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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
/ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥ 
ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Μοριοδότηση στις Προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ

Ν. 3051/2002: Συνταγματικά κατοχυρωμένες 
ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του 
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και 
συναφείς ρυθμίσεις.
Ν. 3812/2009: Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων 
στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις

Μοριοδότηση ανεργίας σε προκηρύξεις Δημοσίων Φορέων, ως κριτήριο κατάταξης Δελτίο Ανεργίας

Μοριοδότηση σε Προγράμματα
Κοινωφελούς Χαρακτήρα

ΟΑΕΔ Υποπαρ. ΙΔ1 του Ν.4152/2013 Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα, μοριοδότηση ανεργίας ως κριτήριο κατάταξης Δελτίο Ανεργίας

Δυνατότητα Συμμετοχής σε Ενεργητικές Πολιτικές 
(Απασχόληση, Κατάρτιση,
Συμβουλευτική).

ΟΑΕΔ

1.Προγράμματα Απασχόλησης : ν.1262/82, ν.2956/2001, 
ν.4144/2013, ν.2434/96, ν.4430/2016
2. Προγράμματα κατάρτισης: ν.4430/2016
3. Συμβουλευτικές υπηρεσίες: ν.2956/01, "Αναδιάρθωση 
ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις", Υ.Α 80030/13.07.2007

Δικαίωμα συμμετοχής σε πρόγραμμα απασχόλησης, μοριοδότηση ανεργίας ως κριτήριο 
κατάταξης, δικαίωμα συμμετοχής σε Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, διατήρηση της ανεργίας 
κατά τη διάρκεια της κατάρτισης (υπό προϋποθέσεις)

Δελτίο Ανεργίας

Δυνατότητα Συμμετοχής στο Πρόγραμμα 
Κοινωνικού Τουρισμού

ΟΑΕΔ
Αρθρ. 34 του ν. 4144/2013 και η κατ’ εξουσιοδότηση 
αυτού εκδιδόμενη ΚΥΑ για το πρόγραμμα κάθε 
περιόδου

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα: 
- δελτίο ανεργίας του Ειδικού Μητρώου Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ, ενεργό κατά την 
ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων ή
-50 ημέρες  κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος έτος από ασφάλιση, 
τακτική επιδότηση ανεργίας, ειδική παροχή προστασίας μητρότητας, επίδομα 
μακροχρονίως ανέργων

Δελτίο Ανεργίας ανεξάρτητα 
από άλλες προϋποθέσεις

Δυνατότητα Συμμετοχής στο Κατασκηνωτικό 
Πρόγραμμα 

ΟΑΕΔ
Αρθρ. 34 του ν. 4144/2013 και η κατ’ εξουσιοδότηση 
αυτού εκδιδόμενη ΚΥΑ για το πρόγραμμα κάθε έτους

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα: 
- δελτίο ανεργίας για συνεχόμενο χρονικό διάστημα τουλάχιστον 4 μηνών κατά την 
ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων ή
-50 ημέρες  κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος έτος  από ασφάλιση, 
τακτική επιδότηση ανεργίας, ειδική παροχή προστασίας μητρότητας, επίδομα 
μακροχρονίως ανέργων

Και πραγματικό δηλωθέν εισόδημα προηγούμενου φορολογικού έτους έως 30.000€

Δελτίο Ανεργίας παράλληλα 
με την προϋπόθεση να μην 
υπερβαίνει το εισόδημα του 
προηγούμενου φορολογικού 
έτους τα 30.000€

Δυνατότητα Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επιταγών 
Αγοράς Βιβλίων

ΟΑΕΔ
Αρθρ. 34 του ν. 4144/2013 και η κατ’ εξουσιοδότηση 
αυτού εκδιδόμενη ΚΥΑ για το πρόγραμμα κάθε έτους

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα: 
- δελτίο ανεργίας ενεργό κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή
-50 ημέρες  κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος έτος από ασφάλιση, 
τακτική επιδότηση ανεργίας, ειδική παροχή προστασίας μητρότητας, επίδομα 
μακροχρονίως ανέργων

Δελτίο Ανεργίας ανεξάρτητα 
από άλλες προϋποθέσεις
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Παροχή Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης σε 
Ανέργους Ηλικίας μέχρι 29 ετών

ΟΑΕΔ/ΕΦΚΑ Ν.2639/1998, άρθ. 18
Ανεργοι νέοι ηλικίας μέχρι 29 ετών καλύπτονται για τον κλάδο των παροχών ασθενείας σε 
είδος εφόσον είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι για ένα τουλάχιστον δίμηνο πριν την 
υποβολή της αίτησής τους

Δελτίο Ανεργίας

Παροχές Ασθένειας σε Είδος στους Ανέργους 
Ηλικίας άνω των 29 έως 55 ετών

ΟΑΕΔ/ΕΦΚΑ Ν.2768/1999, άρθ. 5, παρ. 4

Άνεργοι ηλικίας άνω των 29 έως 55 ετών, καλύπτονται για τον κλάδο των παροχών 
ασθενείας σε είδος στον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο ασφαλίζονται πριν την διακοπή της 
εργασίας τους, για διάστημα μέχρι δύο (2) χρόνια εφόσον: 
α) είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι για ένα συνεχές τουλάχιστον δωδεκάμηνο πριν την 
υποβολή της αίτησής τους,
β) έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού 
εξακόσιες (600) ημέρες εργασίας, προσαυξανόμενες μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού 
(30ού) και μέχρι το πεντηκοστό τέταρτο (54ο) έτος της ηλικίας κατά εκατό (100) ημέρες ανά 
έτος και
γ) δεν ασφαλίζονται για οποιονδήποτε λόγο στο Δημόσιο ή σε ασφαλιστικό οργανισμό.

Δελτίο Ανεργίας & Ημέρες 
Ασφάλισης

Παροχές Ασθένειας σε Είδος στους Μακροχρονίους 
Ανέργους, 55 ετών και άνω

ΟΑΕΔ/ΕΦΚΑ
α) Ν.3144/2003, άρθ. 18 παρ. 5
β) Ν.2434/1996, άρθ. 10

Άνεργοι ηλικίας άνω των 55 ετών καλύπτονται για τον κλάδο των παροχών ασθενείας σε 
είδος εφόσον:
α) είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι για ένα συνεχές τουλάχιστον δωδεκάμηνο πριν την 
υποβολή της αίτησής τους,
β) έχουν πραγματοποιήσει οποτεδήποτε τουλάχιστον (3000) τρεις χιλιάδες ημερομίσθια 
στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας του ΕΦΚΑ.

Δελτίο Ανεργίας & Ημέρες 
Ασφάλισης

Προαιρετική Ασφάλιση Μακροχρονίων Ανέργων 
για Θεμελίωση Συνταξιοδοτικού
Δικαιώματος λόγω γήρατος

ΟΑΕΔ/ΕΦΚΑ Ν.2874/2000, Υ.Α 30274/2001

Οι άνεργοι που δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα προαιρετικής ασφάλισης με αίτησή 
τους στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ του τόπου κατοικίας τους, θα πρέπει: 
α) να έχουν συμπληρώσει οι άνδρες το 60ο έτος της ηλικίας τους και οι γυναίκες το 55ο έτος 
της ηλικίας τους (για τους ασφαλισμένους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα το όριο 
ηλικίας είναι 55 και 50 αντίστοιχα), το οποίο θα βεβαιώνεται από την αστυνομική τους 
ταυτότητα ή διαβατήριο.
β) να έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στον ΟΑΕΔ και να κατέχουν δελτίο ανεργίας για δώδεκα
(12) τουλάχιστον συνεχείς μήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, να εξακολουθούν 
να είναι άνεργοι και να κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεωμένη ανά τρίμηνο. 
γ) ο υπολειπόμενος για τη συμπλήρωση των κατά περίπτωση ελάχιστων προϋποθέσεων 
θεμελίωσης πλήρους σύνταξης στο ΙΚΑ και στους αντίστοιχους φορείς επικουρικής 
ασφάλισης αριθμός ημερομισθίων δεν υπερβαίνει τα 1.500 κατ’ ανώτατο όριο , τα οποία θα 
βεβαιώνονται με σχετική βεβαίωση από τα οικεία φορείς ασφαλιστικής κάλυψης

Δελτίο Ανεργίας & Ημέρες 
Ασφάλισης
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Ένταξη σε ευνοϊκές ρυθμίσεις που αφορούν σε 
δάνεια, οφειλές κ.λπ. (Νόμος Κατσέλη)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Παρ. 3 Άρθρο 8 του ν.3869/2010

Ο οφειλέτης οφείλει να εργάζεται κατά τη διάρκεια της περιόδου ρύθμισης σε κατάλληλη 
εργασία ή, αν δεν εργάζεται, να καταβάλει εύλογη προσπάθεια για την εξεύρεση ανάλογης 
εργασίας. Η προσπάθεια ανεύρεσης εργασίας τεκμαίρεται εφόσον ο οφειλέτης έχει 
εγγραφεί στο Μητρώο Ανέργων του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού ή 
έχει κάρτα ανεργίας και δεν έχει αποκρούσει αδικαιολόγητα πρόταση από τον Οργανισμό 
για ανάληψη εργασίας.

Δελτίο Ανεργίας και άλλες 
προϋποθέσεις.
(Πρόκειται για υποχρέωση 
των οφειλετών εφόσον είναι 
άνεργοι να είναι 
εγγεγραμμένοι στο μητρώο 
ανέργων του ΟΑΕΔ)

ΟΑΣΑ
άρθρο 77 του Ν. 4331/2015 
ΦΕΚ 5512/16.12.2020
ΦΕΚ Β676/15.02.2022

Δωρεάν μετακίνηση με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αρμοδιότητας ΟΑΣΑ για τους 
άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, μόνιμους κατοίκους της Περιφέρειας Αττικής (πλην 
της Π.Ε. Νήσων). Απαιτείται έκδοση προσωποποιημένης ηλεκτρονικής κάρτας μετακίνησης 
ΟΑΣΑ.

Δελτίο Ανεργίας

ΟΑΣΘ
ΦΕΚ Β5512/16.12.2020
ΦΕΚ Β676/15.02.2022

Δωρεάν μετακίνηση στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης με τα αστικά μέσα 
συγκοινωνίας του ΟΑΣΘ, για τους άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ.

Δελτίο Ανεργίας

Δυνατότητα Συμμετοχής σε
προσφορές επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δεν διέπεται από νομικό πλαίσιο  Ιδιωτική πρωτοβουλία Δελτίο Ανεργίας

Δυνητικοί δικαιούχοι του  Ελάχιστου Εγγυημένου 
Εισοδήματος (Ε.Ε.Ε.)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΥΕΚΑ) 
ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Ν.4389/ 2016 ΦΕΚΒ'2089/2016
Διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν 
στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά 
εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη

Δελτίο Ανεργίας και άλλες 
προϋποθέσεις.
(Πρόκειται για υποχρέωση 
των δικαιούχων του 
Ελάχιστου Εγγυημένου 
Εισοδήματος εφόσον είναι 
άνεργοι να είναι 
εγγεγραμμένοι στο μητρώο 
ανέργων του ΟΑΕΔ)

Πιθανά οφέλη από παροχές Δήμων (π.χ. δημοτικά 
κολυμβητήρια, δημοτικά
θέατρα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δεν διέπεται από νομικό πλαίσιο Πρωτοβουλία των Δήμων
Δελτίο Ανεργίας (και πιθανά 
άλλες προϋποθέσεις των 
Δήμων)

Ελεύθερη είσοδος σε
αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΑ (ΦΕΚ 21738/13.07.2016, αρ.3, παρ.2, ιδ)
Δικαίωμα ελεύθερης εισόδου σε μεμονωμένα μνημεία, οργανωμένους αρχαιολογικούς 
χώρους, ιστορικούς τόπους και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο

Δελτίο Ανεργίας

Δωρεάν μετακίνηση στα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς.


