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Νέα παράταση των επιδομάτων και απαλλαγών από το καθεστώς προσωρινής 

διακοπής εργασίας (ERTE) στην Ισπανία 

 

Από την αρχή της έναρξης της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης και του κατ’ οίκον περιορισμού που 

εφαρμόστηκε στην Ισπανία, λόγω της κρίσιμης κατάστασης που δημιούργησε η πανδημία του 

κορωνοϊού, η αγορά εργασίας πλήγηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό, καθώς ένα σύνολο επιχειρήσεων 

δεν δραστηριοποιούνταν, με αποτέλεσμα τόσο η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων όσο και οι θέσεις 

εργασίας που προσέφεραν να απειλούνται. Προκειμένου να αποφευχθούν μαζικές απολύσεις, η 

ισπανική Κυβέρνηση, όπως και άλλες κυβερνήσεις ανά τον κόσμο, εφάρμοσαν την προσωρινή 

διακοπή συμβάσεων εργασίας (ERTE). Σε συνέχεια της παράτασης που δόθηκε για τις τελευταίες 

έως και τις 30 Σεπτεμβρίου τ.έ., η Κυβέρνηση, οι επιχειρηματικοί οργανισμοί και τα εργατικά 

σωματεία κατέληξαν σε συμφωνία, στις 29 Σεπτεμβρίου, αναφορικά με τη συνέχιση καταβολής 

επιδόματος στους εργαζόμενους και ασφαλιστικές απαλλαγές για τις επιχειρήσεις. Σημειώνεται 

ότι από τον Απρίλιο 2020 έως και σήμερα, το κόστος του συγκεκριμένου προγράμματος στην 

Ισπανία υπολογίζεται σε 22 δις ευρώ. 

Η νέα συμφωνία θα έχει ισχύ έως και τις 31 Ιανουαρίου και αφορά τρεις τύπους ERTE. Ο πρώτος 

είναι αυτός που ήδη εφαρμόζεται για όσα άτομα έχουν διακόψει την εργασία τους λόγω ανωτέρας 

βίας και επηρεάζει περί τους 500.000 εργαζόμενους των επιχειρήσεων που δεν έχουν επιστρέψει 

στην πλήρη ή μερική λειτουργία τους. Αν και όλοι οι εργαζόμενοι που υπόκεινται στην 

συγκεκριμένη κατηγορία θα λαμβάνουν την επιδότηση των ERTE, η νέα συμφωνία δεν 

συμπεριλαμβάνει απαλλαγές για το σύνολο των επιχειρήσεων αλλά μόνον για όσες έχουν 

επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την πανδημία σύμφωνα με την κατηγορία CNAE-09, ήτοι αυτές 

που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, των μεταφορών και ένα μεγάλο σύνολο των 

κέντρων ψυχαγωγίας, όπως κινηματογράφοι, θέατρα, θεματικά πάρκα κοκε. Οι εν λόγω 

επιχειρήσεις, των οποίων ο αριθμός των εργαζομένων δεν ξεπερνά τα 49 άτομα, θα έχουν 

απαλλαγές 85% του ποσού ασφαλιστικών εισφορών, ενώ για επιχειρήσεις με μεγαλύτερο 

εργατικό δυναμικό, η έκπτωση είναι της τάξεως του 75%. Οι μειώσεις αυτές αφορούν τόσο το 

εργατικό δυναμικό που δεν έχει επιστρέψει στη θέση εργασίας του όσο και αυτούς που 

επέστρεψαν σε αυτές. 

Πέραν των ανωτέρω, δικαίωμα μείωσης καταβολής εισφορών έχουν και οι επιχειρήσεις που 

αποτελούν αλυσίδα αξίας των προαναφερόμενων. Προκειμένου να συμπεριληφθούν στην 

κατηγορία αυτή, είναι απαραίτητο να αποδείξουν ότι τουλάχιστον το ήμισυ του κύκλου εργασιών 

τους έχει μειωθεί εξαιτίας των προστατευόμενων επιχειρήσεων. Τέλος στην ίδια κατηγορία 

ανήκουν και όσες επιχειρήσεις ανήκουν στους προστατευόμενους κλάδους ή αποτελούν αλυσίδα 

αξίας αυτών και μεταβιβάζονται από ERTE ανωτέρας βίας σε ERTE αντικειμενικών αιτιών 

(ETOP).  
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Επιπλέον, η συμφωνία αναγνωρίζει δύο επιπλέον κατηγορίες επιχειρήσεων, οι οποίες αφορούν 

το δεύτερο κύμα της πανδημίας στην Ισπανία, το οποίο έχει πλήξει σημαντικά, κυρίως, την 

πρωτεύουσα της Μαδρίτης. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι επιχειρήσεις που αναγκάστηκαν να 

διακόψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργία τους εξαιτίας της νέας κατάστασης του κορωνοϊού 

στην χώρα. Η πρώτη κατηγορία αφορά τις επιχειρήσεις που έχουν αναγκαστεί να διακόψουν 

ολοκληρωτικά τη λειτουργία τους λόγω των κρατικών αποφάσεων που λήφθηκαν τόσο σε εθνικό 

όσο και σε διεθνές επίπεδο από την 1η Οκτωβρίου, δίνοντας πλήρη απαλλαγή καταβολής 

εισφορών για τις επιχειρήσεις με λιγότερο από 50 εργαζόμενους και 90% στις υπόλοιπες. Στη 

δεύτερη κατηγορία υπόκεινται οι επιχειρήσεις που έχουν διακόψει μερικώς τη λειτουργία τους.  

Για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν το κρατικό επίδομα ERTE, το τελευταίο συνεχίζει να 

αφορά το 70% των κανονικών τους αποδοχών ακόμα και εάν ξεπερνούν τους έξι μήνες σε αυτό 

το καθεστώς, ενώ οι επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση διατήρησης των εργαζομένων για 

διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών από την λήξη του ERTE. Παράλληλα, σε περίπτωση απόλυσης 

έως και το 2021, η επιχείρηση θα καταβάλει το αντίστοιχο ποσό των έως και 196 ημερών από τις 

επιδοτήσεις ERTE του εργαζομένου. Επιπλέον, όσες βρίσκονται υπό το συγκεκριμένο καθεστώς, 

δεν μπορούν να πραγματοποιούν υπερωρίες. 

Τέλος, σημειώνεται ότι η Κυβέρνηση, στις 28 Σεπτεμβρίου ήρθε σε συμφωνία και για την συνέχιση 

βοηθειών έως το τέλος Ιανουαρίου 2021 στους ελεύθερους επαγγελματίες, των οποίων η 

επιχειρηματική δραστηριότητα έχει διακοπεί ή περιοριστεί από την πανδημία.  
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