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Σύνολο παροχών και ειδικών βοηθημάτων 
(πέραν της τακτικής επιδότησης εντός Ελλάδας)A

1. Επίδομα μακροχρονίως ανέργων

2. Έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια άνεργους

3. Βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων

4. Ειδικό βοήθημα σε αποφυλακισθέντες

5. Ειδικό βοήθημα έπειτα από τρίμηνη παραμονή στο μητρώο ανέργων

6. Ειδικό εποχικό βοήθημα  

7. Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας

8. Ειδικό βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας ή διακοπής εργασιών

9. Τακτική Επιδότηση Ανεργίας εντός ΕΕ

Στην παρούσα συγκυρία, είναι σημαντικό να τονίσουμε την υποχρεωτικότητα των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών του ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του οργανισμού (9.4.2020), όλες οι υπηρεσίες 
εξυπηρέτησης ανέργων παρέχονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά1 ενώ από τις 15 Απριλίου δεν θα 
υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για ραντεβού παρά μόνο σε όσους /ες δεν μπορούν να 
ολοκληρώσουν ηλεκτρονικά τις απαιτούμενες διαδικασίες εγγραφής/ αίτησης. 

• Η εγγραφή των νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες γίνεται στον σύνδεσμο: http://
www.oaed.gr/eggrafi  

• Η είσοδος σε όλες τις e-υπηρεσίες του ΟΑΕΔ γίνεται από το σύνδεσμο: http://www.oaed.gr/e-
yperesies

Στο προηγούμενο τεύχος, παρουσιάστηκαν επικαιροποιημένες οι πρώτες τέσσερις παροχές / 
επιδόματα ανέργων. 

Το κείμενο αυτό έχει σαν στόχο να πληροφορήσει για τις υπόλοιπες πέντε από τις εννέα ειδικές 
παροχές/ επιδόματα ανέργων του οργανισμού: ποιες είναι οι προϋποθέσεις λήψης τους, ποια τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διάρκεια και τα ποσά της επιδότησης, οι περιπτώσεις κατά τις οποίες 
διακόπτονται ή αναστέλλονται  καθώς και το νομοθετικό πλαίσιο τους.

1Σύμφωνα με την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3701/55/22.11.2011 (Β’/3018) απόφασης του ΔΣ σχετικά με το 
Σύστημα Επικοινωνίας και Εγγραφής Ανέργων στον ΟΑΕΔ με την υπ ‘αριθμ. 1850/30/15.03.2020 απόφαση του Δ.Σ 
οι πληροφορίες που απαιτούνται από τον οργανισμό μπορούν να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες μέσω της διαλειτουργικότητας του ΟΠΣ ΟΑΕΔ με άλλα πληροφοριακά συστήματα (ΕΦΚΑ, ΑΑΔΕ, 
ΗΔΙΚΑ, Μητρώο Πολιτών, ΕΡΓΑΝΗ κ.ο.κ.). Η υπηρεσία δύναται να ζητήσει την προσκόμιση δικαιολογητικών που 
δεν μπορούν να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από τον ενδιαφερόμενο, κατά περίπτωση.
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Αναλυτική περιγραφή παροχών
και ειδικών βοηθημάτωνB

5. Ειδικό βοήθημα έπειτα από τρίμηνη παραμονή στο μητρώο ανέργων

Δικαιούχοι είναι οι ασφαλισμένοι οι οποίοι παραμένουν άνεργοι επί τρεις μήνες, έχουν πραγματοποιήσει 
στην ασφάλιση ανεργίας εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της 
έναρξης του τριμήνου, δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 και επιπλέον δεν 
συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας. 

Προϋποθέσεις χορήγησης

• Έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ανεργίας εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο 
έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου.

• Δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89.

• Το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του ασφαλισμένου δεν υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο 
ποσό (για το έτος 2020 το ποσό αυτό ανέρχεται στα 12.032,28 ευρώ). Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 
293,47 ευρώ κάθε ημερολογιακό έτος. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

• Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα.

• Λογαριασμός Εθνικής Τράπεζας (ΙΒΑΝ) στον οποίο ο άνεργος είναι πρώτος δικαιούχος.

Διάρκεια / ποσό επιδότησης

Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο προς 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας. Ο ασφαλισμένος μπορεί να 
λάβει το ειδικό βοήθημα μέχρι και τρεις φορές μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, εφόσον έχει τεθεί –σε 
όλο το χρονικό διάστημα της ανεργίας του– στη διάθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του 
ΟΑΕΔ.

6. Ειδικό εποχικό βοήθημα

Δικαιούχοι είναι οι ασφαλισμένοι οι οποίοι ασκούν ένα από τα επαγγέλματα που περιγράφονται στο 
άρθρο 22 του Ν. 1836/892 (βλ. Πίνακα 1) εφόσον κατά την περίοδο καταβολής του βοηθήματος (10/9-
30/11) δεν πληρούν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας.

Πίνακας 1: Επαγγέλματα άρθρου 22 του Ν. 1836/89

Σμυριδεργάτες Νάξου Οικοδόμοι, λατόμοι και ασβεστοποιοί

Χειριστές εκσκαπτικών / ανυψωτικών κ.λπ. 
μηχανημάτων

Πλινθοποιοί, κεραμοποιοί και αγγειοπλάστες

Μισθωτοί τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης

Τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης
Ταμίες, ταξιθέτες και ελεγκτές κινηματογράφου 
& θεάτρου

Χειριστές και βοηθοί χειριστή κινηματογράφου Ηθοποιοί, μουσικοί και τραγουδιστές

Δασεργάτες και ρητινοσυλέκτες Υποδηματεργάτες

Καπνεργάτες Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές 
οπτικοακουστικές εκδηλώσεις - μέλη των οικείων 
κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων 
(άρθρο 54 Ν. 4554/2018)

Χορευτές - μέλη των οικείων κλαδικών ή 
ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, (άρθρο 54 Ν. 
4554/2018)
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2Για το ειδικό εποχικό βοήθημα η περίοδος υποβολής ορίζεται από τον ΟΑΕΔ με ειδική εγκύκλιο στο τελευταίο 
τρίμηνο του εκάστοτε έτους.
3Ειδικά για τους οικοδόμους, λατόμους και ασβεστοποιούς απαιτείται να έχουν εργαστεί αποκλειστικά στον κλάδο 
τους.

Προϋποθέσεις χορήγησης

Προκειμένου να λάβουν το ειδικό εποχικό βοήθημα οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Να έχουν πραγματοποιήσει κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους καταβολής του 
βοηθήματος τον απαιτούμενο αριθμό ημερών ασφάλισης στον κλάδο τους. (Οι απαιτούμενες 
ημέρες ασφάλισης για κάθε επάγγελμα καθώς και το ποσό του επιδόματος παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 2).

• Τα ημερομίσθια τα οποία, ενδεχομένως, έχουν πραγματοποιήσει σε άλλους κλάδους (κατά 
το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής) να μην είναι περισσότερα από αυτά που 
πραγματοποίησαν στον επαγγελματικό κλάδο3 ως μέλη του οποίου ζητούν το βοήθημα.

• Να έχουν την επαγγελματική ιδιότητα του κλάδου τους κατά την περίοδο καταβολής του βοηθήματος 
(10/9-30/11).

• Να μην συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης κατά τον χρόνο καταβολής του 
βοηθήματος. Στη περίπτωση ωστόσο που η τακτική επιδότηση ανεργίας εμπίπτει μέσα στην περίοδο 
καταβολής του βοηθήματος (10/9-30/11), τότε το εποχικό βοήθημα συμψηφίζεται με το αντίστοιχο 
ποσό της τακτικής ανεργίας.

Συνταξιούχοι οι οποίοι κατά το προηγούμενο έτος ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα 
και έχουν τις προϋποθέσεις για τη λήψη του βοηθήματος δικαιούνται το εποχικό βοήθημα εφόσον η 
σύνταξη που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μικρότερη από την κατώτερη σύνταξη που χορηγεί 
το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στους ασφαλισμένους του κατά το έτος καταβολής του βοηθήματος.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Ι.  Οικοδόμοι

1. Ηλεκτρονική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνουν ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ αν:

• ασκούν αποκλειστικά το επάγγελμα του οικοδόμου.

• δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ, το μεγαλύτερο διάστημα του οποίου 
περιλαμβάνεται στο έτος 2018

• δεν απασχολούν περισσότερους από τρεις μισθωτούς ως εργολάβοι ή υπεργολάβοι.

• δεν λαμβάνουν σύνταξη ( κύρια και επικουρική) ίση ή μεγαλύτερη από το ποσό των 495,75 €.

2. Προκειμένου για υπηκόους τρίτων χωρών που δε διαθέτουν άδεια διαμονής σε ισχύ, βεβαίωση 
κατάθεσης αιτήματος για ανανέωση της άδειας διαμονής για εξηρτημένη εργασία

ΙΙ Λοιπές κατηγορίες (πλην οικοδόμων)

1. Ηλεκτρονική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνουν ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ αν:

• κατά το έτος 2019 ασκούν το επάγγελμα του …………

• δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ , το μεγαλύτερο διάστημα του οποίου 
περιλαμβάνεται στο έτος 2018.

• δεν λαμβάνουν σύνταξη ( κύρια και επικουρική) ίση ή μεγαλύτερη από το ποσό των 495,75 €.

2. α) Μουσικοί, χορευτές και τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις, 
βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου.

β) Χειριστές ανυψωτικών & εκσκαπτικών μηχανημάτων, άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.

γ) Σμυριδορύκτες Νάξου βεβαίωση της οικείας αρχής για την απόδειξη του τόπου κατοικίας 
σύμφωνα με την με αριθμ. 30659/31-3-89 Υ.Α.

3. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που δε διαθέτουν άδεια διαμονής σε ισχύ, βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος 
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για ανανέωση της άδειας διαμονής. 

Επιπλέον, για την καταβολή του εποχικού βοηθήματος, τα παρακάτω δικαιολογητικά αναζητούνται 
αυτεπάγγελτα:

• Προκειμένου για υπηκόους τρίτων χωρών, τα στοιχεία της άδειας διαμονής αναζητούνται από το 
Υπουργείο Εσωτερικών.

• Τα στοιχεία του εκκαθαριστικού σημειώματος ΔΟΥ αναζητούνται από τη Γενική Γραμματεία 
Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ).

• Τα στοιχεία ασφάλισης διασταυρώνονται από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Οι δικαιούχοι οφείλουν, κατά περίπτωση, να υποβάλλουν τα εξής:

• Προκειμένου για μουσικούς: βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου.

• Προκειμένου για χειριστές ανυψωτικών κ.ά. μηχανημάτων: άδεια χειριστή.

Περίοδος καταβολής και ποσό του βοηθήματος

Το ειδικό εποχικό βοήθημα καταβάλλεται κάθε χρόνο από 10/9 - 30/11.

Το ύψος του επιδόματος κλιμακώνεται ανάλογα με το επάγγελμα και σε συνάρτηση με το ισχύον 
ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη4 σε τέσσερις κατηγορίες ως εξής:

• Κατηγορία Α: 70% του 37πλάσιου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

• Κατηγορία Β: 70% του 50πλάσιου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

• Κατηγορία Γ: 70% του 35πλάσιου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

• Κατηγορία Δ: 70% του 25πλάσιου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

4Το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη για τον υπολογισμό του εποχικού βοηθήματος 2019 είναι 29,04€.

Κατηγορία A/A ΚΛΑΔΟΣ
Προϋποθέσεις 

Ημερομίσθια 2018
Ποσό 
σε €

A 1 Οικοδόμοι 95 - 210 752,14

B 1 Σμυριδορύκτες Νάξου 50 - 240 1.016,40

Γ

1 Δασεργάτες – ρητινοσυλλέκτες 50 - 240

711,48
2 Καπνεργάτες

50 - 210
3 Αγγειοπλάστες – κεραμοποιοί – πλινθοποιοί

4 Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη 20 - 230

Δ

1
Μουσικοί – τραγουδιστές μέλη του οικείου 
επαγγελματικού σωματείου

50 - 210

508,20

2 Ηθοποιοί

3 Υποδηματεργάτες

4 Χειριστές – βοηθοί χειριστών κινηματογράφου

5 Ελεγκτές κινηματογράφου – θεάτρου

6 Ταμίες κινηματογράφου – θεάτρου

7 Τεχνικοί κινηματογράφου & τηλεόρασης

8
Ταξιθέτες θεάτρου – κινηματογράφου (άρθ. 22 
Ν. 2556/97)

9
Χειριστές εκσκαπτικών ανυψωτικών 
οδοποιητικών κ.λ.π. μηχανημάτων

70 - 210

10 Μισθωτοί τουριστικού – επισιτιστικού κλάδου
75 και όχι άνω των 
50 από 1/10 - 31/12

11
Χορευτές - μέλη των οικείων κλαδικών ή
ομοιοεπαγγελματικών σωματείων,
(άρθρο 54 Ν. 4554/2018)

50 - 210

12

Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές
οπτικοακουστικές εκδηλώσεις - μέλη των
οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών
σωματείων (άρθρο 54 Ν. 4554/2018)
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Νομοθετικό πλαίσιο

Άρθρα 22 και 37 του Ν. 1836/89 (ΦΕΚ 79/Α/14-3-89)

30659/31-3-89 Υ.Α. (ΦΕΚ 239/Β/5-4-89)

7. Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας

Το συγκεκριμένο ειδικό βοήθημα δικαιούνται όλοι όσοι παρέμειναν άνεργοι επί ένα μήνα μετά την λήξη 
της τακτικής επιδότησης ανεργίας και δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89.

Προϋποθέσεις χορήγησης

Προκειμένου να λάβουν το ειδικό βοήθημα, οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Να παραμένουν άνεργοι επί ένα μήνα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας.

• Το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, (για το έτος 
2020 το ποσό αυτό ανέρχεται στα 12.032,28 ευρώ). Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293,47 ευρώ 
κάθε ημερολογιακό έτος.

• Να μην υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89.

• Να μην είναι δικαιούχοι του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Η αίτηση και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εντός αποσβεστικής προθεσμίας 
δύο (2) μηνών από τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας. Εάν η ημερομηνία παρέλθει χωρίς να 
υποβληθεί αίτηση, ο δυνητικός δικαιούχος απεμπολεί το δικαίωμα λήψης του αντίστοιχου επιδόματος.

Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

• Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα.

• Λογαριασμός Εθνικής Τράπεζας (ΙΒΑΝ) στον οποίο ο άνεργος είναι πρώτος δικαιούχος. 

Ύψος βοηθήματος

Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο προς 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Νομοθετικό πλαίσιο

Άρθρο 22 παρ. 6 του Ν. 1836/89 (ΦΕΚ 79/Α/14-3-89)

30659/31-3-89 Υ.Α. (ΦΕΚ 239/Β/5-4-89)

8. Ειδικό βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας ή διακοπής εργασιών

Δικαιούχοι είναι οι ασφαλισμένοι οι οποίοι δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης στις 
περιπτώσεις:

• διακοπής των εργασιών της επιχείρησης και αδυναμίας –για οποιονδήποτε λόγο– καταγγελίας της 
σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη,

• άσκησης από τον μισθωτό του δικαιώματος της επίσχεσης εργασίας.

Προϋποθέσεις χορήγησης

Προκειμένου να λάβουν το ειδικό βοήθημα οι δικαιούχοι, θα πρέπει το ετήσιο καθαρό οικογενειακό 
εισόδημα να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό (για το έτος 2020 το ποσό αυτό ανέρχεται στα 
12.036,28 ευρώ). Το εν λόγω ποσό αυξάνεται κατά 293,47 ευρώ κάθε ημερολογιακό έτος.
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Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Η αίτηση και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εντός αποσβεστικής προθεσμίας δύο 
(2) μηνών από τη διακοπή των εργασιών της επιχείρησης ή από την έναρξη του δικαιώματος επίσχεσης 
εργασίας. Εάν η ημερομηνία παρέλθει χωρίς να υποβληθεί αίτηση, ο δυνητικός δικαιούχος απεμπολεί 
το δικαίωμα λήψης του αντίστοιχου επιδόματος.

Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

• Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα.

• Λογαριασμός Εθνικής Τράπεζας (ΙΒΑΝ) στον οποίο ο άνεργος είναι πρώτος δικαιούχος.

• Φωτοαντίγραφο του επισχετηρίου.

Ύψος βοηθήματος

Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο προς το 20πλάσιο του βασικού επιδόματος ανεργίας που ισχύει κατά 
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος, προσαυξανόμενο κατά 10% 
για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Νομοθετικό πλαίσιο

Άρθρο 22 παρ. 6 του Ν. 1836/89 (ΦΕΚ 79/Α/14-3-89)

30659/31-3-89 Υ.Α. (ΦΕΚ 239/Β/5-4-89)

9. Τακτική Επιδότηση Ανεργίας εντός ΕΕ

Η τακτική επιδότηση ανεργίας εντός ΕΕ περιλαμβάνει δύο περιπτώσεις:

Περίπτωση 1η: Τακτική Επιδότηση Ανεργίας σε διακινούμενους ανέργους εντός Ε.Ε. με χρήση 
του PD U1. 

Ο διακινούμενος άνεργος εντός Ε.Ε. δύναται να αιτηθεί το επίδομα ανεργίας είτε από το κράτος 
τελευταίας απασχόλησης είτε από το κράτος μόνιμης κατοικίας (βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
883/2004 και του Κανονισμού Εφαρμογής 987/2009).

Ο Φορέας της χώρας από την οποία ο άνεργος ζητάει επίδομα ανεργίας είναι υποχρεωμένος να λάβει 
υπόψη τις περιόδους ασφάλισης και απασχόλησης που έχουν συμπληρωθεί σε άλλο Κράτος-Μέλος της 
Ε.Ε. και οι οποίες πιστοποιούνται με το PD U1. Το  φορητό έντυπο (PORTABLE DOCUMENT U1) αποτελεί 
μια βεβαίωση που χορηγείται για τις περιόδους ασφάλισης και απασχόλησης, που χρησιμοποιείται για τη 
λήψη επιδόματος ανεργίας σε άλλο Kράτος-Mέλος της Ε.Ε.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Αμέσως μετά τη λήξη της σχέσεως εργασίας, οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι που πρόκειται να μετακινηθούν 
σε έτερο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε.,  αιτούνται από τις Τοπικές Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. (Κ.Π.Α. 2) στις 
οποίες ανήκει η τελευταία απασχόλησή τους, το PD U1, πριν την αναχώρησή τους από την Ελλάδα, 
προκειμένου να το παραλάβουν εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις, και να το καταθέσουν άμα τη εγγραφή 
τους στο Φορέα ανεργίας του Κράτους-Μέλους της Ε.Ε. στο οποίο θα μεταβούν και θα εγγραφούν ως 
άνεργοι και στο οποίο θα αιτηθούν επίδομα ανεργίας.

Με την αίτηση για την έκδοση του PD U1 συνυποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

• Φωτοτυπία της τελευταίας σύμβασης εργασίας ή όσο το δυνατόν περισσότερες  πληροφορίες 
σχετικά με την απασχόλησή του αιτούντος (όνομα εταιρείας/ εργοδότη,  διεύθυνσή επιχείρησης, 
περίοδος απασχόλησης, είδος εργασίας, κ.λπ.).

• Έντυπα στα οποία να αναγράφεται ο αριθμός Μητρώου Ι.Κ.Α. και ο Α.Φ.Μ. Σε   αντίθετη περίπτωση, 
συμπληρώνονται τα αντίστοιχα πεδία στην αίτηση.

• Πλήρη διεύθυνση αποστολής του αιτούντος.

• Λόγος τερματισμού απασχόλησης και το σχετικό έγγραφο.
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Περίπτωση 2η: Μεταφορά Τακτικής Επιδότησης Ανεργίας για 3 μήνες σε έτερο κράτος - μέλος 
με χρήση PD U2

Είναι δυνατή η μεταφορά του επιδόματος τακτικής ανεργίας για τη μέγιστη περίοδο των τριών μηνών 
σε έτερο Κράτος – Μέλος της Ε.Ε. προκειμένου να δίνεται η ευκαιρία στους ανέργους ενός Κράτους - 
Μέλους της Ε.Ε. να αναζητούν εργασία και σε άλλο Κράτος - Μέλος της Ε.Ε., εάν το επιθυμούν. Κατά τη 
διάρκεια των τριών μηνών, το επίδομα συνεχίζει να καταβάλλεται από το Κράτος – Μέλος της Ε.Ε. που 
επιδοτεί και που εγκρίνει τη μεταφορά επιδόματος σε έτερη χώρα της Ε.Ε.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

• Ο ασφαλισμένος πρέπει να αιτηθεί στο Κ.Π.Α. 2 στο οποίο επιδοτείται, εκδόσεως του PD U2 (Port-
able Document U2) (Φορητού Εντύπου U2), αφού παραμείνει στη διάθεση της εν λόγω υπηρεσίας 
για τέσσερις εβδομάδες τουλάχιστον μετά την έναρξη του επιδόματος ανεργίας.

• Ο ασφαλισμένος οφείλει να εγγραφεί στον Φορέα περί ανεργίας του Κράτους - Μέλους που 
προτίθεται να μεταβεί, εντός 7 ημερών από την ημερομηνία που σταματάει να είναι στη διάθεση 
των υπηρεσιών του Φορέα ανεργίας που τον επιδοτεί.

• Με την εγγραφή του ασφαλισμένου στον Φορέα ανεργίας της χώρας που μετέβη, ο ανωτέρω 
Φορέας οφείλει να ενημερώσει σχετικά με την εν λόγω εγγραφή με το SED U009, τη χώρα που 
επιδοτεί.

• Μετά την εγγραφή του στο Φορέα ανεργίας του Κράτους – Μέλους της. Ε.Ε. στο οποίο μεταβαίνει, 
ο ασφαλισμένος οφείλει να πραγματοποιεί μηνιαίες παρουσίες. Ο Φορέας ανεργίας του Κράτους 
– Μέλους στο οποίο πραγματοποιούνται οι μηνιαίες αναφορές, οφείλει να ενημερώνει σχετικά με 
αυτές με το SED U013, το Φορέα ανεργίας του Κράτους - Μέλους που επιδοτεί, προκειμένου ο 
τελευταίος να ενημερώνεται ότι ο κάτοχος του PD U2 εξακολουθεί να παραμένει στη διάθεση του 
Φορέα περί ανεργίας στην έτερη χώρα στην οποία μετέβη για αναζήτηση εργασίας.

Αναστολή – διακοπή της επιδότησης

Εάν συμβεί μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις, όπως ακριβώς αυτές αναφέρονται στο SED U010:

• Ο άνεργος δέχεται θέση απασχόλησης ή γίνεται μη μισθωτός. 

• Ο άνεργος λαμβάνει εισοδήματα από δραστηριότητα διαφορετική από τις ανωτέρω. 

• Ο άνεργος αρνείται προσφορά θέσης απασχόλησης ή αρνείται να μεταβεί στις υπηρεσίες 
απασχόλησης για συνέντευξη. 

• Ο άνεργος αρνείται να συμμετάσχει σε πρόγραμμα επαγγελματικής αναπροσαρμογής. 

• Ο άνεργος είναι ανίκανος προς εργασία. 

• Ο άνεργος δεν υπόκειται στις διαδικασίες ελέγχου.

• Ο άνεργος δεν τίθεται στη διάθεση των υπηρεσιών απασχόλησης.

τότε ο ασφαλισμένος ενημερώνει το Φορέα περί ανεργίας του Κράτους-Μέλους της Ε.Ε. που είναι 
εγγεγραμμένος και ο τελευταίος ενημερώνει σχετικά, το Κράτος-Μέλος που τον επιδοτεί, με το SED 
U010, προκειμένου το τελευταίο να αναστείλει ή να διακόψει την επιδότηση κατά περίπτωση.

O ασφαλισμένος – άνεργος δύναται:

1. Μέχρι και την ημερομηνία λήξης του τριμήνου να επιστρέψει στη χώρα που τον επιδοτεί προκειμένου 
να συνεχιστεί η επιδότηση που υπολείπεται ή

2. Μετά τη λήξη του τριμήνου, να παραμείνει στη χώρα στην οποία μετέβη και να υπαχθεί στη 
νομοθεσία περί ανεργίας αυτής, περίπτωση κατά την οποία θα γίνει διακοπή του επιδόματος από τη 
χώρα που είχε εκδώσει το PD U2 περί μεταφοράς επιδότησης.

Σε κάθε περίπτωση ο ασφαλισμένος πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες του Κ.Π.Α. 2 που τον επιδοτεί και 
του Φορέα περί ανεργίας του Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. στο οποίο μεταβαίνει.

Νομοθετικό πλαίσιο

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Εφαρμοστικός Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009
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• για τις παροχές ανεργίας: http://www.oaed.gr/paroches-anergias

• για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ: http://www.oaed.gr/e-yperesies

• για τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ΚΠΑ2: http://www.oaed.gr/email

• για τα τηλέφωνα επικοινωνίας των ΚΠΑ2: http://www.oaed.gr/phonesoaed

• στο 11320, Δευτέρα-Παρασκευή, 8:30-14:30.

• Παπαδόγαμβρος, Β. (επιμ.) (2008). Πολιτικές και προγράμματα απασχόλησης. Αθήνα: ΙΝΕ ΓΣΕΕ-
ΑΔΕΔΥ.

• Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3701/55/22.11.2011 (Β’/3018) απόφασης του ΔΣ σχετικά με το Σύστημα 
Επικοινωνίας και Εγγραφής Ανέργων στον ΟΑΕΔ με την υπ’  αριθμ. 1850/30/15.03.2020 απόφαση 
του Δ.Σ

• ΟΑΕΔ (2020). Παροχές ανεργίας. Ανακτήθηκε 21/4/2020, από http://www.oaed.gr/paroches-an-
ergias.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Πηγές 

Γ

Δ

http://www.oaed.gr/paroches-anergias
http://www.oaed.gr/e-yperesies
http://www.oaed.gr/email
http://www.oaed.gr/phonesoaed
http://www.oaed.gr/paroches-anergias
http://www.oaed.gr/paroches-anergias
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