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1. Επίδομα ανεργίας
ΘΕΜΑ

Επίδομα ανεργίας

Αρμόδιος φορέας

Για τη χορήγηση των σχετικών επιδομάτων ανεργίας
αρμόδιος φορέας είναι ο Οργανισμός Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Προϋποθέσεις (γενικές)

Προϋποθέσεις (ειδικές)

Απαιτούμενα
δικαιολογητικά

Υπολογισμός ύψους του
επιδόματος ανεργίας







Ιδιότητα ανέργου
Απόλυση/Αναγγελία απόλυσης
Εγγραφή σε Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας (ΟΑΕΔ)
Ικανότητα προς εργασία
Πραγματοποίηση 125 ημερών εργασίας τους
τελευταίους 14 μήνες (ελάχιστο όριο) ή 100 ημερών,
όπως προβλέπεται για ορισμένες κατηγορίες.
 Λήψη επιδόματος ανεργίας για πρώτη φορά:
συμπλήρωση 80 ημερών εργασίας κατ’ έτος εντός
της τελευταίας διετίας + Πραγματοποίηση 125
ημερών εργασίας τους τελευταίους 14 μήνες
(ελάχιστο όριο).
 Εάν υπήρξε εργαζόμενος για τουλάχιστον 200 ημέρες
εργασίας τα τελευταία 2 χρόνια.
 Σε όλες τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις
δεν υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι πριν από την
απόλυση μήνες εργασίας.
 Να μην έχει λάβει ο αιτούμενος περισσότερα από
400 ημερήσια επιδόματα ανεργίας στην τελευταία
τετραετία.
1. Το έγγραφο της καταγγελίας σύμβασης εργασίας ή
βεβαίωση της λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου.
2. Το έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη» το οποίο συμπληρώνει ο
εργοδότης σύμφωνα με τις εγγραφές της ΑΠΔ (Αναλυτική
Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται στο ΙΚΑ) του τελευταίου
τριμήνου πριν από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας.
3. Το οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας, εφόσον έχει
προστατευόμενα μέλη στην οικογένειά του.
4. Το πλέον πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας.
5. Την αστυνομική του ταυτότητα.
6. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου.
7. Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης (ΙΒΑΝ) στον οποίο είναι
πρώτος δικαιούχος.
8. Αν πρόκειται για πολίτες τρίτων χωρών: άδεια διαμονής
και άδεια εργασίας σε ισχύ.
Το μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 360,00 ευρώ. Αν
ο δικαιούχος άνεργος έχει προστατευόμενα μέλη
οικογένειας, το επίδομα προσαυξάνεται για καθένα από
αυτά κατά 10%.
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1.1 Γενικά
Αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση των σχετικών επιδομάτων ανεργίας (ασφάλιση‐
καταβολή επιδομάτων) είναι ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
Βασική προϋπόθεση για την καταβολή επιδόματος είναι η καταγγελία της σχέσης
εργασίας. Δεν θεωρούνται άνεργοι όσοι αποχωρούν οικειοθελώς από την εργασία τους.
Εάν η απόλυση του μισθωτού έγινε μετά την υποβολή μήνυσης, συνέπεια αξιόποινης
πράξης του, που διαπράχθηκε κατά την εκτέλεση της εργασίας του, αρχικά δεν δικαιούται
να λάβει επίδομα ανεργίας. Εάν όμως μεταγενέστερα απαλλαγεί από την κατηγορία,
παρέχεται σ’ αυτόν δικαίωμα για επιδότηση, εφόσον θα υποβάλει σχετική δήλωση μέσα σε
προθεσμία 30 ημερών από την απαλλακτική απόφαση του δικαστηρίου.
Για να επιδοτηθεί ο άνεργος, πρέπει να εμφανιστεί στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ της
κατοικίας του ή του τόπου της απασχόλησής του και να γραφτεί ως άνεργος. Η αίτηση
υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροσώπως εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60
ημερών από την ημερομηνία απόλυσής του στην αρμόδια Υπηρεσία του τόπου κατοικίας
του (ή εναλλακτικά της τελευταίας απασχόλησής του).
Τέλος ο άνεργος πρέπει να είναι ικανός προς εργασία και ελεύθερος να παράσχει
αυτή. Συνεπώς, όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, δεν είναι ικανοί προς εργασία
και δεν δικαιούνται να λάβουν επιδόματα ανεργίας.
1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας
Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας είναι πρόσωπα που παρέχουν έναντι αμοιβής
(μισθού‐ημερομισθίου) και κατά κύριο επάγγελμα εξαρτημένη εργασία, με σύμβαση
εργασίας που να είναι είτε αορίστου είτε ορισμένου χρόνου, άσχετα εάν απασχολούνται
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου ή και στο Δημόσιο, καθώς
επίσης και οι έκτακτοι ή συμβασιούχοι στον δημόσιο τομέα (ΝΠΔΔ‐ΟΤΑ). Απαιτείται
επίσης να είναι ασφαλισμένα για τον κλάδο ασθενείας στο ΙΚΑ ή σε άλλο Οργανισμό
Ασφάλισης. Επιπρόσθετα, επίδομα ανεργίας μπορούν να λάβουν και ιατροί, δικηγόροι και
κτηνίατροι, που παρέχουν εξαρτημένη εργασία έναντι αμοιβής.
Από το δικαίωμα επιδότησης ανεργίας εξαιρούνται: α) όσοι μετέχουν στη
διοίκηση επαγγελματικών Σωματείων ή Ενώσεων αυτών και λαμβάνουν από αυτά
αποζημίωση, β) τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου και των Οργανισμών Δημοσίου
Δικαίου, γ) οικόσιτοι μισθωτοί, δ) ασφαλισμένοι για ανεργία σε άλλο Ταμείο που έχει τη
μορφή ΝΠΔΔ, ε) απασχολούμενοι σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες, εκτός από τα
πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, στ) επιδοτούμενοι (από τον ΟΑΕΔ)
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άνεργοι, που προσλαμβάνονται ή τοποθετούνται σε θέσεις εργασίας, με πλήρη ή μερική
απασχόληση, κατά τη διάρκεια της επιδότησης.
Στην Ελλάδα οι εργαζόμενοι καταβάλλουν εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ (ασφάλιση στον
κλάδο ανεργίας), συνεπώς το επίδομα ανεργίας αποτελεί κεκτημένο δικαίωμά τους και
όχι άσκηση φιλανθρωπίας από την πολιτεία.

1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας
Οι προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ είναι οι
ακόλουθες:
1. Πρέπει να είστε μισθωτός και να έχει λήξει ή να έχει καταγγελθεί από τον εργοδότη
(απόλυση) η σύμβαση εργασίας σας.
2.

Να είστε ως εργαζόμενος ασφαλισμένος στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ.

3. Να έχετε συμπληρώσει μέσα στο 14μηνο ή 12μηνο που προηγείται της αίτησής σας
τον αριθμό των ημερομισθίων που προβλέπονται ανάλογα με το επάγγελμά σας.
4.

(Από 01.01.2014) Να μην έχετε επιδοτηθεί εντός της τετραετίας πριν από την
ένταξη στην επιδότηση πάνω από 400 ημέρες.

1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει συμπληρώσει ένας ασφαλισμένος
για θεμελίωση δικαιώματος επιδότησης
Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από το πόσες ημέρες εργασίας έχει
πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στα κρίσιμα χρονικά διαστήματα (14μηνο, 12μηνο ή
διετία). Από 01.01.2014 η διάρκεια επιδότησης, έτσι όπως εμφανίζεται στον πίνακα που
ακολουθεί, εξαρτάται πλέον και από τον περιορισμό των 400 ημερήσιων επιδομάτων
ανεργίας για την τετραετία πριν από την έναρξη της επιδότησης.
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Πίνακας 1: Προϋποθέσεις επιδότησης
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

14ΜΗΝΟ
Ημέρες εργασίας
125‐149 1
150‐179 2
180‐219 3
220‐249
250 και άνω
210 και συμπλήρωση του
49ου έτους ηλικίας
125 και άνω και
συμπλήρωση 4.050
ημερών εργασίας
συνολικά

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ
ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΠΑΓ/ΤΑ
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ
12ΜΗΝΟ
14ΜΗΝΟ
Ημέρες εργασίας
Ημέρες εργασίας
100‐149
100‐149
150‐179
150‐179
180‐219
180‐219
220‐249
220‐249
250 και άνω
250 και άνω

5 μήνες
6 μήνες
8 μήνες
10 μήνες
12 μήνες

210 και άνω

12 μήνες

100 και άνω και
συμπλήρωση 4.050
ημερών εργασίας
συνολικά

210 και συμπλήρωση του
49ου έτους ηλικίας
100 και άνω και
συμπλήρωση 4.050
ημερών εργασίας
συνολικά

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

12 μήνες

1.4.1 Αν ο άνεργος αιτείται επιδότηση για πρώτη φορά

Για τον άνεργο που επιδοτείται για πρώτη φορά, ο ελάχιστος αριθμός
ημερομισθίων που πρέπει να έχει συμπληρώσει για να δικαιούται να λάβει επίδομα είναι
80 κατ’ έτος την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της αίτησης για την επιδότησή του,
εκ των οποίων τα 125 ημερομίσθια πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο 14μηνο
χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι πριν από την απόλυση μήνες.
Επίσης, επίδομα ανεργίας λαμβάνει και ο εργαζόμενος που κατά τα δύο έτη πριν
από την καταγγελία ή τη λήξη της σύμβασής του έχει πραγματοποιήσει 200 ημέρες
εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες) και όχι λιγότερες από 80 ημέρες
εργασίας κάθε έτος.

1

Ή 200 στη διετία.
Ή 250 στη διετία.
3
Ή 300 στη διετία.
2
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1.4.2 Αν ο άνεργος έχει επιδοτηθεί ξανά στο παρελθόν
Ο άνεργος που έχει επιδοτηθεί ξανά στο παρελθόν πρέπει να έχει πραγματοποιήσει
125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να
υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.
Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά, π.χ.
μουσικοί, ηθοποιοί κ.ά. ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο. Ειδικότερα αν
πρόκειται για απασχολούμενο σε τουριστικά ή άλλα εποχιακά επαγγέλματα, πρέπει να έχει
εργαστεί 100 ημέρες το τελευταίο 12μηνο, με την προϋπόθεση ότι έχει εργαστεί ως
εποχιακός για δύο συνεχείς περιόδους απασχόλησης. Με αυτά τα ημερομίσθια λαμβάνει
την ελάχιστης διάρκειας επιδότηση ανεργίας, για διάστημα δηλαδή πέντε μηνών. Για
ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων (π.χ. οικοδόμοι) η επιδότηση δίνεται εφόσον έχουν
πραγματοποιηθεί 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, χωρίς να υπολογίζονται οι
ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών πριν από την απόλυση.
Από 01.01.2014, εκτός των ανωτέρω προϋποθέσεων για την επιδότηση ανεργίας,
θα υπολογίζεται και το άθροισμα των ημερήσιων επιδομάτων που έχει λάβει ο
συγκεκριμένος άνεργος κατά την τελευταία τετραετία. Παραδείγματα:


Άνεργος που η επιδότησή του αρχίζει στις 3.4.2014 και σύμφωνα με τις ημέρες
ασφάλισής του δικαιούται 5μηνη επιδότηση (δηλαδή 125 ημερήσια επιδόματα
ανεργίας), αλλά από 3.1.2009 έως 3.3.2014 του έχουν χορηγηθεί 50 ημερήσια
επιδόματα ανεργίας, θα λάβει ολόκληρη την επιδότηση [εφόσον 400‐50=350 και το
125 είναι μικρότερο από το 350].



Για άνεργο που η επιδότησή του αρχίζει στις 3.4.2014 και σύμφωνα με τις ημέρες
ασφάλισής του δικαιούται 12μηνη επιδότηση (δηλαδή 300 ημερήσια επιδόματα
ανεργίας), αλλά από 3.1.2009 έως 3.3.2014 του έχουν χορηγηθεί 250 ημερήσια
επιδόματα ανεργίας, θα εγκριθεί διάστημα επιδότησης το υπόλοιπο από το όριο
των 400, δηλαδή 200 ημέρες επιδότησης [εφόσον 400‐250=150].



Άνεργος που η επιδότησή του αρχίζει στις 3.4.2014 και σύμφωνα με τις ημέρες
ασφάλισής του δικαιούται 6μηνη επιδότηση (δηλαδή 150 ημερήσια επιδόματα
ανεργίας), αλλά από 3.1.2009 έως 3.3.2014 του έχουν χορηγηθεί 400 ημερήσια
επιδόματα ανεργίας, δεν θα λάβει επιδότηση ανεργίας γιατί έχει συμπληρώσει το
όριο των 400 ημερήσιων επιδομάτων.
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1.5 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
Ο άνεργος έχει τη δυνατότητα μέσα σε 60 ημέρες από την ημερομηνία της
απόλυσής του να εγγραφεί στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού στο ΚΠΑ ή στην αρμόδια
Υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του και να υποβάλει αίτηση για επιδότηση λόγω
ανεργίας. Η επιδότηση ανεργίας αρχίζει από την ημέρα της υποβολής της αίτησης για το
επίδομα. Ο δικαιούχος που υποβάλλει αίτηση κατά το πρώτο 7ήμερο μετά την καταγγελία
ή τη λήξη της σύμβασής του επιδοτείται από την 7η ημέρα.
Για τη βεβαίωση δικαιώματος επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ο άνεργος
προσκομίζει στο ΚΠΑ ή στην Υπηρεσία του Οργανισμού:
1. Το έγγραφο της καταγγελίας σύμβασης εργασίας ή βεβαίωση της λήξης
σύμβασης ορισμένου χρόνου (με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή εργοδότη).
2. Το έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη» το οποίο συμπληρώνει ο εργοδότης σύμφωνα
με τις εγγραφές της ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται στο ΙΚΑ) του
τελευταίου τριμήνου πριν από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Το έντυπο αυτό θα
φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του εργοδότη, χωρίς κάποια επιπλέον σφραγίδα
επικύρωσης από το αρμόδιο κατάστημα του ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ.
3. Το οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας, εφόσον έχει προστατευόμενα μέλη στην
οικογένειά του, προκειμένου να του δοθεί η σχετική προσαύξηση.
4. Το πλέον πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή, εφόσον δεν υπάρχει,
επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος.
5. Την αστυνομική του ταυτότητα.
6. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ,
ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ).
7. Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης (ΙΒΑΝ) στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος. Σε
περίπτωση που δεν έχετε λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα, η Υπηρεσία μας σας δίνει
βεβαίωση για άνοιγμα λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα χωρίς καμία επιβάρυνση.
8. Αν πρόκειται για πολίτες τρίτων χωρών: άδεια διαμονής και άδεια εργασίας σε
ισχύ.

Για την αναγνώριση του δικαιώματος και τη λήψη των παροχών ανεργίας
απαιτείται η αυτοπρόσωπη εμφάνιση του ανέργου στην αρμόδια Υπηρεσία του τόπου
διαμονής του. Η κατάθεση αίτησης για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας δεν μπορεί να
γίνει με εξουσιοδότηση άλλου προσώπου. Συνεπώς, για την εγγραφή του ανέργου στους
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σχετικούς καταλόγους ανέργων και την υποβολή της αίτησής του για χορήγηση επιδόματος
ανεργίας, είναι υποχρεωτική η φυσική του παρουσία.

1.6 Υπολογισμός επιδόματος ανεργίας
Το επίδομα ανεργίας καταβάλλεται σε μηνιαία βάση, αλλά υπολογίζεται σε
ημερήσια επιδόματα που ανέρχονται στο 55% του βασικού ημερομισθίου του ανειδίκευτου
εργάτη όπως αυτό καθορίζεται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Η καταβολή των μηνιαίων επιδομάτων γίνεται πλέον μία φορά την εβδομάδα και
συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας (Παρασκευή) με πίστωση
του τραπεζικού λογαριασμού κάθε δικαιούχου. Η πίστωση περιλαμβάνει τις αξιώσεις που
αφορούν τις ημέρες Δευτέρα έως Κυριακή, δηλαδή το επίδομα καταβάλλεται
δεδουλευμένο Δευτέρα έως Παρασκευή και προπληρώνεται το Σάββατο και η Κυριακή.
Από 12.03.2012 το μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 360,00 ευρώ. Αν ο
δικαιούχος άνεργος έχει προστατευόμενα μέλη οικογένειας, το επίδομα προσαυξάνεται για
καθένα από αυτά κατά 10%. Το επίδομα καταβάλλεται μία φορά το μήνα για 25 ημέρες.
Πίνακας 2: Υπολογισμός ύψους επιδόματος ανεργίας
ΕΠΙΔΟΜΑ
ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΧΩΡΙΣ
ΜΕΛΗ
360,00 €

ΜΕ ΕΝΑ
ΜΕΛΟΣ

ΜΕ ΔΥΟ
ΜΕΛΗ

ΜΕ ΤΡΙΑ
ΜΕΛΗ

ΜΕ
ΤΕΣΣΕΡΑ
ΜΕΛΗ

ΜΕ ΠΕΝΤΕ
ΜΕΛΗ

ΜΕ ΕΞΙ
ΜΕΛΗ

396,00 €

432,00 €

468,00 €

504,00 €

540,00 €

576,00 €

Πηγή: OAEΔ (Με μηνιαίες αποδοχές ασφαλισμένου πριν από την απόλυση από 314,17 € και άνω)

Στους μισθωτούς παρέχεται η δυνατότητα της μεταφοράς του δικαιώματος
ανεργίας στα κράτη‐μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αναζήτηση εργασίας, με βάση τον
Κανονισμό 1408/71/ΕΟΚ (Έντυπο Ε303 για μεταφορά επιδότησης), με την προϋπόθεση ότι:


Έχουν εγγραφεί πριν από την αναχώρησή τους στην αρμόδια Υπηρεσία
Απασχόλησης για αναζήτηση εργασίας και έχουν παραμείνει στη διάθεση των
Υπηρεσιών αυτών τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά την έναρξη της ανεργίας τους.



Έχουν εγγραφεί εντός 7 ημερών στις αρμόδιες Υπηρεσίες του κράτους‐μέλους
όπου μεταβαίνουν. Το δικαίωμα μεταφοράς διατηρείται για 3 μήνες, κατά ανώτατο
όριο.
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1.6.1 Δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα
Λόγω των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα παρέχεται κάθε χρόνο στους
επιδοτούμενους ανέργους οικονομική ενίσχυση ως εξής:
Για τις εορτές των Χριστουγέννων ίση με το ποσό του μηνιαίου επιδόματος
ανεργίας, εφόσον έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Μαΐου μέχρι 31
Δεκεμβρίου. Αν οι επιδοτούμενοι έχουν συμπληρώσει διάρκεια επιδότησης μικρότερη από
αυτήν που καθορίζεται πιο πάνω, δικαιούνται οικονομική ενίσχυση ίση με τρία (3)
ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης.
Για τις εορτές του Πάσχα ίση με το μισό του μηνιαίου ποσού του επιδόματος
ανεργίας, εφόσον έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι
30 Απριλίου. Αν οι επιδοτούμενοι έχουν συμπληρώσει διάρκεια επιδότησης μικρότερη από
αυτήν που καθορίζεται πιο πάνω, δικαιούνται οικονομική ενίσχυση ίση με τρία (3)
ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης.

1.7 Αναστολή επιδότησης ανεργίας
Η επιδότηση ανεργίας αναστέλλεται από τη στιγμή που ο άνεργος βρει εργασία.
Επίσης, αναστέλλεται σε περίπτωση ασθένειας, στράτευσης, αναχώρησης στο εξωτερικό,
λήξης άδειας διαμονής και εργασίας σε περίπτωση που ο άνεργος είναι αλλοδαπός, ή για
οποιονδήποτε άλλο λόγο για τον οποίο παύει να είναι διαθέσιμος για απασχόληση στην
αγορά εργασίας.
Ο ενδιαφερόμενος εντός 8 ημερών θα πρέπει να ενημερώσει την Υπηρεσία στην
οποία επιδοτείται, αρχικά με οποιονδήποτε τρόπο, δηλαδή διά τηλεφώνου, φαξ, επιστολής,
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή ο ίδιος ή διά αντιπροσώπου. Στη συνέχεια (ή ταυτόχρονα)
πρέπει να ακολουθήσει η προσκόμιση των σχετικών παραστατικών για το λόγο της
αναστολής, προσκομίζοντας το αντίστοιχο δικαιολογητικό [π.χ. αναγγελία πρόσληψης,
βιβλιάριο ασθενείας, βεβαίωση Στρατιωτικής Υπηρεσίας, αεροπορικό εισιτήριο κ.λπ.], ώστε
να γίνει η αναστολή της επιδότησής του και να πιστωθεί στο λογαριασμό του το ποσό που
προκύπτει ως διαφορά επιδότησης από την τελευταία ημέρα πληρωμής έως και την ημέρα
που προέκυψε ο λόγος της αναστολής.
Αν δεν μπορεί να προσέλθει ο ίδιος, εξουσιοδοτεί το άτομο που επιθυμεί, το οποίο
με τη νόμιμα θεωρημένη εξουσιοδότηση και με τα σχετικά δικαιολογητικά θα προσέλθει εκ
μέρους του και θα ενημερώσει την Υπηρεσία. Το ποσό της χρηματικής διαφοράς που θα
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προκύψει από την αναστολή της επιδότησης θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του
δικαιούχου.
Το επίδομα ανεργίας συνεχίζεται όταν ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην
Υπηρεσία εντός 60 ημερών μετά την άρση του λόγου αναστολής και πριν από την πάροδο
διετίας από την έκδοση της αρχικής απόφασης επιδότησης.

1.8 Διακοπή επιδόματος ανεργίας
Η επιδότηση του ανέργου διακόπτεται λόγω: α) συνταξιοδότησης, β) παράλληλης
απασχόλησης και επιδότησης, γ) θανάτου, δ) οριστικής ανικανότητας για εργασία, ε) μη
εμφάνισής του στην υπηρεσία του ΟΑΕΔ σε δυο συνεχόμενα χρονικά διαστήματα που του
έχουν καθοριστεί από την απόφαση επιδότησης. Σε περίπτωση διακοπής της επιδότησης
δεν είναι δυνατό να ακολουθήσει συνέχισή της. Νέα επιδότηση επακολουθεί μόνο εφόσον
μετά τη διακοπή συμπληρωθούν εκ νέου οι προϋποθέσεις επιδότησης.
1.9 Πόσες ημέρες επιδότησης ανεργίας υπολογίζονται ως συντάξιμες
Σύμφωνα με την ασφαλιστική νομοθεσία, για κάθε μήνα επιδότησης ανεργίας ο
ασφαλισμένος δικαιούται έως και 25 ημέρες ασφάλισης. Οι ανωτέρω ημέρες ασφάλισης
μπορούν να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό σύνταξης. Σύμφωνα με την ισχύουσα
ασφαλιστική νομοθεσία ο συνολικός αριθμός ημερών ασφάλισης που λαμβάνεται υπόψη
είναι 300 ημέρες.
Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 3996/2011: «(…) 1. Ως χρόνος
ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης λογίζεται, πλην του χρόνου πραγματικής ή
προαιρετικής ασφάλισης: α) ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, β) ο χρόνος γονικής άδειας
ανατροφής παιδιών, γ) ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και μέχρι 300 ημέρες, καθώς
και ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας και μέχρι 300 ημέρες (…)».
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