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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

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο αυτό και αναφορικά με τα εν λόγω επιδόματα/ βοηθήματα, παρουσιάζονται 
όλες οι πρόσφατες διευκολύνσεις/ προληπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί από τον οργανισμό για τη 
μείωση του συγχρωτισμού στις υπηρεσίες για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού αλλά 
και την υποστήριξη των ανέργων πολιτών:

α. η δίμηνη παράταση καταβολής των επιδομάτων μακροχρονίως ανέργων και αυτοτελώς/ 
ανεξαρτήτως απασχολουμένων,

β. η καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 400 ευρώ σε μακροχρόνια ανέργους που δεν 
λαμβάνουν το επίδομα μακροχρονίως ανέργων

γ. η δυνατότητα «δήλωσης παρουσίας» μέσω email στο αρμόδιο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης 
(ΚΠΑ2), δ. η δυνατότητα ηλεκτρονικής αίτησης στις παροχές καθώς και ε. η δυνατότητα άμεσης 
πρόσβασης σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες νέων χρηστών μέσω κωδικών του TAXISnet.

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

1. Επίδομα μακροχρονίως ανέργων

Το επίδομα μακροχρονίως ανέργων δικαιούνται όσοι άνεργοι έχουν εξαντλήσει τη δωδεκάμηνη 
επιδότηση, ακόμη και αν την έλαβαν τμηματικά- δηλαδή με αναστολές και συνεχίσεις- και υποβάλλουν 
την αίτηση εντός αποσβεστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών, από τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν είναι δικαιούχοι οι άνεργοι οι οποίοι έχουν λάβει εγκριτική απόφαση 
χορήγησης τακτικής επιδότησης ανεργίας μικρότερη των δώδεκα μηνών.

Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται στο ποσό των 200 ευρώ ανά μήνα και χορηγείται στο δικαιούχο 
για όσο χρονικό διάστημα είναι άνεργος και σε καμία περίπτωση πέρα από 12 μήνες. 

Προϋποθέσεις χορήγησης

• Οι άνεργοι να είναι από 20 μέχρι 66 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

• Οι δικαιούχοι να παραμένουν κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης άνεργοι 
αδιαλείπτως για διάστημα δώδεκα μηνών, τουλάχιστον. 

• Οι δικαιούχοι να έχουν υποβάλλει την αίτηση εντός αποσβεστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από 
τη λήξη της δωδεκάμηνης τακτικής επιδότησης. 

• Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο εισόδημα 
προσαυξάνεται κατά 586,08 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 
θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό, απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με 
ειδικό τρόπο, εισόδημα του προ-προηγούμενου έτους (για τις αιτήσεις που υποβάλλονται κατά το 
έτος 2020, λαμβάνεται υπόψη το εκκαθαριστικό σημείωμα έτους 2018). 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

• Αίτηση του δικαιούχου στην υπηρεσία ΟΑΕΔ του τόπου διαμονής του ή της τελευταίας επιδότησης 
αυτού.

• Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του προ-προηγούμενου της άσκησης 
φορολογικού έτους.

Η αίτηση για την εν λόγω παροχή/βοήθημα στην παρούσα φάση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά 
(http://www.oaed.gr/e-yperesies.)

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων στήριξης από τον οργανισμό, έχει προβλεφθεί η δίμηνη παράταση 
της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας, σε όσους επιδοτούμενους έληξε η επιδότηση εντός του 
πρώτου τριμήνου του 2020. Τα επιδόματα καταβάλλονται αυτόματα, χωρίς καμία ενέργεια από 
τους δικαιούχους.

Ειδικότερα, για όσους επιδοτούμενους έληξε η επιδότησή τους εντός του Ιανουαρίου 2020, η 
καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στη δίμηνη παράταση έχει ξεκινήσει από τις 31 Μαρτίου. 
Για όσους επιδοτούμενους έληξε η επιδότησή τους εντός του Φεβρουαρίου 2020, το ποσό 
καταβάλλεται εντός του Απριλίου 2020. Για όσους επιδοτούμενους έληξε επιδότησή τους εντός 
του Μαρτίου 2020, ο πρώτος επιπλέον μήνας επιδότησης καταβάλλεται στις αρχές του Απριλίου 
2020 και ο δεύτερος επιπλέον μήνας επιδότησης στις αρχές του Μαΐου 2020.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας θα λάβουν συνολικά έως 400 ευρώ (έως 
200 ευρώ μηνιαίως). Βασική προϋπόθεση είναι, ωστόσο, να παραμένουν άνεργοι κατά την περίοδο 
που αντιστοιχεί η παράταση. Επιδοτούμενοι άνεργοι που ξεκίνησαν να εργάζονται στο διάστημα 
μετά τη λήξη της επιδότησής τους, λαμβάνουν μειωμένο ποσό, αναλογικά με το διάστημα που 
απώλεσαν το δικαίωμα επιδότησης.
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2Το περιεχόμενο των υπευθύνων δηλώσεων είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.oaed.gr/
boethema-anergias. 

• Υπεύθυνη Δήλωση  του Ν. 1599/86 (χορηγούμενη από τον ΟΑΕΔ)2

• Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο κ.λ.π.)

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους έχοντες ανήλικα τέκνα.

• ΑΜΚΑ. 

• Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο ο ασφαλισμένος είναι ο πρώτος 
δικαιούχος.

Διακοπή επιδόματος

Το επίδομα μακροχρονίως ανέργων διακόπτεται στις εξής περιπτώσεις:

• Ανάληψη μισθωτής ή έναρξη αυτοαπασχόλησης ή άσκηση οποιασδήποτε άλλης μορφής 
απασχόλησης. 

• Αποδοχή προτεινόμενης από τον ΟΑΕΔ θέση εργασίας

• Η μη δήλωση παρουσίας στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ κατά τον τρίτο μήνα ελέγχου επί δυο 
συνεχόμενα τρίμηνα

• Συμπλήρωση του 67ου έτος της ηλικίας τους

Αναστολή επιδόματος

Το επίδομα αναστέλλεται στις εξής περιπτώσεις:

• Για όσο διάστημα οι δικαιούχοι είναι ασθενείς, εφόσον η ασθένεια προκύπτει από σχετική βεβαίωση 
του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

• Κατά τη διάρκεια επαγγελματικής κατάρτισης. Οι δικαιούχοι δε διαγράφονται από το μητρώο 
ανέργων του ΟΑΕΔ. Ωστόσο, ο χρόνος της επαγγελματικής κατάρτισης δεν υπολογίζεται ως 
χρόνος ανεργίας και το επίδομα δεν καταβάλλεται κατά τη διάρκειά της. 

Η επιδότηση συνεχίζεται μόνο εφόσον εντός δυο μηνών από την άρση του λόγου αναστολής, οι άνεργοι 
υποβάλλουν σχετική αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

Οι επιδοτούμενοι άνεργοι μετά την υποβολή της αίτησης για επιδότηση υποχρεούνται να δηλώσουν 
την παρουσία τους τον τρίτο μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης καθώς και στα χρονικά 
διαστήματα που τους έχει υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία στην «απόφαση υπαγωγής στην επιδότηση» 
που έχουν λάβει.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του ΟΑΕΔ (1.4.2020), η υποχρεωτική δήλωση παρουσίας πραγματοποιείται 
μόνο ηλεκτρονικά προς στο αρμόδιο ΚΠΑ2.

Νομοθετικό πλαίσιο

Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222), άρθρο πρώτο, παρ. ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ 1.

44137/613/18-12-13 K.Y.A. (ΦΕΚ B 3253)

Εγκύκλιος Α.Π.: 109527/24-12-2013
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2. Έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια 
ανέργους

Νομοθετικό πλαίσιο 

15687/282/2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 1468/16-04-2020)

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για τη στήριξη των ανέργων αποφασίστηκε η καταβολή έκτακτης 
εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης 400 ευρώ σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους. Η 
έκτακτη οικονομική ενίσχυση αφορά όσους εγγεγραμμένους ανέργους απόκτησαν την ιδιότητα του 
μακροχρόνια άνεργου, δηλαδή ξεπέρασαν τους 12 μήνες συνεχούς εγγεγραμμένης ανεργίας από 
την 1 Απριλίου 2019  μέχρι τη δημοσίευση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (16 Απριλίου 
2020), παραμένουν άνεργοι και δεν έλαβαν το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας.

Η έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους είναι 
αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή 
οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Προϋποθέσεις χορήγησης

Η καταβολή της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης γίνεται εφόσον από τον οίκοθεν έλεγχο του ΟΑΕΔ 
διαπιστώνονται για κάθε δικαιούχο τα παρακάτω στοιχεία:

• Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο.

• Ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή ο αριθμός διαβατηρίου προκειμένου περί αλλοδαπών.

• Ο αριθμός Μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (AMΚΑ).

• Ο αριθμός φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

• Ο αριθμός του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού, καθώς και ο διεθνής αριθμός του 
τραπεζικού λογαριασμού (IBAN).

Διαδικασία καταβολής 

Η καταβολή των 400 ευρώ, θα ολοκληρωθεί αυτόματα, μέσω κατάθεσης απευθείας στους 
τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Οι πληρωμές θα εμφανίζονται στους τραπεζικούς 
λογαριασμούς εντός 2-4 εργάσιμων ημερών μετά την επιβεβαίωση ή την καταχώριση του ΙΒΑΝ. 

• Για όσους ανέργους έχουν στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) καταχωρισμένα 
στον ΟΑΕΔ από προηγούμενες συναλλαγές (π.χ. παροχές, βοηθήματα, συμμετοχή 
σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, επιδοτήσεις, κ.λ.π.) και δεν επιθυμούν να 
επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους, δεν πρέπει να προβούν σε καμία ενέργεια. 

• Για όσους ανέργους έχουν στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) καταχωρισμένα 
στον ΟΑΕΔ από προηγούμενες συναλλαγές και θέλουν να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία 
τους, θα καταχωρίσουν εντός της ορισμένης προθεσμίας (23/4/2020 – 3/5/2020) τα στοιχεία 
τους στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα.

• Για όσους ανέργους ΔΕΝ έχουν στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) καταχωρισμένα 
στον ΟΑΕΔ από προηγούμενες συναλλαγές, θα καταχωρίσουν εντός της ορισμένης 
προθεσμίας (23/4/2020 – 3/5/2020), τα στοιχεία τους  στην  ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα. 
Εάν δεν προβούν σε καμία ενέργεια, η οικονομική ενίσχυση δεν θα καταβληθεί.

Περίοδος επικαιροποίησης ή καταχώρησης στοιχείων

Η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για τους δικαιούχους από την Πέμπτη 23 
Απριλίου 2020 μέχρι και την Κυριακή 3 Μαΐου 2020 στη διεύθυνση https://www.gov.gr/ipire-
sies/ergasia-kai-asphalise/anergia επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε 
μακροχρόνια ανέργους».
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3. Βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων

Οι δικαιούχοι του παρόντος βοηθήματος είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς 
απασχολούμενοι, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ - τ.Ο.Α.Ε.Ε και τ.Ε.Τ.Α.Π.–Μ.Μ.Ε., και διέκοψαν 
αποδεδειγμένα το επάγγελμά τους από την 1.1.2012 και μετά. Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποσβεστικής 
προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης του τελευταίου αρμόδιου 
ασφαλιστικού φορέα περί διαγραφής του ασφαλισμένου από τα σχετικά μητρώα. 

Το ύψος του βοηθήματος καθορίζεται σε 360,00 € μηνιαίως και δεν προβλέπεται σε αυτό προσαύξηση 
ανάλογα με τον αριθμό προστατευομένων μελών της οικογένειας καθώς και η καταβολή αναλογούντων 
δώρων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και η απόδοση ασφαλιστικών εισφορών στον αρμόδιο 
ασφαλιστικό φορέα κατά τη διάρκεια καταβολής του βοηθήματος. 

Η διάρκεια καταβολής του βοηθήματος εξαρτάται από το συνολικό αριθμό των ετών ασφάλισης 
(συνεχόμενα ή διακεκομμένα) στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα (ΕΦΚΑ -τ.ΟΑΕΕ ή τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) στον 
οποίο υπαγόταν οι δικαιούχοι κατά τον χρόνο διακοπής του επαγγέλματός τους. Συγκεκριμένα:

Η εγγραφή (τυχόν) νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με νεότερη 
οδηγία του οργανισμού, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά (http://www.oaed.gr/eggrafi) με τους 
κωδικούς πρόσβασης του TAXISnet. Το σύνολο των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης και της 
αίτησης για την παροχή επίσης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά ( http://www.oaed.gr/e-yperesies).

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων στήριξης από τον οργανισμό, έχει αποφασιστεί η δίμηνη παράταση 
της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας, σε όσους επιδοτούμενους έληξε η επιδότηση εντός του 
πρώτου τριμήνου του 2020. Τα επιδόματα καταβάλλονται αυτόματα, χωρίς καμία ενέργεια από 
τους δικαιούχους.

Ειδικότερα, για όσους επιδοτούμενους έληξε η επιδότησή τους εντός του Ιανουαρίου 2020, η 
καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στη δίμηνη παράταση έχει ξεκινήσει από τις 31 Μαρτίου. 
Για όσους επιδοτούμενους έληξε η επιδότησή τους εντός του Φεβρουαρίου 2020, το ποσό 
καταβάλλεται εντός του Απριλίου 2020. Για όσους επιδοτούμενους έληξε επιδότησή τους εντός 
του Μαρτίου 2020, ο πρώτος επιπλέον μήνας επιδότησης καταβάλλεται στις αρχές του Απριλίου 
2020 και ο δεύτερος επιπλέον μήνας επιδότησης στις αρχές του Μαΐου 2020.

 Οι δικαιούχοι του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολούμενων θα λάβουν συνολικά έως 720 
ευρώ (έως 360 ευρώ μηνιαίως) εφόσον παραμένουν άνεργοι κατά την περίοδο που αντιστοιχεί η 
παράταση.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
(ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΤΗ)

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ 
(ΣΕ ΜΗΝΕΣ)

3 έως 4 3

5 έως 6 4

7 έως 8 5

9 έως 10 6

11 έως 12 7

13 έως 14 8

15 9

Οι ασφαλισμένοι που πραγματοποιούν διακοπή δύο ελευθέρων επαγγελμάτων, δικαιούνται βοηθήματος 
από έναν μόνο φορέα, τον οποίο επιλέγουν με υπεύθυνη δήλωσή τους.

Πηγή: ΟΑΕΔ
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Προϋποθέσεις χορήγησης

Για τη λήψη του συγκεκριμένου βοηθήματος απαιτείται να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

• Πραγματοποίηση τουλάχιστον τριών (3) ετών συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης στον 
ασφαλιστικό φορέα που υπάγονται κατά τη διακοπή του επαγγέλματος 

• Το συνολικό ατομικό καθαρό εισόδημα της τελευταίας διετίας να μην υπερβαίνει αθροιστικά το 
ποσό των 20.000 €, και το συνολικό οικογενειακό καθαρό εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό 
των 30.000 €.

• Η αποδεδειγμένη διακοπή του επαγγέλματος από την 01.01.2012 και εφεξής, για τρεις τουλάχιστον 
μήνες πριν την λήψη του βοηθήματος

• Η μη ανάληψη μισθωτής απασχόλησης

• Οι δικαιούχοι να μην έχουν υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση του φορέα  ή άλλου φορέα και 
να μην έχουν υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση για οποιαδήποτε αιτία, σε οποιοδήποτε φορέα 
ημεδαπής ή αλλοδαπής.

• Οι δικαιούχοι να μην έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιο τους ή τις μετοχές τους 
στην επιχείρηση, στην οποία ανήκε, σε σύζυγο ή πρόσωπο α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας.

• Η εξόφληση ή η ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών τους ή άλλων οφειλών τους στον 
ασφαλιστικό φορέα και η ενημερότητα ως προς τους όρους της ρύθμισης

• Η μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

• Βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα, με την οποία πιστοποιείται η διακοπή του 
επαγγέλματος ή της ιδιότητας, ο χρόνος ασφάλισης και η μη ύπαρξη οφειλής ή ρύθμιση αυτής.

• Δύο υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/86, ( χορηγούμενες από τον ΟΑΕΔ)3

• Εκκαθαριστικά σημειώματα της τελευταίας διετίας

• Παραστατικό ταυτοπροσωπίας (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας/σχετική προσωρινή βεβαίωση 
της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας, διαβατήριο )

• Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (λογαριασμός ρεύματος ή τηλεφώνου ή 
ύδρευσης).

• Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο ο ενδιαφερόμενος είναι πρώτος 
δικαιούχος.

Διακοπή βοηθήματος

Το βοήθημα ανεργίας διακόπτεται λόγω:

• μη δήλωσης παρουσίας  στην υπηρεσία του ΟΑΕΔ σε δυο συνεχόμενα χρονικά διαστήματα που  
έχουν καθοριστεί από την απόφαση επιδότησης.

• συνταξιοδότησης

• παράλληλης απασχόλησης και επιδότησης

• οριστικής ανικανότητας για εργασία 

Σε περίπτωση διακοπής της επιδότησης δεν είναι δυνατό να επακολουθήσει συνέχισή της, παρά μόνο  
εφόσον μετά τη διακοπή συμπληρωθούν εκ νέου οι προϋποθέσεις επιδότησης.

Αναστολή βοηθήματος 

Το βοήθημα αναστέλλεται για τους εξής λόγους:

• ανάληψη μισθωτής εργασίας ή έναρξη αυτοαπασχόλησης

• υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης σε οποιοδήποτε φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

3Το περιεχόμενο των υπευθύνων δηλώσεων είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.oaed.gr/
boethema-anergias.
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• υπαγωγή του δικαιούχου στην προαιρετική ασφάλιση του φορέα του ή άλλου φορέα, μετά τη 
διακοπή του επαγγέλματoς / ιδιότητας και η υποβολή αίτησης για συνταξιοδότηση σε οποιοδήποτε 
φορέα ημεδαπής ή αλλοδαπής

• λήξη της ισχύος του εγγράφου πιστοποίησης της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα για τους πολίτες 
τρίτων χωρών

• απώλεια της ρύθμισης για εξόφληση των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών ή άλλων οφειλών 
προς τον ασφαλιστικό του φορέα.

Το βοήθημα ανεργίας δύναται να συνεχιστεί εφόσον οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση 
στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, πριν την πάροδο διετίας από την έκδοση της αρχικής απόφασης επιδότησης.

Οι δικαιούχοι των βοηθημάτων ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων, μετά την 
υποβολή της αίτησης για χορήγηση του βοηθήματος είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν παρουσία για 
πρώτη φορά, τον τρίτο μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης,  καθώς και  στα χρονικά 
διαστήματα που αναγράφονται αναλυτικά στην «απόφαση υπαγωγής στην επιδότηση» που έχουν λάβει 
από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ. 

Στην παρούσα φάση η υποχρεωτική δήλωση παρουσίας γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail) προς το αρμόδιο ΚΠΑ2. 

Νομοθετικό πλαίσιο

Ν. 3986/2011 (Άρθρο 44, παρ.2)

Υ.Α Φ.80000/8285/253/2013 (ΦΕΚ 705/Β΄/ 28.03.2013)

Υ.Α. Φ. 10035/οικ.1239/63, (ΦΕΚ 290/Β’/10.02.2014)

4. Ειδικό βοήθημα σε αποφυλακισθέντες

Ειδικό βοήθημα δικαιούνται οι ασφαλισμένοι που εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας τους 
(αποφυλακισθέντες) μετά την εγγραφή τους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Δεν είναι ωστόσο δικαιούχοι:

• όσοι εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας μικρότερη των δύο μηνών

• όσοι διακόπηκε η έκτιση της ποινής με τον όρο της καταβολής χρηματικής εγγύησης

• όσοι για τους οποίους υπάρχει αρνητική εισήγηση της κοινωνικής λειτουργού των φυλακών ή του 
διευθυντή των φυλακών.

Το ύψος του εν λόγω βοηθήματος ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας. 

Η αίτηση είναι απαραίτητο να υποβληθεί εντός της προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη λήξη της ποινής. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο μητρώο του ΟΑΕΔ

• Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΦΜ

• Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης 
κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

• Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο κ.λ.π.)

• Ο ΑΜΚΑ

• Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.

Η εγγραφή (τυχόν) νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ είναι δυνατό να γίνει 
ηλεκτρονικά (www.oaed.gr/eggrafi) με τους κωδικούς πρόσβασης του TAXISnet. Το σύνολο των 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης κάρτας ανεργίας και της αίτησης για την παροχή 
πραγματοποιείται ηλεκτρονικά (http://www.oaed.gr/e-yperesies).
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Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

• Πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας 

• Δελτίο ανεργίας σε ισχύ.

• Αποφυλακιστήριο.

• Έκθεση κοινωνικής λειτουργού ή δ/ντή φυλακών.

• Αριθμός καταθετικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο ο αιτούμενος εμφανίζεται ως πρώτος 
δικαιούχος.

Η παραλαβή της απόφασης είναι δυνατό να γίνει μέσω του ατομικού λογαριασμού στο e-services του 
ΟΑΕΔ.

Νομοθετικό πλαίσιο 

Ν. 1836/89 παρ. 6 του άρθρου 22 (ΦΕΚ 79/Α΄/ 14.03.1989) 

Υ.Α. 30659/31-3-1989 ( ΦΕΚ 239/ Β΄/05.04.1989) 

Υ.Α. 32827/2-11-1993( ΦΕΚ 848/ Β΄/11.11.1993)

Χρήσιμες Πληροφορίες

Πηγές 

Γ

Δ

• 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. 
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Εμ. Μπενάκη 71Α, Τ.Κ. 10681, Αθήνα, Τηλ: 210 3327710, Fax: 210 3304452


