
Πρόσθετο επίδομα ανεργίας για έναν χρόνο θα 

λαμβάνουν οι μακροχρόνια άνεργοι 
 
Ειδικό επίδομα στήριξης, για έναν ακόμη χρόνο μετά τη λήξη του δικαιώματος 
της τακτικής επιδότησης ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης 
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), θα λαμβάνουν από την 1η Ιανουαρίου του 
2014 οι μακροχρόνια άνεργοι με απόφαση της κυβέρνησης, που υπογράφεται 
από τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση και τον υφυπουργό Οικονομικών 
Χρήστο Σταϊκούρα. 
 
«Με αυτή μας την πρωτοβουλία κάνουμε ακόμη ένα βήμα για την υλοποίηση 
της δέσμευσης της κυβέρνησης για την ενίσχυση του πλέγματος προστασίας 
των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων της χώρας μας», δήλωσε στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. 
 
Όπως πρόσθεσε, «στηρίζουμε τους μακροχρόνια ανέργους, με την καθιέρωση 
ειδικής πρόσθετης ενίσχυσης για άλλους 12 μήνες, πέραν της επιδότησης 
ανεργίας που έχουν ήδη λάβει. Αυτό το ειδικό επίδομα εντάσσεται σε ένα 
ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης των ανέργων, με τον συνδυασμό 
εισοδηματικών ενισχύσεων και καινοτόμων ενεργητικών προγραμμάτων 
επανένταξης στην απασχόληση. Οικοδομούμε από την αρχή, αυτήν τη φορά 
σε στέρεες βάσεις και με όρους διαφάνειας και αποτελεσματικότητας το 
κοινωνικό πρόσωπο της χώρας μας», κατέληξε ο υπουργός Εργασίας. 
 
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, το 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. 
 
Δικαιούχοι του επιδόματος είναι μακροχρόνια άνεργοι, ηλικίας από 20 μέχρι 
και 66 ετών, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους δεν ξεπερνά 
το ποσό των 10.000 ευρώ. 
 
Δικαιούχοι του επιδόματος μπορεί να είναι και περισσότερα μέλη της ίδιας 
οικογένειας, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. 
 
Η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος μπορεί να γίνει μέσα σε δύο μήνες, 
από τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας. 
 
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, ώστε κατά τον χρόνο της 
υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος, να συντρέχουν τα 
όρια ηλικίας του ανέργου ή των ανήλικων τέκνων καθώς και ο χρόνος 
ανεργίας. 
 
Ως μακροχρόνια άνεργοι, θεωρούνται «όσοι έχουν συμπληρώσει κατά την 
ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, χρόνο ανεργίας αδιαλείπτως επί 
12μηνο, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και 
έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα τακτικής 12μηνης επιδότησης λόγω ανεργίας». 
 
Για τον υπολογισμό του εισοδήματος, η υπουργική απόφαση προβλέπει ότι ως 



ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται, «το συνολικό ετήσιο 
φορολογούμενο πραγματικό, απαλλασσόμενο, ή φορολογούμενο με ειδικό 
τρόπο εισόδημα από κάθε πηγή -με εξαίρεση τις αποζημιώσεις απόλυσης- του 
προηγούμενου από την άσκηση του δικαιώματος οικονομικού έτους του 
ανέργου, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του. Για ενήλικους 
άγαμους δικαιούχους ως οικογενειακό εισόδημα νοείται το ατομικό». 
 
Επιπλέον, «το εισοδηματικό όριο των 10.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 
586,08 ευρώ, για κάθε ανήλικο τέκνο της οικογένειας, δηλαδή για κάθε τέκνο 
που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του». 
 
Η ίδια απόφαση προβλέπει ακόμη, ότι το επίδομα μακροχρονίως ανέργου, το 
επίδομα ανεργίας, ασθενείας, και μητρότητας δεν λαμβάνονται υπόψη για τον 
προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος. 
 
Η καταβολή του επιδόματος μακροχρονίως ανέργου διακόπτεται στην 
περίπτωση κατά την οποία ο άνεργος: 
 
α) Αναλάβει μισθωτή ή μη δραστηριότητα. 
 
β) Δεν αποδεχθεί προτεινόμενη από τον ΟΑΕΔ θέση εργασίας συναφή με τα 
τυπικά προσόντα και τις δεξιότητές του. 
 
γ) Απολέσει την ιδιότητα του ανέργου για οποιονδήποτε λόγο. 
 
δ) Δεν εμφανισθεί στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ κατά τον τρίτο μήνα 
ελέγχου επί δύο συνεχόμενα τρίμηνα. 
 
ε) Συμπληρώσει το 67 έτος της ηλικίας του. 

 

 


