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1. Εισαγωγή 

Εάν είστε άρρωστος ή ανάπηρος το Επικουρικό Επίδομα Εργασίας για Άτομα με Χρόνια Ασθένεια 
σας παρέχει οικονομική βοήθεια εφόσον δεν  μπορείτε να εργαστείτε και υποστήριξη ώστε να σας 
προετοιμάσει να μπείτε στον χώρο εργασίας εφόσον είστε σε θέση να εργαστείτε. 
 
Μπορείτε να κάνετε αίτηση για το επίδομα αυτό είτε εργάζεστε είτε είστε άνεργος . 
 
Πιθανόν να χρειαστεί να κάνετε συνεντεύξεις ανά τακτά διαστήματα στο Jobcentre Plus (Γραφείο 
Ευρέσεως Εργασίας) προκειμένου να συνεχίσετε να λαμβάνετε το επίδομα. 
 
2. Τί επίδομα θα λάβετε 
 
Το ποσό που θα λάβετε εξαρτάται απο τις προσωπικές σας συνθήκες. Ενδεικτικά ποσά για το 2013 
αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα. 
 

Χρονική περίοδος Κατάσταση Εβδομαδιαίο επίδομα 

Πρώτες 13 εβδομάδες Κάτω απο 25 ετών £56.80 

 

Πρώτες 13 εβδομάδες Πάνω απο 25 ετών £71.70 

 

Από την 14η εβδομάδα Σε ομάδα υποστήριξης 
εργασίας 

£100.15 

Από την 14η εβδομάδα Σε ομάδα υποστήριξης  £106.15 

 

 
Τα ποσά μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του συμμετέχοντος.  
 
Το επίδομα πληρώνεται κάθε 2 εβδομάδες σε τραπεζικό λογαρισμό. 
 
Όσοι λαμβάνουν το επίδομα αυτό συμμετέχουν είτε σε: 
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 Ομάδα υποστήριξης εργασίας όπου σκοπός  ειναι να καλλιεργηθούν εργασιακές 
δεξιότητες . Ο επιδοτούμενος καλείται σε συνεντεύξεις προκειμένου να ελεγχθεί η 
πρόοδός του. 

ή  

 Ομάδα υποστήριξης : Προαιρετική συμμετοχή συνήθως για άτομα που έχουν πολύ 
σοβαρή ασθένεια. Δε γίνονται συνεντεύξεις . 

 
3. Ποιός το δικαιούται  

Μπορεί να λάβετε το Επικουρικό Επίδομα Εργασίας για Άτομα με Χρόνια Ασθένεια  εάν η ασθένεια ή 
η αναπηρία σας επηρεάζει την ικανότητά σας να εργαστείτε και είστε: 

 Kάτω από την συντάξιμη ηλικία 

 Δεν λαμβάνετε κάποιο άλλο επίδομα ασθενείας ή εγκυμοσύνης  

 Δε λαμβάνετε Επίδομα Εύρεσης Εργασίας (Job Seeker’s Allowance) 
 

Μπορείτε να κάνετε αίτηση για το επίδομα αυτό εάν είστε μισθωτός, ελεύθερος επαγγελματίας, 
άνεργος ή φοιτητής που λαμβάνει επίδομα αναπηρίας.  
 
Επίσης μπορείτε να λάβετε το επίδομα εάν έχετε ζήσει ή εργαστεί στο εξωτερικό και έχετε πληρώσει 
αρκετές εισφορές στον Εθνικό Ασφαλιστικό Φορέα (τον Αγγλικό ή αλλο). 
 
Συνήθως το αν θα λάβετε το Επικουρικό Επίδομα Εργασίας για Άτομα με Χρόνια Ασθένεια δεν 
επηρεάζεται εάν: 

 Δουλεύετε και κερδίζετε μέχρι £20 την εβδομάδα. 

 Δουλεύετε και κερδίζετε μεχρι £99.50 την εβδομάδα κάνοντας δουλειάυπό την επίβλεψη του 
δήμου ή κάποιας εθελοντικής οργάνωσης. 

 Δουλεύετε  λιγότερο από 16 ώρες την εβδομάδα και κερδίζετε μέχρι £99.50 την εβδομάδα 
μέχρι και για 52 εβδομάδες . 

 
Αντίστοιχα, το εισόδημά σας θα επηρεάσει το ποσό που τυχόν θα λάβετε ανάλογα με: 

 Το συνολικό εισοδήμά σας και του συντρόφου σας. 

 Εάν έχετε αποταμειεύσεις πάνω από £6,000. 

 Έαν παίρνετε σύνταξη. 
 
ΔΕΝ δικαιούσθε το επίδομα εάν έχετε αποταμιεύσεις πάνω από £16,000. 

 
4. Πώς να κάνετε αίτηση 
 
Ο πιο σύντομος τρόπος για να κάνετε αίτηση είναι να τηλεφωνήσετε στο Jobcentre Plus (Γραφείο 
Εύρεσης Εργασίας) ή να συμπληρώσετε μια αίτηση από κοντά. 
 
Jobcentre Plus 
Τηλέφωνο: 0800 055 6688 
Φάξ: 0800 023 4888 
Δευτέρα εώς Παρασκευή 8π.μ. με 6μ.μ 
 
Θα χρεαστείτε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 

 Αριθμό Εθνικής Ασφάλισης (National Insurance Number ) 
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 Σχετική ιατρική βεβαίωση απο Γενικό Ιατρό (GP) 

 Στοιχεία Γενικού Ιατρού (GP), όπως διεύθυνση και τηλέφωνο 

 Κινητό και σταθερό τηλέφωνο 

 Στοιχεία του ιδιοκτήτη της κατοικίας διαμονής σας (σπιτονοικοκύρη) 

 Στοιχεία του τωρινού ή του τελευταίου εργοδότη σας 

 Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού στην Αγγλία 

 Στοιχεία για οποιαδήποτε άλλο εισόδημα ή επίδομα λαμβάνετε 

 Λογαριασμό από δημοτικά τέλη που πληρώνετε 

 


