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Εισαγωγή
Στο προηγούμενο ενημερωτικό σημείωμα είχαμε αναφερθεί στις διαδικασίες εγγραφής των ανέργων
στο σχετικό μητρώο του ΟΑΕΔ, στην έκδοση κάρτας και την τακτική επιδότηση. Η τακτική επιδότηση
ανεργίας, ωστόσο, χορηγείται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και για προκαθορισμένο χρονικό
διάστημα, οπότε δεν καλύπτει το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων. Για το λόγο αυτό ο ΟΑΕΔ,
στο πλαίσιο των παθητικών πολιτικών καταπολέμησης της ανεργίας, υποστηρίζει εισοδηματικά τους
ανέργους –πέραν της τακτικής επιδότησης– και με μια σειρά χρηματικών παροχών και ειδικών
βοηθημάτων επιδιώκοντας την άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών της ανεργίας.
Στόχος του παρόντος ενημερωτικού σημειώματος είναι να παρουσιάσει συγκεντρωτικά όλα αυτά
τα βοηθήματα παρέχοντας στους δυνητικούς δικαιούχους χρηστικές πληροφορίες σχετικά με τις
προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγείται κάθε επίδομα, σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης
και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τη διάρκεια και το ποσό της επιδότησης, τις περιπτώσεις κατά τις
οποίες η παροχή/επιδότηση αναστέλλεται προσωρινά ή διακόπτεται οριστικά και τέλος με το νομοθετικό
και ρυθμιστικό πλαίσιο που ισχύει για κάθε περίπτωση. Σε αυτό το σημείωμα παρουσιάζονται αναλυτικά
οι τρεις πρώτες παροχές, δηλαδή το επίδομα μακροχρονίως ανέργων, το βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς
και ανεξαρτήτως απασχολουμένων καθώς και το ειδικό βοήθημα σε αποφυλακισθέντες. Τα υπόλοιπα
τέσσερα ειδικά βοηθήματα θα παρουσιαστούν αναλυτικά στο επόμενο ενημερωτικό σημείωμα.

Α
1.

Συνοπτική περιγραφή παροχών και ειδικών
βοηθημάτων

Επίδομα μακροχρονίως ανέργων

Δικαιούχοι του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων είναι όσοι έχουν εξαντλήσει δωδεκάμηνη τακτική
επιδότηση ανεργίας, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν συγκεκριμένα ηλικιακά και εισοδηματικά
κριτήρια.1
2.

Βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων

Δικαιούχοι του συγκεκριμένου βοηθήματος ανεργίας είναι, υπό προϋποθέσεις, οι ελεύθεροι
επαγγελματίες και οι αυτοτελώς απασχολούμενοι εφόσον διέκοψαν αποδεδειγμένα το επάγγελμά τους
από την 1.1.2012 και μετά.
3.

Ειδικό βοήθημα σε αποφυλακισθέντες

Το συγκεκριμένο ειδικό βοήθημα δικαιούνται οι άνεργοι που εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας
τους.
4.

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 και δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 εφόσον δεν
συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας.
5.

Ειδικό εποχικό βοήθημα

Δικαιούχοι είναι οι ασφαλισμένοι οι οποίοι ασκούν ένα από τα επαγγέλματα που περιγράφονται στο
άρθρο 22 του Ν. 1836/89 εφόσον κατά την περίοδο καταβολής του βοηθήματος (10/9-30/11) δεν
πληρούν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας.
Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις χορήγησης κάθε βοηθήματος παρουσιάζονται στην ενότητα «Αναλυτική
περιγραφή παροχών και ειδικών βοηθημάτων».
1
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6.

Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας

Το συγκεκριμένο ειδικό βοήθημα το δικαιούνται όλοι όσοι παρέμειναν άνεργοι επί ένα μήνα μετά τη λήξη
της τακτικής επιδότησης ανεργίας και δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89.
7.

Ειδικό βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας ή διακοπής εργασιών

Δικαιούχοι είναι οι ασφαλισμένοι οι οποίοι σε περίπτωση διακοπής των εργασιών της επιχείρησης και
αδυναμίας –για οποιονδήποτε λόγο– καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη ή σε
περίπτωση άσκησης από το μισθωτό του δικαιώματος της επίσχεσης εργασίας δεν συγκεντρώνουν
προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης.
Για τη λήψη οποιουδήποτε από τα προαναφερθέντα επιδόματα οι ενδιαφερόμενοι δυνητικοί δικαιούχοι
μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά επιλέγοντας
έναν από τους εξής τρόπους:
•

Αυτοπροσώπως, στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας τους ή της τελευταίας
απασχόλησής τους.

•

Ηλεκτρονικά, μέσω του e-services στο portal του ΟΑΕΔ (http://www.oaed.gr).

•

Μέσω των ΚΕΠ.

Προσοχή: Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εντός αποσβεστικής
προθεσμίας δύο2 (2) μηνών. Εάν η ημερομηνία παρέλθει χωρίς να υποβληθεί αίτηση,
ο δυνητικός δικαιούχος απεμπολεί το δικαίωμα λήψης του αντίστοιχου επιδόματος.

Β

Αναλυτική περιγραφή παροχών
και ειδικών βοηθημάτων

1. Επίδομα μακροχρονίως ανέργων
Α. Προϋποθέσεις χορήγησης
Δικαιούχοι του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων είναι όσοι έχουν εξαντλήσει δωδεκάμηνη τακτική
επιδότηση ανεργίας, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
•

Έχουν εξαντλήσει δωδεκάμηνη τακτική επιδότηση ανεργίας, ακόμη και εάν την έλαβαν τμηματικά
(δηλαδή με αναστολές και συνεχίσεις).

•

Παραμένουν κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης άνεργοι αδιαλείπτως για
διάστημα δώδεκα μηνών τουλάχιστον.

•

Υποβάλλουν την αίτηση εντός αποσβεστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη λήξη της
δωδεκάμηνης τακτικής επιδότησης.

•

Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι ηλικίας από 20 έως 66 ετών.

•

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ, ποσό το οποίο προσαυξάνεται
κατά 586,08 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.

Β. Χρόνος υποβολής αιτήσεων & συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά
•
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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.

Τρεις μήνες στην περίπτωση του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων.

Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
•

Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα.

•

Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο κ.λπ.)

•

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

•

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

•

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (χορηγείται από τον ΟΑΕΔ).

•

Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους έχοντες ανήλικα τέκνα).

Γ. Υποχρεωτική παρουσία κατά τη διάρκεια της επιδότησης
Ο επιδοτούμενος άνεργος μετά την υποβολή της αίτησης για επιδότηση είναι υποχρεωμένος:
•

Να εμφανιστεί για πρώτη φορά τον τρίτο μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
αυτοπροσώπως (αποκλειστικά στην υπηρεσία στην οποία κατέθεσε την αίτησή του) στο χρονικό
διάστημα που υπάρχει τυπωμένο σε αυτή, χωρίς να απαιτείται άλλη ενημέρωση από την υπηρεσία
του ΟΑΕΔ.

•

Εμφανίζεται μετά την πρώτη φορά αυτοπροσώπως (σε οποιαδήποτε υπηρεσία του ΟΑΕΔ) στα
χρονικά διαστήματα δήλωσης παρουσίας του, όπως αυτά αναγράφονται αναλυτικά στην «Απόφαση
Υπαγωγής στην Επιδότηση» που έχει παραλάβει από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

Δ. Διάρκεια και ποσό επιδότησης
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.
Το επίδομα αυτό δεν επιδέχεται προσαυξήσεις, είναι προσωποπαγές και δεν μεταβιβάζεται. Κάθε
μηνιαίο επίδομα πιστώνεται αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο δικαιούχος.
Ε. Περιπτώσεις αναστολής / συνέχισης ή διακοπής βοηθήματος
Ε1. Προσωρινή αναστολή και συνέχιση του βοηθήματος
Αναστολή της καταβολής του επιδόματος γίνεται:
•

Για όσο διάστημα ο δικαιούχος είναι ασθενής, εφόσον η ασθένεια προκύπτει από σχετική βεβαίωση
του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

•

Κατά τη διάρκεια επαγγελματικής κατάρτισης. Το χρονικό διάστημα της κατάρτισης επιμηκύνει
ισόχρονα τη διάρκεια της επιδότησης, εφόσον ο καταρτισθείς διατηρεί την ιδιότητα του ανέργου.

Το επίδομα συνεχίζεται με την υποβολή –εντός δύο μηνών από την άρση του λόγου αναστολής– σχετικής
αίτησης στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.
Ε2. Περιπτώσεις οριστικής διακοπής του βοηθήματος
Το βοήθημα ανεργίας διακόπτεται οριστικά εάν ο δικαιούχος:
•

Αναλάβει μισθωτή εργασία ή κάνει έναρξη αυτοαπασχόλησης ή άσκηση οποιασδήποτε άλλης
μορφής απασχόλησης.

•

Δεν αποδεχθεί προτεινόμενη από τον ΟΑΕΔ θέση εργασίας συναφή με τα τυπικά προσόντα και τις
δεξιότητές του.

•

Δεν εμφανιστεί στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ κατά τον τρίτο μήνα ελέγχου επί δύο συνεχόμενα
τρίμηνα.

•

Συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του.
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ΣΤ. Νομοθετικό-ρυθμιστικό πλαίσιο
•

Ν. 4093/2012, άρθρο 1, παρ. ΙΑ, υπ/γραφος ΙΑ 1. (ΦΕΚ 222/Α΄/12-11-2012)

•

K.Y.A. 44137/613/18-12-13 (ΦΕΚ 3253/Β΄/20-12-2013)

•

Εγκύκλιος Α.Π.: 109527/24-12-2013

2. Βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων
Α. Προϋποθέσεις χορήγησης
Δικαιούχοι του συγκεκριμένου βοηθήματος ανεργίας είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοτελώς
απασχολούμενοι οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στους φορείς ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, εφόσον διέκοψαν
αποδεδειγμένα το επάγγελμά τους από την 1.1.2012 και μετά υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
•

Έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον τρία (3) έτη συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης στον
ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγονταν κατά τη διακοπή του επαγγέλματος τους.

•

Διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

•

Έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές τους (ή τυχόν οφειλές τους
από οποιαδήποτε αιτία προς τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγονται) και είναι ενήμεροι με
τους όρους της ρύθμισης.

•

Δεν έχουν υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα.

•

Δεν έχουν υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση για οποιαδήποτε αιτία σε οποιονδήποτε φορέα
ημεδαπής ή αλλοδαπής.

•

Δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους (ή το μερίδιό τους ή τις μετοχές τους στην επιχείρηση)
σε σύζυγο ή πρόσωπο α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας.

•

Υποβάλλουν την αίτηση εντός αποσβεστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την επομένη
της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης του τελευταίου αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα περί
διαγραφής του ασφαλισμένου από τα σχετικά μητρώα.

•

Το συνολικό ατομικό καθαρό εισόδημα (από οποιαδήποτε πηγή την τελευταία διετία από το έτος
που προηγείται της υποβολής της αίτησης) να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 20.000 ευρώ
και το αντίστοιχο συνολικό οικογενειακό καθαρό εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 30.000
ευρώ.

Β. Χρόνος υποβολής αιτήσεων & συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά
Η αίτηση και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν 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. 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:
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•

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

•

Εκκαθαριστικά σημειώματα της τελευταίας διετίας από το έτος που προηγείται της υποβολής της
αίτησης.

•

Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο κ.λπ.).

•

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

•

Λογαριασμός Εθνικής Τράπεζας (ΙΒΑΝ) στον οποίο είναι μόνος δικαιούχος ή πρώτος στην
περίπτωση συνδικαιούχου.

•

Δυο (2) υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 (χορηγούνται από τον ΟΑΕΔ).4

Γ. Υποχρεωτική παρουσία κατά τη διάρκεια της επιδότησης
Ισχύει ό,τι ακριβώς αναφέρεται στο αντίστοιχο εδάφιο της περίπτωσης 2.1 (σελ. 4).
Δ. Διάρκεια και ποσό επιδότησης
Η διάρκεια καταβολής του βοηθήματος εξαρτάται από τον συνολικό αριθμό των ετών ασφάλισης
(συνεχόμενα ή διακεκομμένα) στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα (ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) στον οποίο
υπαγόταν ο δικαιούχος κατά το χρόνο διακοπής του επαγγέλματός του, κλιμακώνεται δε από 3 έως 9
μήνες ως εξής:
Πινάκας 1: Διάρκεια καταβολής βοηθήματος σε σχέση με τον συνολικό χρόνο ασφάλισης
ΠΛΗΡΗ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ (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 και άνω

9

Το ύψος του βοηθήματος καθορίζεται σε 360,00 ευρώ μηνιαίως, δεν επιδέχεται προσαυξήσεις και δεν
αποδίδονται ασφαλιστικές εισφορές στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα κατά τη διάρκεια καταβολής του.
Ε. Περιπτώσεις αναστολής/συνέχισης ή διακοπής βοηθήματος
Εάν κατά τη διάρκεια καταβολής του επιδόματος επέλθουν αλλαγές στην εργασιακή κατάσταση του
δικαιούχου (π.χ. ανάληψη εργασίας), η χορήγηση του επιδόματος μπορεί να ανασταλεί προσωρινά
ή να διακοπεί οριστικά. Για το λόγο αυτό ο άνεργος που λαμβάνει το βοήθημα είναι υποχρεωμένος
να ενημερώνει την υπηρεσία του ΟΑΕΔ που τον επιδοτεί για οποιαδήποτε μεταβολή προκύπτει στην
κατάστασή του κατά τη διάρκεια της καταβολής του βοηθήματος.
Πιο συγκεκριμένα, μεταβολές οι οποίες επιφέρουν προσωρινή αναστολή ή οριστική διακοπή της
χορήγησης και για τις οποίες ο άνεργος έχει υποχρέωση να ενημερώνει την υπηρεσία είναι οι εξής:
Ε1. Περιπτώσεις προσωρινής αναστολής και συνέχισης του βοηθήματος
Η καταβολή του βοηθήματος αναστέλλεται για τους εξής λόγους:
•

Ανάληψη μισθωτής εργασίας ή έναρξη αυτοαπασχόλησης καθώς και άσκηση οποιασδήποτε άλλης
μορφής απασχόλησης.

•

Υπαγωγή του δικαιούχου στην προαιρετική ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα.

•

Λήξη της ισχύος του εγγράφου πιστοποίησης της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα, όταν πρόκειται
για πολίτες τρίτων χωρών.

•

Απώλεια της ρύθμισης στην οποία είχε υπαχθεί ο δικαιούχος για εξόφληση των οφειλών του (από
οποιαδήποτε αιτία) προς τον ασφαλιστικό του φορέα.

Το πλήρες κείμενο των υπευθύνων δηλώσεων είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.oaed.gr/boethema-anergias.
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Μετά την άρση του λόγου αναστολής, το βοήθημα ανεργίας συνεχίζεται με την υποβολή (πριν από την
πάροδο διετίας από την έκδοση της αρχικής απόφασης επιδότησης) σχετικής αίτησης στην υπηρεσία
του ΟΑΕΔ.
Ε2. Περιπτώσεις οριστικής διακοπής του βοηθήματος
Το βοήθημα ανεργίας διακόπτεται οριστικά εάν ο δικαιούχος:
•

Δεν εμφανιστεί στην υπηρεσία του ΟΑΕΔ σε δύο συνεχόμενα χρονικά διαστήματα που έχουν
καθοριστεί από την απόφαση επιδότησης.

•

Συνταξιοδοτηθεί.

•

Καταστεί οριστικά ανίκανος για εργασία.

•

Αποβιώσει.

ΣΤ. Νομοθετικό-ρυθμιστικό πλαίσιο
•

Ν. 3986/2011 (Άρθρο 44, παρ.2) (ΦΕΚ 152/Α΄/ 01.07.2011)

•

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)

3. Ειδικό βοήθημα σε αποφυλακισθέντες
Α. Προϋποθέσεις χορήγησης
Το συγκεκριμένο ειδικό βοήθημα δικαιούνται, μετά την εγγραφή τους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,5
όσοι εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας τους (αποφυλακισθέντες). Εξαιρούνται οι ακόλουθες
περιπτώσεις:
1.

Τα άτομα που εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας μικρότερη των δύο μηνών.

2.

Τα άτομα των οποίων διακόπηκε η έκτιση της ποινής με τον όρο της καταβολής χρηματικής
εγγύησης.

3.

Τα άτομα για τα οποία έχει γίνει αρνητική εισήγηση του κοινωνικού λειτουργού των φυλακών ή του
διευθυντή των φυλακών, εφόσον δεν υπάρχει σε αυτές κοινωνική υπηρεσία.

4.

Οι σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 90 του Ποινικού Κώδικα υπότροποι και καθ’ έξιν εγκληματίες
αντίστοιχα.

Β. Συνυποβαλλόμενα με την αίτηση δικαιολογητικά
Η αίτηση και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εντός αποσβεστικής προθεσμίας δύο
(2) μηνών από τη λήξη της ποινής. 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:
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•

Πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης.

•

Δελτίο ανεργίας σε ισχύ.

•

Αποφυλακιστήριο.

•

Έκθεση κοινωνικού λειτουργού ή διευθυντή φυλακών.

•

ΙΒΑΝ λογαριασμού ΕΤΕ στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος.

Γ. Ποσό επιδότησης
Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο προς 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
Δ. Νομοθετικό-ρυθμιστικό 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)
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