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ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΔΛΗΓΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

2

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2ν

ΔΝΑΡΞΖ ΚΑΗ ΛΖΞΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΒΟΖΘΖΜΑΣΟ 2010

2

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3ν

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ ΔΗΓΗΚΧΝ ΔΠΟΥΗΑΚΧΝ ΒΟΖΘΖΜΑΣΧΝ

3

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4ν

ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ

3

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5ν

ΤΦΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΔΠΟΥΗΑΚΧΝ ΒΟΖΘΖΜΑΣΧΝ

4

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6ν

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΥΟΡΖΓΖΖ

5

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7ν

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ

6

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8ν

ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΒΟΛΖ

7

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9ν

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΓΗΔΤΚΡΗΝΖΔΗ

9

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10ν

ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ
ΑΗΣΖΔΧΝ
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1

ΑΝΑΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΣΟ ΟΡΘΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ
ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ
ΓΗΟΗΚΖΖ

ΒΑΘΜΟ ΑΦ. :
ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΔΡ. :
ΥΡΟΝΟ ΓΗΑΣ:
ΑΘΖΝΑ: 8/9/2010 / 10-9-2010

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ
ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΦΑΛΗΖ (Α6)
ΣΜΖΜΑ: 2
ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δζλ. Αληίζηαζεο 8
Α. Καιακάθη 16610 Αζήλα.
Πιεξνθνξίεο: . ΚΗΑΜΟ –Δ. ΚΑΛΛΗΑΝΟΤ
ΣΖΛ: 210-9989064-9989066
FAX: 210-9989050

ΑΡΗΘ. ΠΡΧΣ.: Β 132677
ΠΡΟ: ΟΠΧ ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ

ΘΔΜΑ: Καηαβνιή εηδηθνύ επνρηαθνύ βνεζήκαηνο έηνπο 2010, ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ
άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1836/89 όπσο ηζρύεη.
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Σα άηνκα πνπ παξέρνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ζηελ Διιάδα, θαη αζθνχλ έλα απφ ηα
επαγγέικαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν 1836/89 φπσο ηζρχεη,
δηθαηνχληαη εηδηθφ επνρηαθφ βνήζεκα.
ηελ παξαπάλσ δηάηαμε αλήθνπλ θαη νη κηζζσηνί ηεο λαππ/θήο δψλεο, εθφζνλ
ππάγνληαη ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ ΗΚΑ – ΔΣΑΜ, φηαλ παξέρνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ζε
επηρεηξήζεηο κε έδξα ζηελ Διιάδα θαη δξαζηεξηφηεηεο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο ρψξεο – κέιε ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο.
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ΔΝΑΡΞΖ ΚΑΗ ΛΖΞΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΣΟΤ ΔΗΓΗΚΟΤ
ΒΟΖΘΖΜΑΣΟ.
Σελ 13/9/2010 ζα μεθηλήζεη ε ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ εηδηθνχ
επνρηαθνχ βνεζήκαηνο ζηηο επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1836/89 φπσο ηζρχεη.

2

Ζ ιήμε ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ εηδηθνύ επνρηαθνύ
βνεζήκαηνο νξίδεηαη ε 30/11/2010.
Ζ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ κέζσ ΚΔΠ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο ίδηεο εκεξνκελίεο
(13/9/10 – 30/11/10).
Ο Οξγαληζκόο ζα θαηαβάιεη πξνζπάζεηα νύησο ώζηε ε πίζησζε λα
νινθιεξώλεηαη κεηά ηελ πάξνδν 15 εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ έγθξηζε ηεο αίηεζεο.
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ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ ΔΗΓΗΚΧΝ ΔΠΟΥΗΑΚΧΝ ΒΟΖΘΖΜΑΣΧΝ
Γηθαηνχρνη ηνπ εηδηθνχ επνρηαθνχ βνεζήκαηνο είλαη ηα άηνκα πνπ παξέρνπλ ηελ
εξγαζία ζηελ Διιάδα, εθ’ φζνλ ππάγνληαη ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ ΗΚΑ – ΔΣΑΜ θαη
αζθνχλ έλα απφ ηα πην θάησ επαγγέικαηα.
πγθεθξηκέλα απηά ηνπ
νηθνδφκνπ, ιαηφκνπ, αζβεζηνπνηνχ, πιηλζνπνηνχ,
αγγεηνπιάζηε, δαζεξγάηε, ξεηηλνζπιέθηε, θαπλεξγάηε, κνπζηθνχ κέινπο ηνπ νηθείνπ
επαγγεικαηηθνχ ζσκαηείνπ, ππνδεκαηεξγάηε, κηζζσηνχ λαππεγνεπηζθεπαζηηθεο δψλεο,
ρεηξηζηή εθζθαπηηθψλ, αλπςσηηθψλ, νδνπνηεηηθψλ, γεσηξεηηθψλ κεραλεκάησλ, εζνπνηνχ,
ηερληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηειεφξαζεο, ρείξηζηε θαη βνεζνχ ρείξηζηε θηλεκαηνγξάθνπ,
ειεγθηή θηλεκαηνγξάθνπ θαη ζεάηξνπ, ηακία θηλεκαηνγξάθνπ θαη ζεάηξνπ , κηζζσηνχ
ηνπξηζηηθνχ θαη επηζηηηζηηθνχ θιάδνπ θαη ζκπξηδεξγάηε.
Δπίζεο ζχκθσλα κε ηελ δηάηαμε ηνπ Ν. 3762/09 - ΜΔΡΟ Β - ΚΔΦ. Α - ΑΡΘΡΟ 14
παξ. 1 (ΦΔΚ 75 Α/15-5-2009) δηθαηνχρνη είλαη θαη νη κηζζσηνί ηεο λαππ/θήο δψλεο, εθφζνλ
ππάγνληαη ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ ΗΚΑ – ΔΣΑΜ , φηαλ παξέρνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ζε
επηρεηξήζεηο κε έδξα ζηελ Διιάδα θαη δξαζηεξηφηεηεο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο ρψξεο – κέιε ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο
πληαμηνχρνη ηελ 10/9/2010, πνπ θαηά ην έηνο 2009 αζθνχζαλ έλα απφ ηα
παξαπάλσ επαγγέικαηα θαη έρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ιήςε ηνπ βνεζήκαηνο έηνπο 2010,
δηθαηνχληαη ην επνρηαθφ βνήζεκα εθ’ φζνλ ε ζχληαμε πνπ ιακβάλνπλ (θχξηα θαη επηθνπξηθή)
είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ θαηψηεξε ζχληαμε πνπ ρνξεγεί ην ΗΚΑ – ΔΣΑΜ θαη, ε νπνία γηα ην έηνο
2010 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 486,84 €.
Όζνη θαζίζηαληαη ζπληαμηνχρνη απφ 11/9/10 θαη κεηά, θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο,
είλαη δηθαηνχρνη ηνπ βνεζήκαηνο.
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ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
1. Άξζξα 22 θαη 37 ηνπ Ν. 1836/89 (ΦΔΚ 79/Α/14-3-89)
2. Ν. 2081/92 (ΦΔΚ 154/Α/10-9-92)
3. Ν. 2224/94 (ΦΔΚ 112/Α/6-7-94)
4. Ν. 2434/96 (ΦΔΚ 188/Α/20-8-96)

3

5. Ν. 2556/97 (ΦΔΚ 270/Α/24-12-97)
6. ΤΑ 30659/31-3-89 (ΦΔΚ 239/Β/5-4-89)
7. ΤΑ 30962/27-4-89 (ΦΔΚ 315/Β/27-4-89)
8. ΤΑ 31353/7-6-89 (ΦΔΚ 448/Β/9-6-89)
9. ΤΑ 32021/6-10-89 (ΦΔΚ 773/Β/9-10-89)
10. Τ.Α 33142/19-2-98 (ΦΔΚ 237/Β/98)
11. ΓΗΑΓΠ/Α/12604/4-7-03 (ΦΔΚ 927Β)
12. Κ.Τ.Α 65646/1026/2-10-08 (ΦΔΚ 2034 Β/2-10-08)
13. Ν. 3762/09 - ΜΔΡΟ Β - ΚΔΦ. Α - ΑΡΘΡΟ 14 (ΦΔΚ 75 Α/15-5-2009)
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ΤΦΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΔΠΟΥΗΑΚΧΝ ΒΟΖΘΖΜΑΣΧΝ
1. Σν χςνο ηνπ εηδηθνχ επνρηαθνχ βνεζήκαηνο, πξνθεηκέλνπ γηα νηθνδφκνπο, νξίδεηαη
ζην 70% ηνπ 37πιαζίνπ ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο εκεξνκηζζίνπ αλεηδίθεπηνπ
εξγάηε.
2. Σν χςνο ηνπ εηδηθνχ επνρηαθνχ βνεζήκαηνο ζκπξηδεξγάηε νξίδεηαη ζην 70% ηνπ
50πιαζίνπ ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο εκεξνκηζζίνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε.
3. Σν χςνο ηνπ εηδηθνχ επνρηαθνχ βνεζήκαηνο γηα ηα επαγγέικαηα ησλ δαζεξγαηψλ
– ξεηηλνζπιιεθηψλ, θαπλεξγαηψλ, αγγεηνπιαζηψλ -θεξακνπνηψλ-πιηλζνπνηψλ θαη
κηζζσηψλ λαππεγ/θήο δψλεο νξίδεηαη ζην 70% ηνπ 35πιαζίνπ ηνπ εθάζηνηε
ηζρχνληνο εκεξνκηζζίνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε
4. Σν χςνο ηνπ εηδηθνχ επνρηαθνχ βνεζήκαηνο γηα ηα επαγγέικαηα ησλ κνπζηθψλ –
ηξαγνπδηζηψλ, εζνπνηψλ, ππνδεκαηεξγαηψλ, ρεηξηζηψλ-βνεζψλ ρεηξηζηψλ
θηλ/θνπ, ειεγθηψλ ζεάηξνπ - θηλ/θνπ, ηακηψλ θηλ/θνπ – ζεάηξνπ, ηερληθψλ θηλ/θνπ &
ηειεφξαζεο, ηαμηζεηψλ ζεάηξνπ - θηλ/θνπ, ρεηξηζηψλ εθζθαπηηθψλ αλπςσηηθψλ
νδνπνηεηηθψλ θιπ κεραλεκάησλ θαη κηζζσηψλ ηνπξηζηηθνχ θαη επηζηηηζηηθνχ
θιάδνπ νξίδεηαη ζην 70% ηνπ 25πιαζίνπ ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο εκεξνκηζζίνπ
αλεηδίθεπηνπ εξγάηε
Παξαζέηνπκε πίλαθα αλά θαηεγνξία κε ην ύςνο ηνπ βνεζήκαηνο.

ΚΛΑΓΟ

Α

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ

ΠΟΟ

Ζκεξνκίζζηα

Δ

2009

ΔΤΡΧ

1

Γαζεξγάηεο-ξεηηληζπιιέθηεο

50-240

809,48

2

Καπλεξγάηεο

50-210

-//-

3

Αγγεηνπι.-θεξακνκ.-πιηλζνπ

50-210

-//-

4

4

Ναππ/θή δώλε

50-210

-//-

1

Μνπζηθνί-ηξαγνπδηζηέο

50-210

578,20

2

Ζζνπνηνί

50-210

-//-

3

Τπνδεκαηεξγάηεο

50-210

-//-

4

Υεηξηζηέο-βνεζνί ρεηξηζηώλ θηλ/θνπ

50-210

-//-

5

Διεγθηέο θηλ/θνπ-ζεάηξνπ

50-210

-//-

6

Σακίεο θηλ/θνπ-ζεάηξνπ

50-210

-//-

7

Σερληθνί- θηλ/θνπ & ηειεόξαζεο

50-210

-//-

8

Σαμηζέηεο ζεάηξνπ-θηλ/θνπ (άξζ. 22
2556/97

9

Υεηξηζηέο εθζθαπηηθσλ αλπςσηηθώλ
νδνπνηεηηθώλθ.ι.π. κεραλεκάησλ

10

Μηζζσηνί ηνπξ/θνύ - επηζ/θνύ θιάδνπ

Γ

1

Γ

1

Β

Ν

50-210

70-210

-//-

-//-

75 θαη όρη άλσ ησλ 50
από 1/10-31/12

-//-

κπξηδνξύθηεο Νάμνπ

50-240

1.156,40

Οηθνδόκνη

95-210

855,74
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ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΥΟΡΖΓΖΖ
Η Οηθνδόκνη
1. Να έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ην εκεξνινγηαθφ έηνο πνπ πξνεγείηαη ηνπ έηνπο
θαηαβνιήο ηνπ βνεζήκαηνο απνθιεηζηηθά ζε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο απφ 95 έσο 210
εκέξεο εξγαζίαο (Ζ.Δ).
ηηο αλσηέξσ εκέξεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνζαχμεζε 20% θαζψο θαη νη
αλαινγνχζεο εκέξεο άδεηαο. Οπζηαζηηθά δειαδή δηθαηνχηαη ην βνήζεκα ν
αζθαιηζκέλνο πνπ
πξαγκαηνπνηεί 73 κέρξη 163 πξαγκαηηθέο εκέξεο εξγαζίαο
(Ζ.Δ.).

5

Να κελ είλαη εξγνιάβνη ή ππεξγνιάβνη νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ θαη απαζρνινχλ
πεξηζζφηεξνπο απφ 3 κηζζσηνχο.
2. Να απαζρνινύληαη απνθιεηζηηθά ζηνλ θιάδν.
3. ηεξνχληαη ην εηδηθφ επνρηαθφ βνήζεκα ηνπ έηνπο ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ην
κεγαιχηεξν δηάζηεκα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο, νη δηθαηνχρνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε
πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ ΟΑΔΓ θαη ιακβάλνπλ εθπαηδεπηηθφ
επίδνκα. ( παξ. 5α, άξζξνπ 37 Ν. 1836/89)
ΗΗ Λνηπέο θαηεγνξίεο (πιελ νηθνδόκσλ)
1.

Να έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ην εκεξνινγηαθφ έηνο πνπ πξνεγείηαη ηνπ έηνπο
θαηαβνιήο ηνπ βνεζήκαηνο απφ 50 έσο 210 εκέξεο αζθάιηζεο ζηνλ θιάδν ηνπο.

2.

Γηα ηνπο δαζεξγάηεο – ξεηηλνζπιιέθηεο θαη ζκπξηδνξχθηεο Νάμνπ απαηηνχληαη απφ
50 – 240 εκέξεο αζθάιηζεο ζηνλ θιάδν ηνπο.

3.

Οη κηζζσηνί ηνπξηζηηθψλ θαη επηζηηηζηηθψλ επαγγεικάησλ πξέπεη λα έρνπλ
πξαγκαηνπνηήζεη θαηά ην εκεξνινγηαθφ έηνο πνπ πξνεγείηαη ηεο θαηαβνιήο ηνπ
βνεζήκαηνο 75 ηνπιάρηζηνλ εκεξνκίζζηα θαη φρη πεξηζζφηεξα απφ 50 εκεξνκίζζηα
θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ 1ε Οθησβξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ
ηεο θαηαβνιήο εκεξνινγηαθνχ έηνπο.

4.

Γηα ηνπο ρεηξηζηέο εθζθαπηηθψλ , αλπςσηηθψλ νδνπνηεηηθψλ θ.ι.π. κεραλεκάησλ
απαηηνχληαη απφ 70 – 210 εκέξεο αζθάιηζεο ζηνλ θιάδν ηνπο.

5.

Σα εκεξνκίζζηα πνπ έρνπλ ηπρφλ πξαγκαηνπνηήζεη ζε άιινπο θιάδνπο θαηά ην
εκεξνινγηαθφ έηνο πνπ πξνεγείηαη ηεο θαηαβνιήο λα κελ είλαη πεξηζζφηεξα απ’
απηά πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ θιάδν σο κέιε ηνπ νπνίνπ δεηνχλ
ην βνήζεκα.

6.

Σν ζχλνιν ησλ εκεξνκηζζίσλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη θαηά ην εκεξνινγηαθφ
έηνο πνπ πξνεγείηαη ηεο θαηαβνιήο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 240 εκεξνκίζζηα.

7. Γελ είλαη δηθαηνχρνη φζνη ζπγθεληξψλνπλ πξνυπνζέζεηο ηαθηηθήο επηδφηεζεο θαηά
ηνλ ρξφλν θαηαβνιήο ηνπ βνεζήκαηνο. ηε πεξίπησζε πνπ ε ηαθηηθή επηδφηεζε
αλεξγίαο εκπίπηεη κέζα ζηελ πεξίνδν θαηαβνιήο ηνπ βνεζήκαηνο (10/9 – 30/11),
ηφηε ην επνρηαθφ βνήζεκα ζπκςεθίδεηαη κε ην αληίζηνηρν πνζφ ηεο ηαθηηθήο
αλεξγίαο.
8. ηεξνχληαη ην εηδηθφ επνρηαθφ βνήζεκα ηνπ έηνπο ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ην
κεγαιχηεξν δηάζηεκα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο, νη δηθαηνχρνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε
πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ ΟΑΔΓ θαη ιακβάλνπλ εθπαηδεπηηθφ
επίδνκα. (παξ. 5α, άξζξνπ 37 Ν. 1836/89).

νν
Κ
ΚΔΔΦ
ΦΑ
ΑΛΛΑ
ΑΗΗΟ
Ο 77ν

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
Η Οηθνδόκνη
Ζιεθηξνληθή Αίηεζε – Τπεχζπλε Γήισζε ζηελ νπνία λα δειψλνπλ ΚΑΣΑ ΠΔΡΗΠΣΧΖ
αλ:
α) αζθνχλ απνθιεηζηηθά ην επάγγεικα ηνπ νηθνδφκνπ
β) δελ ζπκκεηέρνπλ ζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο ηνπ ΟΑΔΓ, ην κεγαιχηεξν δηάζηεκα ηνπ
νπνίνπ πεξηιακβάλεηαη ζην έηνο 2010
γ) δελ απαζρνινχλ πεξηζζφηεξνπο απφ ηξεηο κηζζσηνχο σο εξγνιάβνη ή ππεξγνιάβνη
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δ) δελ ιακβάλνπλ ζχληαμε ( θχξηα θαη επηθνπξηθή) ίζε ή κεγαιχηεξε απφ ηελ θαηψηαηε
ζχληαμε γήξαηνο ηνπ ΗΚΑ – ΔΣΑΜ.
ΗΗ

Λνηπέο θαηεγνξίεο (πιελ νηθνδόκσλ)
Ζιεθηξνληθή Αίηεζε – Τπεχζπλε Γήισζε ζηελ νπνία λα δειψλνπλ ΚΑΣΑ ΠΔΡΗΠΣΧΖ
αλ:
α) αζθνχλ ην επάγγεικά ηνπ…………
β) δελ ζπκκεηέρνπλ ζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο ηνπ ΟΑΔΓ , ην κεγαιχηεξν δηάζηεκα ηνπ
νπνίνπ πεξηιακβάλεηαη ζην έηνο 2010.
γ) δελ ιακβάλνπλ ζχληαμε ( θχξηα θαη επηθνπξηθή) ίζε ή κεγαιχηεξε απφ ηελ θαηψηαηε
ζχληαμε γήξαηνο ηνπ ΗΚΑ – ΔΣΑΜ.
δ) πξνθεηκέλνπ γηα κνπζηθνχο, βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ζσκαηείνπ.
ΔΦΗΣΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΟΥΖ Χ ΠΡΟ ΣΖΝ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΣΧΝ ΑΝΧΣΔΡΧ
ΠΔΓΗΧΝ ΣΖ Τ.Γ, ΓΗΟΣΗ Ζ ΜΖ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΔΣΧ ΚΑΗ ΔΝΟ ΠΔΓΗΟΤ ΔΗΝΑΗ
ΛΟΓΟ ΑΠΟΡΡΗΦΖ.
εκεηψλνπκε φηη ηα ζηνηρεία ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο θαζψο επίζεο θαη νη
εκέξεο αζθάιηζεο ησλ δηθαηνχρσλ απφ ην ΗΚΑ – ΔΣΑΜ, ζα αλαδεηνχληαη θαη ζα
δηαζηαπξψλνληαη απηεπάγγειηα απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ Οξγαληζκνχ.

νν
Κ
ΚΔΔΦ
ΦΑ
ΑΛΛΑ
ΑΗΗΟ
Ο 88ν

ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΒΟΛΖ
Οη δηθαηνχρνη ή νη αληηπξφζσπνί ηνπο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηελ
ειεθηξνληθή αίηεζε – ππεχζπλε δήισζε ηνπο ( Τπφδεηγκα ) είηε κέζσ ηεο Τπεξεζίαο
ΟΑΔΓ ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπο, είηε κέζσ ΚΔΠ είηε απφ νπνηνδήπνηε ρψξν
ειεθηξνληθήο πξφζβαζεο.
Α) ηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηελ Τπεξεζία ηνπ ηφπνπ
θαηνηθίαο ν δηθαηνχρνο ή ν αληηπξφζσπνο ηνπ επηδεηθλχεη ην ζρεηηθφ έγγξαθν
ηαπηνπξνζσπίαο ή ηελ άδεηα δηακνλήο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, ε νπνία πξέπεη λα
είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ πεξίνδν θαηαβνιήο ηνπ βνεζήκαηνο, ε ηε βεβαίσζε θαηάζεζεο
αηηήκαηνο γηα αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο, θαη ππνγξάθεη ηελ ειεθηξνληθή αίηεζε ππεχζπλε δήισζή ηνπ. Γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο νη Τπεξεζίεο ζα αλαθηνχλ ηελ
αίηεζε απφ ην site ηνπ Οξγαληζκνχ (www.oaed.gr), e-αίηεζε, Δηδηθό Δπνρηαθό
Βνήζεκα, (Τπεξεζίεο & άιινο ρώξνο ειεθηξνληθήο πξόζβαζεο), ηελ νπνία ζα
ζπκπιεξψλνπλ ειεθηξνληθά θαη θαηφπηλ, αθνχ ηελ εθηππψζνπλ θαη ππνγξαθεί απφ ηνλ
δηθαηνχρν, ζα θαηαρσξνχλ ζην Ο.Π..
Β) ε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε - ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη ζην ΚΔΠ ή
απφ νπνηνδήπνηε ρψξν ειεθηξνληθήο πξφζβαζεο, ε αίηεζε ζα αλαθηάηαη απφ ην site
ηνπ Οξγαληζκνχ (www.oaed.gr), e-αίηεζε, Δηδηθό Δπνρηαθό Βνήζεκα (ΚΔΠ), θαη ζα
ζπκπιεξψλεηαη ε θφξκα, ε νπνία ελ ζπλερεία ζα δηαβηβάδεηαη κε e-mail ζηελ αξκφδηα
Τπεξεζία ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπο. Σηο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ησλ
Τπεξεζηψλ κπνξνχλ λα ηα πιεξνθνξεζνχλ ζην site ηνπ Οξγαληζκνχ – Δπηθνηλσλία –
Σειεθσληθνί Καηάινγνη Τπεξεζηψλ ή Καηάινγνη Ζιεθηξνληθνχ Σαρπδξνκείνπ
Τπεξεζηψλ.
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Τπελζπκίδνπκε ην κε αξ. πξση. Β 138467/15-9-09 Γεληθφ Έγγξαθφ καο,
ζχκθσλα κε ην νπνίν ηα ΚΔΠ δελ παξαιακβάλνπλ δηθαηνινγεηηθά απφ ηνπο δηθαηνχρνπο
ηνπ εηδηθνχ επνρηαθνχ βνεζήκαηνο θαη σο εθ ηνχηνπ, γηα φζεο αηηήζεηο εηδηθνχ επνρηαθνχ
βνεζήκαηνο παξαιακβάλνληαη απφ ΚΔΠ, θαη γηα ηελ εμέηαζή ηνπο, απαηηείηαη ε
πξνζθφκηζε ζρεηηθνχ δηθαηνινγεηηθνχ, φπσο άδεηα δηακνλήο ζε ηζρχ πξνθεηκέλνπ γηα
ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ, άδεηα εμαζθήζεσο επαγγέικαηνο πξνθεηκέλνπ γηα ρεηξηζηέο
αλπςσηηθψλ & εθζθαπηηθψλ κεραλεκάησλ, βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ
ζσκαηείνπ πξνθεηκέλνπ γηα κνπζηθνχο θαη βεβαίσζε ηεο νηθείαο αξρήο γηα ηελ απφδεημε
ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο ζκπξηδνξχθηεο Νάμνπ, νη Τπεξεζίεο ζα
πξέπεη λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο αζθαιηζκέλνπο πξνθεηκέλνπ λα πξνζθνκίζνπλ ην
απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθφ.
Οη Τπεξεζίεο, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί αξηζκφο πξσηνθφιινπ, ζα πξέπεη λα
θαηαρσξνχλ ηηο αηηήζεηο, πνπ παξαιακβάλνπλ κέζσ e-mail, ζην Ο.Π. άκεζα, νη
νπνίεο ζα παξακέλνπλ ζε εθθξεκφηεηα ( δελ ζα ηζεθάξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά) κέρξη
λα δηαβηβαζηνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά απφ ην ΚΔΠ ή λα παξνπζηαζηεί ν/ε αζθαιηζκέλνο/ε
εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο.
Οη δηθαηνχρνη πνπ ππνβάιινπλ ην αίηεκά ηνπο απφ νπνηνδήπνηε άιιν ρψξν
ειεθηξνληθήο πξφζβαζεο, ππνρξενχληαη εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ θαη ην
αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο θαηαβνιήο ηνπ εηδηθνχ επνρηαθνχ βνεζήκαηνο
(30/11/2010) λα πξνζέιζνπλ ζηελ Τπεξεζία ΟΑΔΓ ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπ
πξνθεηκέλνπ λα επηδείμεη ην ζρεηηθφ έγγξαθν ηαπηνπξνζσπίαο ή , πξνθεηκέλνπ πεξί
ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, ηελ άδεηα δηακνλήο. ε νπνία πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ θαηά
ηελ πεξίνδν θαηαβνιήο ηνπ βνεζήκαηνο, ε ηελ βεβαίσζε θαηάζεζεο αηηήκαηνο γηα ηελ
αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο, θαη λα ππνγξάςνπλ ηελ αίηεζή ηνπο, δηαθνξεηηθά ην
αίηεκά ηνπο ζεσξείηαη άθπξν θαη κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ζα εθδίδεηαη
απνξξηπηηθή απόθαζε.
Σα ΚΔΠ ή νη δηθαηνχρνη πνπ απνζηέιινπλ ηηο αηηήζεηο- Τπεχζπλεο Γειψζεηο
κέζσ e-mail, ζα πξέπεη λα δεηνχλ επηβεβαίσζε απφ ηελ Τπεξεζία φηη παξειήθζεζαλ.

εκεηώλνπκε όηη ν αληηπξόζσπνο κπνξεί λα εθπξνζσπεί κέρξη δύν (2)
δηθαηνύρνπο, κε ηελ επίδεημε ηεο ζρεηηθήο εμνπζηνδόηεζεο.
Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ αζθαιηζκέλσλ επηζπλάπηνπκε αλαιπηηθφ πίλαθα ησλ
Σ.Τ. θαη ΚΠΑ 2 ΟΑΔΓ θαη ησλ ηαρπδξνκηθψλ δ/λζεσλ απηψλ.
Οη δηθαηνχρνη νθείινπλ λ' απνηππψλνπλ πηζηά ην IBAN ηνπ αηνκηθνχ ηνπο
ινγαξηαζκνχ ηακηεπηεξίνπ ή φςεσο Δζληθήο Σξαπέδεο, γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο
παξνρήο. Ζ πιεξσκή ηνπ βνεζήκαηνο ζηνπο δηθαηνχρνπο ζα γίλεη κε πίζησζε ηνπ
ινγαξηαζκνχ πνπ ζα έρνπλ δειψζεη ζηελ Ζιεθηξνληθή Αίηεζε – Τπεχζπλε Γήισζε
ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο δελ έρεη ινγαξηαζκφ
ζηελ Δ.Σ.Δ ζα πξέπεη λα απεπζπλζεί ζηελ ππεξεζία πξνθείκελνπ λα ηνπ ππνδεηρζεί
ηξφπνο αλνίγκαηνο ινγαξηαζκνχ ηακηεπηεξίνπ ή φςεσο, ν νπνίνο πξαγκαηνπνηείηαη
ρσξίο επηβάξπλζε ησλ δηθαηνχρσλ απφ ηελ Δ.Σ.Δ.
ΠΡΟΟΥΖ θαλέλα βνήζεκα δελ ζα θαηαβιεζεί εθηόο ηεο δηαδηθαζίαο
πίζησζεο ινγαξηαζκνύ.
εκεηψλνπκε φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15, ηνπ Ν. 3386/05, νη άδεηεο δηακνλήο
ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ φηη παξέρεηαη ε πξφζβαζε ζηελ
αγνξά εξγαζίαο γηα εμαξηεκέλε εξγαζία, ή, πξνθεηκέλνπ γηα εξγνιάβνπο ή
ππεξγνιάβνπο νηθνδνκνηερληθψλ έξγσλ, αλεμαξηήησλ ππεξεζηώλ ή έξγνπ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9ν
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΓΗΔΤΚΡΗΝΖΔΗ
Οη Τπεξεζίεο καο ζα πξέπεη:
Α) ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, π.ρ. φηαλ έρνπκε ιήμε ηεο άδεηαο δηακνλήο εληφο ηεο
πεξηφδνπ θαηαβνιήο ηνπ βνεζήκαηνο, αζζέλεηα, ζηξάηεπζε θιπ., δχλαληαη λα δεηήζνπλ
απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο
δηθαηνινγεηηθψλ.
Β) ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ζην Ο.Π. εκθαλίδεηαη κήλπκα φηη ππάξρνπλ
εηζνδήκαηα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ή ειεπζέξηα επαγγέικαηα, λα δηεξεπλάηαη ζε
πνην αζθαιηζηηθφ θνξέα θαη γηα πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη αζθαιηζκέλνο ζ΄ απηφ,
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψλεηαη εάλ πιεξνί ηελ πξνυπφζεζε ηεο παξ. 1Αβ ηεο κε αξ.
30659-31-3-89 ΤΑ (ΦΔΚ 239/5-4-89) δει. «ηα εκεξνκίζζηα πνπ έρνπλ ηπρφλ
πξαγκαηνπνηήζεη ζε άιινπο θιάδνπο θαηά ην εκεξνινγηαθφ έηνο πνπ πξνεγείηαη ηεο
θαηαβνιήο, λα κελ είλαη πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζηνλ
επαγγεικαηηθφ θιάδν σο κέιε ηνπ νπνίνπ δεηνχλ ην βνήζεκα», γεγνλφο πνπ δειψλνπλ
θαη κε ηελ ππεχζπλε δήισζε πνπ θαηαζέηνπλ ζχκθσλα θαη κε ηελ κε αξ. 30734/03ΤΑ
(ρεηηθέο Δγθχθιηνη Β 126866/15-10-04 & Β 129302/12-11-04).
.
Σα παξαπάλσ δελ ηζρχνπλ γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζηνλ ΟΓΑ, νη νπνίνη
ιακβάλνπλ ην επίδνκα αλεμάξηεηα απφ ην αλ εκθαλίδνπλ εηζφδεκα απφ γεσξγηθέο
επηρεηξήζεηο. (ρεη. Δγθχθιηνο 1179/1811-04)
Δπίζεο, νη νηθνδφκνη είλαη δηθαηνχρνη ηνπ εηδηθνχ επνρηαθνχ βνεζήκαηνο
αλεμάξηεηα αλ ζην εθθαζαξηζηηθφ ηεο Γ.Ο.Τ. εκθαλίδνπλ εηζφδεκα απφ γεσξγηθέο
δξαζηεξηφηεηεο. (ρεη. Δγθχθιηνο Β 133363/14-10-05).
Γ) Όζνλ αθνξά ηνπο ζκπξηδνξύθηεο Νάμνπ, νθείινπλ λα πξνζθνκίδνπλ θαη ηελ
βεβαίσζε ηεο νηθείαο Αξρήο, ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζκ. 30659/31-3-89 Τ.Α, γηα ηελ
απφδεημε ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπο.
Γ) Οη νηθνδόκνη κπνξνχλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν.
2434/96, λα εηζπξάηηνπλ ην επνρηαθφ βνήζεκα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο επηδφηεζήο ηνπο
ιφγσ αλεξγίαο ρσξίο ζπκςεθηζκφ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10ν
ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΥΧΡΖΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ
1. Οη Σ.Τ. θαη ΚΠΑ 2 ζα αλαδεηνχλ ηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη ζα θαηαρσξνχλ ηελ αίηεζή
ηνπο κέζσ ηνπ Ο.Π. αθνινπζψληαο ηηο παξαθάησ δηαδηθαζίεο:
α) ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΦΤΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ
β) ΑΗΣΖΔΗ – ΝΔΑ ΑΗΣΖΖ
γ) ΣΤΠΟ ΑΗΣΖΖ - ΛΟΗΠΑ ΔΠΟΥΗΑΚΑ – ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΠΗΓΟΜΑΣΑ
δ) ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΓΟΣΖΖ – ΔΗΓΗΚΑ ΔΠΟΥΗΑΚΑ ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ 2010
ε) ΔΠΟΜΔΝΟ
ζη) Γηα λα πξνρσξήζεη ε αίηεζε ζε έγθξηζε πξέπεη λα έρνπλ ηζεθαξηζηεί φια ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη, δηαθνξεηηθά ην αίηεκα ζα παξακέλεη ζε εθθξεκφηεηα.
δ) ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
ΖΜΔΗΧΝΟΤΜΔ ΟΣΗ ΟΗ ΑΗΣΖΔΗ ΠΟΤ ΚΑΣΑΥΧΡΟΤΝΣΑΗ ΑΠΌ ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ
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ΜΔΡΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΠΡΟΒΑΖ ΠΑΡΑΜΔΝΟΤΝ Δ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΜΔΥΡΗ ΣΖΝ
ΣΔΛΗΚΖ ΔΓΚΡΗΖ ΑΠΟ ΣΖΝ Σ.Τ. Ή ΚΠΑ 2 ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ.
ΟΗ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΡΟΔΛΘΟΤΝ ΔΝΣΟ ΠΔΝΣΔ (5) ΔΡΓΑΗΜΧΝ
ΖΜΔΡΧΝ ΚΑΗ ΣΟ ΑΡΓΟΣΔΡΟ ΜΔΥΡΗ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΛΖΞΖ ΣΖ ΚΑΣΑΒΟΛΖ
ΣΟΤ ΔΗΓΗΚΟΤ ΔΠΟΥΗΑΚΟΤ ΒΟΖΘΖΜΑΣΟ (30/11/2010) ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ
ΓΖΛΧΔΗ,
ΠΡΟΚΔΗΜΔΝΟΤ
ΝΑ
ΔΠΗΓΔΗΞΟΤΝ
ΣΟ
ΥΔΣΗΚΟ
ΔΓΓΡΑΦΟ
ΣΑΤΣΟΠΡΟΧΠΗΑ Ή, ΠΡΟΚΔΗΜΔΝΟΤ ΠΔΡΗ ΤΠΖΚΟΧΝ ΣΡΗΣΧΝ ΥΧΡΧΝ, ΣΖΝ ΑΓΔΗΑ
ΓΗΑΜΟΝΖ Ή ΣΖΝ ΒΔΒΑΗΧΖ ΚΑΣΑΘΔΖ ΑΗΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΑΝΑΝΔΧΖ ΣΖ ΑΓΔΗΑ
ΓΗΑΜΟΝΖ, ΚΑΗ ΝΑ ΤΠΟΓΡΑΦΟΤΝ ΣΖΝ ΑΗΣΖΖ ΣΟΤ.
Μεηά ηε ιήμε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ην αίηεκα απνξξίπηεηαη.
πλ:

θ
Ο ΓΔΝ. Γ/ΝΣΖ

Γ. ΜΠΟΤΓΗΑΚΛΖ
Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΕΚ/Η

ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΧΑΛΟΥ

ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ
1. Γξ. θ. Γηνηθεηή
2. Γξ. θ.θ. Αληηπξνέδξσλ
3. Γξ. θ.θ. Γελ. Γ/ληψλ
4. Γ/λζε Δπηζεψξεζεο
5. Γ/λζε Α6
6. Γ/λζε Α5
7. Γ/λζε Β6
8. Γ/λζε Β3
9. Δηδηθή Τπεξεζία
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
[ΣΗΣΛΟ ΤΠΖΡΔΗΑ]

Α Η Σ Ζ  Ζ – ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ

(άξζξν 8 Ν.1599/1986)

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ
ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986)

Πεξηγξαθή αηηήκαηνο : «Δηδηθφ Δπνρηαθφ Βνήζεκα ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ

Ν. 1836/89

………………………………………...…………………»

ΠΡΟ:

ΑΡΗΘΜ.
ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ

ΟΑΔΓ, Σ.Τ. – ΚΠΑ 2

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΗΣΟΤΝΣΟ
Ο-Ζ Όλνκα:

Δπψλπκν:

Όλνκα Παηέξα:

Δπψλπκν Παηέξα:

Όλνκα Μεηέξαο:

Δπψλπκν Μεηέξαο:

Αξηζ. Γειη. Σαπηφηεηαο:
Ζκεξνκελία Γέλλεζεο

Α.Φ.Μ.:

(1)

Σφπνο Γέλλεζεο:

Σφπνο Καηνηθίαο:

Οδφο:

Σει.:
ΑΡΗΘΜΟ ΛΟΓ. ΔΣΔ
(IBAN)

Αξηζ:

Fax:

ΣΚ:

E-mail:
Α.Μ ΗΚΑ:

ΟΡΗΜΟ / ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ (4) (γηα θαηάζεζε αίηεζεο ή παξαιαβή ηειηθήο
δηνηθεηηθήο πξάμεο) : ε πεξίπησζε πνπ δε ζπληάζζεηαη ε εμνπζηνδφηεζε ζην παξφλ έληππν θαη ελψπηνλ ηνπ
αξκφδηνπ ππαιιήινπ, απαηηείηαη πξνζθφκηζε εμνπζηνδφηεζεο κε βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο απφ δεκφζηα
ππεξεζία ή ζπκβνιαηνγξαθηθνχ πιεξεμνπζίνπ.

ΟΝΟΜΑ :

ΔΠΧΝΤΜΟ:

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΠΑΣΔΡΑ:

Α.Γ.Σ.:

ΟΓΟ:
Σει.:

ΑΡΗΘ:
Fax:

ΣΚ:

E-mail:

[Σαρπδξνκηθή Γηεχζπλζε ΚΔΠ, ηειέθσλν, θαμ θαη email γηα επηθνηλσλία]
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ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
ΣΗΣΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ
1. Έλζεκα πξνεγνχκελνπ έηνπο

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
ΚΑΣΑΣΔΘΖΚΔ ΜΔ
ΣΖΝ ΑΗΣΖΖ
[ ]

[ ]

ΝΑ ΑΝΑΕΖΣΖΘΔΗ
ΤΠΖΡΔΗΑΚΑ (3)
[ ]

[ ]

[ ]

ΘΑ ΠΡΟΚΟΜΗΣΔΗ

2. Δθθαζαξηζηηθφ Δθνξίαο

[ ]

3. Τπεχζπλε Γήισζε Ν. 1599/86 (ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην
παξφλ έληππν)

[ ]

4. Αζηπλνκηθή Σαπηφηεηα

[ ]

[ ]

5. Άδεηα δηακνλήο

[ ]

[ ]

6.Βεβαίσζε νηθείαο αξρήο (γηα ηνπο ζκπξηδνξχθηεο Νάμνπ),
ζχκθσλα κε ηελ κε αξ. 30659/31-3-89 Τ.Α. , γηα ηελ απφδεημε
ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπο.

[ ]

[ ]

7. Πξνθεηκέλνπ γηα κνπζηθνχο, βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ
[ ]
[ ]
επαγγεικαηηθνχ ζσκαηείνπ
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ: Σα άηνκα πνπ παξέρνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ζηελ Διιάδα θαη αζθνχλ έλα απφ ηα επαγγέικαηα πνπ πεξηγξάθνληαη
ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 22 θαη ηνπ Ν. 1836/89 δηθαηνχληαη εηδηθφ επνρηαθφ βνήζεκα.
ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ: Α. ΟΗΚΟΓΟΜΟΗ 1) Να έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ην εκεξνινγηαθφ έηνο πνπ πξνεγείηαη ηνπ έηνπο θαηαβνιήο ηνπ
βνεζήκαηνο απνθιεηζηηθά ζε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο απφ 95 έσο 210 εκέξεο αζθάιηζεο. ηηο αλσηέξσ εκέξεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε
πξνζαχμεζε 20% θαζψο θαη νη αλαινγνχζεο εκέξεο αδείαο. Οπζηαζηηθά δειαδή δηθαηνχηαη ην βνήζεκα ν αζθαιηζκέλνο πνπ
πξαγκαηνπνηεί 73 κέρξη 163 πξαγκαηηθέο εκέξεο εξγαζίαο. 2) Να κελ είλαη εξγνιάβνη ή ππεξγνιάβνη νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ θαη
απαζρνινχλ πεξηζζφηεξνπο απφ 3 κηζζσηνχο. πληαμηνχρνη νηθνδφκνη δηθαηνχληαη ην επνρηαθφ βνήζεκα εθ' φζνλ ε ζχληαμε πνπ
ιακβάλνπλ είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ θαηψηεξε ζχληαμε πνπ ρνξεγεί ην ΗΚΑ.
Β. ΛΟΗΠΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ (ΠΛΖΝ ΟΗΚΟΓΟΜΧΝ). Να έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ην εκεξνινγηαθφ έηνο πνπ πξνεγείηαη ηνπ έηνπο
θαηαβνιήο ηνπ βνεζήκαηνο απνθιεηζηηθά ζε εξγαζίεο ηνπ θιάδνπ ηνπο απφ 50 έσο 210 εκέξεο αζθάιηζεο, εθηφο ησλ δαζεξγαηψλ –
ξεηηλνζπιιεθηψλ θαη ησλ ζκπξηδεξγαηψλ Νάμνπ, φπνπ απαηηνχληαη 50-240 εκέξεο αζθάιηζεο. Δπίζεο ζηνπο κηζζσηνχο ηνπ ηνπξηζηηθνχ
– επηζηηηζηηθνχ θιάδνπ απαηηνχληαη 75-240 εκέξεο αζθάιηζεο θαη φρη πάλσ απφ 50 ην δηάζηεκα απφ 1/10-31/12.
Δπηιέμηε κε πνην ηξόπν ζέιεηε λα παξαιάβεηε ηελ απάληεζή ζαο:

[
[
[
[
[

] 1. Να ζαο απνζηαιεί κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηε Γηεχζπλζε:…………………………………………………………………………..
] 2. Να ηελ παξαιάβεηε ν ίδηνο απφ ηελ ππεξεζία καο
] 3. Να ηελ παξαιάβεηε απφ άιιν ζεκείν……………………………………………………………………………………………………
] 4 Να ηελ παξαιάβεη εθπξφζσπφο ζαο
] 5 Να ζαο απνζηαιεί κε fax ζηνλ αξηζκφ:…………………………………………………………………………………………………..
ΥΡΟΝΟ : Έσο
εκέξεο απφ ηελ πεξηέιεπζε ηνπ αηηήκαηνο θαη ησλ ηπρφλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηελ αξκφδηα
γηα ηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο πξάμεο ππεξεζία(ν ρξφλνο δεζκεχεη ηελ εθδίδνπζα ηελ ηειηθή πξάμε ππεξεζία).
ΚΟΣΟ:
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (2) , πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22
ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη:
[ ]Αζθψ απνθιεηζηηθά ην επάγγεικα ηνπ νηθνδφκνπ
[ ] Αζθψ ην επάγγεικα ηνπ……………………………………………
[ ] Γελ απαζρνιψλ πεξηζζφηεξνπο απφ ηξεηο κηζζσηνχο σο εξγνιάβνο ή ππεξγνιάβνο
[ ]Γελ ζπκκεηέρσ ζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο ηνπ ΟΑΔΓ, ην κεγαιχηεξν δηάζηεκα ηνπ νπνίνπ πεξηιακβάλεηαη ζην έηνο
2010
[ ] Γελ ιακβάλσ ζχληαμε (θχξηα θαη επηθνπξηθή) ίζε ή κεγαιχηεξε απφ ηελ θαηψηαηε ζχληαμε γήξαηνο ηνπ ΗΚΑ – ΔΣΑΜ
( 486,84 €)
(3) Δμνπζηνδνηψ ην ΚΔΠ (άξζξν 31 Ν. 3013/2002) λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο
(αλαδήηεζε δηθαηνινγεηηθψλ θιπ) γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο ππφζεζήο κνπ.
(4) Δμνπζηνδνηψ ηνλ/ηελ πην πάλσ αλαθεξφκελν/ε λα θαηαζέζεη ηελ αίηεζε ή/θαη λα
παξαιάβεη ηελ ηειηθή πξάμε. (∆ηαγξάθεηαη φηαλ δελ νξίδεηαη εθπξφζσπνο)
……………20….
(Τπνγξαθή)

[Σαρπδξνκηθή Γηεχζπλζε ΚΔΠ, ηειέθσλν, θαμ θαη email γηα επηθνηλσλία]
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
[ΣΗΣΛΟ ΤΠΖΡΔΗΑ]
(1) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη θαηφπηλ αξηζκεηηθά, σο πιήξεο εμαςήθηνο αξηζκφο ε εκεξνκελία
γέλλεζεο: πρ ε 7 Φεβξνπαξίνπ 1969 γξάθεηαη αξηζκεηηθά: 070269
(2) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε
ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ
ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο
ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ.

[Σαρπδξνκηθή Γηεχζπλζε ΚΔΠ, ηειέθσλν, θαμ θαη email γηα επηθνηλσλία]
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
[ΣΗΣΛΟ ΤΠΖΡΔΗΑ]

ΒΔΒΑΗΧΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΜΑΣΟ
Αίηεκα:

Δηδηθό Δπνρηαθό Βνήζεκα ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1836/89

Τπεξεζία Τπνβνιήο:

ΟΑΔΓ Σ.Τ. – ΚΠΑ 2
Ζκ/λία
αηηήκαηνο:

Αξηζκ. Πξσηνθόιινπ:
Αξκόδηνο Τπάιιεινο:

Ολνκα:

Δπώλπκν:

Αηηώλ:

Ολνκα:

Δπώλπκν:
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
ΚΑΣΑΣΔΘΖΚΔ ΜΔ
ΣΖΝ ΑΗΣΖΖ

ΘΑ ΠΡΟΚΟΜΗΣΔΗ

ΝΑ ΑΝΑΕΖΣΖΘΔΗ
ΤΠΖΡΔΗΑΚΑ (3)

1. Έλζεκα πξνεγνχκελνπ έηνπο

[ ]

[ ]

[ ]

2. Δθθαζαξηζηηθφ Δθνξίαο

[ ]

[ ]

[ ]

3. Τπεχζπλε Γήισζε Ν. 1599/86 (ζπκπεξηιακβάλεηαη
ζην παξφλ έληππν)
4. Αζηπλνκηθή Σαπηφηεηα

[ ]
[ ]

[ ]

5. Άδεηα δηακνλήο

[ ]

[ ]

ΣΗΣΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ: Σα άηνκα πνπ παξέρνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ζηελ Διιάδα θαη αζθνχλ έλα απφ ηα επαγγέικαηα πνπ πεξηγξάθνληαη
ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 22 θαη ηνπ Ν. 1836/89 δηθαηνχληαη εηδηθφ επνρηαθφ βνήζεκα.
ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ: Α. ΟIΚΟΓΟΜΟΗ 1) Να έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ην εκεξνινγηαθφ έηνο πνπ πξνεγείηαη ηνπ έηνπο θαηαβνιήο ηνπ
βνεζήκαηνο απνθιεηζηηθά ζε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο απφ 95 έσο 210 εκέξεο αζθάιηζεο. ηηο αλσηέξσ εκέξεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε
πξνζαχμεζε 20% θαζψο θαη νη αλαινγνχζεο εκέξεο αδείαο. Οπζηαζηηθά δειαδή δηθαηνχηαη ην βνήζεκα ν αζθαιηζκέλνο πνπ
πξαγκαηνπνηεί 73 κέρξη 163 πξαγκαηηθέο εκέξεο εξγαζίαο. 2) Να κελ είλαη εξγνιάβνη ή ππεξγνιάβνη νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ θαη
απαζρνινχλ πεξηζζφηεξνπο απφ 3 κηζζσηνχο. πληαμηνχρνη νηθνδφκνη δηθαηνχληαη ην επνρηαθφ βνήζεκα εθ' φζνλ ε ζχληαμε πνπ
ιακβάλνπλ είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ θαηψηεξε ζχληαμε πνπ ρνξεγεί ην ΗΚΑ.
Β. ΛΟΗΠΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ (ΠΛΖΝ ΟΗΚΟΓΟΜΧΝ). Να έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ην εκεξνινγηαθφ έηνο πνπ πξνεγείηαη ηνπ έηνπο
θαηαβνιήο ηνπ βνεζήκαηνο απνθιεηζηηθά ζε εξγαζίεο ηνπ θιάδνπ ηνπο απφ 50 έσο 210 εκέξεο αζθάιηζεο, εθηφο ησλ δαζεξγαηψλ –
ξεηηλνζπιιεθηψλ θαη ησλ ζκπξηδεξγαηψλ Νάμνπ, φπνπ απαηηνχληαη 50-240 εκέξεο αζθάιηζεο. Δπίζεο ζηνπο κηζζσηνχο ηνπ ηνπξηζηηθνχ
– επηζηηηζηηθνχ θιάδνπ απαηηνχληαη 75-240 εκέξεο αζθάιηζεο θαη φρη πάλσ απφ 50 ην δηάζηεκα απφ 1/10-31/12.

ΥΡΟΝΟ : Έσο

εκέξεο απφ ηελ πεξηέιεπζε ηνπ αηηήκαηνο θαη ησλ ηπρφλ απαξαίηεησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζηελ αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο πξάμεο ππεξεζία(ν ρξφλνο δεζκεχεη ηελ
εθδίδνπζα ηελ ηειηθή πξάμε ππεξεζία).

ΚΟΣΟ:
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΠΟΤ ΔΠΔΛΔΓΖ:
Ο Τπάιιεινο
(ππνγξαθή)

(Ζκεξνκελία)
[Σαρπδξνκηθή Γηεχζπλζε ΚΔΠ, ηειέθσλν, θαμ θαη email γηα επηθνηλσλία]
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ΔΠΟΥΗΑΚΟ ΔΠΗΓΟΜΑ

ελίδα :

ΔΘΝ. ΑΝΣΗΣΑΖ 8

Ζμ/νία :

Σηλέθωνο : 210-99.89.066

Χρα

1

:.

Καηάλογος Κλάζεων - Καηά Κωδικό
------------------------------------------------------------------| Κωδ | Περιγραθή

|

Ποζό | Ζμ.Από | Ζμ.Δως |

|-----|--------------------------------|--------|--------|--------|
|

1 | ΟΗΚΟΓΟΜΟΗ

| 855.74 |

73 |

163 |

|

2 | ΓΑΔΡΓΑΣΔ-ΡΖΣΗΝΟΤΛΛΔΚΣΔ

| 809.48 |

50 |

240 |

|

3 | ΚΑΠΝΔΡΓΑΣΔ

| 809.48 |

50 |

210 |

|

4 | ΑΓΓΔΗΟΠΛΑΣΔ ΚΔΡΑΜΟΠΟΗΟΗ ΚΛΠ

| 809.48 |

50 |

210 |

|

5 | ΝΑΤΠΖΓΟΔΠΗΚΔΤΑΣΗΚΖ ΕΧΝΖ

| 809.48 |

50 |

210 |

|

6 | ΜΟΤΗΚΟΗ-ΣΡΑΓΟΤΓΗΣΔ

| 578.20 |

50 |

210 |

|

7 | ΖΘΟΠΟΗΟΗ

| 578.20 |

50 |

210 |

|

8 | ΤΠΟΓΖΜΑΣΔΡΓΑΣΔ

| 578.20 |

50 |

210 |

|

9 | ΥΔΗΡΗΣΔ-ΒΟΖΘΟΗ ΚΗΝΖΜ/ΦΟΤ

| 578.20 |

50 |

210 |

|

10 | ΔΛΔΓΚΣΔ ΚΗΝ/ΦΟΤ - ΘΔΑΣΡΟΤ

| 578.20 |

50 |

210 |

|

11 | ΣΑΜΗΔ ΚΗΝ/ΦΟΤ - ΘΔΑΣΡΟΤ

| 578.20 |

50 |

210 |

|

12 | ΣΔΥΝΗΚΟΗ ΚΗΝ/ΦΟΤ

| 578.20 |

50 |

210 |

|

13 | ΣΑΞΗΘΔΣΔ ΚΗΝ/ΦΟΤ - ΘΔΑΣΡΟΤ

| 578.20 |

50 |

210 |

|

14 | ΥΔΗΡΗΣΔ ΔΚΚΑΠΣΗΚΧΝ ΑΝΤΦ/ΚΧΝ | 578.20 |

70 |

210 |

|
|

15 | ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ - ΔΠΗΗΣΗΣΗΚΑ

| 578.20 |

|

16 | ΜΤΡΗΓΟΡΤΚΣΔ ΝΑΞΟΤ

|1156.40|

75 & όχι ηων
50 από 1/10-31/12
50 |

240 |

-------------------------------------------------------------------
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