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                                                                                            Μαδρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2019 

 

 

Η πτώχευση της Thomas Cook και οι επιτακτικές κινήσεις της υπηρεσιακής 

Ισπανικής Κυβέρνησης 

 

Δεν έχει συμπληρωθεί μία εβδομάδα από την πτώχευση της γνωστής εταιρείας ταξιδίων, 

Thomas Cook και οι επικείμενες συνέπειές της έχουν οδηγήσει το επίπεδο της αβεβαιότητας και 

της ανησυχίας στον ύψιστο βαθμό. Στη βάση αυτή, η υπηρεσιακή Ισπανική Κυβέρνηση δεν έχει 

μείνει αδρανής, αντιθέτως έχει ήδη προχωρήσει σε σειρά ενεργειών και επικοινωνιών.  

Συγκεκριμένα, η Ισπανία έχει ήδη καταθέσει αίτημα στην Ε.Ε., με το οποίο ζητά την άμεση 

ενεργοποίηση του μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. 

Το εν λόγω Ταμείο, έχοντας διαθέσιμο το ποσό των 150 εκ. ευρώ ετησίως, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να στηρίξει εργαζόμενους που χάνουν τη δουλειά τους, εξαιτίας μεγάλων 

διαρθρωτικών αλλαγών που συνδέονται με το διεθνές εμπόριο και την παγκοσμιοποίηση. 

Πρόσβαση στους πόρους του μηχανισμού υφίσταται σε δύο διακριτές περιπτώσεις. Η πρώτη 

αφορά την περίπτωση της ομαδικής απόλυσης άνω των 500 ατόμων στην ίδια επιχείρηση και η 

δεύτερη αφορά την περίπτωση στην οποία καταγράφεται μεγάλος αριθμός εργαζόμενων ενός 

συγκεκριμένου κλάδου με απώλεια της εργασίας του σε μία συγκεκριμένη περιοχή ή σε 

γειτονικές περιοχές. Το συγκεκριμένο εργαλείο δεν χρηματοδοτεί τη γενική ανεργία και οι πόροι 

χρησιμοποιούνται ώστε να καλύψουν έως και το 60% της βοήθειας που χρειάζεται ένας 

εργαζόμενος ώστε να βρει νέα εργασία ή να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση. 

Το εν λόγω αίτημα εκ μέρους της υπηρεσιακής Κυβέρνησης κρίνεται επιτακτικό, δεδομένου του 

ότι απειλούνται να χαθούν άμεσα πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας και ακόμη περισσότερες στο 

προσεχές μέλλον. Στο συγκεκριμένο αίτημα προχώρησε και η Πορτογαλία, καθώς επίσης η 

ισπανική πλευρά αναμένει ανάλογη κίνηση από τη χώρα μας, τη Γερμανία ή την Ιταλία, τους 

τουριστικούς προορισμούς που επλήγησαν περισσότερο από την πτώχευση της εταιρείας.  

Οι κοινότητες που θα επηρεαστούν περισσότερο από κάθε άλλη, φαίνεται να είναι αυτές των 

Κανάριων και των Βαλεαρίδων Νήσων. Το νησί της Μαγιόρκα υπολογίζεται ότι θα χάσει περί 

τους 25.000 τουρίστες μόνο τον μήνα Οκτώβριο. 

Ο Βρετανικός όμιλος είχε άμεση σύνδεση με τη σχετική ομαλότητα του τουριστικού κλάδου της 

Ισπανίας, κάτι το οποίο έχει γίνει ήδη σαφές και όλες οι τελευταίες κινήσεις φαίνεται να έχουν 

στόχο την πρόληψη μίας σειράς δυσάρεστων εξελίξεων, τόσο για τον Ισπανό εργαζόμενο όσο 

και για την ισπανική οικονομία στο σύνολό της. 
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