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Πρέβεζα 03/11/2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Ξεκινά η υποβολή δηλώσεων για ένταξη για τον Νοέμβριο - Παράταση 
προθεσμίας για τον Οκτώβριο.  

 

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση από το Γραφείο 

Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: 

Τη δυνατότητα να υποβάλλουν δηλώσεις στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για ένταξη στο Μηχανισμό ΣΥΝ-

ΕΡΓΑΣΙΑ θα έχουν επιχειρήσεις – εργοδότες για τους μήνες Νοέμβριο 2021 (Α' Φάση) και 

Οκτώβριο 2021 (Α' Φάση & Β’ Φάση). Επιπλέον, το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο για την 

υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων από επιχειρήσεις σε 

περιοχές της Εύβοιας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, καθώς και για την υποβολής 

συνοδευτικών δικαιολογητικών από τους δικαιούχους οικονομικής ενίσχυσης σινεμά – διανομείς 

κινηματογραφικών ταινιών. 

Ειδικότερα: 

Για τον μήνα Νοέμβριο 2021 – Α' Φάση ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ 

Στις επιχειρήσεις – εργοδότες που επιθυμούν να ενταχθούν στον Μηχανισμό για το Νοέμβριο, 

δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 

«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α'- ΦΑΣΗ)» και «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-

ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α' – ΦΑΣΗ) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» εφόσον γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων κάθε 

αλλαγή ή τροποποίηση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας μέσω του εντύπου Ε4: Πίνακας 

Προσωπικού – Συμπληρωματικός Ωραρίου των εργαζομένων που εντάσσονται στον 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ, από 3/11/2021 έως 30/11/2021. 



Επίσης, είναι δυνατή η διαδικασία των ορθών επαναλήψεων των αιτήσεων/δηλώσεων ένταξης 

στον Μηχανισμό – Α’ ΦΑΣΗ καθ’ όλη τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας. 

Για τον μήνα Οκτώβριο 2021 – Α' Φάση ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ 

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α'- ΦΑΣΗ)» και «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α' – ΦΑΣΗ) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» για την Α'ΦΑΣΗ μηνός 

Οκτωβρίου 2021, έως και 3/11/2021. 

Για τον μήνα Οκτώβριο 2021 – Β' Φάση ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ 

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β'- ΦΑΣΗ)» από 4/11/2021 έως 12/11/2021. 

Προθεσμίες υποβολής συνοδευτικών δικαιολογητικών από τους δικαιούχους οικονομικής 

ενίσχυσης σινεμά – διανομείς κινηματογραφικών ταινιών 

– Στις δικαιούχες επιχειρήσεις οικονομικής ενίσχυσης κινηματογράφων και διανομέων 

κινηματογραφικών ταινιών οι οποίες δεν έχουν υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που 

προβλέπονται στο άρθρο 8 της αριθμ. 24907/29.4.2021 (Β'1820) κοινής υπουργικής απόφασης, 

δίνεται η δυνατότητα να τα υποβάλλουν από 3/11/2021 έως και 20/11/2021. 

– Οι δικαιούχες επιχειρήσεις οικονομικής ενίσχυσης κινηματογράφων και διανομέων 

κινηματογραφικών ταινιών οι οποίες έχουν ήδη υποβάλει ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής 

φερεγγυότητας με ημερομηνία έκδοσης έως και 31/8/2021, καλούνται να υποβάλλουν από 

3/11/2021 έως και 20/11/2021 επικαιροποιημένο ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής 

φερεγγυότητας το οποίο να έχει εκδοθεί από την 1/9/2021 και μετά. 

 


