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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο του ΟΑΕΔ,  
ανέργων χωρίς μόνιμη κατοικία 

 
 

Ο ΟΑΕΔ, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, δίδει για πρώτη φορά τη 
δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο ανέργων του Οργανισμού σε ομάδες του πληθυσμού 
που μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να εγγραφούν, λόγω αδυναμίας απόδειξης μόνιμου τόπου 
κατοικίας, ενώ πληρούνταν οι λοιπές προϋποθέσεις εγγραφής. 
 
Με την ανωτέρω απόφαση, δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο ανέργων έχουν: 

- άστεγοι, που διαβιούν στο δρόμο ή σε ξενώνες ή φιλοξενούνται προσωρινά σε 
ιδρύματα ή άλλες κλειστές δομές, καθώς και αυτοί που διαβιούν σε ακατάλληλα 
καταλύματα  

- μετανάστες, που είναι κάτοχοι άδειας διαμονής 
- πρόσφυγες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας ή αιτούντες διεθνή προστασία ή 

κάτοχοι καθεστώτος επικουρικής προστασίας 
- κακοποιημένες γυναίκες και παιδιά, που φιλοξενούνται σε ξενώνες προστασίας 

θυμάτων βίας.  
 
Για την απόδειξη του τόπου κατοικίας από τους ανωτέρω ανέργους γίνονται πλέον δεκτά 
τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
 
Για τους μετανάστες ή τους πρόσφυγες:  
Βεβαίωση δομών προσωρινής φιλοξενίας ή βεβαίωση διαμονής σε παραχωρημένο ακίνητο 
ή παραχωρητήριο συμβόλαιο για ανέργους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. 
 
Για τους αστέγους:  
Βεβαίωση διαμονής από Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων / Υπνωτήριο ή βεβαίωση από 
κοινωνική υπηρεσία ότι ο ωφελούμενος διαβιεί στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα ή 
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βεβαίωση διαμονής σε ειδικές δομές φιλοξενίας ή σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε 
Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ή σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων ή σε 
Κοινωνικό Ξενώνα Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας.  
 
Για γυναίκες και παιδιά θύματα βίας:  
Βεβαίωση φιλοξενίας από ξενώνες προστασίας γυναικών θυμάτων βίας.  
Βεβαίωση φιλοξενίας από δομές παιδικής προστασίας για άτομα που έχουν συμπληρώσει το 
18ο έτος της ηλικίας, δεν σπουδάζουν και δεν έχουν πρόσβαση σε κατοικία. 
 
Για φιλοξενούμενους σε μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (οικοτροφεία, 
ξενώνες κλπ) ή δικαιούχους του προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων (ν. 
2716/1999), βεβαίωση από τις αντίστοιχες δομές.       
  
 


