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Τροπολογία – Προσθήκη 

Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».  

Θέμα: « Στήριξη εργαζομένων από την  πτώχευση της Τhomas Cook και αύξηση χρόνου καταβολής 

επιδόματος ανεργίας των εργαζόμενων εποχικά». 

                                                  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

Η κατάρρευση της Τhomas Cook δημιούργησε την ανάγκη για τη λήψη μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων 

και των εργαζομένων όσων  επλήγησαν. Για τους εργαζομένους στις επιχειρήσεις που επλήγησαν, μετά την 

πρότασή μας και τα αιτήματα του κλάδου των εργαζομένων στον Τουρισμό, ανακοινώθηκε ότι: 

α.  Μειώνεται από 100 σε 80 ο αριθμός των αναγκαίων ημερών εργασίας που πρέπει να έχουν 

πραγματοποιηθεί για την καταβολή του επιδόματος ανεργίας σε εργαζόμενους των επιχειρήσεων που 

επλήγησαν από την πτώχευση της Thomas Cook και υπήχθησαν στις πρόνοιες της οικείας ΠΝΠ και 

β. Για τους ίδιους εργαζόμενους επεκτείνεται ο χρόνος καταβολής του επιδόματος ανεργίας εποχιακών 

εργαζομένων κατά ένα μήνα.  

Οι εξαγγελίες μέχρι σήμερα δεν έχουν υλοποιηθεί από τον ΟΑΕΔ αφού απαιτείται νομοθετική ρύθμιση και 

επειδή η ανάγκη επέκτασης κατά ένα (1) μήνα του επιδόματος ανεργίας αφορά σε όλους τους εργαζόμενους 

στις επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά, προτείνεται η νομοθετική ρύθμιση, όπως παρακάτω: 

Τροπολογία – Προσθήκη 

Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», 

προστίθεται νέο άρθρο ως εξής: 

Νέο άρθρο….. 

1. Για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις που υπήχθησαν ή θα υπαχθούν στις πρόνοιες του «άρθρο έβδομο» 

της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 145), η προϋπόθεση 

χορήγησης της τακτικής επιδότησης ανεργίας, κατά το άρθρο 26 του ν. 4203/2013, μειώνεται από εκατό 

(100) ημέρες εργασίας σε ογδόντα (80) ημέρες εργασίας. 

1. Στο άρθρο 26 του ν. 4203/2013 η φράση: «δικαιούνται επίδομα τακτικής ανεργίας  3 μηνών και 5 ημερών», 

αντικαθίστανται από τη φράση: «δικαιούνται επίδομα τακτικής ανεργίας τεσσάρων (4) μηνών και πέντε (5) 

ημερών». 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών καθορίζονται οι 

λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου αυτού. 
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