
 

 

 

ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΘΗΚΗ 

 

ηην ππόηαζη νόμος Τποςπγείος Πεπιβάλλονηορ, Ενέπγειαρ και Κλιμαηικήρ 

Αλλαγήρ: 

«Ρςθμίζειρ θεμάηων Ανανεώζιμων Πηγών Ενέπγειαρ και άλλερ διαηάξειρ» 

Θέμα: «Επιδόηηζη ανεπγίαρ εποσικά απαζσολούμενων» 

Α. ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 

           χκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ κλεκνληαθνχ λφκνπ 3986/2011 γηα ηηο 

πξνυπνζέζεηο επηδφηεζεο, πνπ εμεηδηθεχεη εγθχθιηνο ηνπ ΟΑΔΓ, ε δηάξθεηα ηεο 

επηδφηεζεο εμαξηάηαη απφ ηηο κέξεο επηδφηεζεο ηνπ αλέξγνπ θαηά ηελ πξν ηεο 

01.01.2013 ηεηξαεηία, πνπ δελ κπνξνχλ λα μεπεξλνχλ ηηο 450 εκέξεο θαη απφ 

01.01.2014 ηηο 400 εκέξεο. Σνχην ζεκαίλεη φηη πάξα πνιινί άλεξγνη ζα πάξνπλ θαηά 

πνιχ κεησκέλν ζε δηάξθεηα επίδνκα αλεξγίαο, ίζσο θαη θαζφινπ πξντφληνο ηνπ 

ρξφλνπ. 

    Σελ ψξα πνπ ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζηε ρψξα έρεη θηάζεη ζην 30% θαη νη 

πξνβιέςεηο φισλ ησλ εηδηθψλ κηινχλ γηα πεξαηηέξσ αχμεζή ηεο, ν κλεκνληαθφο 

λφκνο 3986/2011 γηα ηηο πξνυπνζέζεηο επηδφηεζεο αθήλεη νπζηαζηηθά ρσξίο επίδνκα 

αλεξγίαο ρηιηάδεο εξγαδφκελνπο, πνπ ράλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο θαζψο ε θξίζε 

βαζαίλεη. Σν κέηξν ζίγεη ηδηαίηεξα ηνπο επνρηθά εξγαδφκελνπο, ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ έρεη ήδε ζπκπιεξψζεη, φπσο είλαη ινγηθφ, ην φξην ησλ 450 

εκεξψλ, δηφηη εξγάδνληαη νξηζκέλνπο κήλεο ηνπ έηνπο θαη επηδνηνχληαη θάζε ρξφλν, 

αλάινγα κε ηα έλζεκά ηνπο γηα ηνπο ππφινηπνπο. 

    Πξφθεηηαη γηα κέηξν εμαζιίσζεο ησλ αλέξγσλ, γηα θαηαζηξνθηθή ξχζκηζε φζνλ 

αθνξά ζηνλ νηθνγελεηαθφ πξνυπνινγηζκφ ρηιηάδσλ επνρηαθά εξγαδνκέλσλ, πνπ 

θέξλεη ζε απφγλσζε ρηιηάδεο ππαιιήινπο πνπ ζηεξίδνπλ ηελ –θαηά δήισζε ηεο ίδηαο 

ηεο Κπβέξλεζεο - «βαξηά βηνκεραλία» ηεο ρψξαο καο, ηνλ Σνπξηζκφ. ε πεξηνρέο ηεο 

Διιάδαο, φπσο ε Κξήηε, ηα Δπηάλεζα, ηα Γσδεθάλεζα, νη Κπθιάδεο φπνπ ν 

ηνπξηζκφο απνηειεί ηελ θπξηφηεξε νηθνλνκηθή θαη επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, νη 

εξγαδφκελνη βηψλνπλ ηε κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο, σο απνηέιεζκα ησλ 

κλεκνληαθψλ κέηξσλ θαη ηεο ζπξξίθλσζεο ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ. 

Απφ ηε ξχζκηζε ζίγνληαη θαη νη επνρηθνί Ππξνζβέζηεο, ησλ νπνίσλ ε πξφζιεςε 

εγθξίζεθε ζηηο 10-6-2013 θαη δεδνκέλσλ ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ 



έπξεπε λα αθνινπζήζνπλ ηεο απφθαζεο, ε έλαξμε εξγαζίαο αλεζηάιε πεξαηηέξσ, κε 

απνηέιεζκα νη κήλεο απαζρφιεζεο  λα κελ ππεξβαίλνπλ ηνπο 5. Πξφθεηηαη γηα κηα 

αθφκα πξάμε απαμίσζεο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, κε επζχλε ησλ κλεκνληαθψλ 

θπβεξλήζεσλ νη νπνίεο, παξφια ηα πξνβιήκαηα ηνπ ψκαηνο, δελ έρνπλ πξνρσξήζεη 

ζηελ ελίζρπζή ηνπ κε αλζξψπηλν δπλακηθφ, πιηθά κέζα θαη εμνπιηζκφ. 

Β. ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΣΡΟΠΟΛΟΓΗΑ-ΠΡΟΘΖΚΖ 

Άξζξν 1 

«ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Κεθαιαίνπ Σ΄ ηνπ Ν.3986/2011 

πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο σο εμήο: Σεο αλσηέξσ ξχζκηζεο εμαηξνχληαη νη 

επνρηαθά εξγαδφκελνη». 

Αθήνα,  18-10 - 2013 

Οη πξνηείλνληεο βνπιεπηέο 

ηξαηνχιεο Γεκήηξεο 

Κξηηζσηάθεο Μηράιεο 

Γάθεο Γεκήηξεο 

Αγαζνπνχινπ Δηξήλε 

Ακαλαηίδεο Γηάλλεο 

Ακαλαηίδνπ Λίηζα 

Απνζηφινπ Βαγγέιεο 

Βαιαβάλε Νάληηα 

Βακβαθά Δπγελία  

Βαξεκέλνο Γηψξγνο 

Βνχηζεο Νίθνο 

Γειαιήο Γεκήηξεο 

Γεξνβαζίιε Όιγα 

Γεσξγνπνχινπ-αιηάξε Έθε 

Γεξκηηδάθεο Κσζηήο 

Γηψηε Ζξψ 



Γνχξνπ Ρέλα 

Γξηηζέιε Παλαγηψηα 

Γηαθάθε Μαξία 

Γηακαληφπνπινο Βαγγέιεο 

Εεξδειήο Ησάλλεο 

Θενπεθηάηνπ Αθξνδίηε 

Ηγγιέδε Καηεξίλα 

Καινγεξή Αγλή 

Καλειινπνχινπ Μαξία 

Καθαληάξε Χαξά 

Καξαγηαλλίδεο Χξήζηνο 

Καξαγηνπζνχθ Ατράλ 

Κνδέιαο Γεκήηξεο 

Κνληνλήο ηαχξνο 

Κνπξνπκπιήο Παλαγηψηεο 

Κπξηαθάθεο Βαζίιεο 

Λαθαδάλεο Παλαγηψηεο 

Μετθφπνπινο Αιέμαλδξνο 

Μεηξφπνπινο Αιέμεο 

Μηραιάθεο Νίθνο 

Μπάξθαο Κψζηαο 

Μπφιαξε Μαξία 

Ξαλζφο Αλδξέαο 

Οπδνπλίδνπ Δπγελία 

Παλαγνχιεο ηάζεο 



Πάληδαο Γηψξγνο 

Πεηξάθνο Αζαλάζηνο 

αθνξάθα νθία 

ακντιεο ηέθαλνο 

ηαζάο Γηάλλεο 

ηακπνπιή Αθξνδίηε 

πξκαιέληνο Νηθφιανο 

Σαηζφπνπινο Πέηξνο 

Σξηαληαθχιινπ Μαξία 

Σζίπξαο Αιέμεο 

Σζνπθαιάο Γεκήηξεο 

Χαξαιακπίδνπ Γέζπνηλα 

Χαηδειάκπξνπ Βαζίιεο 

 


