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ΑΠΟΦΑΗ  

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ  

 

Σοσριζμού                       Γργαζίας                      Οικονομικών 

και Κοινφνικών Τποθέζεφν 

 

ΘΓΜΑ: «Καζνξηζκφο θξηηεξίσλ γηα ηελ ππαγσγή ησλ απαζρνινχκελσλ θαηά ην έηνο  2019  ζε 

επηρεηξήζεηο πνπ ζπλδένληαλ κε ηελ εηαηξεία «Thomas Cook Group PLC» ζηε κείσζε ησλ 

απαηηνχκελσλ εκεξνκηζζίσλ γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ ηαθηηθνχ επηδφκαηνο αλεξγίαο»  

Έρνληαο ππφςε:  

 

1.  ηνλ λ. 1545/1985 «Γζληθφ ζχζηεκα πξνζηαζίαο απφ ηελ  αλεξγία θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

(Α’ 91) φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξ. 10 ηνπ  λ. 4638/2019  «Κχξσζε: α) ηεο απφ 

25.9.2019 Π.Ν.Π. «Γπείγνπζα ξχζκηζε γηα ηελ απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε απφδνζεο 

ηνπ θφξνπ δηακνλήο» (Α΄ 142), β) ηεο απφ 30.9.2019 Π.Ν.Π.«Καηεπείγνπζεο ξπζκίζεηο 

αξκνδηφηεηαο ησλ Υπνπξγείσλ Πεξηβάιινληνο θαη Γλέξγεηαο, Γζσηεξηθψλ, 

Οηθνλνκηθψλ θαη Υγείαο» (Α΄ 145), γ) ηεο απφ 4.10.2019 Π.Ν.Π. «Καηεπείγνπζεο ξπζκίζεηο 

αξκνδηφηεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο» (Α΄ 150) θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α’ 181), 

2. ηνλ λ. 2956/2001 «Αλαδηάξζξσζε Ο.Α.Γ.Δ. θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α’ 258),  φπσο  ηζρχεη, 

3.  ηνλ  λ. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 
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Οδεγίαο 2011/85/ΓΓ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α’ 143), φπσο ηζρχεη,  

4. ην άξζξν 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα», 

πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ π.δ. 63/2005 (Α’ 98), 

5. ηνλ λ. 4622/2019  «Γπηηειηθφ Κξάηνο: Οξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη δηαθάλεηα ηεο 

Κπβέξλεζεο ησλ Κπβεξλεηηθψλ Οξγάλσλ θαη ηεο θεληξηθήο Δεκφζηαο Δηνίθεζεο» (Α΄ 

133), 

6. ην π.δ. 81/2019 «Σχζηαζε, ζπγρψλεπζε, κεηνλνκαζία θαη θαηάξγεζε Υπνπξγείσλ θαη 

θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο – Μεηαθνξά ππεξεζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ κεηαμχ 

Υπνπξγείσλ» (Α΄ 119), 

7. ην π.δ. 83/2019 «Δηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Υπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ 

Υπνπξγψλ θαη Υθππνπξγψλ (Α΄ 121), 

8. ην π.δ. 84/2019 «Σχζηαζε θαη θαηάξγεζε Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ θαη Γηδηθψλ 

Γξακκαηεηψλ/ Γληαίσλ Δηνηθεηηθψλ Τνκέσλ Υπνπξγείσλ» (Α΄ 123),  

9. ην π.δ. 127/2017 «Οξγαληζκφο Υπνπξγείνπ Τνπξηζκνχ» (Α’ 157), 

10. ην π.δ. 134/2017 «Οξγαληζκφο Υπνπξγείνπ Γξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» (Α’ 168), 

11. ην π.δ. 142/2017 «Οξγαληζκφο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» (Α’ 181), 

12.  ηε κε αξηζκ.340/2019 απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

«Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Υθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, Θεφδσξν Σθπιαθάθε» 

(Β΄3051),  

13. ηε κε αξηζκ.Α.1447/2-12-2019 απφθαζε ηνπ Υθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Δηνηθεηή 

ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκφζησλ Γμφδσλ (Β’  4462), 

14.  ηε  κε αξηζκ. νηθ. 58677/20-12-2019 εηζήγεζε ηεο Πξντζηακέλεο  ηεο Γεληθήο 

Δηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ Υπνπξγείνπ Γξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 

Υπνζέζεσλ, 

15. ηε κε αξηζκ.103456/20-12-2019 βεβαίσζε ηεο Δ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ 

ΟΑΓΔ, 

16.  ην γεγνλφο φηη ε πηψρεπζε ηεο εηαηξείαο «Thomas Cook Group PLC» πξνθαιεί κείδνλα 

πξνβιήκαηα ηφζν ζηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο φζν θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο 

ζε απηέο, 

17.  ην γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο πξνθαιείηαη ζπλνιηθή δαπάλε χςνπο 

4.050.000,00  € ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΟΑΓΔ, ε νπνία ζα θαιπθζεί απφ ηηο 

εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο ζηνλ ΚΑΓ 0651.00 «Γπηδφκαηα αλεξγίαο» θαη θαηαλέκεηαη ζε 

εηήζηα βάζε σο εμήο:  
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γηα ην 2019:  έσο     50.000,00 €  

γηα ην 2020:  έσο  4.000.000,00 €. 

 

 

Αποθαζίζοσμε  

 

Τνλ θαζνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ γηα ηελ ππαγσγή ζηε ξχζκηζε ηεο παξ. 7 ηνπ  άξζξ.  4  ηνπ  λ.  

1545/1985 (Α’ 91) φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξ.  10 ηνπ λ. 4638/2019 (Α΄ 181),  γηα 

ηε ρνξήγεζε ηεο ηαθηηθήο επηδφηεζεο αλεξγίαο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ έρνπλ απαζρνιεζεί 

θαηά ην έηνο 2019  ζε επηρεηξήζεηο πνπ ζπλδένληαλ κε ηελ εηαηξεία «Thomas Cook Group PLC» 

σο εμήο:  

 

Άρθρο 1 

 Δικαιούτοι  

 

1. Δηθαηνχρνη ηεο ηαθηηθήο επηδφηεζεο αλεξγίαο κε θαη΄ ειάρηζηνλ 80 εκέξεο εξγαζίαο αληί 

100 εκεξψλ ζηελ αζθάιηζε θιάδνπ  αλεξγίαο ηνπ ΟΑΓΔ θαηά ην θξίζηκν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο 

πεξ. β  ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξ. 4 ηνπ λ. 1545/85, φπσο ηζρχεη,  ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 

7 ηνπ άξζξ. 4 ηνπ λ. 1545/1985, είλαη νη αζθαιηζκέλνη πνπ πιεξνχλ εθηφο απφ ηηο γεληθέο 

πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ ηαθηηθή επηδφηεζε αλεξγίαο, ζσξεπηηθά ηηο αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο: 

α. Απαζρνιήζεθαλ θαηά ην έηνο 2019 ζε επηρεηξήζεηο πνπ ζπλδένληαλ κε ηελ επηρείξεζε 

«Thomas Cook Group PLC» θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξ.  δ ηνπ άξζξ.  2 ηνπ λ. 4172/2013 (Α’167) ή 

β. απαζρνιήζεθαλ θαηά ην έηνο 2019 ζε επηρεηξήζεηο, ησλ νπνίσλ ε αμία ησλ θνξνινγεηέσλ 

εθξνψλ θαηά ην δηάζηεκα 1.1.2019 έσο 30.9.2019  απφ ηελ επηρείξεζε «Thomas Cook Group 

PLC» ππεξέβε ζε πνζνζηφ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ηε ζπλνιηθή αμία ησλ εθξνψλ ηνπ ίδηνπ 

δηαζηήκαηνο,  θαη  

γ.  Η εξγαζηαθή ηνπο  ζρέζε είηε έιεμε (ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ) είηε θαηαγγέιζεθε απφ ηελ 

επηρείξεζε  κεηά  ηελ 23/9/2019. 

2. Οη εκέξεο εξγαζίαο ηεο παξ. 1 πξέπεη λα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο επηρεηξήζεηο ησλ 

πεξηπηψζεσλ α’ ή θαη β’. 
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Άρθρο 2 

                                                                  Δικαιολογηηικά 

Γηα ηελ έληαμε ζηελ επηδφηεζε ζχκθσλα κε ηηο παξ. 7 ηνπ άξζξ. 4 θαη παξ. 10 ηνπ άξζξ. 6 ηνπ 

λ. 1545/85, πιένλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο πεξί ηαθηηθήο 

επηδφηεζεο ιφγσ αλεξγίαο δηαηάμεηο, νη αζθαιηζκέλνη νθείινπλ λα πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα 

γηα θάζε πεξίπησζε α΄ ή θαη  β’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξ. 1: 

α. ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 ησλ επηρεηξήζεσλ  ζηελ νπνία δειψλεηαη  ε ζχλδεζή 

ηνπο κε ηελ  επηρείξεζε «Thomas Cook Group PLC» θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. δ ηνπ άξζξ.  2 ηνπ 

λ. 4172/2013 (Α’ 167), 

β. i) απφθαζε ρνξήγεζεο αλαζηνιήο θαηαβνιήο ηνπ Φ.Π.Α ηνπ άξζξ. 7 ηνπ λ. 4638/2019 (Α΄181), 

απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο νηθείαο ΔΟΥ,  ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκ.Α.1447/2-12-2019 απφθαζε 

ηνπ Υθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Δηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκφζησλ Γμφδσλ (Β’  

4462),  

 ή β. ii) βεβαίσζε απφ ηελ επηρείξεζε γηα ην ζχλνιν ησλ θνξνινγεηέσλ εθξνψλ ηεο πεξηφδνπ 

απφ 01.01.2019 έσο 30.09.2019 θαη γηα ην ζχλνιν ησλ θνξνινγεηέσλ εθξνψλ απφ ηελ 

επηρείξεζε Thomas Cook Group PLC γηα ηελ ίδηα πεξίνδν. 

Οη ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηα αλσηέξσ θαηά πεξίπησζε 

δηθαηνινγεηηθά ζηνπο δηθαηνχρνπο  γηα ηνλ ζθνπφ ηεο παξνχζαο. 

 

Γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ αλαθεξφκελσλ ζηηο ππνβιεζείζεο βεβαηψζεηο ηεο πεξίπησζεο  β. ii) 

ζηνηρείσλ, ε αξκφδηα Υπεξεζία ΚΠΑ2 πξνβαίλεη ζε δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν ζε πνζνζηφ 

ηνπιάρηζηνλ 5% απηψλ. 

 

 

Άρθρο 3 

Διάρκεια και ύυος επιδόηηζης 

Γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ άξζξ. 1 ε δηάξθεηα ηεο ηαθηηθήο επηδφηεζεο αλεξγίαο παξαηείλεηαη 

θαηά έλαλ (1) κήλα, ήηνη νξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) κήλεο θαη πέληε (5) εκέξεο, φπσο  πξνβιέπεηαη 

ζηελ παξ.  10 ηνπ  άξζξ. 6  ηνπ λ.  1545/1985 (Α’  91). Η παξάηαζε  ηζρχεη θαη γηα φζνπο 

δηθαηνχρνπο  θαηά ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο  έρνπλ ήδε ππνβάιεη αίηεζε ή  έρνπλ ππαρζεί  

ζηελ ηαθηηθή επηδφηεζε αλεξγίαο. Η ζρεηηθή δαπάλε δελ δχλαηαη λα ππεξβεί ηα 4.050.000€. 
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Η ηζρχο ηεο παξνχζαο απφθαζεο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Γθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. 

 

Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Γθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

 

 

                                                 ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ 

 

 

      Ο ΤΠΟΤΡΓΟ                            Ο ΤΠΟΤΡΓΟ                                       Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 

         ΣΟΤΡΙΜΟΤ                         ΓΡΓΑΙΑ  ΚΑΙ                                     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

                                               ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΓΓΩΝ 

 

 

 

 

ΘΓΟΥΑΡΗ ΘΓΟΥΑΡΗ        ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΟΤΣΗ                        ΘΓΟΔΩΡΟ ΚΤΛΑΚΑΚΗ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

1. Γζληθφ Τππνγξαθείν (Γηα δεκνζίεπζε) 

2.       ΟΑΓΔ – Δηνίθεζε 

  α.    Γξαθείν  θ. Δηνηθεηή 

  β.    Δ/λζε Α6 

ΓΩΣΓΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνχ 

2. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέσο 

3. Γξαθείν θ. Γελ. Δ/ληή Γξγαζηαθψλ Σρέζεσλ 

Υγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Γξγαζία θαη Έληαμεο ζηελ Γξγαζία 

4. Δ/λζε Έληαμεο ζηελ Γξγαζία, Ι 
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