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Επίδομα Εύρεσης Εργασίας - Job Seeker’s Allowance

 1. Εισαγωγή
 2. Τί επίδομα θα λάβετε;
 3. Ποιός το δικαιούται;
 4. Πώς να κάνετε αίτηση;

1. Εισαγωγή

Το Επίδομα Εύρεσης Εργασίας μπορεί να ξεκινά από £56.80 την εβδομαδα και να είναι 
ένα βοήθημα ενώ ψάχνετε για εργασία.

Το ποσό που θα λάβετε εξαρτάται από τις προσωπικές σας συνθήκες και το είδος του 
επιδόματος που δικαιούσθε.

Για να λάβετε το Επίδομα Εύρεσης Εργασίας συνήθως θα πρέπει να είστε πάνω από 18 
ετών και ικανός και διαθέσιμος να εργαστείτε. Επίσης από 1 Ιανουαρίου 2014 ζητείται να 
έχετε συμπληρώσει 3 μήνες παραμονής στην Αγγία προτού κάνετε αίτηση.

‘Οταν κάνετε αίτηση για το επίδομα θα πρέπει να κάνετε και συνέντευξη ώστε να εξετασθεί 
το αίτημά σας.

Για να εξακολουθείτε να λαμβάνετε το επίδομα θα πρέπει να πηγαίνετε στο Jobcen-
tre Plus (Γραφείο Εύρεσης Εργασίας) συνήθως κάθε 2 εβδομάδες για να δείχνετε οτι 
ψάχνετε ενεργά για εργασία.

2. Τί επίδομα θα λάβετε

Υπάρχουν δύο ειδών επιδόματα Εύρεσης Εργασίας. Το Jobcentre Plus θα αποφασίσει 
ποιό τυχόν δικαιούσθε και τί φόρος θα χρεωθεί.

Αυτό το επίδομα δεν επηρεάζει το Επίδομα Τέκνων.

Επίδομα Εύρεσης Εργασίας – βάσει Eισφορών
Job Seeker’s Allowance – Contributions based

Μπορείτε να λάβετε αυτό το είδος επιδόματος μόνο εάν έχετε πληρώσει αρκετές 
ασφαλιστικές εισφορές, δηλαδή εάν έχετε εργασθεί, τα τελευταία 2 χρόνια.

Μπορείτε να λάβετε αυτό το επίδομα για 182 ημέρες ( περίπου 6 μήνες). Μετέπειτα 
πιθανόν να δικαιούσθε το δεύτερο είδος επιδόματος που λέγεται Επίδομα Εύρεσης 
Εργασίας – βάσει Eισοδήματος, Job Seeker’s Allowance – Income based.
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Το εισόδημά σας και οι αποταμιεύσεις σας συνήθως δεν επηρεάζουν τί ποσό τυχόν να 
λάβετε (εκτός εάν πληρώνεστε για μερική απασχόληση ή παίρνετε ιδιωτική σύνταξη). Ο 
παρακάτω πίνακας αναφέρει ενδεικτικά ποσά για το 2013.

Ηλικία Εβδομαδιαίο επίδομα
Άνδρας/Γυναίκα 16-24 ετών £56.80
Άνδρας/Γυναίκα άνω των 25 ετών £71.70

Επίδομα Εύρεσης Εργασίας – βάσει Εισοδήματος
Job Seeker’s Allowance – Income based
Μπορεί να λάβετε αυτό το είδος επιδόματος εάν δεν έχετε αρκετές ασφαλιστικές εισφορές 
σαν εργαζόμενος και έχετε χαμηλό εισόδημα.

Το εισόδημα και οι αποταμιεύσεις σας θα επηρεάσουν το ποσό που μπορεί να λάβετε. 
Ενδεικτικά ποσά για το 2013 αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.
 
Οικογενειακή κατάσταση Εβδομαδιαίο επίδομα
Άνδρας/Γυναίκα 16-24 ετων £56.80
Άνδρας/Γυναίκα πάνω απο 25 ετων £71.70
Ζευγάρια (άνω των 18 ετών) £112.55
Μονογονεϊκή οικογένεια (πάνω απο 18) £71.70
Μονογονεϊκή οικογένεια (κάτω απο 18) £56.80

Η καταβολή του επιδόματος γίνεται συνήθως κάθε 2 εβδομάδες, σε τραπεζικό λογαριασμό.

Εάν αλλάξουν οι συνθήκες σας, αυτό μπορεί να επηρεάσει το ποσό που λαμβάνετε. 
Έχετε λοιπόν την υποχρέωση να ενημερώσετε το Jobcentre Plus για όποια αλλαγή στο 
εισόδημά σας, αλλιώς μπορεί να θεωρηθεί απάτη.

Για να εξακολουθείτε να λαμβάνετε το επίδομα θα πρέπει να πηγαίνετε στο Jobcentre 
Plus συνήθως κάθε 2 εβδομάδες για να δείχνετε οτι ψάχνετε ενεργά για εργασία.

3. Ποιός το δικαιούται;

Για να λάβετε το Επίδομα Εύρεσης Έργασίας θα πρέπει να:

• Είστε άνω των 18 ετών και κάτω απο το όριο σύνταξης
• Δεν είστε φοιτητές πλήρους απασχόλησης (full time education)
• Κατοικείτε στην Αγγλία , την Ουαλία ή την Σκωτία για τουλάχιστον 3 μήνες
• Θέλετε να εργαστείτε
• Αναζητείτε ενεργά εργασία
• Εργάζεστε λιγότερο απο 16 ώρες την εβδομάδα
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• Μπορείτε να παραβρεθείτε σε σχετική συνέντευξη (πρέπει να μιλάτε Αγγλικά)
Για να λάβετε συγκεκριμένα το Επίδομα Εύρεσης Εργασίας - βάσει Εισοδήματος θα πρέπει 
επίσης να να:

• Εργάζεστε λιγότερο απο 24 ώρες την εβδομάδα
• Μην έχετε πάνω από £16,000 σε τραπεζικό λογαριασμό

Το οικογενειακό σας εισόδημα μπορεί να επηρεάσει το Επίδομα Εύρεσης Εργασίας - 
βάσει Εισοδήματος. Εισόδημα θεωρείται χρήματα από αποταμιεύσεις, συντάξεις και άλλα 
κέρδη.

4. Πώς να κάνετε αίτηση;

Στην ιστοσελίδα: https://www.gov.uk/jobseekers-allowance/how-to-claim
Στο Jobcentre Plus
Τηλεφώνου : 0800 055 6688 Δευτέρα - Παρασκευή : 8π.μ. - 6μ.μ.

Θα ακολουθήσει υποχρεωτική συνέντευξη. Ο στόχος είνα να συμφωνηθεί ένα πρόγραμμα 
για ταχεία εύρεση εργασίας (Jobseeker’s agreement). Δηλαδή το πώς θα συνταχτεί 
σωστό βιογραφικό, πώς θα γίνει σωστή προετοιμασία για την συνέντευξη εργασίας, σε 
ποιά γραφεία εύρεσης εργασίας μπορεί να απευθυνθεί ο υποψήφιος, κλπ
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