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ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ 

 

ΔΓΚΥΚΛΙΟΣ 

Αξ. Πξση.: 65698/1-10-2018 

 

Θέμα: Καηαβολή βοηθήμαηορ ανεπγίαρ αςηοηελώρ και ανεξαπηήηυρ 

απαζσολούμενυν καη' εθαπμογή ηηρ παπ. 2 ηος άπθπος 44 ηος ν.3986/2011 

(Α'152) όπυρ ιζσύει, ζηοςρ αζθαλιζμένοςρ ηος ΔΦΚΑ - ηέυρ ΔΤΑΑ 
 

Με ηελ ππ' αξηζκ. πξση. Φ. 10043/43602/Γ18.2592/2018 απφθαζε ηεο Τπνπξγνχ θαη 

ησλ Τθππνπξγψλ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ε 

νπνία δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ κε αξηζκφ 3496/Β'/21.08.2018 αληηθαζηζηψληαο ηελ 

θαηαξγεζείζα ΤΑ Φ. 10043/ 3018/ Γ18. 153/ 2018 (ΦΔΚ 3496/Β'/25.07.2018), 

θαζνξίζηεθαλ νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηαβνιή βνεζήκαηνο αλεξγίαο 

απφ ηνλ ΟΑΔΓ ζε απηνηειψο θαη αλεμαξηήησο απαζρνινχκελνπο - αζθαιηζκέλνπο 

ηνπ ΔΦΚΑ - ηέσο ΔΣΑΑ (η. ΣΜΔΓΔ, η. ΣΑΤ, η. Σνκέαο Αζθάιηζεο Ννκηθψλ). 

 

Με ηελ παξνχζα παξέρνληαη νη αθφινπζεο δηεπθξηλίζεηο θαη εθαξκνζηηθέο νδεγίεο 

επί ηεο σο άλσ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο: 

 

Κεθάλαιο Α' - Συπεςηικά απαιηούμενερ πποϋποθέζειρ ςπαγυγήρ (Άπθπο 2 ΥΑ 

Φ. 10043/43602/Γ18.2592/2018) 

 

1.(α) Απνδεδεηγκέλε δηαθνπή ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

εκείσζε: Η σο άλσ πξνυπφζεζε δχλαηαη λα ζπληξέρεη ζηελ πεξίπησζε θάζε 

αζθαιηζκέλνπ ηνπ ηέσο ΔΣΑΑ, δηαδεπθηηθά κε ηελ πξνυπφζεζε ηνπ θαησηέξσ εδαθ. 

β. Όκσο, εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο αζθαιηζκέλσλ ηνπ πξψελ Σνκέα χληαμεο θαη 

Αζθάιηζεο Τγεηνλνκηθψλ [η. Σ..Α.Τ.] νη νπνίνη ππάγνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ 

αζθάιηζε ηνπ αλσηέξσ Σνκέα σο κέιε εηαηξεηψλ ή κέιε δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ 

αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

λ.982/1979, φπσο απηή πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3232/2004, ε 

ζπγθεθξηκέλε πξνυπφζεζε είλαη απαξαίηεηε.   

ή 

(β) Δηήζην θαζαξφ αηνκηθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηνπ δηθαηνχρνπ απφ ηελ άζθεζε 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαηά ην θνξνινγηθφ έηνο πνπ πξνεγείηαη ηνπ έηνπο 

ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ βνεζήκαηνο, πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 60% 
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ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην βαζηθφ κηζζφ άγακνπ κηζζσηνχ άλσ ησλ 25 εηψλ 

αλαγφκελν ζε εηήζηα βάζε θαη κε άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαηά ην 

εμάκελν πνπ πξνεγείηαη ηνπ κήλα πνπ ππνβάιιεηαη ε αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ 

βνεζήκαηνο. 

 

εκείσζε 1ε: Σν άξζξν 8 παξ. 1 ηνπ λ. 4172/2013 νξίδεη φηη: «Σν θνξνινγηθφ έηνο 

ηαπηίδεηαη κε ην εκεξνινγηαθφ έηνο[...]». πλεπψο, π.ρ. γηα ηνπο αηηνχληεο ην παξφλ 

βνήζεκα κε βάζε ηε σο άλσ πξνυπφζεζε (εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην) εληφο ηνπ έηνπο 

2018, ην θξίζηκν Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα είλαη εθείλν ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 2017. 

 

εκείσζε 2ε: Σν εηήζην θαζαξφ αηνκηθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηνπ δηθαηνχρνπ απφ 

ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαηά ην θνξνινγηθφ έηνο πνπ 

πξνεγείηαη ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο αλεπξίζθεηαη ζην αληίζηνηρν 

Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ πίλαθα «Γ. ΑΝΑΛΤΗ 

ΔΙΟΓΗΜΑΣΩΝ, ΔΚΠΣΩΔΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΔΙΟΓΗΜΑ, ΜΔΙΩΔΩΝ 

ΦΟΡΩΝ...,ΚΣΛ» - έλδεημε «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ». ηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ηπρφλ εηζνδήκαηα απφ άιιεο πεγέο δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 

εκείσζε 3ε: χκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα θαηψηαην λφκηκν κηζζφ ππαιιήινπ άλσ ησλ 

25 εηψλ (λ.4093/2012), ην πξναλαθεξφκελν αλψηαην φξην εηήζηνπ εηζνδήκαηνο 

αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 4.219,78 € (586,08*60%*12). 

 

εκείσζε 4ε: Η κε άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαηά ην σο άλσ 

εμάκελν ζα δηαπηζηψλεηαη κε βάζε ην δειηίν παξνρήο ππεξεζηψλ θαη θσηναληίγξαθα 

ησλ αληίζηνηρσλ δειψζεσλ ΦΠΑ (ζρεη. Κεθ. Β' παξ. 3 ηεο παξνχζαο Δγθπθιίνπ). 

 

Παξάδεηγκα: 

Μήλαο ππνβνιήο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε ηνπ βνεζήκαηνο: Οθηψβξηνο 2018 Κξίζηκν 

εμάκελν γηα ηε δηαπίζησζε κε άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο: Απξίιηνο 

2018 - επηέκβξηνο 2018. 

 

2. πκπιήξσζε ηξηψλ (3) εηψλ ζπλερνχο ή δηαθεθνκκέλεο αζθάιηζεο εκκίζζνπ ή θαη 

ειεχζεξνπ επαγγεικαηία ζηνλ πξψελ Σνκέα ηνπ ΔΣΑΑ (πξψελ ΣΜΔΓΔ, 

ΣΑΤ,Σνκέαο Αζθάιηζεο Ννκηθψλ), ζηνλ νπνίν ππάγνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ βνεζήκαηνο ή θαηά ηελ δηαθνπή ηεο 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

3. Καηαβνιή ηεο εηζθνξάο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ 

Ν.3986/2011, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 50 ηνπ Ν.4144/2013 θαη 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο παξ. 1 , 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Ν. 4488/2017 ππέξ ηνπ 

Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Αλεξγίαο Απηνηειψο θαη Αλεμαξηήησο Απαζρνινχκελσλ - 

Κιάδνο αζθαιηζκέλσλ πξψελ ΔΣΑΑ, γηα ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) έηε ζπλερνχο ή 

δηαθεθνκκέλεο αζθάιηζεο ζηνλ πξψελ Σνκέα ηνπ ΔΣΑΑ πνπ ππάγνληαη, κέρξη ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ βνεζήκαηνο, ή θαηά ηε 

δηαθνπή ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δηδηθά, γηα φζνπο ήηαλ αζθαιηζκέλνη 

ζηνλ θιάδν θχξηαο αζθάιηζεο ηνπ πξψελ ΔΣΑΑ θαηά ηελ 1/1/2011 απαηηείηαη 

θαηαβνιή ηεο αλσηέξσ εηζθνξάο γηα έλα (1) ηνπιάρηζηνλ έηνο, εθφζνλ ε δηαθνπή ηεο 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο έγηλε κέρξη 31/12/2012, ή θαηαβνιή ηεο αλσηέξσ 

εηζθνξάο γηα δχν (2) ηνπιάρηζηνλ έηε εθφζνλ ε δηαθνπή ηεο επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο έγηλε κέρξη 31/12/2013. Η δηαθνπή θαη ζηηο δχν πξναλαθεξφκελεο 

πεξηπηψζεηο πξέπεη λα πθίζηαηαη ζπλερψο κέρξη ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ηε 
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ρνξήγεζε ηνπ βνεζήκαηνο. Σα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

αζθαιηζκέλσλ πνπ είραλ δηαθφςεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα κέρξη 

31/12/2010, θαη αζθαιίδνληαη εθ λένπ ζην θιάδν θχξηαο αζθάιηζεο ηνπ ΔΣΑΑ κεηά 

ηελ 1/1/2011. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν απαηηνχκελνο ρξφλνο θαηαβνιήο ηεο εηδηθήο 

εηζθνξάο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία επαλεγγξαθήο ζην πξψελ ΔΣΑΑ. 

 

εκείσζε: Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αλά αηνκηθή πεξίπησζε απαηηνχκελσλ ρξφλσλ 

θαηαβνιήο ηεο εηδηθήο εηζθνξάο ζε πεξίπησζε επαλεγγξαθήο, εθαξκφδνληαη 

αλαινγηθά νη νδεγίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην γελ. έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αζθ/ζεο κε αξηζ. 

πξση. 4514/20.01.2014 (Βνήζεκα Αλεξγίαο αζθ/λσλ η. ΟΑΔΔ θαη η. ΔΣΑΠ-ΜΜΔ). 

 

4. Με παξνρή εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή απηναπαζρφιεζε, ζηελ εκεδαπή ή ηελ 

αιινδαπή, εθηφο ηεο απηναπαζρφιεζεο γηα ηελ νπνία ρνξεγείηαη βνήζεκα βάζεη ηνπ 

εηζνδεκαηηθνχ θξηηεξίνπ ηεο αλσηέξσ παξ. 1β. 

εκείσζε: Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο αλσηέξσ παξ. 1β ν αζθαιηζκέλνο 

παξακέλεη δηθαηνχρνο ηνπ βνεζήκαηνο αλεξγίαο αθφκα θαη αλ απηναπαζρνιεζεί θαηά 

ηε δηάξθεηά ηνπ, νπφηε θαη πθίζηαηαη ηηο κεηψζεηο ηνπ θαηαβιεηένπ κεληαίνπ πνζνχ 

πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Κεθ. Γ' ηεο παξνχζαο Δγθπθιίνπ. 

 

5. Με ππαγσγή ζηελ ππνρξεσηηθή ή πξναηξεηηθή αζθάιηζε ηνπ ΔΦΚΑ ή άιινπ 

θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο. 

 

6. Με ιήςε ζχληαμεο απφ ηνλ ΔΦΚΑ ή απφ νπνηνλδήπνηε θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο 

ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, ή κε ππνβνιή αίηεζεο γηα ζπληαμηνδφηεζε ζηνπο 

αλσηέξσ θνξείο, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο ή ππνβνιήο αίηεζεο γηα 

ηε ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ ζαλάηνπ. 

 

7. Με δηαθνπή ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ δηθαηνχρσλ πξνθεηκέλνπ λα 

ππεξεηήζνπλ ηε ζηξαηησηηθή ηνπο ππεξεζία ή πξνθεηκέλνπ λα κεηέρνπλ ζε 

παλεπηζηεκηαθέο ή κεηαπηπρηαθέο ή δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο. 

 

8. Σν ζπλνιηθφ αηνκηθφ θαζαξφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα απφ νπνηαδήπνηε πεγή ησλ 

δχν θνξνινγηθψλ εηψλ πνπ πξνεγνχληαη ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο λα κελ 

ππεξβαίλεη αζξνηζηηθά ην πνζφ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ επξψ (€ 20.000,00) θαη ην 

ζπλνιηθφ νηθνγελεηαθφ θαζαξφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα απφ νπνηαδήπνηε πεγή ησλ 

δχν θνξνινγηθψλ εηψλ πνπ πξνεγνχληαη ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο λα κελ 

ππεξβαίλεη αζξνηζηηθά ην πνζφ ησλ ηξηάληα ρηιηάδσλ επξψ (€ 30.000,00). 

εκείσζε: Γηα ηελ αλεχξεζε ησλ αλσηέξσ εηζνδεκάησλ, εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη 

νδεγίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην γελ. έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αζθ/ζεο κε αξηζ. πξση. 

49142/12.06.2013 θαη 109072/23.12.2013 (Βνήζεκα Αλεξγίαο αζθ/λσλ η. ΟΑΔΔ θαη 

η. ΔΣΑΠ-ΜΜΔ). 

 

9. Ο δηθαηνχρνο λα κελ έρεη κεηαβηβάζεη ηελ επηρείξεζή ηνπ ή ην κεξίδηφ ηνπ ή ηηο 

κεηνρέο ηνπ ζηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθε, ζε ζχδπγν ή πξφζσπν α' θαη β' 

βαζκνχ ζπγγέλεηαο. 

 

10. Ο δηθαηνχρνο λα δηακέλεη κφληκα ζηελ Διιάδα. 

 

Οη σο άλσ πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα πιεξνχληαη θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 

γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ βνεζήκαηνο θαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ρνξήγεζήο ηνπ. 



 

Κεθάλαιο Β' - Γικαιολογηηικά (Άπθπο 4 ΥΑ Φ. 10043/43602/Γ18.2592/2018) 
 

1. Βεβαίσζε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΔΦΚΑ κε ηελ νπνία πηζηνπνηείηαη: α. ε 

εκεξνκελία ηεο ηπρφλ δηαθνπήο ηεο αζθάιηζεο 

 

εκείσζε: Δμππαθνχεηαη φηη ε εκεξνκελία δηαθνπήο ηεο αζθάιηζεο δελ ζα 

εκπεξηέρεηαη ζηε Βεβαίσζε ηνπ ΔΦΚΑ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο 

αηηείηαη ην βνήζεκα κε βάζε ηελ πξνυπφζεζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Κεθ. Α' παξ. 1β 

ηεο παξνχζαο Δγθπθιίνπ (εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην). 

β. ν ρξφλνο αζθάιηζεο ζηνλ ΔΦΚΑ (πξψελ Σνκέα ηνπ ΔΣΑΑ) βάζεη ηνπ νπνίνπ ν 

αζθαιηζκέλνο αηηείηαη ην βνήζεκα 

γ. ν ρξφλνο θαηαβνιήο ζηνλ αλσηέξσ Σνκέα ηεο εηζθνξάο ππέξ ηνπ Δηδηθνχ 

Λνγαξηαζκνχ Αλεξγίαο Απηνηειψο θαη Αλεμαξηήησο Απαζρνινχκελσλ - Κιάδνο 

αζθαιηζκέλσλ πξψελ ΔΣΑΑ. 

 

2. Δθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα ησλ δχν (2) ηειεπηαίσλ θνξνινγηθψλ εηψλ πνπ 

πξνεγνχληαη ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ηε ιήςε ηνπ βνεζήκαηνο, φπνπ έρεη 

δεισζεί ην παγθφζκην εηζφδεκα (εηζφδεκα εκεδαπήο πξνέιεπζεο θαη ηπρφλ 

εηζφδεκα αιινδαπήο πξνέιεπζεο) ηνπ/ηεο δηθαηνχρνπ, ε δηεχζπλζε θχξηαο θαηνηθίαο, 

ν αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.) ζπδχγνπ θαη ην εηζφδεκα ζπδχγνπ (αλ 

πθίζηαηαη). ε πεξίπησζε πνπ απνθηήζεθε ή κε εηζφδεκα ζηελ αιινδαπή θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δπν πξνεγνχκελσλ ηεο αίηεζεο εηψλ, ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί βεβαίσζε 

ηεο αιινδαπήο θνξνινγηθήο αξρήο γηα ην χςνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εηζνδήκαηνο, 

λνκίκσο επηθπξσκέλε θαη κεηαθξαζκέλε. 

 

εκείσζε: Σν άξζξν 8 παξ. 1 ηνπ λ. 4172/2013 νξίδεη φηη: «Σν θνξνινγηθφ έηνο 

ηαπηίδεηαη κε ην εκεξνινγηαθφ έηνο [...]». πλεπψο, π.ρ. νη αηηνχληεο ην παξφλ 

βνήζεκα εληφο ηνπ έηνπο 2018 πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ ηα Δθθαζαξηζηηθά 

εκεηψκαηα ησλ θνξνινγηθψλ εηψλ 2016 θαη 2017. 

 

3. Όηαλ ην βνήζεκα ρνξεγείηαη κε βάζε ηελ πξνυπφζεζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Κεθ. 

Α' παξ. 1β ηεο παξνχζαο Δγθπθιίνπ (εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην), δειηίν παξνρήο 

ππεξεζηψλ θαη θσηναληίγξαθα ησλ δειψζεσλ ΦΠΑ γηα ηνλ έιεγρν ηεο κε χπαξμεο 

εηζνδήκαηνο απφ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ην εμάκελν πνπ πξνεγείηαη ηνπ 

κήλα πνπ ππνβάιιεηαη ε αίηεζε γηα ηε ιήςε ηνπ βνεζήκαηνο, θαζψο επίζεο θαη γηα 

ηνλ έιεγρν θαη πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαηαβαιιφκελνπ βνεζήκαηνο θαηά ην δηάζηεκα 

ρνξήγεζήο ηνπ. 

 

4. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 (Α', 75) ηνπ δηθαηνχρνπ εμαηηίαο δηαθνπήο 

εξγαζηψλ, φηη δελ έρεη ππνβάιεη δήισζε έλαξμεο εξγαζηψλ ζε νπνηαδήπνηε Γ.Ο.Τ. 

θαη δελ ζπκκεηέρεη ζε λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ νπνηαζδήπνηε λνκηθήο 

κνξθήο ή έλσζεο πξνζψπσλ. 

 

5. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο κφληκεο δηακνλήο ζηελ Διιάδα απαηηείηαη: 

α) Γηα ηνπο πνιίηεο θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ., «Έγγξαθν πηζηνπνίεζεο κφληκεο 

δηακνλήο πνιίηε ηεο Έλσζεο» ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Π.Γ. 106/2007 (Α, 135) 

ρνξεγνχκελν απφ ηε Γ/λζε Αιινδαπψλ ηνπ Αξρεγείνπ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, 

κεηά απφ 5εηή ζπλερή λφκηκε δηακνλή. 

β) Γηα ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ λφκηκα ζηελ Διιάδα απαηηείηαη 
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«Άδεηα δηακνλήο επί καθξφλ δηακέλνληνο» ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Ν. 4251/2014 (Α, 80), 

ή άδεηα δηακνλήο γνλέα αλειίθνπ εκεδαπνχ ηνπ άξζξνπ 87 ηνπ Ν. 4251/2014 , ή 

άδεηα δηακνλήο δεθαεηνχο δηάξθεηαο ηνπ άξζξνπ 138 ηνπ Ν.4251/2014, ή άδεηα 

δηακνλήο ζπδχγνπ πνιίηε ηεο Δ.Δ. ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Π.Γ. 106/2007. 

γ) Δηδηθά γηα ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί πνιηηηθφ 

άζπιν απαηηνχληαη: Άδεηα δηακνλήο αλαγλσξηζκέλνπ πνιηηηθνχ πξφζθπγα ή κέινπο 

νηθνγέλεηαο θαηφρνπ ηέηνηαο άδεηαο θαη ηαμηδησηηθφ έγγξαθν (titre de voyage) πνπ 

εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηεο χκβαζεο ηεο Γελεχεο. 

δ) Γηα ηνπο νκνγελείο απφ ηξίηεο ρψξεο απαηηνχληαη: εηδηθφ δειηίν Σαπηφηεηαο 

Οκνγελνχο ή Γειηίν ή άιινο ηίηινο δηακνλήο νκνγελνχο θάζε ηχπνπ ή απηνηειήο 

άδεηα δηακνλήο επαλαπαηξηζζέληνο ή παιιηλνζηήζαληνο ή νκνγελνχο. 

 

6. Παξαζηαηηθφ ηαπηνπξνζσπίαο: 

α) Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηαπηνπξνζσπίαο Διιήλσλ πνιηηψλ Γειηίν Αζηπλνκηθήο 

Σαπηφηεηαο ή ζρεηηθή πξνζσξηλή βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο ή ην δηαβαηήξην ή 

άδεηα νδήγεζεο ή αηνκηθφ βηβιηάξην πγείαο. 

β) Γηα πνιίηεο Κξάηνπο - Μέινπο ηεο Δ.Δ. δειηίν ηαπηφηεηαο ή δηαβαηήξην. 

γ) Γηα ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ δηαβαηήξην ή άιιν έγγξαθν βάζεη ηνπ νπνίνπ 

επηηξέπεηαη ε είζνδφο ηνπ ζηε ρψξα ή ηα έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδψζεη νη αξκφδηεο 

ειιεληθέο αξρέο. 

 

7. Απνδεηθηηθφ δηεχζπλζεο θαηνηθίαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ (ινγαξηαζκφο ξεχκαηνο ή 

ηειεθψλνπ ή χδξεπζεο). 

 

8. Λνγαξηαζκφο (ΙΒΑΝ) νπνηαζδήπνηε εκπνξηθήο ηξάπεδαο δξαζηεξηνπνηείηαη 

λφκηκα ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ 

θαη Γαλείσλ, ζηνλ νπνίν είλαη ν κφλνο δηθαηνχρνο, ή πξψηνο ζηελ πεξίπησζε 

ζπλδηθαηνχρνπ. 

 

9. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία δειψλεηαη απφ ηνλ αζθαιηζκέλν 

φηη θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ηε ιήςε ηνπ βνεζήκαηνο δελ έρεη 

αλαιάβεη κηζζσηή εξγαζία, δελ απηναπαζρνιείηαη, δελ ιακβάλεη ζχληαμε ή δελ έρεη 

ππνβάιεη αίηεζε γηα ζπληαμηνδφηεζε απφ ηνλ ΔΦΚΑ ή άιιν θνξέα θχξηαο 

αζθάιηζεο ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο 

ή ππνβνιήο αίηεζεο γηα ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ ζαλάηνπ θαη δελ έρεη κεηαβηβάζεη ηελ 

επηρείξεζή ηνπ ή ην κεξίδην ηνπ ή ηηο κεηνρέο ηνπ ζηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθε 

ζε ζχδπγν ή πξφζσπν α' θαη β' βαζκνχ ζπγγέλεηαο. ηελ ίδηα ππεχζπλε δήισζε 

δειψλεη ηνλ πξψελ Σνκέα ηνπ θιάδνπ θχξηαο αζθάιηζεο ηνπ ΔΣΑΑ απφ ηνλ νπνίν 

επηζπκεί λα θαηαζηεί δηθαηνχρνο ηνπ βνεζήκαηνο ζηελ πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο 

δηαθνπήο δχν ειεχζεξσλ επαγγεικάησλ ηνπ. 

 

Κεθάλαιο Γ'- Πποθεζμία αίηηζηρ, διάπκεια, έναπξη, ύτορ βοηθήμαηορ και 

λοιποί όποι (Άπθπο 3 ΥΑ Φ. 10043/43602/Γ18.2592/2018) 
 

1. Γηα ηε ιήςε ηνπ βνεζήκαηνο ππνβάιιεηαη απηνπξνζψπσο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν 

(κέζσ ΟΠ2) αίηεζε ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΟΑΔΓ ή ζην ΚΔΠ ηνπ ηφπνπ 

θαηνηθίαο ηνπ ή ηεο ηειεπηαίαο απαζρφιεζήο ηνπ, θαζψο επίζεο θαη κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο «e-Τπεξεζίεο» ηνπ Οξγαληζκνχ, εληφο αλαηξεπηηθήο πξνζεζκίαο ηξηψλ 

(3) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο βεβαίσζεο ηνπ ΔΦΚΑ ε νπνία 

πεξηγξάθεηαη ζην Κεθ. Β' παξ. 1 ηεο παξνχζαο Δγθπθιίνπ. 
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2. Ο αηηψλ ζα παξαιακβάλεη αληίγξαθν ηνπ εληχπνπ ηεο αίηεζεο, κε ην νπνίν ζα 

ελεκεξψλεηαη γηα ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο ππεξεζίαο, 

θαη ζε εηδηθφ ζεκείν ηνπ νπνίνπ ζα εκθαλίδνληαη πξνηππσκέλα θείκελα Τπεχζπλεο 

Γήισζεο ηνπ λ. 1599/86, ππνδείγκαηα ησλ νπνίσλ επηζπλάπηνληαη ζε Παξάξηεκα 

ζην ηέινο ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ (Τπνδείγκαηα 1, 2 θαη 3). Αλαθνξηθά κε ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ηνπ ηερληθνχ ζθέινπο ηεο εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ, ζα δνζνχλ άκεζα 

ζρεηηθέο νδεγίεο απφ ηε Γηεχζπλζε Μεραλνγξάθεζεο. 

 

3. Η δηάξθεηα θαηαβνιήο ηνπ βνεζήκαηνο θαζψο θαη ην ζπλνιηθφ ρνξεγνχκελν πνζφ 

θαζνξίδνληαη απφ ην ζπλνιηθφ ρξφλν αζθάιηζεο ηνπ δηθαηνχρνπ. 

πγθεθξηκέλα: 

Γηα ρξφλν αζθάιηζεο 3 έσο θαη 4 πιήξε έηε αζθάιηζεο ην βνήζεκα θαηαβάιιεηαη 

γηα ηξεηο (3) κήλεο. 

Γηα ρξφλν αζθάιηζεο 5 έσο θαη 6 πιήξε έηε αζθάιηζεο ην βνήζεκα θαηαβάιιεηαη 

γηα ηέζζεξηο (4) κήλεο. 

Γηα ρξφλν αζθάιηζεο 7 έσο θαη 8 πιήξε έηε αζθάιηζεο, ην βνήζεκα θαηαβάιιεηαη 

γηα πέληε (5) κήλεο. 

Γηα ρξφλν αζθάιηζεο 9 έσο θαη 10 πιήξε έηε αζθάιηζεο, ην βνήζεκα θαηαβάιιεηαη 

γηα έμη (6) κήλεο. 

Γηα ρξφλν αζθάιηζεο 11 έσο θαη 12 πιήξε έηε αζθάιηζεο, ην βνήζεκα θαηαβάιιεηαη 

γηα επηά (7) κήλεο. 

Γηα ρξφλν αζθάιηζεο 13 έσο θαη 14 πιήξε έηε αζθάιηζεο, ην βνήζεκα θαηαβάιιεηαη 

γηα νθηψ (8) κήλεο. 

Γηα ρξφλν αζθάιηζεο πνπ ππεξβαίλεη ηα 14 πιήξε έηε αζθάιηζεο, ην βνήζεκα 

θαηαβάιιεηαη γηα ελλέα (9) κήλεο. 

 

4. ην ζεκείν απηφ ηνλίδνληαη ηα αθφινπζα: 

(α) Ο αζθαιηζκέλνο πνπ δηθαηνχηαη ην βνήζεκα βάζεη ηεο πξνυπφζεζεο πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζην Κεθ. Α' παξ. 1β ηεο παξνχζαο Δγθπθιίνπ (εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην) 

ή ιφγσ ηαπηφρξνλεο δηαθνπήο δχν ή πεξηζζφηεξσλ επαγγεικάησλ γηα ηα νπνία 

ππάγεηαη ζε δχν ή πεξηζζφηεξνπο ηέσο Σνκείο ηνπ ΔΣΑΑ (η. ΣΜΔΓΔ, η. ΣΑΤ, η. 

ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ) δηθαηνχηαη έλα βνήζεκα θαη κε ππεχζπλε 

δήισζε επηιέγεη ηνλ ηέσο Σνκέα απφ ηνλ νπνίν ζα ην ιάβεη. 

 

Παξαδείγκαηα: 

α1. Αζθαιηζκέλνο ηνπ η. ΣΜΔΓΔ πνπ δηθαηνχηαη ην βνήζεκα βάζεη ηεο 

πξνυπφζεζεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Κεθ. Α' παξ. 1β ηεο παξνχζαο Δγθπθιίνπ 

(εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην) θαη ηαπηφρξνλα δηαθφπηεη ην επάγγεικά ηνπ γηα ην νπνίν 

ππάγεηαη ζηνλ η. ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ζα επηιέμεη κε ππεχζπλε 

δήισζε λα ιάβεη ην βνήζεκα είηε απφ ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ ηνπ η. ΣΜΔΓΔ είηε 

ηνπ η. ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ. 

α2. Αζθαιηζκέλνο πνπ δηαθφπηεη ην επάγγεικά ηνπ γηα ην νπνίν ππάγεηαη ζηνλ η. 

ΣΜΔΓΔ θαη ηαπηφρξνλα δηαθφπηεη ην επάγγεικά ηνπ γηα ην νπνίν ππάγεηαη ζηνλ η. 

ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ζα επηιέμεη κε ππεχζπλε δήισζε λα ιάβεη ην 

βνήζεκα είηε απφ ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ ηνπ η. ΣΜΔΓΔ είηε ηνπ η. ΣΟΜΔΑ 

ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ. 

(β) Δηδηθά ν αζθαιηζκέλνο ηνπ πξψελ ΔΣΑΑ πνπ δηθαηνχηαη ην βνήζεκα βάζεη ηεο 

πξνυπφζεζεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Κεθ. Α' παξ. 1β ηεο παξνχζαο Δγθπθιίνπ 

(εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην), ελψ παξάιιεια ππάγεηαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ πξψελ ΟΑΔΔ 
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ή ηνπ πξψελ ΔΣΑΠ - ΜΜΔ σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο θαη δηαθφπηεη ηελ 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νπνία ππάγεηαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ πξψελ 

ΟΑΔΔ θαη ηνπ πξψελ ΔΣΑΠ - ΜΜΔ, δηθαηνχηαη λα ιάβεη έλα βνήζεκα, ππνρξεσηηθά 

απφ ηνλ Κιάδν αζθαιηζκέλσλ ηνπ πξψελ ΔΣΑΑ. 

 

Παξάδεηγκα: 

Αζθαιηζκέλνο ηνπ η. ΣΑΤ πνπ δηθαηνχηαη ην βνήζεκα βάζεη ηεο πξνυπφζεζεο πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζην Κεθ. Α' παξ. 1β ηεο παξνχζαο Δγθπθιίνπ (εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην) 

θαη ηαπηφρξνλα δηαθφπηεη ην επάγγεικά ηνπ γηα ην νπνίν ππάγεηαη ζηνλ η. OAEE, ζα 

ιάβεη ην βνήζεκα ππνρξεσηηθά απφ ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ ηνπ η. ΣΑΤ. 

(γ) Ο αζθαιηζκέλνο πνπ ππάγεηαη παξάιιεια ζηελ αζθάιηζε ηνπ πξψελ ΔΣΑΑ θαη 

ηνπ πξψελ ΟΑΔΔ ή ηνπ πξψελ ΔΣΑΠ - ΜΜΔ θαη δηαθφπηεη ηαπηφρξνλα ηελ 

παξάιιειε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νπνία ππάγεηαη ζηελ αζθάιηζε 

ησλ αλσηέξσ πξψελ θνξέσλ, δηθαηνχηαη λα ιάβεη έλα βνήζεκα θαη κε ππεχζπλε 

δήισζε επηιέγεη ηνλ Κιάδν ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ απφ ηνλ νπνίν ζα ιάβεη ην 

βνήζεκα. 

 

εκείσζε: Δμππαθνχεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο επηιέμεη λα ιάβεη ην 

βνήζεκα σο δηθαηνχρνο ηνπ πξψελ ΟΑΔΔ ή ηνπ πξψελ ΔΣΑΠ - ΜΜΔ, ζα 

εθαξκνζηεί ην ζρεηηθφ λνκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην, ήηνη άξζξ. 44 λ. 3986/2011 

θαη ΤΑ Φ.80000/8285/253/26.3.2013 φπσο ηζρχνπλ. 

 

Παξάδεηγκα: 

Αζθαιηζκέλνο πνπ δηαθφπηεη ην επάγγεικά ηνπ γηα ην νπνίν ππάγεηαη ζηνλ η. 

ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ δηαθφπηεη ηαπηφρξνλα θαη ην επάγγεικά ηνπ γηα 

ην νπνίν ππάγεηαη ζην η. ΔΣΑΠ - ΜΜΔ, ζα επηιέμεη κε ππεχζπλε δήισζε λα ιάβεη ην 

βνήζεκα είηε απφ ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ ηνπ η. ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ 

είηε ηνπ η. ΔΣΑΠ - ΜΜΔ. 

πλεπψο, έρνληαο ππφςε θαη ηα αλαθεξφκελα ζηηο σο άλσ πεξ. (α), (β), (γ), γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ θξίζηκσλ εηψλ αζθάιηζεο: 

• Λακβάλνληαη ππφςε απνθιεηζηηθά ηα δηαζηήκαηα αζθάιηζεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε 

ν ελδηαθεξφκελνο ζηνλ ηέσο Σνκέα ηνπ ΔΣΑΑ (η. ΣΜΔΓΔ ή η. ΣΑΤ ή η. ΣΟΜΔΑ 

ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ) απφ ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ δηθαηνχηαη λα 

ιάβεη ην βνήζεκα. 

• Σα έηε αζθάιηζεο πξέπεη λα είλαη πιήξε (1 έηνο=12 κήλεο αζθάιηζεο), ρσξίο απηά 

λα είλαη απαξαηηήησο ζπλερή. Γειαδή, είλαη δπλαηφλ ηα πιήξε έηε αζθάιηζεο λα 

πξνθχπηνπλ θαη απφ ην άζξνηζκα κηθξφηεξσλ δηαζηεκάησλ αζθάιηζεο δηαθνξεηηθψλ 

εκεξνινγηαθψλ εηψλ. 

 

5. Η θαηαβνιή ηνπ βνεζήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ ΟΠ2 ηνπ Οξγαληζκνχ 

θαη αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο εκπξφζεζκεο αίηεζεο. 

 

6. Ωο πξνο ηηο ππνρξεσηηθέο απηνπξφζσπεο παξνπζίεο ησλ δηθαηνχρσλ ζηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο ηνπ ΟΑΔΓ θαηά ηε δηάξθεηα ρνξήγεζεο ηνπ βνεζήκαηνο, θαζψο θαη σο 

πξνο ηελ ππνρξέσζή ηνπο γηα παξνρή ελεκέξσζεο πξνο ηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο 

αλαθνξηθά κε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηεο εξγαζηαθήο θαη ζπληαμηνδνηηθήο ηνπο 

θαηάζηαζεο, εθαξκφδεηαη ε κε αξηζκ. 3701/55/22−11−2011 απφθαζε ηνπ Γ φπσο 

απηή ηζρχεη. 

 

7. Η θαηαβνιή ηνπ βνεζήκαηνο αλαζηέιιεηαη γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 

https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/328
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16055
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/504
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/13209


i. αλάιεςε κηζζσηήο εξγαζίαο ή έλαξμε απηναπαζρφιεζεο [εθηφο αλ ην βνήζεκα 

ρνξεγείηαη βάζεη ηεο πξνυπφζεζεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Κεθ. Α' παξ. 1β ηεο 

παξνχζαο Δγθπθιίνπ (εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην)], θαζψο θαη άζθεζε νπνηαζδήπνηε 

άιιεο κνξθήο απαζρφιεζεο 

ii. ππνβνιή αίηεζεο γηα ζπληαμηνδφηεζε απφ ηνλ ΔΦΚΑ ή άιιν θνξέα θχξηαο 

αζθάιηζεο ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο 

ή ππνβνιήο αίηεζεο γηα ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ ζαλάηνπ 

iii. ππαγσγή ηνπ δηθαηνχρνπ ζηελ ππνρξεσηηθή ή πξναηξεηηθή αζθάιηζε ηνπ ΔΦΚΑ ή 

άιινπ θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, κεηά ηε δηαθνπή ηνπ 

επαγγέικαηνο 

iv. ιήμε ηεο ηζρχνο ηνπ εγγξάθνπ πηζηνπνίεζεο ηεο κφληκεο δηακνλήο ζηελ Διιάδα, 

φηαλ πξφθεηηαη γηα πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ 

 

8. Γηθαίσκα ζπλέρηζεο ηεο αλαζηαιείζαο ρνξήγεζεο ηνπ βνεζήκαηνο έρνπλ νη 

αζθαιηζκέλνη, εθφζνλ ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε εληφο δχν (2) εηψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο αξρηθήο έγθξηζεο ρνξήγεζεο ηνπ βνεζήκαηνο. 

 

9. Οη ιφγνη δηαθνπήο θαη αλάθιεζεο ρνξήγεζεο ηνπ βνεζήκαηνο είλαη νη ίδηνη πνπ 

ηζρχνπλ θαη γηα ηελ ηαθηηθή επηδφηεζε αλεξγίαο. Βνεζήκαηα πνπ ηπρφλ έρνπλ 

θαηαβιεζεί κεηά ηελ εκεξνκελία δηαθνπήο αλαδεηνχληαη σο αρξεσζηήησο 

θαηαβιεζέληα. 

 

10. Γηα ηνπο παξαπάλσ αζθαιηζκέλνπο δελ απνηειεί πξνυπφζεζε ππνβνιήο ηεο 

αίηεζεο γηα ηε ιήςε ηνπ παξφληνο βνεζήκαηνο ν εθνδηαζκφο ηνπο κε Γειηίν 

Αλεξγίαο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ζπλεπψο δελ ππάγνληαη 

ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ απηφ (π.ρ. δηαθνπή ηεο επηδφηεζεο ιφγσ κε 

αλαλέσζεο ηνπ Γειηίνπ Αλεξγίαο). Ωζηφζν, πξναηξεηηθά θαη κφλν κπνξνχλ λα 

εθνδηαζηνχλ κε Γειηίν Αλεξγίαο, θαηφπηλ αίηεζήο ηνπο θαη εθφζνλ πιεξνχλ ηηο 

ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο. Δμππαθνχεηαη φηη δελ δχλαληαη λα θαηέρνπλ Γειηίν Αλεξγίαο 

νη αηηνχληεο ην παξφλ βνήζεκα κε βάζε ηελ πξνυπφζεζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Κεθ. 

Α' παξ. 1β ηεο παξνχζαο Δγθπθιίνπ (εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην), θαζφζνλ δελ έρνπλ 

πξνβεί ζε δηαθνπή επαγγέικαηνο. 

 

11. Σν βνήζεκα θαηαβάιιεηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ 

θαη αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ εμήληα επξψ (€ 360,00) κεληαίσο. 

 

12. Σν κεληαίν πνζφ ηνπ βνεζήκαηνο δελ πξνζαπμάλεηαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ 

πξνζηαηεπνκέλσλ κειψλ νηθνγελείαο ηνπ δηθαηνχρνπ. 

 

13. Γελ πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή αλαινγνχλησλ Γψξσλ Δνξηψλ 

Υξηζηνπγέλλσλ/Νένπ Έηνπο θαη Πάζρα. 

 

14. Έθαζην κεληαίν βνήζεκα αληηζηνηρεί ζε 25 εκέξεο επηδφηεζεο, φπσο ζηελ 

ηαθηηθή επηδφηεζε αλεξγίαο. 

 

15. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ππαγσγήο ζην βνήζεκα βάζεη ηεο πξνυπφζεζεο πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζην Κεθ. Α' παξ. 1β ηεο παξνχζαο Δγθπθιίνπ (εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην), 

εάλ ν δηθαηνχρνο αζθήζεη (φπσο έρεη δηθαίσκα) επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαηά 

ηε δηάξθεηα ιήςεο ηνπ βνεζήκαηνο, ηφηε σο κεληαίν βνήζεκα θαηαβάιιεηαη πνζφ 

ίζν κε ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ κεληαίνπ βνεζήκαηνο (€ 360,00) θαη ηνπ θαζαξνχ 



εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαηά 

ηνλ πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ κήλα. 

 

εκείσζε: Απφ ην ζπλδπαζκφ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ κε ηελ παξ. 3 Κεθ. Β' 

(εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην) θαη ηελ παξ. 6 Κεθ. Γ' ηεο παξνχζαο Δγθπθιίνπ ζπλάγεηαη 

φηη ν έιεγρνο γηα ηπρφλ απφθηεζε εηζνδήκαηνο απφ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

θαηά ηε δηάξθεηα ιήςεο ηνπ βνεζήκαηνο, θαζψο θαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο 

ηνπ ππφινηπνπ θαηαβαιιφκελνπ βνεζήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ αξκφδηα 

ππεξεζία ηνπ Οξγαληζκνχ νπσζδήπνηε θαηά ηελ εθάζηνηε ππνρξεσηηθή 

απηνπξφζσπε παξνπζία ηνπ δηθαηνχρνπ. Ωζηφζν, ν δηθαηνχρνο, ζε πεξίπησζε 

απφθηεζεο ηνπ σο άλσ εηζνδήκαηνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη άκεζα ηα ζρεηηθά 

δειηία παξνρήο ππεξεζηψλ θαζψο θαη θ/α ησλ ζπλαθψλ δειψζεσλ ΦΠΑ, φπσο 

δειψλεη θαη ζηε ζρεηηθή ΤΓ λ. 1599/86 (ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 3). Σν πνζφ θαζαξνχ 

εηζνδήκαηνο απφ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ην νπνίν αθαηξείηαη απφ 

ην επφκελν θαηαβιεηέν βνήζεκα αλεξγίαο είλαη απηφ πνπ αλαγξάθεηαη ζην θξίζηκν 

δειηίν παξνρήο ππεξεζηψλ ή ζην θξίζηκν ηηκνιφγην σο αμία πξν ΦΠΑ (θαζαξή). 

 

16. Δθφζνλ απφ ηνλ αλσηέξσ έιεγρν πξνθχςεη ε θαηαβνιή κε δηθαηνχκελσλ 

βνεζεκάησλ, απηά ζπκςεθίδνληαη κε βνεζήκαηα πνπ ζα θαηαβιεζνχλ ηνλ επφκελν ή 

ηνπο επφκελνπο κήλεο, θαη εάλ απηά δελ επαξθνχλ αλαδεηνχληαη σο αρξεσζηήησο 

θαηαβιεζέληα. 

 

Παξαδείγκαηα: 

 

• Γηάξθεηα εγθξηζέληνο βνεζήκαηνο: 20/10/2018 - 19/1/2019 (3 κήλεο)  

1νο Μήλαο: (20/10/2018 - 19/11/2018) Καηαβιεζέλ βνήζεκα = 360,00€ (Καζαξφ 

εηζφδεκα απφ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, Οθησβξίνπ 2018 = 300,00€)  

2νο Μήλαο: (20/11/2018 - 19/12/2018) Καηαβιεηέν βνήζεκα = 360,00 - 300,00 = 60, 

00€  

3νο Μήλαο: (20/12/2018 - 19/1/2019) Καηαβιεηέν βνήζεκα = 360,00€ 

 

• Γηάξθεηα εγθξηζέληνο βνεζήκαηνο: 20/10/2018 - 19/3/2019 (5 κήλεο) 

1νο Μήλαο: (20/10/2018 - 19/11/2018) Καηαβιεζέλ βνήζεκα = 360,00€ (Καζαξφ 

εηζφδεκα απφ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, Οθησβξίνπ 2018 = 560,00€) 

2νο Μήλαο: (20/11/2018 - 19/12/2018) Υξεσζηηθφ ππφινηπν = 360,00 - 560,00 = 

200,00€ . Καηαβιεηέν βνήζεκα = 0,00€ 

3νο Μήλαο: (20/12/2018 - 19/1/2019) Καηαβιεηέν βνήζεκα = 360,00 - 200,00 = 160, 

00€  

4νο Μήλαο: (20/1/2018 - 19/2/2019) Καηαβιεηέν βνήζεκα = 360,00€  

5νο Μήλαο: (20/2/2018 - 19/3/2019) Καηαβιεηέν βνήζεκα = 360,00€ 

 

• Γηάξθεηα εγθξηζέληνο βνεζήκαηνο: 20/10/2018 - 19/4/2019 (6 κήλεο) 

1νο Μήλαο: (20/10/2018 - 19/11/2018) Καηαβιεζέλ βνήζεκα = 360,00€ 

2νο Μήλαο: (20/11/2018 - 19/12/2018) = Καηαβιεζέλ βνήζεκα = 360,00€ 

(Καζαξφ εηζφδεκα απφ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, Ννεκβξίνπ 2018 = 

1.060,00€) 

3νο Μήλαο:(20/12/2018 - 19/1/2019) Υξεσζηηθφ ππφινηπν = 360,00 - 1.060,00 

=    700,00€ Καηαβιεηέν βνήζεκα = 0,00€ 

4νο Μήλαο:(20/1/2019 - 19/2/2019) Υξεσζηηθφ ππφινηπν = 360,00 - 700,00 

=    340,00€ Καηαβιεηέν βνήζεκα = 0,00€ 



5νο Μήλαο: (20/2/2019 - 19/3/2019) Καηαβιεηέν βνήζεκα = 360,00 - 340,00 = 

20,00€  

6νο Μήλαο: (20/3/2019 - 19/4/2019) Καηαβιεηέν βνήζεκα = 360,00€ 

 

• Γηάξθεηα εγθξηζέληνο βνεζήκαηνο: 20/10/2018 - 19/5/2019 (7 κήλεο)  

1νο Μήλαο: (20/10/2018 - 19/11/2018) Καηαβιεζέλ βνήζεκα = 360,00€  

2νο Μήλαο: (20/11/2018 - 19/12/2018) Καηαβιεζέλ βνήζεκα = 360,00€  

3νο Μήλαο: (20/12/2018 - 19/1/2019) Καηαβιεζέλ βνήζεκα = 360,00€  

4νο Μήλαο: (20/1/2018 - 19/2/2019) Καηαβιεζέλ βνήζεκα = 360,00€  

5νο Μήλαο: (20/2/2019 - 19/3/2019) Καηαβιεζέλ βνήζεκα = 360,00€ 

6νο Μήλαο: (20/3/2019 - 19/4/2019) Καηαβιεζέλ βνήζεκα = 360,00€ (πλνιηθφ 

Καζαξφ εηζφδεκα απφ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, Ννεκβξίνπ 2018 = 

2.000,00€, ην νπνίν δηαπηζηψζεθε απφ ηελ ππεξεζία θαηά ηελ ηειεπηαία 

ππνρξεσηηθή παξνπζία ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ βνεζήκαηνο ηνπ 7νπ 

Μήλα) 

 

εκείσζε 1ε: ην παξφλ παξάδεηγκα, ην εηζφδεκα ησλ 2.000,00€: (α) ζπκςεθίδεηαη 

αλαδξνκηθά κε ηα πνζά ησλ βνεζεκάησλ πνπ θαηαβιήζεθαλ ζην δηάζηεκα απφ ηνλ 

3ν κέρξη θαη ηνλ 6ν Μήλα (4*360,00=1.440,00€), θαζφζνλ απηά ραξαθηεξίδνληαη 

αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα θαη αλαδεηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία, θαη (β) 

ζπκςεθίδεηαη κε ην πνζφ ηνπ δηθαηνχκελνπ βνεζήκαηνο ηνπ 7νπ Μήλα (360,00€). 

Γειαδή, ην ζπλνιηθφ ζπκςεθηδφκελν πνζφ αλέξρεηαη ζε 1.800€ (1.440,00+360,00), 

ην δε ππνιεηπφκελν πνζφ εηζνδήκαηνο (2.000,00 -1.800,00=200,00€) δελ απνηειεί 

ρξένο θαη δελ αλαδεηείηαη. 

 

7νο Μήλαο: (20/4/2019 - 19/5/2019) Καηαβιεηέν βνήζεκα = 0,00€ 

 

εκείσζε 2ε: ην ίδην παξάδεηγκα, αλ ππνηεζεί φηη ην Καζαξφ εηζφδεκα (2.000,00€) 

απφ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο αληηζηνηρεί ζην Γεθέκβξην 2018, ηφηε: 

(α) ζπκςεθίδεηαη αλαδξνκηθά κε ηα πνζά ησλ βνεζεκάησλ πνπ θαηαβιήζεθαλ ζην 

δηάζηεκα απφ ηνλ 4ν κέρξη θαη ηνλ 6ν Μήλα (3*360,00=1.080,00€), θαζφζνλ απηά 

ραξαθηεξίδνληαη αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα θαη αλαδεηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα 

ππεξεζία, θαη (β) ζπκςεθίδεηαη κε ην πνζφ ηνπ δηθαηνχκελνπ βνεζήκαηνο ηνπ 7νπ 

Μήλα (360,00€). Γειαδή, ην ζπλνιηθφ ζπκςεθηδφκελν πνζφ αλέξρεηαη ζε 1.400,00€ 

(1.080,00+360,00), ην δε ππνιεηπφκελν πνζφ εηζνδήκαηνο (2.000,00 -

1.440,00=560,00€) δελ απνηειεί ρξένο θαη δελ αλαδεηείηαη. 

 

7νο Μήλαο: (20/4/2019 - 19/5/2019) Καηαβιεηέν βνήζεκα = 0,00€ 

 

17. Η θαηαβνιή ηνπ βνεζήκαηνο γίλεηαη κε πίζησζε ηνπ αηνκηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ 

δηθαηνχρνπ ζηε δεισζείζα εκπνξηθή ηξάπεδα ή ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ (ζρεη. Κεθ. Β' παξ. 8 ηεο παξνχζαο Δγθπθιίνπ). 

 

18. Γελ πξνβιέπεηαη ε απφδνζε αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζηνλ ΔΦΚΑ θαηά ηε 

δηάξθεηα θαηαβνιήο ηνπ βνεζήκαηνο. 

 

19. Γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ βνεζήκαηνο πιένλ ηεο κίαο θνξάο εμεηάδεηαη θάζε θνξά ε 

ζπλδξνκή ησλ απαηηνχκελσλ λφκηκσλ πξνυπνζέζεσλ. Υξφλνο αζθάιηζεο πνπ 

ππνινγίζηεθε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ βνεζήκαηνο δελ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ 

επαλαρνξήγεζή ηνπ. 



 

20. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 2961/1954 (Α' 197) 

ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε ηαθηηθήο επηδφηεζεο αλεξγίαο, φπσο ηζρχνπλ. 

 

21. Σνλίδεηαη φηη ε θαηάζεζε ησλ Τπεχζπλσλ Γειψζεσλ ηνπ λ.1599/86 πνπ 

νξίδνληαη σο απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζηηο παξ. 4 θαη 9 ηνπ Κεθ. Β' ηεο παξνχζαο 

Δγθπθιίνπ (άξζξ. 4 παξ. 4 θαη 9 ηεο ΤΑ - Τπφδεηγκα 2 ζην παξάξηεκα) ζπλεπάγεηαη 

ηελ ππνρξέσζε εθαξκνγήο απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο 

δηάηαμεο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.3230/2004, ε νπνία έρεη σο εμήο: «ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ πηζηνπνηεηηθά ή άιια δηθαηνινγεηηθά αληηθαζίζηαληαη θαηά ηα 

αλσηέξσ κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986, ε ππεξεζία ζηελ νπνία 

θαηαηεζήθαλ νη δειψζεηο, ππνρξενχηαη λα δηελεξγεί δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν, ζε 

ηνπιάρηζηνλ πέληε επί ηνηο εθαηφ (5%) ησλ δειψζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ θαηά ην 

ακέζσο πξνεγνχκελν ηξίκελν. Δάλ δηαπηζησζεί θαηά ηνλ ππνρξεσηηθφ ή άιιν 

έιεγρν, φηη δειψζεθαλ ςεπδή γεγνλφηα ή απεθξχβεζαλ αιεζηλά, αλεμάξηεηα απφ 

ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.1599/1986, ε ζρεηηθή 

δηνηθεηηθή πξάμε αλαθαιείηαη ακέζσο». Σα παξαπάλσ ζεκαίλνπλ ελ πξνθεηκέλσ, φηη 

ε αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Οξγαληζκνχ ππνρξενχληαη: 

• λα πξνβαίλνπλ ζηνλ σο άλσ δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν, 

• λα αλαθαινχλ άκεζα ηηο απνθάζεηο ππαγσγήο ζην ελ ιφγσ βνήζεκα αλεξγίαο ησλ 

πξνζψπσλ πνπ έρνπλ θαηαζέζεη ςεπδείο Τπεχζπλεο Γειψζεηο ηνπ λ.1599/86, 

• λα θαηαζέηνπλ ακέζσο κελπηήξηεο αλαθνξέο ζηνπο αξκφδηνπο Δηζαγγειείο, εηο 

βάξνο ησλ βνεζεκαηνχρσλ πνπ έρνπλ θαηαζέζεη ςεπδείο Τπεχζπλεο Γειψζεηο ηνπ 

λ.1599/86. 

 

Κεθάλαιο Δ'- Δπίλςζη διαθοπών 
 

Οη ζρεηηθέο πξνζθπγέο εμεηάδνληαη απφ ηηο αξκφδηεο ΔΠΔΚΔΠ, ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο πνπ δίλνληαη κε ην ππ' αξηζκ. πξση. 28839/19.4.2017 γελ. έγγξαθν ηεο 

Γ/λζεο Αζθ/ζεο. 

 

Κεθάλαιο ΣΤ'- Κυδικοί δαπάνηρ 
 

Σν βνήζεκα θαηαβάιιεηαη απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ ΟΑΔΓ, ζε κεληαίεο 

δφζεηο αλάινγα κε ηε δηάξθεηα θαηαβνιήο ηνπ θαη βαξχλεη ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ 

Αλεξγίαο Απηνηειψο θαη Αλεμαξηήησο Απαζρνινχκελσλ - Κιάδνο αζθαιηζκέλσλ 

ηνπ ΔΦΚΑ - πξψελ ΔΣΑΑ. Η εληαικαηνπνίεζε ζα γίλεηαη ζηα θάησζη ινγηζηηθά 

ζρέδηα: 

Λνγαξηαζκφο Πεξηγξαθή 

67.03.02.000.0000 
0643 ΔΠΙΓΟΜΑ ΑΝΔΡΓΙΑ ΑΤΣΟΣΔΛΩ ΑΠΑΥ. ΑΡ. 44 Ν. 

3986/11 ΔΣΑΑ 

Λνγαξηαζκφο Πεξηγξαθή 

38.03.00.000.0011 
ETE 040/546803-52 ΟΑΔΓ/ΔΙΦ. ΔΣΑΑ Ν. 3986/11 ΑΡ. 44 

ΑΤΣ. ΑΠ 

 

Κεθάλαιο Ε' - Δνέπγειερ ςπηπεζιών 
 

Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο, κφιηο ιάβνπλ ηηο ζρεηηθέο έγγξαθεο νδεγίεο απφ ηε Γ/λζε 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/26001


Μεραλνγξάθεζεο, νθείινπλ: 

 

1. λα θαηαρσξίζνπλ ζην ΟΠ2 ηηο ρεηξφγξαθεο αηηήζεηο πνπ παξέιαβαλ ζε εθαξκνγή 

ησλ κε αξηζκ. πξση. 51156/27-07-2018 θαη 58442/31-08-2018 γελ. εγγξάθσλ ηεο 

Γ/λζεο Αζθ/ζεο, 

 

2. λα εηδνπνηήζνπλ εγγξάθσο ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο αηηνχληεο πξνθεηκέλνπ απηνί λα 

πξνζέιζνπλ θαη λα παξαιάβνπλ ηηο εθηππψζεηο ησλ αηηήζεψλ ηνπο, λα ππνγξάςνπλ 

ηηο αλάινγεο ΤΓ θαη λα πξνζθνκίζνπλ ηα αλά αηνκηθή πεξίπησζε ηπρφλ ειιείπνληα 

δηθαηνινγεηηθά. 

 

Με επζχλε ησλ πξντζηακέλσλ λα ιάβνπλ γλψζε νη αξκφδηνη ππάιιεινη. 

 

Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ 

ΜΠΟΤΓΙΑΚΛΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ 

 

 


