
Στο σχέδιο νόμου «Εθνικό Σύστημα Προστασίας από την 
ανεργία και άλλες διατάξεις».

Ποος τη Βουλή των Ελλήνων,
Κυρίαρχο στόχο της Κυβέρνησης του Π ΑΣΌΚ αποτελεί η 

καταπολέμηση της ανεργίας. Της κληρονομημένης αυτή: μά
στιγάς της εποχής μας που δεν £tvat συμβιβάσιμη με τ: 1: 
σιαλισμό.

To «Εθνικό Σύστημα Προστασίας από την Ανεργία» (Ε- 
ΣΠΑ) καθιερώνεται με το προτεινόμενο σχέδιο νάυ,ου. Πε
ριλαμβάνει. με την ευρεία του έννο:α /.α: άλλα μέτεα του 
υλοποιούνται κα προωθούνται σήμερα.

Το ΕΣΠΑ αποτελεί τη συμβολή του Γπουργείου Εργα
σίας y.a·. του ΟΑΕΑ στη δημιουργία του κράτους πρόνοιας 
•του οικοσομεί η Κυβέρνηση της Αλλαγής. Για να υλοποιη
θεί στην πράξη. με καθυστέρηση πολλών δεκαετιών. το πα- 
ληό σοσιαλιστικό όραμα για προστασία από «την ασθένεια, 
τα γηρατειά, την ανέχε α και την ανεργία».

Το ιΕΕΠΑ συνδυάζει την επιδότηση εργασίας, με τη ση
μαντική διεύρυνση κα>. επέκταση των επιδομάτων ανεογίας που 
μέχρι σήμερα κάλυπταν μικρό μόνο μέρος από το σύνολο των 
■πραγματικά ανέργων. Με τις νέες ρυθμίσεις επέρχετα·. ρι
ζική Αλλαγή στο αναχρονιστικό και αναιμικό καθεστώς των 
επιδομάτων ανεργίας που έμενε σχεδόν-αναλοίωτο από - το 
1·954. Στα τρία τελευταία χρόνια, ο όλος θεσμός έχει διε- 
ρε-υνηθεί σε βάθος. ενώ έχει προετοιμαστεί κατάλλτ.λα ο δι- 
•οικητικός μηχανισμός για την υλοποίησή του, κυρίως με τον 
εκσυγχρονισμό των υπηρετών του ΟΑΕΑ. την Βρύση των 
νέων Γραφείων Εργασίας, τι ; καθιέρωση των προγραμμάτων 
επιδοτούμενης απασχόλησης ναι την αναβάθμιση, εκσυγχρονι
σμό και διεύρυνση της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Κατά την περίοδο της επιδότησης, όπως και κατά την πε
ρίοδο της προεγγραφής του άνεργου στα Γραφεία Εργασίας 
που ΟΑΕΑ. σύμφωνα και με τις αρχές του ΕΙΣΠΑ, κατα
βάλλονται προσπάθειες γ:α εύρεση εργασίας του επιϊοματού- 
χου στον ευρύτερο επαγγελματικό του κλάδο,ή για ένταξή 
του σε προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης ή επαγγελ
ματικής εκπαίδευσης. Στην περίπτωση που ο εποδοαατούχος 
αρνηθοί τις προσφερόμενες ως άνω λύσεις, τότε χάνει το δι
καίωμα επιδότησης.

" ‘Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου για τη θεσμοθέτηση του 
ΕΣ Π Α προίλέποντα: κυρίως τα ακόλουθα:

•1. Η καταβολή για πρώτη φορά στη Χώρα μα: ειδικών 
επιδομάτων ανεργίας στους νέους μέχρι 29 ετών στα αστι
κά κέντρα. Βασική προϋπόθεση για την επιδότηση αυτή είναι 
η εγγραφή του νέου για 12 μήνες στα Γραφεία Εργασίας 
του ΟΑΕΑ κ.αι η μη εύρεση εργασίας ή η ένταξή του σε 
προγραμυα επιδοτούμενης απασχόλησης ή επαγγελματικής εκ
παίδευσης. Στην πρώτη φάση της εφαρμογής του μέτρου αυ
τού η προϋπόθεση της δωδεκάμηνης προεγγραφής απορεί να 
μειωθεί, ανάλογο και με τις οικονομικές δυνατότητες του 
ΟΑΕΔ.

-2. Η επιμήκυνση του χρόνου επιδότησης και η μείωση των 
προϋποθέσεων για τη δυνατότητα τακτικής επιδότησης. Με 
το ισχύον καθεστώς για να επιδοτηθεί ένας άνεργοί, έπρεπε 
να είχε εργασθεί προηγούμενα για τρία χρόνια περίπου. Με 
το ΕΣΠΑ. r προϋπόθεση αυτή μ,ειώνεται σε 2 χρόνια, ενώ 
ελαστικόποιουνται περισσότερο οι προϋποθέσεις για ειδικές 
περιπτώσεις. Επίσης μειώνονται και ελσστικοποιούντα: ο. προ
ϋποθέσεις για τους επιδοτούμενους για πρώτη φορά, ενώ μειώ
νονται ειδικότερα (από 125 σε 100 ημερομίσθια), οι προϋ
ποθέσεις για απασχολούμενους σε εποχιακά επανγέλματα 
όπως ο: οικοδόμοι, ξενοδοχούπάλληλοι, αλιεργάτες.

,3. Η επιδότηση της απασχόλησης με επιδοτήσει: για τη 
•δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων εργασίας. Ειδικά όσον 
αφορά τη διατήρηση θέσεων, το ΕΣΠΑ προβλέπει, «την πα
ρούσα φάση,τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε περιόδους πε
ριορισμένης τουριστικής κίνησης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το ΕΣΠΑ προίλέπεται να στοιχίσει 9 δισεκατ. δραχμές, 
από τα οποία τα 3.3 δισεκ. θα προέρχονται από ίδιους πο
ιους τον Ο.ΑΕΔ και τα υπόλοιπα 5.7 δισεκ. από τον κρατι
κό προϋπολογισμό ή τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων.

Στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται και ορι
σμέ ες διατάξεις που ρυθμίζουν συναφή θέματα με την απα
σχόληση και που η αιτιολόγησή τους γίνεται nto κάτω.

Κι; κότερα τα επί μέρους άρθρα του προτεινομενου σχε
δίου νόμου προβλέπουν τα ακόλουθα:

Άρθρο 2.
Το άρθρο αυτό, ορίζει ότι επιδοτούνται οι νεοεισερχόμε- 

νοι νέο: και νέες στην αγορά εργασίας. Καταβάλλεται ειδικό 
επίδομα σε άνεργους που έχουν συμπληρώσει το 20ο μέχρι 
το 29ο έτος της ηλικίας τους και δεν είναι ασφαλισμένοι 
στον κλάδο ανεργίας.

Οι προϋποθέσεις, καθορίζονται με την παράγρασο 1 του 
άρθρου 2. όπου αναφέρεται. ότι οι νέοι πρέπει να έχουν συ
μπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους και οι άνδρες να 
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να 
έχουν απαλλαχτεί νόμιμα απ' συτές.

Με το εδάφιο β' της ίδιας παραγράφου, ορίζεται ότι ο: 
νέοι για να δικαιούνται επιδότησης, πρέπει να είναι γραμμέ
νοι στα ειδικά Μητρώα Ανέργων Νέων του ΟΑΕΑ κα> να 
μην είναι ενταγμένοι σε κάποια βαθμίδα ή μορφή εκπα δευ- 
σης και ο: άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις. Γ ;

‘Με το εδάφιο γ' ορίζεται ότι για την επιδότηση, οι νέοι 
πρέπει να έχουν μείνει άνεργοι 1 χρόνο μετά την εγγραφή 
τους στα προαναφερθέντα Μητρώα. Αηλαδή, αν μέσα σε 1 
χρόνο από την εγγραφή τους, δεν τους έχει προσσεσθεί ή 
δεν έχουν βρει εργασία, τότε αρχίζει η επιδότησή τους από 
τον ΟΑΕΑ. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν ο άνεργος βρει μια ευ
καιριακή απασχόληση δύο μηνών στον 1 χρόνο της αναμονής 
για κανονική εργασία, χάει το δικαίωμα για επιδότηση.

Με την παράγραφο 2 ορίζεται το ύψος του επιδόματος 
και η διάρκειά του.

Με την παράγραφο 3 καθορίζονται ο: περιπτώσεις των 
ατό»ων που δεν δικαιούνται επιδότησης.

Με την παράγραφο 4 ορίζεται η στέρηση του επιδόματος 
για όσους δεν δέχονται ν’ απασχοληθούν σε προτοερόμενες 
από τον ΟΑΕΑ εργασίες ή δεν αποδέχονται την επαγγελματι
κή κατάρτιση ή μετεκπα δευση που πσοτείνεται από τον
ΟΑΕΑ.

Με την παράγραφο 5 ορίζονται οι λεπτομέρειες ε.σαρμογής 
του άοθρου.
' Με την παράγραφο 6 ορίζεται ότι το επίδομα του άρθρου 
2 κ-’λλάσσετα: από κάθε φόρο.

Με την παράγραφο 7 προβλέπεται η εφαρμογή του' σε 
πρώτο στάδιο, στις περιοχές των Νομών Αττικής κ.αι Θεσ
σαλονίκης, ενώ επέκταση της εφαρμογής του μπορεί να γίνε
ται, με αποφάσεις του Τπουργού Εργασίας, σταδιακά κατά 
Νομούς ή σε όλες τις περνοχέςτης Χώρας.

·; Άρθρο 3.
Το άρθρο αυτό, προσδιορίζει την έννοια του άνεσγου κ.αι 

καθορίζει ποιοι δεν θεωρούνται άνεργοι.

. Άρθρο 4.

Με το άρθρο 4 ορίζονται οι διατάξεις σύμφωνα με τις 
οποίες αναμορφώνονται- οι προϋποθέσεις επιδότησης.

Με την παράγραφο 1 δ ν.αιούνται επιδόματος, άνεογοι που 
έχουν πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση 
ανεργίας του ΟΑΕΑ. στους τελευταίους 14 μήνε; πριν τη 
λύση της εργασιακής τους σχέσης. Δεν υπολογ'ζονται τα ημε
ρομίσθια των τελευταίων 2 μηνών.

Μ: την παράγραφο 2 μειώνεται ο χρόνος προηγούμενης 
απασχόλησης για να έχουν δικ.α'ωμα τακτικής επιδότησης 
ορισυιένες κατηγορίες εποχιακά απασχολθυμένων όπως ο: οι
κοδόμο: στις περιοχές των Νομών Αττικής και Θεσσαλονί
κης. οι εργαζόμενοι ·σε τουριστικά επαγγέλματα και ο: εργά-
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τες μηχανοκινήτων μέσων αλιείας. Για εττιϊότηση στην περί
πτωση αυτή, αρκούν 100 ημερομίσθια αντί για 125.

Αρθρο ο.
Με το άρθρο 5 γίνονται ευνοϊκότερες ο; προϋποθέσεις για 

τον άνεργο -ου επιδοτείται για πρώτη φορά.
' Με την παράγραφο 1, ένας άνεργος στην περίπτωση αυτή, 
για να επιδοτηθεί πρέπει να έχει —εκτός από τ.ς προϋπο
θέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4— και από 80 ημερομί
σθια το χρόνο στα αμέσως προηγούμενα από την επιδότηση 
2 χρόνια. Με τον τρόπο αυτό, η προϋπόθεση γίνεται ευνοϊ
κότερη, αφού μειώνεται κατά 1 χρόνο (80 ημερομισ-Sia) η 
απαιτοΰ.μενη απασχόληση για πρώτη επιδότηση.

Me την παράγραφο 2, για πρώτη φορά παρέχεται δυνατό
τητα να επιδοτηθεί και άνεργος που απασχολήθηκε .2 χρόνια, 
εφόσον έχει 200 ημερομίσθια, από τα οποία 80 τουλάχιστον 
κά-3ε χρόνο.

Άρθρο 6.
' Με το άρθρο αυτό επιμηκύνεται η διάρκεια της επιδότη
σης ανάλογα με τον αριθμό των ημερομισθίων που έχει πραγ
ματοποιήσει ο ασφαλισμένος, ενώ χορηγείται κατά περίπτωση 
και επιδότηση όταν παρατείνεται η ανεργία. (Επίσης, για πρώ
τη φορά, υπάρχει μέριμνα για την επιμήκυνση της επιδότησης 
μέχρι και 8 μήνες για όσους έχουν συμπληρώσει το 49ο έτος 
της ηλικίας τους κατά την έναρξη της επιδότησης, επειδή 
στις περιπτώσεις αυτές είναι αυξημένοι οι κίνδυνοι της ανερ- 
γ ίας. > " ι ’

Ά^θρο 7.ι

Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, ορ ζεται ότι στε
ρείται του επιδόματος, άνεργος που δεν δέχεται προσφερομε- 
νη εργασία στον ευρύτερο επαγγελματικό του κλάδο, ίεδώ πε
ριλαμβάνεται καί η περίπτωση των προγρατμμάτων επιδοτού
μενης απασχόλησης), ή δεν δέχεται προσφερόμενα εκπαιδευτι
κά προγράμματα. Παράλληλα, παρέχεται εξουσιοδότηση στον 
Υπουργό Εργασίας, για την ταξινόμηση —κατά καττιγορίες-— 
σε ευρείες ομάδες των διαφόρων επαγγελμάτων, ώστε να δι
ευρύνονται οι προσφερόμενες ευκαιρίες απασχόλησης στους 
άνεργους ανάλογα με τον ευρύ επαγγελματικό τους κλάδο.

Με την παράγραφο 2, το ύψος του επιδόματος ανεργίας 
καθορίζεται κατά τρόπο ενιαίο.

Με την παράγραφο 3, προσαυξάνεται κατά 10% το επίδο
μα ανεργίας για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας 
του ανέργου, ενώ πριν η επιδότηση ήταν μέχρι 70% του κατα 
περίπτωση καταβαλλόμενου επιδόματος ανεργίας.

Με την παράγραφο 5, αντικαθίστανται οι παράνραφοι 9 
και 10 του άρθρου 27 του ΝΑ. 2901/54 και έτσι διπλα
σιάζεται ο χρόνος παραγραφής της ε'σπραξης και της αξίω
σης για επιδότηση που φτάνει έτσι στις 60 ημέρες.

Άρ-3ρο 8.
Ο ΟΑΕΛ επιδοτεί επιχειρήσεις και γενικά εογοδότες, 

σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 1202/82. Στο ΕΣ Π Α, 
περιλαμίάνοντα: και αυτές ο; ρυθμίσεις. Στα προγράμματα 
επιδοτούμενης απασχόλησης περιλαμβάνονται και οι επιδοτή
σεις του ΟΑΕΛ σε Δήμους. Κοινότητες και Κοινωφελείς επι
χειρήσεις για την προσωρινή απασχόληση ανέργων ". κοινω
φελή έσγα όπως ρυθμίζονται και από το άρ-5ρο 28 του Ν. 
•1202/82.

Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, διευρύνεται η 
επιδότηση νέων θέσεων εργασίας, ώστε να περιληφθσύν και 
θυγατρικές επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοί- 
κησης'( ΟΤΑ) .

Με την παράγραφο 2, επιδοτούνται ξενοδοχειακές επιχειρή
σεις που λειτουργούν εποχιακά, εφόσον συνεχίζουν την απασχό
ληση των εργαζομένων και κατά την περίοδο που έχουν μι
κρή κίνηση, λόγω εποχής, ή διέκοπταν άλλοτε τη λειτουρ
γία τους.

Ετσι, δημιουργείτα: κίνητρο για τη συνέχιση της λει
τουργίας τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι προϋπο

θέσεις και οι όρο: επιδότησης ορίζονται οτην ίδια παρά
γραφο.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 οι επιδοτήσεις προς τις ξε
νοδοχειακές αυτές επιχειρήσεις, απαλλάσσονται απο κάθε 
φόρο.

Άρ·5ρο 9.
Με το άpSpo αυτό, προίλέπεται η δυνατότητα έκτακτης 

οικονομικής εν σχυσης στους Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες 
που επιστρέφουν για μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Νο
μοθετείται έτσι, ένα κίνητρο για μόνιμη εγκατάσταση των 
προσφύγων στη χώρα τους, ενώ ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνε- 
ται για όσους δεν έχουν πόρους και άμεση δυνατότητα εξεύ
ρεσης εργασίας.

'Ap-Spo 10.
Για πρώτη φορά, προβλέπεται με τις διατάξεις του άρ

θρου αυτού η δυνατότητα επιδότησης των μαθητών που εκ
παιδεύονται στις Μονάδες του ΟΑΕΙΛ, έτσι ώστε να καλό-' 
πτονται οι βασικές τους ανάγκες και να διευκολύνεται η 
απορρόφησή τους, στην αγορά εργασίας για την πρακτική 
τους εξάσκηση, στα πλαίσια και της σωστής λειτουργίας 
του συστήματος μαθητείας. Το παρεχόμενο επίδομα, μπορεί: 
να ανέρχεται μέχρι το 50% του ημερομισθίου του ανειδίκευ
του εργάτη που ισχύει κάθε φορά. Λ <tx:.

Τα καταβαλλόμενα επιδόματα, απαλλάσσονται από κάθε 
φόρο.

Άρθρο 111.

Με τη διάταξη αυτή, προβλέπεται η δυνατότητα παραχώ
ρησης σε φορείς του Δημόσιου Τομέα, ΟΤΑ, κλπ., προ'-όντων 
που παράγονται στα ειδικά Κέντρα Εκπαίδευσης και Εφαρμο
σμένης Τεχνολογίας του ΟΑΕΔ.

Η διάθεση των προϊόντων αυτών, οι opot και οι προϋπο
θέσεις παραχώρησης, καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουρ-; 
γού ‘Εργασίας. · .) ν·. σ

Με την ίδια διάταξη, συμπληρώνονται ρυθμίσεις της ισχύ-ί 
ουοας νομοθεσίας με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα διά
θεσης ποοϊόντων των λοιπών εκπαιδευτικών Μονάδων του 
C-ΛΈΙΔ (άρθρο 13 Ν. 709/77).

Άρθρο 12.

Μ·ε το άρθρο αυτό, το διδακτικό προσωπικό που εργάζε
ται με ωριαία αποζημίωση στ ς εκπαιδευτικές Μονάδες του 
ΟΑΕΔ. -με σύμβαση έργου, δικαιούται δώρου Πάσχα και Χρι
στουγέννων.

Σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι η δημιουργία κινήτρου 
για την προσέλκυση υψηλής στάθμης μη - μόνιμου εκπαιδευ
τικού προσωπικού.

Άρθρο 13.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του ΕΕΠΑ. κρίνεται ανα

γκαία η ανάπτυξη μηχανογραφικού συστήματος από τον ΟΑ
ΕΔ -και η αύξηση των θέσεων των κοινωνικών λειτουργών. 
Με το άρθρο αυτό, προβλέπεται η σύσταση νέων θέσεων του 
•προσωπικού των ανωτέρω ειδικοτήτων, που είναι αναγκαίες.

Άρθρο 14.

Ο ΟΑΕΔ. απαλλάσσεται από την εισφορά υπέο του Τα
μείου Ασφαλι'σεως Εκπροσώπων Υπαλλήλων των Εργατικών 
Επαγγελματικών Οργανώσεων. Διασφαλίζεται έτσι η μερική 
αύξηση των πόρων του Οργανισμού που είναι ιδιαίτερα ανα
γκαία στα πλαίσια του υψηλού κόστους του ΒΣΠΑ.

Άρθρο 15.
1 Καθιερώνονται ατέλειες υπέρ του ΟΑΕΔ από φόρους, δα
σμούς και εισφορές υπέρ του Δημοσίου και Τρίτων. Με τον 
τρόπο αυτό, επέρχεται -εξομοίωση και για τον ΟΑΕΔ των 
προνομίων που έχει το ΙΚΑ. Παράλληλα, για την αντιμετώ
πιση των δαπανών του Οργανισμού προβλέπεται η ενίσχυση 
από τα αποθεματικά του κλάδου ανεργίας - στράτευσης του 
C/'ΤΛ. Δεν περιλαμβάνονται εδώ οι ισχύουσες κρατήσεις 
υπέρ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
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Άρθρο 16.

Στο άρθρο 2υτό περιλαμβάνονται τελικές κα: υεταβατι- 
-/.ές διατάξεις.

Στην παράγραφο 1. αντικαθίσταται η διάταξη τον Νόμον 
20")4 -ον καθορίζει το ύψος της εισφοράς για τπ στράτευ
ση, των βιομηχανικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην «πε
ριοχή τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης» και παρέχετα; η 
νατοτητα να υπαχθούν και ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις 
που στην ουσία ε'ναι βιομηχανικές, ενώ εμφανίζονται <·>ς εμπο- 
ρ:κές και 'ϊίαφεύγονν έτσι από τη νόμιμη εισφορά που κατα
βάλλουν όλες οι βιομηχανίες.

1 Με την παράγραφο 2. ερμηνεύεται η παράγραφος 3 τον 
άοθρου 17 του Ν.Λ. 2961.

ίΜε τη*/ παράγραφο 3, καθορίζονται μεταβατικά θέματα 
■ύψους επιδόματος ανεργίας που εξακολουθεί να καταβάλλε
ται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις, μέχρι την έκ
δοση των υπουργικών αποφάσεων της παραγράφου 2 του άρ
θρου 7 του Σχεδίου Νόμον.

' Mk την παράγραφο 4 καθορίζεται η ενίσχυση των απ θε
ματικών του κλάδου ανεργίας - στράτευσης.

Με την παράγραφο 5 προβλέπεται προθεσμία έγγραφης 
των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας ανέργων ν£ων που 
'έχουν τις προϋποθέσεις για την εγγραφή τους.

1 Αθήνα, 21 Φεβροναρί ν 1985

Οι Γπουργοί -
Προεδρίας της Κυβέρνησης Εθν. Οικονομίας
ϋ· . . Οικονοαικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΖΑΡΗΕ . ‘ ΓΕΡ. ΑΡΣΕΝΗΣ

X. Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΕΓΓΑίΤ. ΠΑΝΝΟΠΟΓΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ

«Εθνικό σύστημα προστασίας από την'ανεργία 
,. και άλλες συναφείς διατάξεις».

Άρθρο 1. ■
Γενικές διατάξεις. -

Στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑ 
ΕΔ) ανατίθεται η εφαρμογή aat λειτουργία εθνικού συστή
ματος προστασίας -από την χ/εργία (ΕΣΠΑ) με σκοπό την 
προστασία των εργαζόμενων από την ανεργία σύμφωνα με τις 
επόμενες διατάξεις.

Άρθρο 2.
Επιδότηση νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας.

1. Ο Ο.ΑΕΛ καταβάλλει ειδικό επίδομα σε άνεργους νέους 
ηλικίας μέχρι 29 ετών συμπληρωμένων, εφόσον:

α) έχουν συμπληρώσει το 20ό έτος της ηλικίας τους και 
οι άνδρες έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρε
ώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα, __

* εγγρσφούν στα ειδικά μητρώα x/έργων νέων που τηρεί 
ο ΟΑΕΔ, μέσα σε τρεις μήνες από τη συμπλήρωση του 20:υ 
έτους της ηλικ.ίας τους ή από την απόλυσή τους από το στρα
τό ή την απαλλαγή τους από τις στρατιωτικές τους υποχρε
ώσεις. Οι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές οποιασδήποτε εκί 
παιδευτικής βαθμίδας πρέπει να εγγραφούν στα ίδια μητρώα 
μέσα σε 3 μήνες αφέτου λάβουν τον τίτλο σπουδών τους. Αν 
διακοψου*/ τ ς σπουδές, η εγγραφή πρέπει'να γίνει μάσα σε 3 
μήνες από τη διακοπή ή το αργότερο μέσα σε 2 μήνες από τη

λήξη του σπουδαστικού έτους στ: οποί: φοιτούσαν όταν διέκο
ψαν τις σπουδές τους. Για Έλληνες μαθητές, σπουδαστές 
ή φοιτητές του εξωτερικού η προθεσμία ορίζεται τετράμηνη 
για όλες τις περιπτώσεις και αρχίζει από την ημέρα επανόδου 
τους στην Ελλάδα.

γ) παραμείνουν άνεργο: για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 
12 μηνών από την ημέρα εγγραφής τους στα ειδικά μητρώα, 
χωρίς να υπολογίζεται τυχόν χρόνος ασθένειας του x/έργθυ ή 
ευκαιριακής και μέχρι 2 μήνες απασχόλησή του.

2. Το επίδομα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα 5 μη
νών κατά ανώτατο όριο από την ημέρα που θεμελιώνεται το 
δικαίωμα για επιδότηση. Το ποσό δεν μπορεί να είναι μεγα
λύτερο από 20 ούτε μικρότερο από 8 ημερήσια επιδόματα ανερ
γίας το μήνα.

3. Δεν δικαιούνται επίδομα:

α) όσο: μετά την παραπάνω εγγραφή τους στα μητρώα χ/ερ- 
γων πραγματοποίησαν 80 ημερομίσθια σε συνεχή ή διαλειπου- 
σα απασχόληση ή ασκούν οποιοδήποτε ελευθέριο ή άλλο επάγ- 
γελμα,

β) οι σύζυγοι ή τα παιδιά που απασχολούνται-σε επιχείρη
ση του ή της συζύγου, του πατέρα ή της μητέρας,

γ) όσοι συνταξιοδοτούνται ή έχουν -σύζυγο που εργάζεται 
ή συνταξιοδοτείται ή λαμβάνει το παραπάνω ειδικό επίδομα,

δ) όσοι έχουν επιδοτηθεί για ανεργία,

ε) όσο: απασχολούνται σε γεωργικές, δασικές ή κτηνοτρο- 
φικές εργασίες.

4. Ο άνεργος που δεν αποδέχεται απασχόληση που του προσ- 
φέρεται και ιδίως σε βραχυχρόνια προγράμματα κοινωφελών έρ
γων του· δημοσίου των Ο.Τ.Α. ή επιχειρήσεων που εποπτεύον
ται από ΟΤΑ ή αρνείται να υποβληθεί σε επαγγελματική κα- 
κάρτιση ή μετεκπαίδευση σε εκπαιδευτική μονάδα του 
Ο.Α.Ε.Δ. ή φορέα που συνεργάζεται με τον Ο.Α.Ε.Δ., στε
ρείται το δικαίωμα επιδότησης.

5. Με αποφάσεις του Γπουργού Εργασίας, που εκδίδοντα! 
με πρόταση του δ.σ. του ΟΑΕΔ. καθορίζονται:

α) το ύψος του επιδόματος που καταβάλλεται κάθε φορά 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 2, καθώς και η· 
διάρκεια καταβολής του. Το επίδομα αυτό μπορεί να ορίζεται 
γενικά για όλους ή για ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων ανα- 
λογα με την ηλικία τους, την οικογενειακή ή οικονομική 
τους κατάσταση, ή κατά περιοχές της χώρας

. ί) η -διαδικασία και τα κατά περίπτωση δικαιολογητικ-ά 
που απαιτούνται για την καταβολή του επιδόματος,

γ) ο έλεγχος ανεργίας, αναστολής ή διακοπής της επιδό
τησης κα; ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος για την είσ
πραξη του επιδόματος,

δ) κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή 
των διατάξεων του παρόντος.

6. Τα επιδόεατα που καταβάλλονται σύμφωνα με τις δια
τάξεις αυτού του άρθρου απαλλάσσονται από κ-άθε φόρο τέ
λη χαρτοσήμου, κα: γενικά από κρατήσεις για το δημόσιο 
■και τρίτους, δεν εκχωρούνται και δεν κατάσχονται.

Άρθρο 3

Τακτική επιδότηση ανεργίας.

1. Άνεργος θεωρείται εκείνος που μετά τη λύση τής εργα
σιακής σχέσης αναζητεί εργασίαν, αποδέχεται να απασχοληθεί 
σε εργασία που του προσφέρεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
του Ο.Α.Ε.Δ. στον ευρύτερο επαγγελματικό του κλάδο ή δέχε
ται να παρχ/.ολουθήσει προγράμματα επαγγελματικής εκπαί
δευσης ή μετεκπαίδευσης και γενικά επωφελείται από κάθε 
περίπτωση δυνατότητας για απασχόληση.

2. Δεν θεωρούνται ά/εργο’·:


