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1. Ποιός το δικαιούται
Για να λάβετε το Επικουρικό Επίδομα θα πρέπει να πληρείτε όλες τις παρακάτω προυποθέσεις:
 Είστε άνω των 16 ετών και κάτω από το όριο σύνταξης
 Είστε έγκυος ή προστάτης οικογενείας ή μονογονεϊκή οικογένεια με παιδί κάτω των 5 ετών
 Δεν έχετε εισόδημα ή έχετε χαμήλο εισόδημα
 Εργάζεστε λιγότερο απο 16 ώρες την εβδομάδα (και ο σύντροφός σας δεν εργάζεται πάνω
από 24 ώρες την εβδομάδα)
 Ζείτε στην Αγγλία, στην Σκωτία ή στην Ουαλία
Για να δικαιούσθε το επίδομα δεν απαιτείτε μόνιμη διεύθυνση κατοικίας στην Αγγλία.
Μπορείτε επίσης να έχετε φορολογική ελάφρυνση εάν έχετε παιδιά.
Συνήθως δεν δικαιούσθε το επίδομα εάν έχετε αποταμιεύσεις άνω των £16,000 ή λαμβάνετε το
Επίδομα Εύρεσης Εργασίας ή το Επικουρικό Επίδομα Εργασίας για Άτομα με Χρόνια Ασθένεια
2. Τί επίδομα θα λάβετε
Το ακριβές ποσό που θα λάβετε εξαρτάται απο τις συνθήκες σας. Εάν πληρείτε τις προυποθέσεις θα
λάβετε ένα βασικό ποσό και κάποιες επιπλέον επιδοτήσεις. Το εισόδημά σας και όποιες
αποταμιεύσεις τυχόν έχετε (άνω των £5,999) μπορούν να επηρεάσουν το συνολικό ποσό που θα
λάβετε. Ο παρακάτω πίνακας αναγράφει ενδεικτικά ποσά για το έτος 2013.
Οικογενειακή κατάσταση

Εβδομαδιαίο επίδομα

Άνδρας/Γυναίκα 16-24 ετων

£56.80

Άνδρας/Γυναίκα πάνω απο 25 ετων

£71.70

Μονογονεϊκή οικογένεια (16 ως 17)

£56.80

Μονογονεϊκή οικογένεια (πάνω απο 18)

£71.70

Ζευγάρια (ανάλογα με ηλικία)

£56.80-112.55

Επιπλέον επιδοτήσεις
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Μπορεί να λάβετε απο £15.15 έως και £119 επιπλέον επιδότηση ανάλογα με τις συνθήκες σας. Για
παράδειγμα εάν είστε συνταξιούχος, ανάπηρος ή μονογονεϊκή οικογένεια με παιδί με αναπηρία.
Πώς θα το πληρωθείτε
Όλα τα επιδόματα, συντάξεις και επιδοτήσεις πληρώνονται στον τραπεζικό σας λογαριασμό. Οι
πληρωμές συνήθως γίνονται εντός 2 εβδομάδων εφόσον παρέχετε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Υπάρχει πλαφόν στο συνολικό ποσό επιδομάτων που μπορούν να λάβουν όσοι ειναι μεταξύ 16 και 64
ετών.
3. Πώς να κάνετε αίτηση
Μπορείτε να κάνετε αίτηση είτε μέσω τηλεφώνου είτε ταχυδρομικώς στο τοπικό σας Jobcentre Plus
(Γραφείο Εύρεσης Εργασίας). Το αίτημά σας συνήθως θα απαντηθεί εντός 8 ημερών.
Jobcentre Plus
Τηλέφωνο: 0800 055 6688
Φαξ: 0800 023 4888
Δευτερα-Παρασκευη: 8π.μ -6 μ.μ.
Μπορείτε να κάνετε αίτηση για εσάς και τον συντροφό σας. Θα πρέπει να παρέχετε πληροφορίες για
το εισόδημα σας, εάν υπάρχει, του συντρόφου σας, πού μένετε και ποιός άλλος τυχόν μένει μαζί σας.
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