιχειρήσεις εστίασης, τουρισμού, πολιτισμού
και αθλητισμού ή άλλων κλάδων
που θεωρούνται πληττόμενοι, η
παράταση του προγράμματος

«Συν-Εργασία», ώστε η επιδότηση μισθού και εισφορών για
εργαζομένους που μπαίνουν σε
μειωμένα ωράρια να ισχύσει έως
το τέλος του έτους, καθώς και
προγράμματα κατάρτισης των
εποχικά εργαζομένων παράλληλα με επέκταση του επιδόματος ανεργίας για ακόμη δύο
μήνες. Ειδικά για τους εποχικά
απασχολουμένους, εξετάζονται
μέτρα όπως μείωση ενσήμων για
το επίδομα ανεργίας των εποχικών, νέες παρατάσεις επιδομάτων ανεργίας, νέο πρόγραμμα κατάρτισης με εκπαιδευτικό
επίδομα έως 700 ευρώ.
Χθες, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο υπουργείο Εργασίας,
μεταξύ των εκπροσώπων της
ΠΟΕΕΤ, του υπουργού Γιάννη
Βρούτση και της γ.γ. του υπουργείου Αννας Στρατινάκη, προκειμένου να δοθούν λύσεις στα
προβλήματα του κλάδου. Ειδικά
για το πρόβλημα που προέκυψε ως προς τις πληρωμές που
πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες και κάποιοι
είδαν λιγότερα χρήματα στους
λογαριασμούς τους, η απάντηση από το υπουργείο ήταν πως
είτε κάποιοι εποχικοί εργαζόμενοι είχαν κάνει αίτηση και στην
πλατφόρμα του ΟΑΕΔ, και ύστερα από διασταύρωση των στοιχείων έλαβαν τη διαφορά (έπρεπε να επιστρέψουν τα υπόλοιπα
χρήματα), είτε έγιναν δηλώσεις
για κάποιο χρονικό διάστημα

από τον εργαζόμενο μονομερώς
και μετά έγινε επαναπρόσληψη
από τον εργοδότη και αναστολή
εκ μέρους του. Σε αυτή την περίπτωση, η διαφορά θα πληρωθεί
τις επόμενες ημέρες.
Συμπερασματικά, οι αναστολές σύμβασης του Ιουλίου θα ξεκινήσουν να πληρώνονται στις
28/08/2020. Οσοι εργαζόμενοι
σε επισιτισμό ή τουρισμό έχουν
ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΣυνΕργασία», σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Βρούτσης στην ομοσπονδία, θα πληρωθούν και αυτοί
στις 28/08/2020. Ο υπουργός Εργασίας ενημέρωσε επίσης τους
συνδικαλιστές ότι όσοι έχουν
ενταχθεί σε αναστολή σύμβασης όλους τους μήνες δεν μπορεί να πάρουν επίδομα αδείας
παρά μόνο δώρο Χριστουγέννων
και Πάσχα, αντίθετα όσοι είναι
στο «Συν-Εργασία» το δικαιούνται κανονικά.

• Εργαζομένους που εντάχθηκαν
στο πρόγραμμα «Συν-Εργασία»
κατά τον μήνα Ιούλιο, προκειμένου να λάβουν την οικονομική
ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας.
Oπως εξήγησε ο κ. Βρούτσης,
το υπουργείο Εργασίας έχει διαθέσει μέχρι τώρα 1,149 δισ. για
αποζημιώσεις ειδικού σκοπού
που αντιστοιχούν σε 1.897.340
εργαζομένους και ελεύθερους
επαγγελματίες καθώς και συνολικά 420,3 εκατ. ευρώ προς τον eEΦΚΑ για την ασφαλιστική τους
κάλυψη. Συνολικά έχουν διατεθεί
πάνω από 1,5 δισ. για 1,9 εκατ.
εργαζομένους και ελεύθερους
επαγγελματίες.
Αναλυτικότερα, διατέθηκαν:
• Το ποσό των 648,02 εκατ. για
810.028 άτομα για αποζημίωση
ειδικού σκοπού περιόδου Μαρτίου - Απριλίου.
• Το ποσό των 212,89 εκατ. για
542.244 άτομα για τον Μάιο.
• Το ποσό των 129,01 εκατ. για μονομερείς δηλώσεις εργαζομένων
στον τουρισμό για 275.598 άτομα.

• Το ποσό των 109,43 εκατ.
στους 6 επιστημονικούς κλάδους
– ελεύθερους επαγγελματίες για
182.839 άτομα.
• Το ποσό των 45,87 εκατ. για
57.345 άτομα των ειδικών κατηγοριών, καλλιτέχνες, ξεναγοί κ.λπ.
• Το ποσό των 4,04 εκατ. για
29.286 άτομα ενταγμένα στο
πρόγραμμα «Συν-Εργασία» για
τον Ιούνιο.
• Το ποσό των 420,3 εκατ. στον
e-ΕΦΚΑ για την ασφαλιστική κάλυψη των παραπάνω κατηγοριών.
Ο κ. Βρούτσης διευκρίνισε
πως προετοιμάζονται νέες πολιτικές για την ενίσχυση της αγοράς εργασίας και ανακοίνωσε ότι
οι πληρωμές κάθε μήνα αναφοράς πραγματοποιούνται στους
τραπεζικούς λογαριασμούς των
εργαζομένων μέχρι το τέλος του
επόμενου μήνα και αυτό διότι,
υποχρεωτικά, πρέπει πρώτα να
γίνουν οι απαραίτητες διασταυρώσεις και έλεγχοι και να αποφευχθούν οι διπλοπληρωμές.
ΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ
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Από την επέλαση της πανδημίας η
ευρωπαϊκή αγορά εργασίας κατάφερε σε μεγάλο βαθμό να αντέξει
χάρη στην πρωτοφανή στήριξη
που διοχέτευσαν άμεσα οι κυβερνήσεις της Γηραιάς Ηπείρου. Μάλιστα, ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία
είχαν τα προγράμματα ενίσχυσης
της εργασίας που –βάσει του γερμανικού μοντέλου «kurzarbeit»– κατέβαλαν στους εργαζομένους ένα
μεγάλο ποσοστό των αποδοχών
τους, επιτρέποντας στον εργοδότη
είτε να μειώσει το ωράριό τους είτε
να τους θέσει σε διαθεσιμότητα. Η
εν λόγω επιτυχία διαφαίνεται άλλωστε στο ποσοστό ανεργίας της
Ευρώπης, το οποίο, σε αντίθεση
με τις ΗΠΑ, συγκρατείται ακόμη
σε μονοψήφιο αριθμό.
Παρ’ όλα αυτά, πληθαίνουν οι
προειδοποιήσεις ότι το φθινόπωρο θα αποτελέσει σημείο καμπής
για την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Πολλοί οικονομολόγοι και αναλυτές της αγοράς προεξοφλούν ότι
ένα σαρωτικό κύμα απολύσεων θα
αναστρέψει την πρόοδο που έχει
σημειωθεί στην αγορά εργασίας
από την περίοδο της χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Οι ανησυχίες αυτές οφείλονται
κατά κύριο λόγο στην επικείμενη
λήξη ή στον περιορισμό των προγραμμάτων στήριξης εργαζομένων
σε ολόκληρη την Ευρώπη, αφού τα
προγράμματα αυτά αποτέλεσαν μια
προστατευτική ασπίδα για την αγορά εργασίας έναντι της πανδημίας.
Ενδεικτικά, από τη στιγμή που τέθηκαν σε ισχύ, τα κρατικά προγράμματα στήριξαν περίπου το ένα τρίτο
του εργατικού δυναμικού της Ευρώπης. Σύμφωνα με σχετική έρευνα της McKinsey & Company, τους
επόμενους μήνες, όταν δηλαδή περιοριστούν ή καταργηθούν εντελώς
τα προγράμματα αυτά, έως και 59
εκατομμύρια εργαζόμενοι πρόκειται να τεθούν σε διαθεσιμότητα,
να απολυθούν ή να δουν τα ωράριά τους να μειώνονται. Σε εξαιρετικά ευάλωτη θέση βρίσκονται ιδίως
όσοι απασχολούνται σε τομείς που
επλήγησαν περισσότερο από την
πανδημία, όπως για παράδειγμα οι
μεταφορές και οι λιανικές πωλήσεις.

Ηδη ορισμένες χώρες, μεταξύ
αυτών η Ιταλία και η Ισπανία, αποφάσισαν την παράταση των προγραμμάτων στήριξης μέχρι τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, η ενίσχυση για
τις επιχειρήσεις μειώθηκε και ορισμένα προνόμια καταργήθηκαν. Η
γαλλική κυβέρνηση επίσης παρέτεινε το αντίστοιχο πρόγραμμα για
δύο ακόμα χρόνια, περιορίζοντας
όμως παράλληλα την εμβέλειά του.
Εκτός αυτού, οι ειδικοί προειδοποιούν για ένα «τσουνάμι» απολύσεων, διότι με την έναρξη της καινούργιας σεζόν μικρές και μεγάλες
επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να αναθεωρήσουν τις ανάγκες
τους και θα προτιμήσουν να συρρικνωθούν. Η γενναιόδωρη στήριξη
που διοχετεύτηκε στις ευρωπαϊκές
οικονομίες, αλλά και παγκοσμίως,
έδινε αρχικά την εντύπωση στις
επιχειρήσεις ότι η κρίση θα είναι

Εως και 59 εκατ.
εργαζόμενοι θα βρεθούν
στον αέρα μετά το ψαλίδισμα των μέτρων
στήριξης, προειδοποιεί
η McKinsey.
βραχυπρόθεσμη. Αλλωστε, τα μέτρα στήριξης που ελήφθησαν είχαν
στόχο την προσωρινή ανακούφιση
των πληγμάτων, μέχρι να βρεθεί
μια μόνιμη λύση. Πλέον, όμως, είναι
ξεκάθαρο πως η ζήτηση δεν θα επανέλθει σύντομα στα επίπεδα του
2019. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις –ελλείψει παράλληλα των προγραμμάτων στήριξης– θα προχωρήσουν σε
επανεκτίμηση των αναγκών τους
και σε μαζικές απολύσεις.
Τέλος, έπειτα από τη μεγάλη
ύφεση στο δεύτερο τρίμηνο του
έτους, ο ρυθμός ανάκαμψης στην
Ευρώπη αναμένεται πως θα επιβραδυνθεί, αφού το δεύτερο κύμα
της πανδημίας βρίσκεται ήδη προ
των πυλών. Αναπόφευκτα η επιβράδυνση αυτή θα καταφέρει ακόμη
περισσότερα πλήγματα στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

Μείωση ενσήμων
Παράλληλα, ο υπουργός αποκάλυψε ότι θα υπάρξει μείωση
των απαιτούμενων ενσήμων
προκειμένου να ενταχθεί κάποιος εποχικά εργαζόμενος στην
επιδότηση του ΟΑΕΔ.
Σύμφωνα με την ΠΟΕΕΤ, όσοι
εργοδότες επιλέξουν να κλείσουν νωρίτερα τις επιχειρήσεις
τους υποχρεούνται να βάλουν το
προσωπικό τους έως 30/09/2020
σε αναστολή σύμβασης και όχι
να το απολύσουν.

Ποιοι εργαζόμενοι θα λάβουν
την Παρασκευή το επίδομα των 534 ευρώ
Νέα πληρωμή της ειδικής αποζημίωσης των 534 ευρώ για τους
εργαζομένους που έχουν μπει
σε αναστολή αλλά και της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας για μισθωτούς που
έχουν ενταχθεί στο «Συν-Εργασία» εξήγγειλε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Γιάννης Βρούτσης για την ερχόμενη Παρασκευή 28/8.
Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου προγραμματίζεται το
σύνολο των πληρωμών για αναστολές και πρόγραμμα «Συν-Εργασία» για τους παρακάτω εργαζομένους - δικαιούχους:
• Εργαζομένους που έχουν κάνει μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις με δικαίωμα υποχρεωτικής
επαναπρόσληψης σε τουριστικές και άλλες επιχειρήσεις μηνός Ιουλίου.
• Εργαζομένους σε επιχειρήσεις
τουρισμού - Μεταφορών - Πολιτισμού - Αθλητισμού για αναστολές συμβάσεων μηνός Ιουλίου.

l

Φόβοι για σαρωτικό
κύμα απολύσεων
στην Ευρώπη

Ξεπέρασαν το 1 εκατ. οι άνεργοι τον Ιούλιο – Στον αέρα 125.000 εποχικά εργαζόμενοι
Υπό τον φόβο της ανεργίας και
μπροστά σε έναν από τους πλέον «δύσκολους» χειμώνες των
τελευταίων ετών ζουν χιλιάδες
εργαζόμενοι, κυρίως στους κλάδους του τουρισμού, του επισιτισμού, των μεταφορών, του αθλητισμού και του πολιτισμού, που
χτυπήθηκαν, και εξακολουθούν
να πλήττονται, από την πανδημία του κορωνοϊού.
Οι εποχικά εργαζόμενοι βρίσκονται εντός του κυκλώνα και
αποτελούν το νούμερο ένα «θύμα», όχι με υγειονομικούς όρους
αλλά με όρους πραγματικής οικονομίας. Σύμφωνα με εκπροσώπους τους από την ομοσπονδία
των εργαζόμενων σε επισιτισμό
και τουρισμό (ΠΟΕΕΤ), από περίπου 500.000 εποχικά εργαζομένους που απασχολούνταν πέρυσι
στη χώρα μας, οι 250.000 φέτος
δεν έχουν προσληφθεί. Μάλιστα,
όπως εκτιμούν, οι μισοί, ήτοι περίπου 125.000 εργαζόμενοι, δεν
έχουν γίνει αποδέκτες οποιασδήποτε από τις πρόνοιες που έχουν
λάβει τα συναρμόδια υπουργεία,
προκειμένου να στηριχθούν οι
εποχικά εργαζόμενοι.
Η ανεργία άγγιξε εκ νέου το
17% τον Μάιο και οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο
τον Ιούλιο. Ηδη, σύμφωνα με
τα στοιχεία Ιουλίου του συστήματος «Εργάνη» του υπουργείου Εργασίας, το 7μηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου χάθηκαν 170.000
θέσεις εργασίας σε σύγκριση
με το αντίστοιχο διάστημα του
2019. Χιλιάδες εποχικοί εργαζόμενοι ήταν τα πρώτα θύματα της
πανδημίας που χτυπάει και την
εργασία, καθώς ειδοποιήθηκαν
από τους περυσινούς εργοδότες
τους ότι δεν υπάρχει δουλειά για
αυτό το καλοκαίρι.

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Ενας άνδρας έξω από γραφείο αναζήτησης εργασίας στην Ισπανία. Η ισπανική και η ιταλική κυβέρνηση αποφάσισαν την παράταση των προγραμμάτων
στήριξης μέχρι τον Δεκέμβριο.

Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.
Société anonyme
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
(η «Εταιρεία Διαχείρισης»)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ
Του (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS
Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο του (LF) Fund of Funds
ΟΣΕΚΑ που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου
(το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε στη συνεδρίαση της 4ης Αυγούστου, 2020 την τροποποίηση του Επενδυτικού Σκοπού και Επενδυτικής Πολιτικής του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS προς περαιτέρω
διευκρίνιση των επενδυτικών κατηγοριών στα οποία επενδύει ως ακολούθως:
Παλαιά Πολιτική

Νέα Πολιτική

Δευτερευόντως, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο
δύναται να επενδύει σε Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή/και άλλων
Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων όπως
περιγράφονται στο αρθρ. 41 (1) παρ. (ε) του Νόμου 2010,
συμπεριλαμβανομένων και Δ.Α.Κ. (Διαπραγματεύσιμα
Αμοιβαία Κεφάλαια / ETF’s) τα οποία επενδύουν
κυρίως σε τραπεζικές καταθέσεις,
μέσα χρηματαγοράς και / ή κάποια άλλη ισότιμη επένδυση.

Δευτερευόντως, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να
επενδύει σε Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή/και άλλων Οργανισμών
Συλλογικών Επενδύσεων όπως περιγράφονται στο αρθρ. 41
(1) παρ. (ε) του Νόμου 2010, συμπεριλαμβανομένων και Δ.Α.Κ.
(Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια / ETF’s) τα οποία
επενδύουν κυρίως σε τραπεζικές καταθέσεις, μέσα
χρηματαγοράς, βραχυπρόθεσμης διάρκειας ομόλογα και / ή
κάποια άλλη ισότιμη επένδυση. Οι συγκεκριμένοι Ο.Σ.Ε.Κ.Α.
δεν είναι απαραίτητο να είναι αμοιβαία κεφάλαια
διαχείρισης διαθεσίμων.

Δικαιώματα Μεριδιούχων
Το ενημερωμένο δελτίο του (LF) Fund of Funds καθώς και οι σχετικές Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (KIID) θα
είναι διαθέσιμα, χωρίς κόστος, στα γραφεία της Εταιρείας καθώς και στα καταστήματα των Διανομέων αμέσως μόλις η εποπτική
αρχή του Λουξεμβούργου (CSSF) εκδώσει την επίσημη έκδοση του ενημερωτικού δελτίου (visa-stamped).
Λουξεμβούργο, 4 Αυγούστου 2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο
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