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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                        ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ                                                  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ                                 Ακινα,                         /2020 

  ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ                   Α.Π :οικ. 
ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ 

ΚΑΙ ΕΝΣΑΞΗ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ                                                                  
Δ/ΝΗ ΕΝΣΑΞΗ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ 

ΣΜΗΜΑ Ι 
 

 

 
Σαχ. Δ/νςθ: ταδίου 29  
Σαχ. Κϊδικασ: 10110 

 

 
ΑΠΟΦΑΗ  

 
 ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ 

Οικονομικϊν 
  
 

Εργαςίασ και Κοινωνικϊν 
Τποκζςεων 

Εςωτερικϊν   
 

 
 

  

 

ΘΕΜΑ: Χοριγθςθ εφάπαξ οικονομικισ ενίςχυςθσ φψουσ τετρακοςίων (400) ευρϊ ςε μθ 

επιδοτοφμενουσ μακροχρόνια ανζργουσ 

 

Ζχοντασ υπόψθ:  

1. το άρκρο 74 παρ.1β του ν. 3746/2009  «Σαμείο Εγγφθςθσ Κατακζςεων και Επενδφςεων 
(ΣΕΚΕ), ενςωμάτωςθ των Οδθγιϊν 2005/14/ΕΚ για τθν υποχρεωτικι αςφάλιςθ οχθμάτων 
και 2005/68/ΕΚ ςχετικά με τισ ανταςφαλίςεισ και λοιπζσ διατάξεισ» (Α’ 27), 

2. τον ν. 1545 /1985  «Εκνικό ςφςτθμα προςταςίασ  από  τθν  ανεργία  και  άλλεσ διατάξεισ» 
(Α' 91), 

3. τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρκρωςθ Ο.Α.Ε.Δ. και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 258), 
4. τον ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 

Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 143),  
5. το άρκρο 92 του ν .4461/2017 «Μεταρρφκμιςθ τθσ Διοικθτικισ Οργάνωςθσ των 

υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ, Κζντρα Εμπειρογνωμοςφνθσ ςπάνιων και πολφπλοκων 
νοςθμάτων, τροποποίθςθ ςυνταξιοδοτικϊν ρυκμίςεων του ν. 4387/2016 και άλλεσ 
διατάξεισ» (Αϋ 38), 

6. τον ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτοσ: Οργάνωςθ, λειτουργία και διαφάνεια τθσ 

Κυβζρνθςθσ των Κυβερνθτικϊν Οργάνων και τθσ κεντρικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ» (Αϋ 

133), 
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7. το άρκρο 90 του κϊδικα νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα, που 

κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του π.δ. 63/2005 Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν 

Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα (Αϋ 98), όπωσ ιςχφει και διατθρικθκε ςε ιςχφ με 

τθν παρ. 22 του άρκρου 119 του ν. 4622/2019 (Αϋ 133),  

8. τθν παρ. 2 του άρκρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ 

διατάκτεσ» (Α’ 145), 

9. το π.δ. 81/2019 «φςταςθ, ςυγχϊνευςθ, μετονομαςία και κατάργθςθ Τπουργείων και 

κακοριςμόσ των αρμοδιοτιτων τουσ – Μεταφορά υπθρεςιϊν και αρμοδιοτιτων μεταξφ 

Τπουργείων» (Αϋ 119), 

10. το π.δ. 83/2019 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν 

Τπουργϊν και Τφυπουργϊν (Αϋ 121), 

11. το π.δ. 84/2019 «φςταςθ και κατάργθςθ Γενικϊν Γραμματειϊν και Ειδικϊν 

Γραμματειϊν/ Ενιαίων Διοικθτικϊν Σομζων Τπουργείων» (Αϋ 123),  

12. το π.δ. 134/2017 «Οργανιςμόσ Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ» (Α’ 168),  

13. το π.δ. 141/2017 «Οργανιςμόσ Τπουργείου Εςωτερικϊν» (Α’ 180), 

14. το π.δ. 142/2017 «Οργανιςμόσ του Τπουργείου Οικονομικϊν» (Α’ 181), 

15. τθ με αρικμ. Τ70/30-10-2020 απόφαςθ Πρωκυπουργοφ «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον 

Αναπλθρωτι Τπουργό Οικονομικϊν, Θεόδωρο κυλακάκθ» (Βϋ4805), 

16. τθ με αρικμ. οικ. 5687/282/16-4-2020  κοινι υπουργικι απόφαςθ  «Χοριγθςθ εφάπαξ 

οικονομικισ ενίςχυςθσ φψουσ τετρακοςίων (400) ευρϊ ςε μθ επιδοτοφμενουσ 

μακροχρόνια ανζργουσ» (Β’ 1468), 

17.  τισ με  αρικμ. πρωτ. 1554/19-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΛΩ04691Ω2-ΒΕ9), αρικμ.πρωτ.1993/19-

11-2020 (ΑΔΑ: ΩΔΧ34691Ω2-9ΗΟ), αρικμ.πρωτ. 1249/19-11-2020 (ΑΔΑ: 6Σ904691Ω2-

72), αρικμ.πρωτ. 947/19-11-2020 (ΑΔΑ:ΩΛ264691Ω2-6ΡΣ), αρικμ.πρωτ. 809/19-11-

2020 (ΑΔΑ: Ψ96Α4691Ω2-Ε9Ρ), αρικμ.πρωτ. 823/19-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΕΧΜ4691Ω2-ΠΧΦ) , 

αρικμ.πρωτ.2804/19-11-2020(ΑΔΑ: Ω08Ν4691Ω2-ΝΟΒ) αποφάςεισ των Περιφερειακϊν 

Διευκφνςεων του ΟΑΕΔ περί  ζγκριςθσ δζςμευςθσ πίςτωςθσ. 

18. τθ με αρικ. 71822/19-11-2020 βεβαίωςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν 

Τπθρεςιϊν του ΟΑΕΔ, 

19. τθ με αρικμ. πρωτ.οικ. 45663/2433/19-11-2020 ειςιγθςθ τθσ  Γενικισ Διεφκυνςθσ 

Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του Τπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν  Τποκζςεων, 

20. το γεγονόσ ότι οι μακροχρόνια άνεργοι οι οποίοι δεν λαμβάνουν το επίδομα των 

μακροχρονίωσ ανζργων πλιττονται ιδιαίτερα  από τισ επιπτϊςεισ ςτθν αγορά εργαςίασ 

του κορωνοϊοφ COVID-19, λαμβανομζνθσ υπόψθ τθσ τρζχουςασ επιδθμιολογικισ 

επιβάρυνςθσ τθσ Χϊρασ, 

21. το γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ  προκαλείται  δαπάνθ φψουσ πενιντα δφο 

εκατομμυρίων ευρϊ (52.000.000 €) ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ του ΟΑΕΔ, θ οποία 

καλφπτεται από τισ εγγεγραμμζνεσ πιςτϊςεισ ςτον ΚΑΕ 0659.00 οικονομικοφ ζτουσ 2020. 
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Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε  

 
Άρκρο 1 

Χοριγθςθ εφάπαξ οικονομικισ ενίςχυςθ ςε κάκε μθ επιδοτοφμενο μακροχρόνια άνεργο 

Εγκρίνουμε τθ χοριγθςθ από τον ΟΑΕΔ εφάπαξ οικονομικισ ενίςχυςθσ φψουσ τετρακοςίων 

ευρϊ (400,00 €) ςε κάκε μθ επιδοτοφμενο μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμζνο ςτο μθτρϊο 

ανζργων του ΟΑΕΔ, που αποκτά τθν ιδιότθτα του μακροχρόνια ανζργου από 1/3/2020 ζωσ 

και τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ, εξαιρουμζνων όςων ζλαβαν τθν εφάπαξ οικονομικι 

ενίςχυςθ τθσ με αρικμ.οικ. 5687/282/16-4-2020 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ (Β’ 1468). 

 

Άρκρο 2 

Διαδικαςία καταβολισ τθσ  οικονομικισ ενίςχυςθσ 

 1. Η καταβολι τθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ του άρκρου 1  πραγματοποιείται από τον 

ΟΑΕΔ κατόπιν ζγκριςθσ από το Δ του Οργανιςμοφ, μετά από οίκοκεν ζλεγχο ςτο μθτρϊο 

ανζργων και ςχετικι ειςιγθςθ των αρμοδίων Διευκφνςεων,  

 2. Από τον οίκοκεν ζλεγχο του ΟΑΕΔ διαπιςτϊνονται για κάκε δικαιοφχο τα παρακάτω 

ςτοιχεία: 

α) Η διατιρθςθ τθσ ιδιότθτασ του μακροχρόνια άνεργου κατά τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ, 

β) το ονοματεπϊνυμο, το πατρϊνυμο και το μθτρϊνυμο, 

γ) ο αρικμόσ δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου. 

δ) ο αρικμόσ μθτρϊου κοινωνικισ αςφάλιςθσ (AMΚΑ),  

ε) ο αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ),  

ςτ) ο αρικμόσ του ατομικοφ ι κοινοφ τραπεηικοφ λογαριαςμοφ, κακϊσ και ο διεκνισ αρικμόσ 

του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ (IBAN). 

 3. Οι δικαιοφχοι οφείλουν να επικαιροποιιςουν τα ωσ άνω ςτοιχεία ςτθν θλεκτρονικι 

πλατφόρμα του ΟΑΕΔ εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ που κα ορίςει ο ΟΑΕΔ. 

 5. Η καταβολι τθσ  εφάπαξ οικονομικισ ενίςχυςθσ ολοκλθρϊνεται τθν 31/12/2020. 

 

Άρκρο 3 

Αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντα 

Συχόν αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντα ποςά καταλογίηονται ςε βάροσ του ανοικείωσ λαβόντοσ, 

με απόφαςθ του Δ του ΟΑΕΔ και ειςπράττονται κατά τισ διατάξεισ του ΚΕΔΕ. 

 

Η απόφαςθ αυτι ιςχφει από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 
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Η απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

 

 
 
 
 

                                               
 
                                                       ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ 

 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ 
ΤΠΟΤΡΓΟ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   

Ο  ΤΠΟΤΡΓΟ ΕΡΓΑΙΑ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

    Ο  ΤΠΟΤΡΓΟ   

         ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ    

 

  

 

 

 

 

 

 

  ΘΕΟΔΩΡΟ  

ΚΤΛΑΚΑΚΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΟΤΣΗ  

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 
1. Εκνικό Συπογραφείο (Για δθμοςίευςθ) 

2. ΟΑΕΔ – Διοίκθςθ 

α. Γραφείο  κ. Διοικθτι 

β. Δ/νςθ Α6 

 
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γραφείο. κ. Τπουργοφ 

2. Γραφείο. κ. Γεν. Γραμματζωσ   
3. Γραφείο. κ. Γεν. Δ/ντι Εργαςιακϊν χζςεων 

Τγείασ και Αςφάλειασ ςτθν Εργαςία και Ζνταξθσ στην Εργασία 


