
Άρθρο 25 ΝΟΜΟΣ 4144/2013
Σκοπός Ο . Α . Ε . ∆ .

Το άρθρο 2 του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.∆. και άλλες διατάξεις» 
(Α΄258) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναμικού (Ο.Α.Ε.∆.), ο οποίος 
συστάθηκε με το Ν.∆. 2961/1954 «περί Συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως 
και Ασφαλίσεως Ανεργίας» (Α΄ 197) και ο οποίος μετονομάσθηκε σε Οργανισμό 
Απασχόλησης Εργατικού ∆υναμικού (Ο.Α.Ε.∆.) με το Ν.∆. 212/1969 «Περί 
οργανώσεως και διοικήσεως του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού 
∆υναμικού» (Α΄ 112), αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με έδρα την 
Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας.

2. Ο Ο.Α.Ε.∆. έχει σκοπό την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για την 
απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας, την ενίσχυση και διευκόλυνση 
της ένταξης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας στην αγορά εργασίας, την 
ασφάλιση κατά της ανεργίας, την προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης και τη σύνδεσή της με την απασχόληση, την πνευματική και 
κοινωνική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών αυτού, τη 
χορήγηση παροχών για στεγαστική προστασία αυτού και τη συνδρομή στη 
συλλογική οργάνωση και δράση του, εν όψει της βελτίωσης του βιοτικού του 
επιπέδου.

Ο Ο.Α.Ε.∆. συμμετέχει στην εφαρμογή του εθνικού προγράμματος 
μεταρρυθμίσεων και δύναται να υλοποιεί και να συμμετέχει, σύμφωνα με τις 
κατευθύνσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 
σε προγράμματα που απορρέουν από το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων.

3. Ο Ο.Α.Ε.∆. μεριμνά ιδίως:

α) για την παρακολούθηση των δεδομένων της αγοράς εργασίας και την 
αποτελεσματική σύζευξη της προσφοράς με τη ζήτηση εργασίας,

β) για την εγγραφή των ανέργων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και την 
τοποθέτησή τους, ανάλογα με τα γενικά και ειδικά προσόντα τους, σε 
αντίστοιχες θέσεις εργασίας με την αξιοποίηση σύγχρονων μέσων 
πληροφόρησης και ενημέρωσης,

γ) για την εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και 
διευκόλυνσης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού,

δ) για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της ανεργίας και 
ιδιαίτερα μέτρων προς διασφάλιση ίσων ευκαιριών για την επαγγελματική 
ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων,

ε) για τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας με την παροχή 
οικονομικών ενισχύσεων προς τους εργοδότες,

στ) για την οικονομική υποστήριξη των ανέργων με την παροχή τακτικών 



στ) για την οικονομική υποστήριξη των ανέργων με την παροχή τακτικών 
επιδομάτων σε όσους έχουν καταστεί άνεργοι, καθώς και την καταβολή 
παροχών, λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη,

ζ) για τη χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων, επιδομάτων κυήσεως και 
μητρότητας, εποχιακών επιδομάτων, παροχών στράτευσης και λοιπών 
βοηθημάτων στους δικαιούχους που συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις,

η) για την εφαρμογή της δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος και την ανάπτυξη του 
συστήματος της μαθητείας με σκοπό τη βελτίωση της δυνατότητας ένταξης 
των νέων στην ενεργό επαγγελματική ζωή,

θ) για την κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων Συνεχιζόμενης 
Επαγγελματικής Κατάρτισης για ανέργους και εργαζόμενους,

ι) για τη σύσταση και λειτουργία Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.
Κ.) και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.),

ια) για τη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς στη χάραξη των κατευθύνσεων 
του επαγγελματικού προσανατολισμού,

ιβ) για τη φύλαξη και περιποίηση των παιδιών του εργατικού δυναμικού, με την 
ανάθεση του έργου αυτού στους νόμιμα λειτουργούντες ή ιδρυομένους για το 
σκοπό αυτόν βρεφονηπιακούς σταθμούς του ∆ημοσίου, των νομικών προσώπων 
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως ή 
ιδιωτών,

ιγ) για την υλοποίηση προγραμμάτων υποστήριξης ανέργων ελευθέρων 
επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων.»


