Αθήνα, 22/9/2008
Αριθµ. Πρωτ.
Α23/266/28
∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ∆ΩΝ
ΤΜΗΜΑ
: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. ∆ιεύθυνση

: Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες
: Αικ. Γαβότση
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 249
FAX
: 210 52 23 228
E – mail
: asfika@otenet.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΣ:
Όλα τα Υποκαταστήµατα &
Παραρτήµατα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. Ο.Α.Ε.∆. – ∆ιοίκηση
Γεν. ∆/νση Εργ. ∆υναµικού
∆/νση Ασφάλισης
Τµήµα 2
Εθν. Αντίστασης 8
174 56 Άλιµος
2. Γ.Σ.Ε.Ε.
28ης Οκτωβρίου 69
104 34 Αθήνα
3. Υπουργείο Απασχόλησης &
Κοινωνικής Προστασίας
Γενική ∆/νση Εργασίας
∆/νση Απασχόλησης
Τµήµα 1
Πειραιώς 40
101 82 Αθήνα
4. ∆/νσεις ∆ιοίκησης

ΘΕΜΑ : Παράταση της ειδικής επιδότησης ανεργίας στους µισθωτούς των
επιχειρήσεων «Μακεδονικοί Λευκόλιθοι Α.Ε.», «Μεταλλευτική –
Εµπορική – Βιοµηχανική (ΜΕΒ) Α.Ε.» και «Α.Ε. Επιχειρήσεων
ΜΑΡΜΕΤΑΛ και ΚΟΙΣΕΛΙΚ», «ΠΙΝ∆ΟΣ Α.Ε.», «Συνεταιριστικά
Λιπάσµατα Α.Ε.»
Σας κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3667/2008 (ΦΕΚ
114/τ.Α΄/18-6-08) µε τις οποίες παρατείνεται η χορήγηση ειδικής επιδότησης ανεργίας,
σε απολυµένους επιχειρήσεων οι οποίοι παραµένουν άνεργοι µετά τη λήξη της
προηγούµενης οµοίας επιδότησής τους και δεν έχουν θεµελιώσει δικαίωµα πλήρους
συνταξιοδότησης.
Ειδικότερα η παράταση ανά επιχείρηση ορίζεται ως εξής :
1. «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.», «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ
- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΜΕΒ) Α.Ε.» και «Α.Ε. Επιχειρήσεων ΜΑΡΜΕΤΑΛ &
ΚΟΙΣΕΛΙΚ»
Σχετ. : Γενικό Έγγραφο Α23/266/14/12-11-96.

Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3667/2008, η ειδική επιδότηση
ανεργίας που θεσπίσθηκε µε την παρ. 1 του έκτου άρθρου του ν.2388/1996 και στη
συνέχεια παρατάθηκε µε το άρθρο 21 παρ. 1 του ν.2736/1999, το άρθρο 22 παρ. 1 του
ν.2860/2000, το άρθρο 43 παρ. 1 του ν.2956/2001 και το άρθρο 15 παρ. 1 του
ν.3144/2003, παρατείνεται για πέντε (5) έτη από τη λήξη της.
2. «ΠΙΝ∆ΟΣ Α.Ε.»
Σχετ. : Γενικό Έγγραφο Α23/266/15/8-4-04
Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3667/2008, η ειδική επιδότηση
ανεργίας που θεσπίσθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 15 του ν.3144/2003, παρατείνεται
για δύο (2) έτη από τη λήξη της.
3. «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε.»
Σχετ. : Γενικό Έγγραφο Α23/266/10/18-7-00, Εγκ. 56/03, Γεν. Έγγραφο
Α23/266/31/31-8-05.
Σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.3667/2008, η ειδική επιδότηση
ανεργίας που θεσπίσθηκε µε το άρθρο 43 του ν.2778/1999 και στη συνέχεια
παρατάθηκε µε το άρθρο 15 παρ. 2 του ν.3144/2003 και το άρθρο 14 παρ. 4 του
ν.3385/2005, παρατείνεται για τρία (3) έτη από τη λήξη της.
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόµενα στα ανωτέρω
σχετικά.
Συν/να : 1 φύλλο

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
∆ΙΕΚ/ΣΗΣ & ΠΡΩΤ/ΛΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΦΩΤ. ΡΟΥΜΠΛΗ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3667/2008
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/18-6-2008)
ΑΡΘΡΟ 1
Παράταση ειδικών επιδοτήσεων
1. Η ειδική επιδότηση ανεργίας, που προβλέφθηκε µε την παρ. 1
του έκτου άρθρου του ν.2388/1996 (ΦΕΚ 50 Α΄) και
παρατάθηκε στη συνέχεια µε τους ν.2736/1999 (ΦΕΚ 172 Α΄),
2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α΄), 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α΄) και
3144/2003 (ΦΕΚ 111 Α΄), παρατείνεται για πέντε (5) έτη
αφότου έληξε. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που
προβλέπουν την ειδική επιδότηση για κάθε κατηγορία
εργαζοµένων.
2. Η ειδική επιδότηση ανεργίας, που προβλέπεται από την παρ. 3
του άρθρου 15 του ν. 3144/2003 παρατείνεται για δύο (2) έτη
από τη λήξη της. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που
προβλέπουν την ειδική αυτή επιδότηση για κάθε κατηγορία
εργαζοµένων.
3. Η ειδική επιδότηση ανεργίας, που παρατάθηκε µε την παρ. 4
του άρθρου 14 του ν.3385/2005 παρατείνεται για τρία (3) έτη
από τη λήξη της. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που
προβλέπουν την ειδική αυτή επιδότηση για κάθε κατηγορία
εργαζοµένων.

