Επίδομα στήριξης στους μακροχρόνια άνεργους από τον ΟΑΕΔ

Επίδομα Μακροχρονίως Ανέργων. Ειδικό επίδομα στήριξης, για έναν ακόμη χρόνο
μετά τη λήξη του δικαιώματος της τα-κτικής επιδότησης ανεργίας από τον...

ΟΑΕΔ λαμβάνουν οι μακροχρόνια άνεργοι
Tο ύψος του επιδόματος, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 200 ευρώ ανά μήνα
και θα καταβάλλεται για όσο χρονικό διάστημα οι δικαιούχοι παραμένουν άνεργοι,
όχι όμως για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τους 12 μήνες.
Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
Δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι άνεργοι που:
 Έχουν ηλικία 20 έως 66 ετών,
 Έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (πραγματικό, απαλλασσόμενο ή
φορολογούμενο με ειδικό τρόπο) μικρότερο των 10.000 ευρώ. Εάν ο μακροχρόνια
άνεργος έχει προστατευόμενο ανήλικο παιδί, το ανώτατο όριο ετήσιο εισοδήματός
του, που απαιτείται για να λάβει το επίδομα, προσαυξάνεται κατά 586,08 ευρώ για
κάθε ανήλικο τέκνο.
 Έχουν εξαντλήσει τη 12μηνη τακτική επιδότηση ανεργίας
 Έχουν υποβάλλει την αίτησή τους εντός αποσβεστικής προθεσμίας δυο (2) μηνών
από τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας.
 Να έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης,
χρόνο ανεργίας αδιαλείπτως επί δωδεκάμηνο και να παραμένουν εγγεγραμμένοι
στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
Είμαι υπήκοος τρίτης χώρας. Μπορώ να λάβω το επίδομα;
Όχι. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι Έλληνες υπήκοοι ή οι υπήκοοι κρατών –
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πόσο είναι το ποσό του επιδόματος;
Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται στο ποσό των 200 ΕΥΡΩ και χορηγείται
προσωπικά στον ίδιο το 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.
Πότε μπορώ να υποβάλλω την αίτηση;
Για να εισπράξει ο άνεργος το επίδομα πρέπει, εντός αποσβεστικής προθεσμίας
δυο (2) μηνών από τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας (ακόμη
κι αν την έχει λάβει τμηματικά, δηλ. με αναστολές και συνεχίσεις), να υποβάλλει τη
σχετική αίτηση στην Υπηρεσία ΟΑΕΔ του τόπου διαμονής του ή της τελευταίας
επιδότησης αυτού. Οι τακτικά επιδοτούμενοι λόγω συνέχισης με βάση το άρθρο 20
του ν.δ. 2961/54, που κατά τη λήξη του υπολοίπου της 12μηνης επιδότησης δεν
έχουν συμπληρώσει χρόνο παραμονής αδιαλείπτως επί 12μηνο στα μητρώα
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ανέργων του ΟΑΕΔ, δύνανται να υποβάλλουν τη σχετική με το επίδομα
μακροχρονίως ανέργων αίτηση, μέσα σε αποσβεστική προθεσμία δύο (2) μηνών
από τη συμπλήρωση της αδιάλειπτης 12μηνης παραμονής.
Πού υποβάλλεται η αίτηση;
Η αίτηση υποβάλλεται με τους παρακάτω τρόπους:
αυτοπροσώπως στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας τους ή
της τελευταίας απασχόλησής τους
ηλεκτρονικά, μέσω του e-services, με χρήση του κλειδάριθμου που έχει χορηγηθεί
από τον ΟΑΕΔ
μέσω των ΚΕΠ
Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μέσω εκπροσώπου;
Όχι. Η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον δικαιούχο.
Τι δικαιολογητικά απαιτούνται;
Αίτηση του δικαιούχου στην Υπηρεσία ΟΑΕΔ του τόπου διαμονής του, ή της
τελευταίας επιδότησης αυτού.
Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του
προηγούμενου της άσκησης οικονομικού έτους, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή
ΚΕΠ, ή απλή φωτοτυπία του ως άνω εκκαθαριστικού σημειώματος, που
συνοδεύεται από την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1589/1986, στην οποία ο
ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλούμενων σε αυτό στοιχείων ή
εκτύπωση του προαναφερθέντος εκκαθαριστικού σημειώματος που χορηγείται
μέσω του συστήματος TAXISNET, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία
επικύρωσής του. Για όσους φορολογούμενους δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 1 ν. 4172/13)
απαιτείται μόνο η κατάθεση συγκεκριμένου υποδείγματος υπεύθυνης δήλωσης του
ν.1599/1986 , η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του
δηλούντος.
Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου, η οποία είναι συνημμένη στη σχετική αίτηση,
όπου βεβαιώνονται τα παρακάτω:
α) ότι έλαβε γνώση των χρονικών διαστημάτων της υποχρεωτικής του εμφάνισης
στον ΟΑΕΔ.
β) ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία για τους
λόγους απώλειας της ιδιότητας του ανέργου εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών
και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης.
γ) ότι έλαβε γνώση ότι μετά την άρση του λόγου αναστολής και για να συνεχιστεί η
επιδότησή του, οφείλει να παρουσιαστεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού
το αργότερο μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία άρσης του λόγου
αναστολής.
δ) ότι υποχρεούται να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε κλήση της αρμόδιας
Υπηρεσίας για αυτοπρόσωπη εμφάνισή του εντός της προθεσμίας που θα του
ορίζει.
ε) ότι υποχρεούται σε περίπτωση αλλαγής του τόπου κατοικίας ή διαμονής του, να
το δηλώσει στην αρμόδια Υπηρεσία.
στ) ότι όσα δικαιολογητικά καταθέτει σε φωτοαντίγραφα είναι ακριβή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα.
Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας,
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διαβατήριο κ.λ.π.)
Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους έχοντες ανήλικα
τέκνα.
Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ.
Η αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΚΠΑ 2 ΟΑΕΔ του τόπου
κατοικίας του δικαιούχου, ή της τελευταίας επιδότησης αυτού, η οποία εκδίδει
σχετική απόφαση περί χορηγήσεως ή μη του επιδόματος μακροχρόνια άνεργου.
Πότε διακόπτεται, αναστέλλεται ή συνεχίζεται η καταβολή του επιδόματος;
Η καταβολή του επιδόματος μακροχρονίως ανέργου:
Διακόπτεται στην περίπτωση κατά την οποία ο άνεργος:
αναλαμβάνει μισθωτή ή μη δραστηριότητα
δεν αποδεχθεί προτεινόμενη από τον ΟΑΕΔ θέση εργασίας συναφή με τα τυπικά
προσόντα και τις δεξιότητές του
απολέσει την ιδιότητα του ανέργου για οποιοδήποτε λόγο
δεν εμφανιστεί στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ κατά τον τρίτο μήνα ελέγχου επί
δύο συνεχόμενα τρίμηνα
συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του
Αναστέλλεται
για όσο χρονικό διάστημα ο δικαιούχος είναι ασθενής εφόσον η ασθένεια
προκύπτει από σχετική βεβαίωση του οικείου φορέα.
Κατά τη διάρκεια επαγγελματικής κατάρτισης
Συνέχιση της επιδότησης χωρεί μόνον εφόσον εντός δύο μηνών από την άρση του
λόγου αναστολής, ο άνεργος υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ σχετική
αίτηση.
Σε περίπτωση διακοπής του επιδόματος δεν χωρεί συνέχιση.
Πρέπει να παρουσιάζομαι στον ΟΑΕΔ για την είσπραξη του επιδόματος;
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 και αποκλειστικά στην Υπηρεσία στην οποία κατέθεσε
την αίτησή του, σε χρονικό διάστημα που υπάρχει τυπωμένο σε αυτή, χωρίς να
απαιτείται άλλη ενημέρωση από την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ
να 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.
Από πού θα παραλάβω τη σχετική απόφαση;
Η παραλαβή της απόφασης μπορεί να γίνει είτε από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 όπου
υποβλήθηκε η αίτηση, είτε από τον ατομικό σας λογαριασμό στο e-services.
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