Πότε και ποιοι παίρνουν έξτρα επίδομα ανεργίας και έκτακτο επίδομα 400 ευρώ από τον ΟΑΕΔ

Έως 798,5 ευρώ και προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος
θα κερδίσουν οι άνεργοι που λή-γει το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ λόγω της...

δίμηνης παράτασης. Έκτακτο επίδομα 400 ευρώ θα λάβουν και οι μακροχρόνια
άνεργοι που συμπλήρωσαν 12 μήνες ανεργίας την 1η Μαρτίου 2020
Άμεσα θα ξεκινήσουν από τον ΟΑΕΔ οι πληρωμές για την δίμηνη παράταση στο
τακτικό επίδομα ανεργίας και όλα τα επιδόματα ανεργίας Σεπτεμβρίου καθώς και
η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα των 400 ευρώ στους
μακροχρόνια ανέργους.
Παράλληλα όσοι έχουν καταστεί μακροχρόνια άνεργοι μετά την 1η Μαρτίου 2020 θα
λάβουν την οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ του ΟΑΕΔ. Η διαδικασία υποβολής
αιτήσεων θα γίνει στο gov.gr και οι άνεργοι θα μπαίνουν για επιβεβαίωση ή
συμπλήρωση των στοιχείων
Αναλυτικότερα:
Δίμηνη παράταση επιδομάτων
1. Δικαιούχοι της δίμηνης παράτασης των επιδομάτων ανεργίας είναι όσων το
επίδομα έληξε τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο.
2. Δεν δικαιούται την δίμηνη παράταση των επιδομάτων ανεργίας όσοι έχουν ήδη
λάβει δίμηνη παράταση από προηγούμενες σχετικές αποφάσεις.
3. Κλειδί για την καταβολή της δίμηνης παράτασης του επιδόματος ανεργίας είναι
η συνέχιση της ανεργίας μέχρι την καταβολή της δίμηνης παράτασης.
4. Σε περίπτωση που κάποιος άνεργος θα πιάσει δουλειά τότε στο διάστημα μετά
τη λήξη της επιδότησής τους θα λάβουν αναλογικά μειωμένο ποσό της παράτασης,
αντίστοιχο με το χρονικό διάστημα παραμονής στο μητρώο ανέργων.
5.Η δίμηνη παράταση αφορά τα επιδόματα ανεργίας και μακροχρόνιας ανεργίας,
καθώς και του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων.
6. Η δίμηνη παράταση αντιστοιχεί στα εξής ποσά:
– Δικαιούχοι τακτικής επιδότησης ανεργίας – έως 798,5 ευρώ (έως 399,25 ευρώ
μηνιαίως), προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος.
– Δικαιούχοι βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολούμενων – έως 720 ευρώ (έως 360
ευρώ μηνιαίως).
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– Δικαιούχοι επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας – έως 400 ευρώ (έως 200 ευρώ
μηνιαίως).
7.Η καταβολή ολοκληρώνεται αυτόματα, μέσω απευθείας κατάθεσης στους
τραπεζικούς λογαριασμούς και δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους
δικαιούχους. Δεν υπάρχει κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης
Απασχόλησης (ΚΠΑ2).
8. Οι ημέρες επιδότησης του χρονικού διαστήματος της παράτασης εξαιρούνται
του περιορισμού για την καταβολή του επιδόματος ανεργίας.
9.Οι πληρωμές εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς εντός 3 εργάσιμων
ημερών μετά την καταβολή τους από τον ΟΑΕΔ.
Επίδομα 400 ευρώ
10. Όσοι έχουν καταστεί μακροχρόνια άνεργοι μετά την 1η Μαρτίου 2020 θα λάβουν
την οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ του ΟΑΕΔ.
11. Σύμφωνα με πληροφορίες από την καταβολή των 400 ευρώ θα εξαιρεθούν όσοι
έχουν ήδη λάβει τα 400 ευρώ του
12. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα γίνει στο gov.gr και οι άνεργοι θα μπαίνουν
για επιβεβαίωση ή συμπλήρωση των στοιχείων.
13. Άμεσα θα ξεκινήσουν οι πληρωμές καθώς θα γίνονται παράλληλα με την
προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων.
14. Όσοι ξεπέρασαν τους 12 μήνες συνεχούς εγγεγραμμένης ανεργίας θα πρέπει να
παραμένουν άνεργοι μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής ΚΥΑ.
15. Η καταβολή των 400 ευρώ θα γίνει αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς
των δικαιούχων μετά την επιβεβαίωση ή την καταχώριση των στοιχείων
τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) των δικαιούχων.
16.Για όσους δικαιούχους υπάρχουν στον ΟΑΕΔ στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού
(IBAN) από προηγούμενες συναλλαγές (όπως επιδοτήσεις, παροχές, βοηθήματα,
συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, κλπ.), θα μπορούν είτε να
επιβεβαιώσουν το ΙΒΑΝ είτε να καταχωρίσουν νέο ΙΒΑΝ. Εάν δεν προβούν σε καμία
ενέργεια, τα 400 ευρώ θα καταβληθούν στο τέλος της υποβολής των αιτήσεων στο
ΙΒΑΝ που είναι ήδη καταχωρισμένο στον ΟΑΕΔ.
17. Για όσους δεν υπάρχουν στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN)
καταχωρισμένα στον ΟΑΕΔ, θα πρέπει να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους. Εάν δεν
προβούν σε καμία ενέργεια, τα 400 ευρώ δεν μπορούν να καταβληθούν.
18. Πρόσβαση στην σχετική εφαρμογή θα έχουν μόνο οι δικαιούχοι του επιδόματος
των 400 ευρώ.
19.Η είσοδος στη φόρμα επιβεβαίωσης ή καταχώρισης IBAN, όπως και σε όλες τις
e-υπηρεσίες του Οργανισμού που παρέχονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
του Ελληνικού Δημόσιου gov.gr, γίνεται με τους κωδικούς πρόσβασης του TAXISnet
ή με τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών του ΟΑΕΔ.
20. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν
υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής
κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
dikaiologitika.gr
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