
 

 

 

Αζήλα 19/03/2012 

Πξόηαζε Νόκνπ 

 

Θέκα: «ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΩΝ ΑΝΔΡΓΩΝ ΚΑΗ ΚΤΡΗΩ ΣΩΝ 

ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΗΑ ΑΝΔΡΓΩΝ» 

 

Αηηηνινγηθή έθζεζε 

Δπί ηεο αξρήο ηεο Πξόηαζεο Νόκνπ ηνπ ΤΡΗΕΑ ¨Μέηξα πξνζηαζίαο ησλ 

αλέξγσλ θαη θπξίσο ησλ καθξνρξόληα αλέξγσλ¨. 

 

Κξίζε θαη αλεξγία. 

Ζ θξίζε, ζηηο δίλεο ηεο νπνίαο θιπδσλίδεηαη ε παγθφζκηα θαη ε ειιεληθή νηθνλνκία, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ αξρηθή ηεο κνξθή θαη έθθξαζε σο θξίζε ηνπ παγθφζκηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, βαζαίλεη θαη κεηνπζηψλεηαη ζε θξίζε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαη θπξίσο ηεο λενθηιειεχζεξεο δηαρείξηζήο ηνπ. 

Ζ Διιάδα, ε αλάπηπμε ηεο νπνίαο βαζίζηεθε ζηα ζαζξά αλαπηπμηαθά κνληέια θαη 

ζηηο πνιηηηθέο ηεο Ν.Γ. θαη ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. θαζʼ φιε ηε κεηαπνιηηεπηηθή πεξίνδν, 

βξέζεθε ʼʼαλνρχξσηεʼʼ κπξνζηά ζηελ ζθνδξή, βαζηά θαη γξήγνξα θιηκαθνχκελε 

θξίζε κε δξακαηηθά απνηειέζκαηα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία. 

Ο θαπηηαιηζκφο κε αθνξκή ηελ παξνχζα θξίζε ηνπ θαη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα ηελ 

μεπεξάζεη κε ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ θεθαιαίνπ εληείλεη ηνλ βαζκφ 

εθκεηάιιεπζεο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο, θνληνξηνπνηεί ηα φπνηα θεθηεκέλα 

δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ, δηαιχεη ηηο φπνηεο δνκέο θαη ζεζκνχο είραλ 

δεκηνπξγεζεί γηα ηελ ππνηππψδε έζησ δπλαηφηεηα ππεξάζπηζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. 



Ζ πξψηε δεθαεηία ηνπ 21νπ αηψλα ραξαθηεξίδεηαη απφ καδηθή αλεξγία θαη 

ππναπαζρφιεζε-εκηαπαζρφιεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζʼ νιφθιεξν ηνλ θφζκν, 

ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Διιάδα. 

Ζ χπαξμε καδηθήο αλεξγίαο ζηελ επνρή καο, παξά ηελ ηεξάζηηα αλάπηπμε ησλ 

παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη ηελ ζπλεπαθφινπζε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο 

εξγαζίαο, απνδεηθλχεη κε ηνλ πην ζαθή θαη θαηεγνξεκαηηθφ ηξφπν φηη ν 

θαπηηαιηζκφο, σο νηθνλνκηθφ ζχζηεκα νξγάλσζεο ηεο θνηλσλίαο, δελ κπνξεί λα 

εμαζθαιίζεη πιήξε θαη πνηνηηθή απαζρφιεζε γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο θαη 

αδπλαηεί λα εμαιείςεη ηελ αλεξγία. 

Σν κέγεζνο ηεο αλεξγίαο θαη νη απμνκεηψζεηο ηνπ είλαη ζπλάξηεζε ηνπ ηξφπνπ 

αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ηνπ ίδηνπ ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Έσο ηα κέζα πεξίπνπ ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ʼ70 ην κέγεζνο ηεο αλεξγίαο αθνινπζνχζε ηελ πεξηνδηθφηεηα ησλ 

θχθισλ αλάπηπμεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο, ζηε ζπλέρεηα φκσο, αλεμαξηήησο 

ηεο πεξηνδηθφηεηαο χθεζεο θαη αλφδνπ, ηα πνζνζηά ηεο αλεξγίαο θηλνχληαη κφλν 

αλνδηθά. Ζ εμίζσζε «αλάπηπμε = αχμεζε απαζρφιεζεο = κείσζε αλεξγίαο» δελ 

ιεηηνπξγεί πιένλ ζην ζχγρξνλν ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Τπάξρεη βέβαηα 

κηθξή δηαθχκαλζε, αιιά ηα πνζνζηά ηεο αλεξγίαο δηαηεξνχληαη ζε πςειά επίπεδα. 

Γηʼ απηφ γίλεηαη ιφγνο φηη κεηά ηελ θξίζε ζα έρνπκε «άλεξγε αλάπηπμε», δειαδή 

αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ρσξίο δξαζηηθή κείσζε ηεο αλεξγίαο. 

Ζ αλεξγία ζηελ Διιάδα. 

Μέρξη θαη ηα κέζα ηνπ ʼ70 ε αλεξγία ζηελ Διιάδα θπκαίλνληαλ ζε ζρεηηθά ρακειά 

επίπεδα, ηεο ηάμεο ηνπ 4-5%. Σελ ηειεπηαία φκσο ηξηαθνληαεηία βξίζθεηαη κφληκα ζε 

πςειά επίπεδα, μεπεξλψληαο ζηαζεξά ην 7-8%. Μάιηζηα, ηελ δεθαεηία 1996-2005, 

πνπ ραξαθηεξίζηεθε απφ πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο , ε αλεξγία θηλήζεθε ζηα 

πςειφηεξα επίπεδα ηεο κεηαπνιηηεπηηθήο πεξηφδνπ, ηεο ηάμεο ηνπ 10-12% ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Ζ δηαηήξεζε απηψλ ησλ πςειψλ πνζνζηψλ αλεξγίαο νθείιεηαη 

θπξίσο ζηελ έληαζε ησλ ξπζκψλ ηδηνπνίεζεο απφ ην θεθάιαην ηνπ επηπιένλ 

παξαγφκελνπ πινχηνπ εμ αηηίαο ηεο ζεκαληηθήο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο 

εξγαζίαο. Σν γεγνλφο ινηπφλ «ζπλχπαξμεο» πςειψλ ξπζκψλ αλάπηπμεο θαη πςειψλ 

πνζνζηψλ αλεξγίαο επηβεβαηψλεη ηελ ζέζε ηεο Αξηζηεξάο, φηη ε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη κεγέζπλζε δελ είλαη α-ηαμηθή θαηεγνξία, δελ παξάγεη αθʼ εαπηήο 

ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη γηα ην θεθάιαην θαη γηα ηελ εξγαζία. 

Σν ήδε πςειφηαην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο ζηε ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα(πξν 

2010), έρεη πιένλ - ζηελ επνρή ηνπ κλεκνλίνπ- ιάβεη εθξεθηηθέο δηαζηάζεηο θαζψο 

θαη κφληκν ραξαθηήξα (καθξνρξφληα άλεξγνη) ζηηο κηζέο, ζρεδφλ, πεξηπηψζεηο ησλ 

αλέξγσλ. 

πγθεθξηκέλα, ηα πνζνζηά αλεξγίαο (20,9%), πνπ αλαθνίλσζε ε ΔΛΣΑΣ γηα ηνλ 

Ννέκβξην ηνπ 2011 έρνπλ ζπάζεη ζηε ρψξα καο φια ηα ηζηνξηθά ξεθφξ. 

Σν 48,2% ζηνπο λένπο κέρξη 24 ρξνλψλ είλαη άλεξγνη θαη ζπληεξνχληαη απφ ηνπο 

γνλείο ηνπο. 

Οη καθξνρξφληα άλεξγνη απνηεινχλ ην 46,2% ησλ αλέξγσλ ην αʼ ηξίκελν ηνπ 2011 

έλαληη 44,6% ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2010. 



Απηά ηα πνιχ πςειά πνζνζηά αλεξγίαο -θαη εηδηθφηεξα ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο 

θαη ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ- «δελ έπεζαλ απφ ηνλ νπξαλφ», αιιά είλαη ην απνηέιεζκα 

ησλ βάξβαξσλ κλεκνληαθψλ πνιηηηθψλ ηεο πξνεγνχκελεο θπβέξλεζεο Γ. 

Παπαλδξένπ ηνπ ΠΑΟΚ, ηηο νπνίεο ζπλέρηζαλ θαη ζπλερίδνπλ νη θπβεξλήζεηο 

ζπλεξγαζίαο ΠΑΟΚ-ΝΓ-ΛΑΟ θαη ελ ζπλερεία ΠΑΟΚ θαη ΝΓ ηνπ Λ. 

Παξαδήκνπ. 

Ζ πξαγκαηηθή φκσο αλεξγία, ηα πξαγκαηηθά πνζνζηά ηεο, είλαη θαηά πνιχ 

πςειφηεξε απηήο πνπ αλαθνηλψλεη ε ΔΤΔ. χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

Δξγαζίαο ηεο ΓΔΔ είρε μεπεξάζεη ζηα ηέιε ηνπ 2011 ην 22% (1.200.000 

αλέξγνπο) θαη ζα θηλεζεί κέζα ζην 2012 πξνο ην 26% (1.500.000 αλέξγνπο) κε 

θύξηα ζύκαηα ηνπο λένπο θαη ηηο γπλαίθεο. 

Δίλαη επίζεο γεγνλφο φηη ε πξαγκαηηθή αλεξγία ζπλεηδεηά θαη πνιηηηθά ππνεθηηκάηαη 

απφ ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο, φρη κφλνλ ηεο Διιάδαο, αιιά θαη ηεο 

Δ.Δ. θαη ησλ ππφινηπσλ θξαηψλ. 

Ο νξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ ( «…άηνκα ειηθίαο 15 εηψλ θαη άλσ ηα νπνία ηελ 

εβδνκάδα αλαθνξάο είηε εξγάζηεθαλ έζησ θαη κία ψξα κε ζθνπφ ηελ ακνηβή ή ην 

θέξδνο, είηε εξγάζηεθαλ ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε, είηε δελ εξγάζηεθαλ αιιά 

είραλ κηα εξγαζία ή επηρείξεζε απφ ηελ νπνία απνπζίαδαλ πξνζσξηλά» ), αιιά θαη ε 

κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ΔΤΔ, φπσο θαη EUROSTAT, γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξεπλψλ ηεο, βαζίδεηαη ζηνπο νξηζκνχο πεξί απαζρνινχκελνπ 

θαη άλεξγνπ ηνπ Γηεζλνχο Γξαθείνπ Δξγαζίαο (ΓΓΔ). 

ʼ απηή ηε βάζε δελ ππνινγίδεηαη σο άλεξγνο: 

Όπνηνο έρεη παξαηηεζεί απφ ηελ πξνζπάζεηα αλεχξεζεο εξγαζίαο ή δελ αλαδήηεζε 

εξγαζία ηνλ ηειεπηαίν κήλα. 

Όπνηνο ππναπαζρνιείηαη ζε κηα εξγαζία, πνπ έσο πξφηηλνο ήηαλ ε «δεχηεξή» ηνπ 

απαζρφιεζε. 

Ο εξγαδφκελνο ζε νηθνγελεηαθή επηρείξεζε σο βνεζφο. 

Όπνηνο παξαθνινπζεί πξφγξακκα θαηάξηηζεο, είλαη καζεηεπφκελνο ή 

εθπαηδεπφκελνο ππάιιεινο. 

Ο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο πνπ δειψλεη φηη βξίζθεηαη ζε «δηαθνπέο» ή δελ 

εξγάζηεθε ζηελ επηρείξεζή ηνπ ιφγσ έιιεηςεο πειαηείαο. 

Δπηδόηεζε αλεξγίαο. 

Σν πθηζηάκελν θαη ηζρχνλ ζήκεξα ζηελ Διιάδα ζχζηεκα κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία 

απφ ηελ αλεξγία είλαη ειιηπέζηαην, αλεπαξθέο θαη πξνζβιεηηθφ ηεο πξνζσπηθήο 

αμηνπξέπεηαο ησλ πνιηηψλ ηεο ρψξαο θαη δηθαίσο ζεσξείηαη, καδί κε απηφ ηεο 

Μεγάιεο Βξεηαλίαο, ην πιένλ ππνηππψδεο ζηελ Δπξσδψλε. 

Βαζηθφ άμνλα γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηελ αλεξγία απνηειεί ην επίδνκα αλεξγίαο. 



Σν χςνο ηνπ πνζνχ ηνπ επηδφκαηνο αλεξγίαο απαξηίδεηαη απφ ην βαζηθφ επίδνκα 

αλεξγίαο θαη ηηο πξνζαπμήζεηο ιφγσ νηθνγελεηαθψλ βαξψλ. Σν βαζηθφ επίδνκα 

αλεξγίαο κέρξη ζήκεξα (απφ 1.5.2009) αλεξρφηαλ ζηα 461,5 επξψ ην κήλα θαη 

αληηζηνηρνχζε ζην 55% πεξίπνπ ηνπ εκεξνκηζζίνπ ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, 

αλεμάξηεηα αλ ν άλεξγνο ακεηβφηαλ κε κεληαίν κηζζφ ή εκεξνκίζζην. Ήδε φκσο κε 

ηελ πξάμε ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο 14εο Φεβξνπαξίνπ 2012 κεηψζεθε ζηα 359 

επξψ κεληαία. Με ηέηνην επίδνκα δελ είλαη παξάμελν φηη γηα ην 77% ησλ αλέξγσλ 

θχξηα πεγή ζπληήξεζεο ηνπο απνηεινχλ ηα άιια άηνκα ηνπ λνηθνθπξηνχ. 

Δάλ ην χςνο ηνπ επηδφκαηνο αλεξγίαο απνηειεί χβξε γηα ηελ αμηνπξέπεηα θαη ην 

επίπεδν δηαβίσζεο ην αλέξγνπ, ηφηε ην επίδνκα ζηνπο καθξνρξφληα άλεξγνπο (κεηά 

ηελ ιήμε 12κελεο ηαθηηθήο επηδφηεζεο) είλαη εμεπηειηζκφο θαη ζπξψμηκν ζηελ 

εμαζιίσζε – 200 επξψ ηνλ κήλα, γηα δηάζηεκα κέρξη 12 κήλεο θαη κε πξνυπνζέζεηο 

ηφζν δχζθνιεο πνπ ηειηθά επηδνηνχληαη γηʼ απηφ ην δηάζηεκα κφλν θάπνηεο 

εθαηνληάδεο απφ ηνπο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο καθξνρξφληα αλέξγνπο. 

Σα ίδηα θαη ρεηξφηεξα κε ην επίδνκα ζε λένπο 20-29 εηψλ εθφζνλ είλαη άλεξγνη θαη 

παξακείλνπλ ζηα κεηξψα αλέξγσλ γηα έλα ρξφλν, 73.37 επξψ ην κήλα, γηα δηάζηεκα 

πέληε κελψλ, ην νπνίν κάιηζηα ην παίξλνπλ ειάρηζηνη απφ απηνχο/εο. 

Γίλεηαη θαλεξφ, κεηά ηα παξαπάλσ, φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ αλέξγσλ, θαη ηδηαίηεξα 

φζνη είλαη καθξνρξφληα άλεξγνη, δελ παίξλνπλ νχηε έλα επξψ, έπεηηα απφ ηηο 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ΝΓ θαη ΠΑΟΚ ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

Απφ ην ζχλνιν ησλ αλέξγσλ κφλν έλα πνζνζηφ πεξίπνπ 40% επηδνηείηαη, κε φπνην 

επίδνκα επηηξέπνπλ νη ειάρηζηνη πφξνη πνπ δηαηίζεληαη (σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ) θαη νη 

«πξνθξνχζηεηεο» πξνυπνζέζεηο επηδφηεζεο θαηά θαηεγνξία αλέξγσλ. 

Παξά ηελ απειπηζηηθή θαηάζηαζε ησλ αλέξγσλ ε θπβέξλεζε έρεη ζπκθσλήζεη κε 

ηελ ηξφηθα φηη ην 2012 ζα πεξηθόςεη από ηα επηδόκαηα αλεξγίαο 500 εθαηνκκύξηα 

επξώ είηε κε ηε κείσζε ηνπο πνπ απνθάζηζε ζηηο 14/12 είηε κε ην ζπλδπαζκό ηεο 

παξνρήο ηνπο κε εηζνδεκαηηθά θαη πεξηνπζηαθά θξηηήξηα. Απηφ είλαη 

αληηζπληαγκαηηθό θαη παξάλνκν, αθνχ απηή ε παξνρή δελ είλαη πξνλνηαθή αιιά 

αηνκηθή - αληαπνδνηηθή θαη δίλεηαη έλαληη ησλ εηζθνξψλ πνπ έρνπλ θαηαηεζεί ζηνλ 

ΟΑΔΓ απφ ηνλ εξγαδφκελν θαη ηνλ εξγνδφηε ηνπ. 

Σα νηθνλνκηθά αδηέμνδα, ε αλέρεηα, ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, νη ςπρνινγηθέο 

θαηαπηψζεηο, νη απηνθηνλίεο είλαη νη ζπλέπεηεο γηα ηνπο αλέξγνπο. ʼ απηέο 

πξνζηίζεηαη ηειεπηαία ε ηάζε λέσλ αλζξψπσλ, θπξίσο πηπρηνχρσλ θαη 

κεηαπηπρηαθψλ, λα κεηαλαζηεύνπλ γηα δνπιεηά ζην εμσηεξηθό, πνπ ήδε ζηα δχν 

πεξίπνπ ρξφληα ηνπ κλεκνλίνπ εθηηκάηαη φηη έθηαζαλ ηνπο 150.000. Σν γεγνλφο 

απηφ, πέξαλ ησλ άιισλ θνηλσληθψλ ζπλεπεηψλ, ζηεξεί ηε ρώξα από επηζηεκνληθό 

δπλακηθό, ηδηαίηεξα ρξήζηκν γηα ηελ παξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζή ηεο. 

Σαπηφρξνλα, ηα πξσηνθαλή πνζνζηά αλεξγίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γελίθεπζε ησλ 

ειαζηηθψλ κνξθψλ εξγαζίαο, δεκηνπξγνχλ έλα ηδηαίηεξα εθξεθηηθφ κίγκα, πνπ 

ππνλνκεχεη ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη ηα δεκφζηα έζνδα ιφγσ απψιεηαο 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη θφξσλ. Ζ κεησκέλε αγνξαζηηθή δχλακε ησλ 

εξγαδνκέλσλ νδεγεί επίζεο ζε θιείζηκν ρηιηάδεο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, αθνχ 

«εξγαδφκελνη ρσξίο ιεθηά ζεκαίλεη καγαδηά ρσξίο δνπιεηά». 



Κη ελψ ε θαηάζηαζε ηεο αλεξγίαο ζηελ ρψξα καο είλαη ηέηνηα, νη δεκφζηνη πφξνη πνπ 

δηαηίζεληαη ζηε ρψξα καο γηα ηελ απαζρφιεζε – αλεξγία είλαη πεξίπνπ 1% ηνπ ΑΔΠ, 

δειαδή ηξεηο έσο πέληε θνξέο ιηγφηεξνη απφ ηηο ρψξεο ηεο επξσδψλεο. 

Απʼ φια ηα κέρξη ηψξα αλαθεξζέληα γίλεηαη απφιπηα θαλεξή ε ηαμηθή δηάζηαζε θαη 

ν πξνζαλαηνιηζκφο απηνχ ηνπ ππνηππψδνπο ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο ησλ αλέξγσλ -

θαη εηδηθφηεξα ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ θαη ησλ ειηθησκέλσλ αλέξγσλ- ζηε ρψξα 

καο, αιιά εμίζνπ θαλεξή είλαη θαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο πάιεο γηα έλα άιιν ζχζηεκα, 

πνπ λα πξνζηαηεχεη ηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ θίλδπλν ηεο αλεξγίαο , θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο αλεξγίαο θαη λα δηαηεξεί ην βηνηηθφ, θνηλσληθφ, εξγαζηαθφ θαη 

πνιηηηζηηθφ ηνπο επίπεδν. 

Ζ αλαγθαηόηεηα εύξεζεο εξγαζίαο, αιιά θαη 

πξνζηαζίαο ησλ αλέξγσλ.  

Δκείο, ν Τ.ΡΗΕ.Α., ζεσξνχκε σο πξψηε καο πξνηεξαηφηεηα λα έρνπλ φινη θαη φιεο 

εξγαζία, λα δεκηνπξγεζνχλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη θαηά ζπλέπεηα ε δξαζηηθή 

κείσζε ηεο αλεξγίαο θαη ε πιήξεο, ζηαζεξή θαη πνηνηηθή απαζρφιεζε. 

Ο ζηφρνο καο απηφο είλαη ζπλπθαζκέλνο κε ηελ πξνψζεζε θαη εθαξκνγή κηαο 

ελαιιαθηηθήο ζηνλ λενθηιειεχζεξν θαπηηαιηζκφ πνιηηηθήο κε νξίδνληα θαη 

θαηεχζπλζε ηνλ ζνζηαιηζκφ. 

Μηα πνιηηηθή πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζε έλα λέν κνληέιν αλάπηπμεο πνπ ζα ζέηεη σο 

πξνηεξαηφηεηα ηελ αλαζπγθξφηεζε θαη αλαβάζκηζε ηεο παξαγσγηθήο βάζεο ηεο 

ρψξαο κε βάζε ηηο αξρέο ηεο αεηθνξείαο, ηελ εμάιεηςε ηεο θηψρεηαο, ηε κείσζε ησλ 

αληζνηήησλ θαη ηελ ίζε θαηαλνκή δξαζηεξηνηήησλ θαη πφξσλ αλάκεζα ζηηο 

πεξηθέξεηεο. Πξφθεηηαη γηα έλα κνληέιν αλάπηπμεο πνπ ζα ζηεξίδεη θαη δηεπξχλεη 

δηαξθψο ην δεκφζην ρψξν θαη ηα ζπιινγηθά θνηλσληθά αγαζά, πνπ ζα εκπεδψλεη 

κεραληζκνχο θνηλσληθνχ ειέγρνπ θαη ζπκκεηνρήο. 

Άκεζα κέηξα κηαο πνιηηηθήο δεκηνπξγίαο λέσλ ή δηάζσζεο ζέζεσλ 

εξγαζίαο είλαη: 

Τηνζέηεζε ελφο εθηεηακέλνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ επελδχζεσλ. 

Καζηέξσζε ξήηξαο απαζρφιεζεο γηα ηα επηδνηνχκελα επελδπηηθά ζρέδηα ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα. 

Οηθνινγηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ ζπλφινπ ηεο νηθνλνκίαο. 

Άκεζε θάιπςε κε πξνζιήςεηο φισλ ησλ θελψλ ζηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο θαη ηεο πξφλνηαο: λνζνθνκεία, βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί, ζρνιεία θιπ. 

Μείσζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ζε 35 ψξεο εβδνκαδηαία θαη ζε 7 ψξεο εκεξήζηα ρσξίο 

κείσζε ησλ απνδνρψλ. 

ηήξημε ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, φπσο θαη άιισλ ηνκέσλ ηεο 

νηθνλνκίαο πνπ δηαζέηνπλ ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα. 



Ρηδηθή ηξνπνπνίεζε ή θαη θαηάξγεζε ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ λένπ πησρεπηηθνχ θψδηθα, 

γηαηί ιεηηνπξγεί σο πιπληήξην επζπλψλ ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη σο 

πξνζάιακνο αλεξγίαο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. 

Υνξήγεζε λνκνζεηηθά ηεο δπλαηφηεηαο απηνδηαρείξηζεο ησλ εγθαηαιεηκκέλσλ απφ 

ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο θαη θαηεηιεκκέλσλ απφ ηνπο εξγάηεο επηρεηξήζεσλ. 

Απαγφξεπζε ησλ «αλαηηηνιφγεησλ» (κε ηελ έλλνηα ηνπ λνκηθνχ φξνπ πνπ ηζρχεη ζε 

ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο) απνιχζεσλ ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ησλ 

νκαδηθψλ θαη αηνκηθψλ απνιχζεσλ ζηηο θεξδνθφξεο επηρεηξήζεηο, ζηηο επηρεηξήζεηο 

ησλ νπνίσλ νη εξγαδφκελνη βξίζθνληαη ζε απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο, θαζψο θαη 

απαγφξεπζε απνιχζεσλ εξγαδνκέλσλ άλσ ησλ 55 εηψλ θαη ηνπ κφλνπ εξγαδνκέλνπ 

γνλέα. 

Δίλαη ζαθέο φκσο φηη, έσο ηελ δεκηνπξγία ησλ ζπλζεθψλ εθείλσλ –νηθνλνκηθψλ, 

θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ – πνπ ζα επηηξέςνπλ θαη ζα επηβάιινπλ απηή ηελ πνιηηηθή 

δεκηνπξγίαο ζέζεσλ απαζρφιεζεο, είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ αλαγθαία ε χπαξμε 

ελφο ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο ησλ αλέξγσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο κε 

ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο θαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα. 

Ζ χπαξμε ελφο πιέγκαηνο κέηξσλ πξνζηαζίαο, αιιά θαη ν βαζκφο πξνζηαζίαο, ησλ 

αλέξγσλ απνηεινχζε πάληνηε έλα απφ ηα βαζηθά αληηθείκελα ηεο ηαμηθήο πάιεο. Ζ 

αλάπηπμε ηνπ ίδηνπ ηνπ θαπηηαιηζκνχ κε ηηο πθέζεηο θαη αλφδνπο ηνπ, ην επίπεδν 

νξγάλσζεο θαη ν ζπζρεηηζκφο δχλακεο ησλ αληηκαρφκελσλ ηάμεσλ θαη θνηλσληθψλ 

νκάδσλ ζε θάζε ρψξα, ε δηάηαμε δπλάκεσλ ζηελ δηεζλή πνιηηηθή ζθελή, επηδξνχζαλ 

πάληνηε απνθαζηζηηθά ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ βαζκνχ πξνζηαζίαο ησλ αλέξγσλ. Έηζη, 

είρακε πεξηφδνπο ρακεινχ έσο κεδακηλνχ βαζκνχ πξνζηαζίαο ησλ αλέξγσλ, φπσο 

ζηε δηάξθεηα ηνπ κεζνπφιεκνπ, αιιά θαη πεξηφδνπο απμεκέλνπ βαζκνχ πξνζηαζίαο, 

φπσο ηελ δεθαεηία ηνπ ʼ60 ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα. 

ήκεξα φκσο, ν λενθηιειεχζεξνο θαπηηαιηζκφο αμηνπνηψληαο θαη ηελ ζπγθπξία ηεο 

θξίζεο επηηίζεηαη θαηά κέησπν ζηελ εξγαζία. Καηαξγεί ζηελ πξάμε ην δηθαίσκα ζηελ 

εξγαζία, απνδηαξζξψλεη ηα ζπζηήκαηα αζθάιηζεο θαη εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, δηαιχεη 

ην ζχζηεκα πξνζηαζίαο ησλ αλέξγσλ ηελ επνρή ηεο καδηθήο αλεξγίαο. 

Σελ ζηηγκή πνπ νη δπλάκεηο ηνπ θεθαιαίνπ μεδηπιψλνπλ απηή ηελ επίζεζε ζην φλνκα 

ηεο ʼʼδεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαοʼʼ θαη ηεο ʼʼζσηεξίαο ηνπ έζλνπο απʼ ηελ 

θαηαζηξνθήʼʼ, νδεγψληαο ζηε θηψρεηα, ηελ αλέρεηα θαη ηελ εμαζιίσζε 

εθαηνληάδεο ρηιηάδεο εξγαδφκελνπο θαη αλέξγνπο, παίξλεη δηαζηάζεηο ηζηνξηθήο 

αλαγθαηφηεηαο ε αληίζηαζε θαη ε πάιε, απʼ ηελ πιεπξά ησλ δπλάκεσλ ηεο εξγαζίαο 

θαη ηνπ πλεχκαηνο, γηα ηελ δηακφξθσζε ελφο αλαβαζκηζκέλνπ, ζχγρξνλνπ θαη 

απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο ησλ αλέξγσλ, ελφο ζπζηήκαηνο 

θαζνιηθνχ, εληαίνπ, δηαθνξνπνηεκέλνπ. 

Ζ αλαγθαηόηεηα ελόο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο ησλ αλέξγσλ 

θαη εηδηθόηεξα ησλ καθξνρξόληα αλέξγσλ ππαγνξεύεηαη από: 

· Σελ καδηθή αχμεζε ηεο αλεξγίαο εμαηηίαο ησλ αζθνχκελσλ κλεκνληαθψλ πνιηηηθψλ. 



· Σηο αιιαγέο ζηηο κνξθέο, ηελ δηάξζξσζε θαη ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αλεξγίαο, κε 

βαζηθή παξάκεηξν ηελ θαηαθφξπθε αχμεζε ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο (ζρεδφλ έλαο 

ζηνπο δχν άλεξγνπο είλαη καθξνρξφληα άλεξγνο) 

· Σηο ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη ή πξνσζνχληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πιήξνπο απνξχζκηζεο ηεο. 

· Σελ επηδείλσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

· Σελ παξαίηεζε εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ αλζξψπσλ απφ ηε δηαδηθαζία επξέζεσο 

εξγαζίαο εμαηηίαο ηεο ζπλνιηθήο, δνθεξήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ηνπ βαζέκαηνο 

ηεο χθεζεο θαη ηεο αλππαξμίαο νπνηαδήπνηε πξννπηηθήο αλάπηπμεο ηεο εγρψξηαο 

νηθνλνκίαο ζην άκεζν κέιινλ. 

Ζ ύπαξμε θαη ιεηηνπξγία ελόο αλαβαζκηζκέλνπ, ζύγρξνλνπ θαη 

απνηειεζκαηηθνύ ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο ησλ αλέξγσλ πξέπεη λα 

ζηνρεύεη: 

· ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαβίσζεο ησλ αλέξγσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο ζην επίπεδν 

ηεο πξν αλεξγίαο πεξηφδνπ (εηζφδεκα, ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, 

ζπληαμηνδνηηθά δηθαηψκαηα, εθπαίδεπζε, πνιηηηζκφο). 

· ηελ δηαηήξεζε ηεο νηθνγελεηαθήο, ςπρνινγηθήο, θνηλσληθήο ηζνξξνπίαο ηνπ 

αλέξγνπ, ψζηε λα είλαη ηθαλφο γηα ηελ νκαιή επαλέληαμε ζηελ εξγαζία. 

· ηελ θπζηνινγηθή αλαπαξαγσγή ηεο εξγαηηθήο δχλακεο ηνπ «πιενλάδνληνο» 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλεξγίαο, ψζηε λα είλαη ηθαλφ γηα ηελ 

νκαιή επαλέληαμε ζηελ εξγαζία. 

· ηελ ζηήξημε ησλ καθξνρξφλησλ θαη ειηθησκέλσλ αλέξγσλ κε εηδηθφηεξα θαη 

ζηνρεπκέλα κέηξα. 

Ζ πξφηαζε λφκνπ ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α. «Μέηξα πξνζηαζίαο ησλ αλέξγσλ θαη θπξίσο ησλ 

καθξνρξφληα αλέξγσλ», κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο θαη ξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπεη 

θαη πξνσζεί, ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ κεηψπνπ πάιεο εξγαδνκέλσλ θαη αλέξγσλ, 

γηα ηελ ππεξάζπηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ αλέξγσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο ζε κηα 

αμηνπξεπή δηαβίσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δχζθνιεο πεξηφδνπ ηεο αλεξγίαο, κέρξη ηελ 

έληαμε ζηελ απαζρφιεζε κε ζπλζήθεο θαη φξνπο αμηνπξεπνχο εξγαζίαο. Δλλνείηαη 

φηη, φπνπ αλαθεξφκαζηε ζε θαηψηεξν εγγπεκέλν κηζζφ ή κηζζφ, δελ απνδερφκαζηε 

ηηο κεηψζεηο πνπ έγηλαλ κε ηελ πξφζθαηε πξάμε ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

Δπί ησλ άξζξσλ ηεο Πξόηαζεο Νόκνπ ηνπ ΤΡΗΕΑ ¨Μέηξα 

πξνζηαζίαο ησλ αλέξγσλ θαη θπξίσο ησλ καθξνρξόληα αλέξγσλ¨. 

Με ην άξζξν 1, δίλεηαη ν νξηζκφο ηνπ αλέξγνπ θαη ηνπ καθξνρξφληα αλέξγνπ, κε 

ζηφρν ηελ θάιπςε φισλ ησλ πξαγκαηηθά αλέξγσλ. 

Με ην άξζξν 2, νξίδνληαη νη δηθαηνχρνη επηδφκαηνο αλεξγίαο, θαζνξίδεηαη ην χςνο 

ηνπ επηδφκαηνο θαζψο ε δηάξθεηα θαηαβνιήο ηνπ. 



Με ην άξζξν 3, θαζνξίδνληαη ην χςνο θαη ε δηάξθεηα θαηαβνιήο επηδφκαηνο αλεξγίαο 

ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο αλέξγσλ, φπσο νη λενεηζεξρφκελνη ζηελ αγνξά εξγαζίαο, νη 

καθξνρξφληα άλεξγνη, νη επνρηθά απαζρνινχκελνη, νη κεξηθψο απαζρνινχκελνη, νη 

άλεξγνη ειηθίαο άλσ ησλ 55 εηψλ θαη νη απηναπαζρνινχκελνη πνπ δηέθνςαλ ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα θαη είλαη άλεξγνη. 

Με ην άξζξν 4, ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αζθαιηζηηθή θαη 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε ησλ αλέξγσλ. 

Με ην άξζξν 5, ξπζκίδνληαη θνξνινγηθά ζέκαηα ησλ αλέξγσλ, φπσο θνξνινγηθέο 

απαιιαγέο, αλαζηνιή θαηαβνιήο δφζεσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, επηδφηεζε ελνηθίνπ, 

απαιιαγή απφ δεκνηηθά ηέιε θαζʼ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο αλεξγίαο. 

Με ην άξζξν 6, θαζνξίδνληαη κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ βηνηηθνχ θαη θνηλσληθνχ 

επηπέδνπ ησλ αλέξγσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, θαζʼ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

αλεξγίαο. 

Με ην άξζξν 7, ζεζκνζεηείηαη ε ηξηκεξήο ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. κε ηελ 

ζπκκεηνρή θαη ηνπ θξάηνπο, θαζψο θαη ρξεκαηνδφηεζή ηνπ γηα ηελ επηδφηεζε ησλ 

αλέξγσλ απηναπαζρνινπκέλσλ. 

Πξόηαζε Νόκνπ ηνπ ΤΡΗΕΑ «ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΩΝ 

ΑΝΔΡΓΩΝ ΚΑΗ ΚΤΡΗΩ ΣΩΝ ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΗΑ ΑΝΔΡΓΩΝ» 

Άξζξν 1. Οξηζκόο ηνπ αλέξγνπ θαη ηνπ καθξνρξόληα αλέξγνπ. 

α) Άλεξγνο ζεσξείηαη ν πνιίηεο εθείλνο, ν νπνίνο αλεμάξηεηα απφ ηελ ζέιεζή ηνπ λα 

εξγαζηεί, ηελ ηθαλφηεηά ηνπ πξνο εξγαζία θαη φρη απφ δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα, δελ έρεη 

κφληκε, ζηαζεξή θαη πιήξε απαζρφιεζε. 

β)Μαθξνρξφληα άλεξγνο ζεσξείηαη ν πνιίηεο εθείλνο πνπ αλαδεηά εξγαζία πάλσ απφ 

έλα έηνο. 

γ) Γηθαίσκα ρξήζεο ησλ σθειεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ παξφληα λφκν έρνπλ 

νη άλεξγνη, θαηά ηνλ νξηζκφ ησλ παξαγξάθσλ αʼ θαη βʼ ηνπ άξζξνπ 1, νη νπνίνη 

απεπζχλνληαη ζηνλ Οξγαληζκφ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (Ο.Α.Δ.Γ.), 

εγγξάθνληαη ζηα αληίζηνηρα κεηξψα αλέξγσλ, αλαλεψλνπλ ηελ θάξηα αλεξγίαο, 

επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ θαη αλαδεηνχλ εξγαζία. 

Άξζξν 2. Δπηδόηεζε ηεο αλεξγίαο. 

α) Γηθαίσκα επηδφκαηνο αλεξγίαο απφ ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. έρνπλ νη άλεξγνη, νη νπνίνη θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζήο ηνπο ήηαλ αζθαιηζκέλνη ζηνλ θιάδν αλεξγίαο ηνπ 

Ο.Α.Δ.Γ. θαη ε ζχκβαζε εξγαζίαο ηνπο είηε έιεμε είηε θαηαγγέιζεθε απφ ηνλ 

εξγνδφηε ηνπο. 

β) Ωο βαζηθφ επίδνκα αλεξγίαο νξίδεηαη ην 80% ηνπ θαηψηεξνπ εγγπεκέλνπ κηζζνχ, 

φπσο απηφο θαζνξίδεηαη θάζε θνξά απφ ηηο ηζρχνπζεο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο 

εξγαζίαο. 



γ) Σν χςνο ηνπ επηδφκαηνο αλεξγίαο θαζνξίδεηαη γηα ην πξψην έηνο ζην 80% ηνπ 

ηειεπηαίνπ κηζζνχ πξηλ ηελ απφιπζε, φπσο απηφο θαζνξίδεηαη απφ ηελ νηθεία θαη 

ηζρχνπζα ζπιινγηθή ζχκβαζε. Γηα ην δεχηεξν έηνο θαζνξίδεηαη ζην 70% ηνπ 

ηειεπηαίνπ κηζζνχ πξηλ ηελ απφιπζε, πνπ δελ πξέπεη φκσο λα ππνιείπεηαη απφ ην 

80% ηνπ θαηψηεξνπ εγγπεκέλνπ κηζζνχ. Γηα ην ηξίην έηνο θαζνξίδεηαη ζην 60% ηνπ 

ηειεπηαίνπ κηζζνχ πξηλ ηελ απφιπζε, πνπ δελ πξέπεη φκσο λα ππνιείπεηαη απφ ην 

80% ηνπ θαηψηεξνπ εγγπεκέλνπ κηζζνχ. Απφ ην ηέηαξην έηνο θαη έσο ηελ αλεχξεζε 

εξγαζίαο θαηαβάιιεηαη ην βαζηθφ επίδνκα αλεξγίαο, φπσο απηφ νξίδεηαη ζηελ 

παξάγξαθν βʼ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

δ) Κάζε είδνπο πεξηνξηζκνί σο πξνο ηνλ ρξφλν απαζρφιεζεο πξηλ ηελ ιήμε ηεο 

ζχκβαζεο εξγαζίαο ή ηελ θαηαγγειία ηεο απφ ηνλ εξγνδφηε θαηαξγνχληαη. 

Άξζξν 3. Δηδηθέο θαηεγνξίεο αλέξγσλ θαη κέηξα 

ζηήξημήο ηνπο. 

α) Οη λενεηζεξρφκελνη ζηελ Αγνξά Δξγαζίαο, αλεμαξηήησο ειηθίαο, ζηνπο νπνίνπο 

δελ εμαζθαιίδεηαη εξγαζία αλάινγε ησλ πξνζφλησλ ηνπο εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ 

εγγξαθή ηνπο ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ., δηθαηνχληαη θαη ηνπο ρνξεγείηαη 

βνήζεκα ίζν κε ην βαζηθφ επίδνκα αλεξγίαο. 

β) Ζ δηάξθεηα θαηαβνιήο ηνπ βνεζήκαηνο απηνχ ζε φινπο ηνπο δηθαηνχρνπο 

εθηείλεηαη ζε φιν ην δηάζηεκα ηεο αλεξγίαο θαη έσο ηελ αλεχξεζε εξγαζίαο. 

γ) Ωο λενεηζεξρφκελνη ζηελ Αγνξά Δξγαζίαο ζεσξνχληαη φζνη αλαδεηνχλ εξγαζία 

γηα πξψηε θνξά. 

δ) ηνπο καθξνρξφληα αλέξγνπο θαη δηθαηνχρνπο επηδφκαηνο αλεξγίαο ρνξεγείηαη ην 

επίδνκα αλεξγίαο έσο ηελ αλεχξεζε εξγαζίαο (φπσο θαη ζηνπο ππφινηπνπο αλέξγνπο). 

ε) ε φινπο ηνπο επνρηθά απαζρνινχκελνπο ρνξεγείηαη ην βαζηθφ επίδνκα αλεξγίαο 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κε απαζρφιεζήο ηνπο. 

ζη) Οη παξακέλνληεο καθξνρξφληα άλεξγνη, ειηθίαο άλσ ησλ 55 εηψλ, είηε ιακβάλνπλ 

ην επίδνκα αλεξγίαο φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν β ηνπ άξζξνπ 2, είηε 

εληάζζνληαη ζε εηδηθά πξνγξάκκαηα απαζρφιεζεο ζε θνηλσληθέο ππεξεζίεο ηνπ 

δεκνζίνπ ή ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

δ) Οη άλεξγνη πνπ δελ είραλ πιήξε απαζρφιεζε δηθαηνχληαη επηδφκαηνο αλεξγίαο 

φπσο απηφ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν β ηνπ άξζξνπ 2. 

ε) Θεζκνζεηείηαη ε δηαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο εγγξαθήο, ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ 

ΟΑΔΓ θαη ηεο ρνξήγεζεο ηνπ επηδφκαηνο αλεξγίαο ζηνπο εξγαδφκελνπο κεηαλάζηεο. 

ζ) Θεζκνζεηείηαη ε εγγξαθή ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζηα πξνγξάκκαηά ηνπ, εθείλσλ ησλ απηναπαζρνινχκελσλ, νη νπνίνη δηέθνςαλ ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, απφ ηε ζηηγκή ηεο δηαθνπήο ηεο κε δήισζε ζηελ 

αξκφδηα Γ.Ο.Τ. 



η) ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. απηναπαζρνινχκελνπο, 

ηεο παξαγξάθνπ ζ) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ρνξεγείηαη επίδνκα αλεξγίαο. 

ηα) Καηαξγνχληαη ηα ηδησηηθά γξαθεία εχξεζεο εξγαζίαο. 

Άξζξν 4. Αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ αλέξγσλ. 

α) Οη εγγεγξακκέλνη άλεξγνη παξακέλνπλ πιήξσο αζθαιηζκέλνη, ζπληαμηνδνηηθά, θαη 

ηαηξνθαξκαθεπηηθά, ζηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο φπνπ ήηαλ θαηά ηελ ηειεπηαία 

εκέξα ηεο απαζρφιεζήο ηνπο, θαζʼ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο αλεξγίαο, ρσξίο θακία 

επηβάξπλζή ηνπο. 

β) Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ απνιχνληαη θαη είλαη 

κεγαιχηεξνη ησλ 55 ρξφλσλ, θαιχπηνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηνπο 

απέιπζαλ γηα πεξίνδν κέρξη πέληε (5) ρξφληα, εθφζνλ γηʼ απηφ ην δηάζηεκα 

παξακέλνπλ άλεξγνη. Πξνυπφζεζε γηα ηελ θάιπςε απηή είλαη ε επηρείξεζε λα έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη θέξδε ην πξνεγνχκελν ηεο απφιπζεο νηθνλνκηθφ έηνο, ελψ 

απαιιαγή απφ ηελ ελ ιφγσ θάιπςε δελ ρνξεγείηαη ζε πεξηπηψζεηο δφιηαο πηψρεπζεο, 

θνξνδηαθπγήο θαη εηζθνξνδηαθπγήο. Καηφπηλ ηνπ δηαζηήκαηνο ησλ πέληε (5) εηψλ 

θαη εθφζνλ παξακέλνπλ αθφκε άλεξγνη θαιχπηνληαη απφ ηηο πξφλνηεο ηεο 

παξαγξάθνπ α) ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

Άξζξν 5. Φνξνινγηθέο θαη άιιεο δηεπθνιύλζεηο ησλ 

αλέξγσλ. 

α) Σν βαζηθφ επίδνκα αλεξγίαο δελ απνηειεί θνξνινγεηέα χιε θαη δελ θνξνινγείηαη. 

β) Οη αηνκηθέο δαπάλεο ησλ αλέξγσλ πνπ αθνξνχλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

θαηάξηηζε εθπίπηνπλ απφ ηελ θνξνινγία ηνπο. 

γ) Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλεξγίαο αλαζηέιιεηαη ε θαηαβνιή ησλ δφζεσλ 

ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ γηα πξψηε θχξηα θαηνηθία, θαζψο θαη άιισλ δαλείσλ πνπ έρεη 

ζπλάςεη ν άλεξγνο. Απαγφξεπζε πιεηζηεξηαζκνχ θαη θαηάζρεζεο γηα ηελ πξψηε 

θαηνηθία, πνπ αλήθεη θαηά θπξηφηεηα ζηνλ άλεξγν, θαζʼ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

αλεξγίαο 

δ) Θεζκνζεηείηαη ε επηδφηεζε απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 50% ηνπ 

ελνηθίνπ, πνπ θαηαβάιινπλ νη άλεξγνη γηα ηελ θχξηα θαηνηθία ηνπο θαζʼ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο αλεξγίαο ηνπο, πνπ κπνξεί λα θηάλεη ζην πνζφ ησλ 250 επξψ κεληαίσο, 

ηηκαξηζκνπνηνχκελν θαηʼ έηνο, κε πξνζαχμεζε 50 επξψ γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν 

κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ αλέξγσλ. 

ε) Θεζκνζεηείηαη ε απαιιαγή ησλ αλέξγσλ απφ ηα δεκνηηθά ηέιε. 

Άξζξν 6. Πξόζβαζε όισλ ησλ αλέξγσλ αιιά θαη 

εηδηθόηεξα ησλ καθξνρξόληα αλέξγσλ ζηηο ππεξεζίεο 

θνηλήο σθέιεηαο θαη ζηα δεκόζηα αγαζά. 



α) ηνπο εγγεγξακκέλνπο αλέξγνπο ρνξεγείηαη θάξηα απεξηνξίζησλ δηαδξνκψλ ζηα 

δεκφζηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο. Ζ θάξηα αλαλεψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ 

αλαλέσζε ηεο θάξηαο αλεξγίαο απφ ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. 

β) Ζ θνζηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο – ειεθηξηζκφο, ζέξκαλζε, 

χδξεπζε, ηειεπηθνηλσλίεο – πξαγκαηνπνηείηαη κε ηα ρακειφηεξα ηηκνιφγηα ησλ 

αληίζηνηρσλ Οξγαληζκψλ. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλεξγίαο δελ θαηαβάιινληαη ηα πνζά ππέξ ηξίησλ κέζσ ησλ 

ινγαξηαζκψλ ησλ παξαπάλσ Οξγαληζκψλ. 

γ) Απαγνξεχεηαη ε δηαθνπή παξνρήο λεξνχ, ζηαζεξνχ ηειεθψλνπ θαη ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζηνπο αλέξγνπο πνπ αδπλαηνχλ λα πιεξψζνπλ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ 

λεξνχ, ηνπ ηειεθψλνπ θαη ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

δ) Ζ θάξηα αλεξγίαο, φηαλ απηή είλαη ελ ηζρχ, απνηειεί θαη εθπησηηθή θάξηα γηα ηελ 

πξφζβαζε ησλ αλέξγσλ ζε ρψξνπο δεκνζίσλ ζεακάησλ, – θηλεκαηνγξάθνη, ζέαηξα – 

πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ γεληθφηεξα, αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ. 

Δπίζεο ε θάξηα αλεξγίαο ιεηηνπξγεί εθπησηηθά θαη γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ αλέξγσλ 

κε αθηνπιντθά, ζηδεξνδξνκηθά θαη ππεξαζηηθά (ΚΣΔΛ) ζπγθνηλσληαθά κέζα. 

ε) Παξέρεηαη δσξεάλ πξφζβαζε γηα ηα αλήιηθα ηέθλα ησλ αλέξγσλ ζηνπο δεκφζηνπο 

θαη δεκνηηθνχο βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο, ζηα δεκφζηα θαη δεκνηηθά θέληξα 

δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ, σδεία, γπκλαζηήξηα. 

Άξζξν 7. Υξεκαηνδόηεζε ηνπ ΟΑΔΓ. 

α) Θεζκνζεηείηαη ε ηξηκεξήο ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο 

Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (Ο.Α.Δ.Γ.) κε ηελ ζπκκεηνρή θαη ηνπ θξάηνπο, θαηά ίζν 

ηνπιάρηζηνλ πνζφ κε ην χςνο ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

Οξγαληζκνχ. 

β) Θεζκνζεηείηαη ε κεηαθνξά ζηνλ Ο.Α.Δ.Γ. ησλ αληίζηνηρσλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ 

απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ, νη νπνίνη εγγξάθνληαη 

ζηνλ Ο.Α.Δ.Γ. θαη επηδνηνχληαη σο άλεξγνη. 

Άξζξν 8. Έλαξμε ηζρύνο. 

Ζ ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ απηνχ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο επί κέξνπο 

δηαηάμεηο ηνπ. 
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Ακκαλαηίδνπ-Παζραιίδνπ Δπαγγειία 

Γηώηε Ζξώ 

Γξίηζαο Θνδσξήο 

Κνπξάθεο Σάζνο 

Κξηηζσηάθεο Μηράιεο 

Λαθαδάλεο Παλαγηώηεο 

Μνπιόπνπινο Βαζίιεο 

Παπαδεκνύιεο Γεκήηξεο 

 


