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Επίδομα ανεργίας συμμετεχόντων σε προγράμματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης- Ν.4554/2018- Άρθρο 34 

1. Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) αντικαθίσταται ως εξής:  

«2. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, που συμμετέχουν ή θα 
συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, 
παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και ο χρόνος 
εκπαίδευσής τους ή επαγγελματικής κατάρτισής τους 

μετράται ως χρόνος ανεργίας εφόσον: 

α) είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις (4) 
μήνες κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την έναρξη του 
προγράμματος, 

β) δηλώσουν τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον ΟΑΕΔ το αργότερο 
εντός δέκα (10) ημερών μετά την πρώτη ανανέωση του δελτίου ανεργίας από 
την έναρξη του προγράμματος ή κατά την πρώτη μετά την έναρξη του 
προγράμματος αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2, 
και 

γ) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν 
προηγούμενης συμμετοχής τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή 
επαγγελματικής κατάρτισης.  

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους ή της επαγγελματικής κατάρτισής 
τους, έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους λοιπούς 
εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.».  

2. Όσοι μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος διαγράφηκαν από τα μητρώα 
ανέργων του ΟΑΕΔ, είτε επειδή δεν πληρούσαν την προϋπόθεση της 
περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 είτε επειδή δεν 
τήρησαν την προϋπόθεση της περίπτωσης β΄ της ιδίας παραγράφου, 
μπορούν να υποβάλουν, εντός ενενήντα (90) ημερών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος, αίτηση επανεγγραφής στα μητρώα του ΟΑΕΔ, για την 
αποκατάσταση της συνέχειας της κατάστασης ανεργίας τους από την 
ανωτέρω διαγραφή και τη συνέχιση της καταβολής του τυχόν δικαιούμενου 
επιδόματος ανεργίας, αναδρομικά από την ημερομηνία διαγραφής.  

3. Όσοι από τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο, μετά τη 
διαγραφή τους από τα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και πριν από την έναρξη 



ισχύος του παρόντος, επανεγγράφηκαν ως νέοι άνεργοι, μπορούν να 
υποβάλουν, εντός ενενήντα (90) ημερών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος, αίτηση για την αποκατάσταση της συνέχειας της κατάστασης 
ανεργίας τους από την ανωτέρω διαγραφή και τη συνέχιση της καταβολής του 
τυχόν δικαιούμενου επιδόματος ανεργίας, αναδρομικά από την ημερομηνία 
διαγραφής.  

4. Αν για κάποιον από τους αναφερόμενους στις παραγράφους 2 και 3, 
μεταξύ της ως άνω διαγραφής του και της αίτησής του, συνέτρεξε και έτερος 
λόγος διαγραφής του, η αποκατάσταση της συνέχειας της κατάστασης 
ανεργίας του και η καταβολή τυχόν δικαιούμενου επιδόματος ανεργίας από 
την ημερομηνία της κατά την παράγραφο 2 διαγραφής του, μπορεί να εκταθεί 
μέχρι το χρονικό σημείο που προέκυψε ο λόγος αυτός. Περαιτέρω αιτήματα 
συνέχισης της κατάστασης ανεργίας του εξετάζονται από τον ΟΑΕΔ κατά την 
κείμενη νομοθεσία. 

 


