Αν και από την υποπερ. αα’ της περ. β’ της παρ. 5 του άρθρ. 103 του ν. 4172/2013 (Α’
167) προβλέπεται η συμμετοχή του ΟΑΕΔ στη διαβούλευση για τη νομοθέτηση του ύψους
του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου, στους περιγραφόμενους από τον ιδρυτικό νόμο,
ως ισχύει, σκοπούς του ΟΑΕΔ δεν έχουν περιληφθεί αρμοδιότητες σχετικές με τη διαδικασία
αξιολόγησης και διαμόρφωσης αυτού, επί τη βάσει των οποίων θα είχε συσταθεί στον φορέα
σχετική οργανωτική μονάδα, η οποία ευλόγως σήμερα δεν υφίσταται, ούτως ώστε να είναι
δυνατή η εκτίμηση από εξειδικευμένα στελέχη της προσαρμογής των ορίων του κατώτατου
μισθού και ημερομισθίου στις επίκαιρες οικονομικές συνθήκες.
Ο Οργανισμός μας, ωστόσο, δύναται να συμβάλει στον μηχανισμό διαμόρφωσης των
νομίμων κατώτατων ορίων μισθού και ημερομισθίου μέσω της ανάδειξης των επιπτώσεων
της προσαρμογής αυτών στον προϋπολογισμό του, καθώς αποτελούν τη βάση του
υπολογισμού των παροχών και των ενισχύσεων τόσο στις παθητικές όσο και στις
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πίνακα που
ακολουθεί (Πίνακας 1):
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΩΤΑΤΟ
ΜΙΣΘΟ/ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

1. ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Το ύψος του επιδόματος ανεργίας ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρ. 21 του ν.δ. 2961/1954, ως
ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες ως βάση υπολογισμού του βασικού επιδόματος ανεργίας τίθεται το
εκάστοτε ισχύον κατώτατο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη. Ειδικότερα, το βασικό επίδομα
ανεργίας από 1η Ιανουαρίου 2008 ορίζεται σε ποσοστό 55% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου
εργάτη,

ανεξαρτήτως

από

το

αν

ο

άνεργος

αμειβόταν

με

μηνιαίο

μισθό

ή

ημερομίσθιο

(προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος, παρ.1 του ίδιου άρθρου).

2. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΤΟΥ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ
α. Ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας: ισούται με 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας (Νομικό πλαίσιο:
παρ. 6 του άρθρ. 22 του ν. 1836/89 – ΥΑ 30659/31.03.1989 (B’ 239)).
β. Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα των ανέργων:

ισούται με 15

ημερήσια επιδόματα ανεργίας (Νομικό πλαίσιο: παρ. 6 του άρθρ. 22 του ν. 1836/89 – ΥΑ
30659/31.03.1989 (B’ 239)).
γ. Ειδικό Βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας: ισούται με 15 ημερήσια
επιδόματα ανεργίας (Νομικό πλαίσιο: παρ. 6 του άρθρ. 22 του ν. 1836/89 – ΥΑ 30659/31.03.1989 (B’
239)).
δ. Ειδικό Βοήθημα λόγω Επίσχεσης Εργασίας ή Διακοπής Εργασιών: ισούται με 20 ημερήσια
επιδόματα ανεργίας (Νομικό πλαίσιο: παρ. 6 του άρθρ. 22 του ν. 1836/89 – ΥΑ 30659/31.03.1989 (B’
239)).
ε. Ειδικό εποχικό βοήθημα:
ε.1. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος, προκειμένου για οικοδόμους, ορίζεται στο 70% του
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37πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη (παρ. 1, αρθρ. 31 του ν.
2081/92 (A’154)).
ε.2. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος σμυριδεργάτη ορίζεται στο 70% του 50πλασίου του
εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη (ΥΑ 32021/06.10.89 (B’ 773)).
ε.3. Το

ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος για

τα

επαγγέλματα

των

δασεργατών

–

ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών -κεραμοποιών-πλινθοποιών και μισθωτών
ναυπηγ/κής ζώνης ορίζεται στο 70% του 35πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου
ανειδίκευτου εργάτη (ΥΑ 32064/06.10.89 και 30659/31.03.89).
ε.4. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τα επαγγέλματα των μουσικών – τραγουδιστών,
ηθοποιών, υποδηματεργατών, χειριστών-βοηθών χειριστών κιν/φου, ελεγκτών θεάτρου κιν/φου, ταμιών κιν/φου – θεάτρου, τεχνικών κιν/φου & τηλεόρασης, ταξιθετών θεάτρου κιν/φου, χειριστών εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κλπ μηχανημάτων και μισθωτών
τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου ορίζεται στο 70% του 25πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος
ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη (ΥΑ 30659/31.03.89 (B’239)).
3. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

α. Βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων – Ασφαλισμένων του e
ΕΦΚΑ, τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΠ ΜΜΕ: το μηνιαίο ποσό της παροχής ισούται με το μηνιαίο επίδομα ανεργίας,
το οποίο εξαρτάται από το κατώτατο νομοθετημένο ημερομίσθιο (άρθρ. 44, ν. 3986/2011).
β. Βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων – Ασφαλισμένων του e
ΕΦΚΑ, τ. ΕΤΑΑ (τ. Τομέας ΤΣΜΕΔΕ,ΤΣΑΥ, ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ): το μηνιαίο ποσό της παροχής
ισούται με το μηνιαίο επίδομα ανεργίας, το οποίο εξαρτάται από το κατώτατο νομοθετημένο
ημερομίσθιο (άρθρ. 44, ν. 3986/2011).
4. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΤΟΥ
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ
α. Ειδική παροχή μητρότητας: σύμφωνα με την παρ. 2 του Β’ Κεφαλαίου της εκδοθείσας βάσει της
εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρ. 142 του ν. 3655/2008 (Α’ 58) υπ’ αριθμ. 33891/606/2008 ΥΑ, το
καταβαλλόμενο μηνιαίο ποσό της ειδικής παροχής μητρότητας ισούται με τον κατώτατο μισθό, όπως
καθορίζεται κάθε φορά με βάση την ΕΓΣΣΕ.
β. Συμπληρωματική Παροχή Μητρότητας: η παροχή συνδέεται έμμεσα με τον κατώτατο μισθό,
αφού αποτελεί τη διαφορά μεταξύ τακτικών αποδοχών και του επιδόματος μητρότητας του e ΕΦΚΑ.
γ. Ανεξόφλητες αποδοχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη: καταβάλλονται έως 3 μισθοί,
όπως προσδιορίζονται από τις οικείες συλλογικές συμβάσεις (ΠΔ 1/1990, ως ισχύει).
δ. Παροχή Διαθεσιμότητας: καταβάλλεται το 10% - 30% του μέσου όρου τακτικών αποδοχών των
δύο τελευταίων μηνών υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης (άρθρ. 10 του ν. 3198/55).
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5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Α.Τ.Ε.Ι-ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ)-ν. 1351/83
Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων ισούται με το 50% του 80% του νόμιμου κατώτατου μισθού του
ανειδίκευτου εργάτη (ΚΥΑ: 30317/14.02.1986 (Β’ 116) και 31324/05.06.1986 (Β’ 431)).
6. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ-ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΧΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΥ
ΦΟΙΤΟΥΝ (Ν.1346/1983)
Το καταβλητέο ποσό για τους προπτυχιακούς φοιτητές ισούται με το 30πλάσιο του νόμιμου κατώτατου
ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, για τους δε μεταπτυχιακούς με το 10πλάσιο αυτού (ΚΥΑ:
31930/14.07.1983 (Β΄444), 34651/29.11.1996 (Β’ 1122) και 33894/07.12.1998 (Β’ 1276)).
7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ)

Καταβάλλεται στους ωφελούμενους αποζημίωση ίση με τον κατώτατο μισθό (άρθρ. 51 ν. 3693/2008).

8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Καταβάλλεται ποσό ίσο με τις καθαρές αμοιβές που αντιστοιχούν στις κατώτατες νομοθετημένες
μεικτές αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, ενώ καλύπτεται και το μη μισθολογικό κόστος (παρ. ΙΔ του
άρθρ. 1ου του ν.4152/2013 (Α’107)).
9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συνδέονται έμμεσα με τον κατώτατο μισθό, καθώς η επιχορήγηση κυμαίνεται από 50% έως 80% του
μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.

Καθώς, λοιπόν, τα επιδόματα και οι παροχές του ΟΑΕΔ συναρτώνται με τον νομοθετημένο
κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο, δυνητική αύξηση των ορίων τους κατά μία (1) ποσοστιαία
μονάδα, θα επιφέρει στον προϋπολογισμό του Οργανισμού τις διαφοροποιήσεις που
αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2), για τον υπολογισμό των οποίων έχουν
ληφθεί υπ’ όψιν τα απολογιστικά στοιχεία έτους 2020:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΚΑΤΑ 1%
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Όπως εμφαίνεται στον παραπάνω Πίνακα, πιθανή αύξηση των κατώτατων ορίων μισθού και
ημερομισθίου κατά 1% θα επιφέρει αύξηση των δαπανών του ΟΑΕΔ για τις αναφερόμενες
παροχές κατά 14.179.198,83 € (στις δαπάνες δεν συμπεριλαμβάνονται έκτακτες δαπάνες
λόγω COVID 19), για την οποία θα πρέπει να συνεκτιμηθεί και η θεσμοθετημένη μείωση
των εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ κατά 3% από 01.01.2021. Σε κάθε περίπτωση η οποιασδήποτε
τάξης μεγέθους αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού θα πρέπει να συνδυαστεί με τις
μεταβολές του ΑΕΠ και του δείκτη τιμών του καταναλωτή.
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