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Επιλέγετε «Ενημέρωση στοιχείων», όταν πρέπει 
να επικαιροποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Από τη λίστα επιλέγετε την Υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ στην
οποία θα υποβάλετε την αίτησή σας. Μπορείτε να υποβάλετε
την αίτησή σας είτε στο ΚΠΑ2 της κατοικίας σας είτε στο ΚΠΑ2
της τελευταίας απασχόλησής σας. Τα στοιχεία της διεύθυνσής
σας και της τελευταίας απασχόλησής σας είναι αυτά που
είχατε δηλώσει στην αίτηση για το δελτίο ανεργίας σας.



Αφού έχετε ολοκληρώσει την 
ενημέρωση στοιχείων και την 

επιλογή ΚΠΑ2 επιλέγετε 
«Επόμενο».

Αν επιλέξετε «Επιστροφή» στο 
σημείο αυτό, θα βγείτε από την 

αίτηση. Η αίτηση θα αποθηκευτεί 
προσωρινά. 



Συμπληρώνετε τα 
στοιχεία του/της 

συζύγου σας.

Επιλέγοντας το βελάκι, 
επιστρέφετε στην προηγούμενη 

σελίδα της αίτησης.

Επιλέγοντας «Έξοδος» , θα βγείτε 
από την αίτηση. Η αίτηση θα 

αποθηκευτεί προσωρινά. 

Έξοδος



Στο πεδίο αυτό συμπληρώνετε τον αριθμό ΙΒΑΝ λογαριασμού 
οποιασδήποτε τράπεζας, στον οποίο πρέπει να είστε 
οπωσδήποτε πρώτος δικαιούχος.  Στον λογαριασμό αυτόν θα 
καταβάλλονται τα επιδόματά σας. 

Για να προσθέσετε προστατευόμενα μέλη 
επιλέγετε «Προσθήκη». 

Προστατευόμενα μέλη
είναι τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη της 
οικογένειάς σας (που ασφαλίζονται είτε 
από εσάς είτε από τον/ τη  σύζυγό σας).

Έξοδος



1. Για την προσθήκη των προστατευομένων μελών συμπληρώνετε όλα τα πεδία με
κόκκινο αστερίσκο.
2. Από τη λίστα «Τύπος μέλους» επιλέγετε τον τύπο του προστατευόμενου μέλους:
σύζυγος, τέκνο κ.λπ.
3. Προσοχή! Είναι σημαντικό να καταχωρίσετε σωστά τον ΑΜΚΑ του κάθε μέλους, διότι
πιθανό λάθος θα σας στερήσει την προσαύξηση που πιθανώς να δικαιούσθε.
4. Με την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης όλων των πεδίων, πατάτε «Ενημέρωση».
5. Επαναλαμβάνετε την ίδια διαδικασία για όλα τα προστατευόμενα μέλη της
οικογένειάς σας.

Επιλέγοντας «Ακύρωση», ακυρώνετε την 
εγγραφή του μέλους και επιστρέφετε 

στην προηγούμενη οθόνη.



Επιλέγοντας τον φακό, μπορείτε να ελέγχετε τα στοιχεία των 
προστατευόμενων μελών που έχετε καταχωρίσει και να κάνετε 
διορθώσεις, εάν απαιτούνται (βλ. επόμενη διαφάνεια).

Επαναλαμβάνετε την ίδια διαδικασία ,όπως προηγουμένως, για 
να προσθέσετε  όλα τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς 
σας.

Έξοδος



Επιλέγοντας «Ακύρωση», 
ακυρώνετε τη διόρθωση και 

επιστρέφετε στην προηγούμενη 
σελίδα.

Επιλέγοντας «Διαγραφή», 
διαγράφετε το προστατευόμενο 

μέλος.



Πριν από την υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητο: 
1. Να δείτε τις προϋποθέσεις της επιδότησης, πατώντας πάνω στον 
αντίστοιχο υπερσύνδεσμο.
2. Να διαβάσετε προσεκτικά το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης, 
πατώντας στον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο και στη συνέχεια να 
συμπληρώσετε το πεδίο με την ένδειξη ΝΑΙ . Μπορείτε να 
εκτυπώσετε την Υπεύθυνη Δήλ ωση.
3. Να διαβάσετε προσεκτικά το κείμενο για τη χρήση των 
προσωπικών σας δεδομένων και να συμπληρώσετε το πεδίο με την 
ένδειξη ΝΑΙ .

Από  εδώ μπορείτε να 
επισυνάψετε 
δικαιολογητικά



1. Από την επιλογή αρχείου μπορείτε να επιλέξετε τα αρχεία που έχετε στον 
υπολογιστή σας και θέλετε να επισυνάψετε στην αίτησή σας.

2.  Στη συνέχεια, για να ολοκληρωθεί η επισύναψη, επιλέγετε «Καταγραφή». 
Με «Ακύρωση»,  ακυρώνετε την επισύναψη.



Επαναλαμβάνετε την ίδια διαδικασία , όπως προηγουμένως, για να 
προσθέσετε όσα συνημμένα αρχεία επιθυμείτε, επιλέγοντας «Νέο 
Επισυναπτόμενο». 



1. Για να προχωρήσετε στην υποβολή της αίτησης είναι 
απαραίτητο, όταν εμφανιστεί στην οθόνη σας το 
παραπάνω μήνυμα, να πατήσετε ΟΚ. 

Αν επιλέξετε  «Ακύρωση», μπορείτε να συνεχίσετε με 
την επεξεργασία της αίτησής σας (δεν ακυρώνεται η 
αίτηση).

2. Αφού έχετε επιλέξει ΟΚ, τώρα μπορείτε να επιλέξετε 
«ΥΠΟΒΟΛΗ».  ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν επιλέξετε  «Έξοδος», η αίτησή σας 
δεν θα υποβληθεί, αλλά θα αποθηκευτεί προσωρινά.



Αν δεν επιλέξατε ακόμα «ΥΠΟΒΟΛΗ», ΠΡΟΣΟΧΗ με την Προθεσμία υποβολής της αίτησης.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί:

• Εντός εξήντα ημερών από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής σας σχέσης, όταν υποβάλετε αίτηση για αρχική ένταξη στην επιδότηση
ανεργίας.

• Εντός δύο ετών από την έγκριση της αρχικής επιδότησης, όταν υποβάλετε αίτηση μετά από επιδότηση που έχει ανασταλεί.



27/05/2020 έως 26/06/2020

Στο σημείο αυτό η αίτησή σας έχει ολοκληρωθεί. 

Μπορείτε να 
εκτυπώσετε 
αντίγραφο για το 
προσωπικό σας 
αρχείο.

Ενημερώνεστε για:  
1. Το ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ στο οποίο υποβλήθηκε η αίτησή σας. 
2. Το χρονικό  διάστημα εντός του οποίου πρέπει  απαραιτήτως να παρουσιαστείτε 
αυτοπροσώπως  στο παραπάνω ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ, για να δηλώσετε την παρουσία σας.


