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Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ στο Dikaiologitika News: Ποιοι άνεργοι θα πάρουν 800
ευρώ, ποιοι 720 και ποιοι 400 ευρώ
Στούς 120.000 οι άνεργοι που θα πάρουν δύο µήνες ακόµη το επίδοµα ανεργίας ΟΑΕΔ. Τα ποσά που θα
πάρει ο κάθε άνεργος. Ποιοι θα πάρουν 800 ευρώ, ποιοι 720 και ποιοι 400 ευρώ
Περίπου 120.000 άνεργοι που το δικαίωµα επιδότησης ανεργίας τους λήγει µέχρι τις 31 Μαρτίου θα πάρουν
δύο µήνες ακόµη επίδοµα ανεργίας στο πλαίσιο εφαρµογής των µέτρων που ανακοινώθηκαν για τις
συνέπειες του κορωνοϊού.
Ειδικότερα σύµφωνα µε τον Διοικητή του ΟΑΕΔ Σπύρο Πρωτοψάλτη που µίλησε στο Dikaiologitika News
περίπου 120.000 άνεργοι που λήγει το επίδοµα ανεργίας ή το βοήθηµα για τους ελεύθερους επαγγελµατίες
το πρώτο τρίµηνο του τρέχοντος έτους θα πάρουν άλλους δύο µήνες ανεργίας. Έτσι όπως µας εξήγησε ο
κ. Πρωτοψάλτης θα πάρουν τους δύο µήνες και όσοι έληξε η ανεργία τους τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο
και τον Μάρτιο.
Το µέτρο αυτό αφορά όσους παίρνουν :
- τακτικό επίδοµα ανεργίας
- επίδοµα µακροχρονίων ανέργων και
- βοήθηµα ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελµατίες.

Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ κ. Πρωτοψάλτης
Τακτική επιδότηση ανεργίας
Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας είναι µια παροχή που χορηγείται σε µισθωτούς, ασφαλισµένους στον
κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ των οποίων η εργασιακή σχέση είτε έληξε (σύµβαση ορισµένου χρόνου) είτε
καταγγέλθηκε από τον εργοδότη, µε χρονική διάρκεια από πέντε έως 12 µήνες ανάλογα µε τις ηµέρες
εργασίας που έχουν πραγµατοποιήσει οι δικαιούχοι σε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα πριν από τη
λύση ή τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης, που ορίζονται ως κρίσιµα.
Από 01.02.2019 το βασικό µηνιαίο επίδοµα ανεργίας ανέρχεται στα 399,25 Ευρώ.
Για κάθε µέλος της οικογένειας του ανέργου το επίδοµα προσαυξάνεται κατά 10%.
Καταβάλλεται Δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα, εφόσον έχουν συµπληρωθεί συγκεκριµένες ηµέρες
επιδότησης σε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα.
Έτσι οι άνεργοι που λαµβάνουν το επίδοµα ανεργίας και λήγει 31/3 θα λάβουν για άλλους δύο µήνες το
ποσό περίπου των 800 ευρώ (798,5 ευρώ)
Επίδοµα Μακροχρονίως Ανέργων
Δικαιούχοι του επιδόµατος µακροχρονίως ανέργων είναι Έλληνες υπήκοοι και οι υπήκοοι κρατών µελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ασφαλισµένοι κατά της ανεργίας.
Το ύψος του επιδόµατος καθορίζεται στο ποσό των 200 ευρώ 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.
Έτσι όσοι άνεργοι παίρνουν το εν λόγω επίδοµα και λήγει 31/3 θα λάβουν ακόµη δύο µήνες δηλαδή το
ποσό των 400 ευρώ.
Βοήθηµα ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελµατίες
Δικαιούχοι του παρόντος βοηθήµατος ανεργίας 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., εφόσον διέκοψαν
αποδεδειγµένα το επάγγελµά τους, δεν αυτοαπασχολούνται, δεν αναλαµβάνουν µισθωτή απασχόληση,
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 και δεν λαµβάνουν σύνταξη για οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης, τον Ο.Γ.Α.,
το Ν.Α.Τ., ή το Δηµόσιο, ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής.
Το ύψος του βοηθήµατος καθορίζεται σε 360,00 ευρώ µηνιαίως και δεν προβλέπεται προσαύξηση
ανάλογα µε τον αριθµό προστατευοµένων µελών της οικογένειας του δικαιούχου, ούτε η καταβολή
αναλογούντων Δώρων Εορτών Χριστουγέννων/Νέου Έτους και Πάσχα ούτε η απόδοση ασφαλιστικών
εισφορών στον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα κατά τη διάρκεια καταβολής του βοηθήµατος.
Έτσι οι εν λόγω άνεργοι εφόσον το βοήθηµα τους σταµατάει να τους χορηγείται 31/3 θα λάβουν για δύο
µήνες το ποσό των 720 ευρώ.

