
Ηλεκτρονική Εγγραφή 

Οδηγίες για την Έκδοση Δελτίου Ανεργίας μέσω των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ

http://www.oaed.gr/e-yperesies

http://www.oaed.gr/e-yperesies


Στην Αρχική Σελίδα 

των Ηλεκτρονικών 

Υπηρεσιών 

επιλέγετε: 

Έκδοση Δελτίου 

Ανεργίας



Απαντήστε στην 1η ερώτηση: 

Προέρχεστε από Λήξη Εργασιακής Σχέσης

 (Απόλυση, Αποχώρηση κ.λπ.)

 επιλέγετε ΝΑΙ ή ΟΧΙ από τη λίστα

ΒΗΜΑ 1Ο: 

Προέλευση



Εάν στην 1η ερώτηση απαντήσετε ΟΧΙ, με το κουμπί ΕΠΟΜΕΝΟ > 
θα προχωρήσετε στο 3ο Βήμα - Στοιχεία Δελτίου Ανεργίας 

προκειμένου να εκδοθεί το δελτίο ανεργίας.



Εάν στην 1η ερώτηση απαντήσετε ΝΑΙ, με το κουμπί ΕΠΟΜΕΝΟ > 
θα προχωρήσετε στο 2ο Βήμα - Στοιχεία Λήξης Εργασιακής 

Σχέσης προκειμένου να επιβεβαιώσετε τις πληροφορίες σχετικά με 
τη λήξη της εργασιακής σχέσης.

ΝΑΙ



Η οθόνη θα εμφανίσει 

στοιχεία από το 

ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 

εφόσον η εργασία έληξε 

τις τελευταίες 60 ημέρες. 

ΒΗΜΑ 2ο: 

Στοιχεία Λήξης 

Εργασιακής Σχέσης

(α΄ περίπτωση)

Εάν σ υ μ φ ω ν ε ί τ ε  με τα στοιχεία:  Επιλέγετε από τη λίστα ΝΑΙ και κάνετε κλικ στο κουμπί ΕΠΟΜΕΝΟ >

Εάν Δ Ε Ν  σ υ μ φ ω ν ε ί τ ε  με τα στοιχεία: Επιλέγετε από τη λίστα ΟΧΙ και επιλέγετε από λίστα τον τρόπο 

λήξης της εργασιακής σχέσης συμπληρώνετε την ημερομηνία και κάνετε κλικ στο κουμπί ΕΠΟΜΕΝΟ >



Στην περίπτωση που δεν 

εμφανιστούν στοιχεία 

από το Π Σ  Ε Ρ Γ Α Ν Η , 

η εγγραφή συνεχίζεται 

κανονικά. 

Συμπληρώνετε τον τρόπο λήξης της εργασιακής σχέσης και την ημερομηνία και κάνετε κλικ στο 

κουμπί ΕΠΟΜΕΝΟ >

ΒΗΜΑ 2ο: 

Στοιχεία Λήξης 

Εργασιακής Σχέσης

(β΄ περίπτωση)



Συμπληρώνετε τα 3 πεδία επιλέγοντας από τα αντίστοιχα 3 σχετικά μενού.

Ειδικότερα, εφόσον υφίσταται ιδιότητα ΑμεΑ σας ζητούνται επιπλέον στοιχεία 

σχετικά με το είδος βεβαίωσης που κατέχετε.

ΒΗΜΑ 3ο : 

Στοιχεία Δελτίου 

Ανεργίας

(1)



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
      Είναι υποχρεωτικό πεδίο. Εμφανίζεται η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  

εφόσον υπάρχει προηγούμενη εγγραφή. Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής 
πατώντας το κουμπί ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εφόσον προέρχεστε από λύση εργασιακής σχέσης, μπορείτε να 
συμπληρώσετε τα στοιχεία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ της ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
επιλέγοντας Προσθήκη/Επεξεργασία.
Στη συνέχεια, επιλέγετε το ΚΠΑ2 όπου θα κατατεθεί η αίτηση 
εγγραφής/επιδότησής σας.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΠΑ2 ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ
Επιλέξτε να σταλεί η αίτησή σας είτε στο ΚΠΑ2 του τόπου κατοικίας σας 
(προεπιλεγμένο), είτε στο ΚΠΑ2 της τελευταίας εργασίας σας.

ΒΗΜΑ 3ο : 

Στοιχεία Δελτίου 

Ανεργίας

(2)



Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία, διαβάστε προσεκτικά τα 

κείμενα που διατίθενται και καταχωρήστε υποχρεωτικά ότι συναινείτε 

στα ακόλουθα δύο (2) υποχρεωτικά πεδία:

ΒΗΜΑ 3ο : 

Στοιχεία Δελτίου 

Ανεργίας

(3)



Συμπληρώστε εάν επιθυμείτε/ή όχι την αποστολή στοιχείων του βιογραφικού σας στην 

πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Δικτύου EURES για Εύρεση Εργασίας στην Ευρώπη.

Δηλώστε εάν ανήκετε σε κάποια από τις κατηγορίες: Εργαζόμενοι τουριστικών ή άλλων εποχικών 

επαγγελμάτων (εργάτες σε μηχανοκίνητα μέσα αλιείας και σμυριδωρυχεία), Εκπαιδευτικοί, 

Οικοδόμοι.  Εάν ΝΑΙ, σας ενημερώνουμε ότι βάσει του ισχύοντος πλαισίου Αμοιβαίων Υποχρεώσεων 

δεν υποχρεούστε να συντάξετε ένα Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ) σε συνεργασία με Εργασιακό 

Σύμβουλο του ΟΑΕΔ.

ΒΗΜΑ 3ο : 

Στοιχεία Δελτίου 

Ανεργίας

(4)

Μόλις ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση των Στοιχείων Δελτίου Ανεργίας πατήστε το 

κουμπί   Υ Π Ο Β Ο Λ Η .



Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία! Διαβάστε το ενημερωτικό κείμενο .

Εάν επιθυμείτε, εκτυπώστε / αποθηκεύστε  τα έντυπα και στη συνέχεια πατήστε  ΕΞΟΔΟ
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