
 

 

 

ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΘΗΚΗ 

Αθήνα 18/04/2013 

 

ηην πρόηαζη νόμοσ Τποσργείοσ Εργαζίας, Κοινωνικής Αζθάλιζης και 

Πρόνοιας: «Ίδρσζη Εθνικού Σαμείοσ Αλληλεγγύης Γενεών»  

Θέμα: Επιδόηηζη ανεργίας εποτιακά απαζτολούμενων 

Α. ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 

χκθσλα κε ην 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 ν αξηζκφο ησλ αλέξγσλ έρεη θηάζεη ζην 1,5 εθαηνκκχξην θαη νη 

πξνβιέςεηο φισλ ησλ εηδηθψλ κηινχλ γηα πεξαηηέξσ αχμεζή ηνπο, 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 επνρηαθά 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 ηνλ 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, ε Κέξθπξα, ηα Δπηάλεζα, ηα Γσδεθάλεζα, 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. 

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». 

Οη πξνηείλνληεο βνπιεπηέο 

ηξαηνχιεο Γεκήηξεο 

Γάθεο Γεκήηξεο 

Γηαθάθε Μαξία 

Εεξδειήο Ησάλλεο 

Θενπεθηάηνπ Αθξνδίηε 

Κνληνλήο ηαχξνο 

Κξηηζσηάθεο Μηράιεο 

Πεηξάθνο Αζαλάζηνο 

ακντιεο ηέθαλνο 

πξκαιέληνο Νηθφιανο 

 


