
ΟΑΕΔ: Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για 

καταβολή εποχιακών βοηθημάτων 
Αρχίζει από σήμερα Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013 και θα διαρκέσει 
έως τις 2 Δεκεμβρίου 2013, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στον 
ΟΑΕΔ για την καταβολή του ειδικού εποχικού (εποχιακού) 
βοηθήματος που χορηγείται σε συγκεκριμένα επαγγέλματα. [Για 
να διαβάσετε την εγκύκλιο με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις καταβολής των εποχικών (εποχιακών) 
επιδομάτων 2013, επιλέξτε το Link στο τέλος του 
άρθρου].Το ειδικό εποχικό επίδομα δικαιούνται εργαζόμενοι των 
παρακάτω κατηγοριών: Οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, 
πλινθοποιοί, αγγειοπλάστες, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, 
καπνεργάτες, μουσικοί μέλη των οικείων επαγγελματικών 
σωματείων, υποδηματεργάτες, μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής 
ζώνης, χειριστές εκσκαπτικών - ανυψωτικών- οδοποιητικών - 
γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιοί, τεχνικοί κινηματογράφου 
και τηλεόρασης, ταξιθέτες θεάτρου - κινηματογράφου, χειριστές 
και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου, ελεγκτές κινηματογράφου 
και θεάτρου, ταμίες κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτοί 
τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και σμυριδεργάτες. Το ίδιο 
βοήθημα χορηγείται επίσης και στους μισθωτούς της 
ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, εφόσον είναι ασφαλισμένοι στο 
ΙΚΑ και παρέχουν την εργασία τους σε επιχειρήσεις με έδρα στην 
Ελλάδα και δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες χώρες - μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Δικαιούχοι είναι και συνταξιούχοι των παραπάνω επαγγελμάτων, 
οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι τις 10 
Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους και η σύνταξή τους δεν 
υπερβαίνει τα 486,84 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
υποβάλουν αιτήσεις και μέσω ΚΕΠ, από τις 21 Οκτωβρίου και 
μετά, ενώ το ποσόν του επιδόματος κυμαίνεται από 458,15 ευρώ 
έως και 916,3 ευρώ, ανάλογα με το επάγγελμα και προκύπτει ως 
ποσοστό επί του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη. 
 
Πληροφορίες σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις, το ύψος 
του βοηθήματος και τα δικαιολογητικά, οι δικαιούχοι μπορούν να 
λάβουν από το διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού, www.oaed.gr 
Τα δικαιολογητικά που αφορούν στις ημέρες ασφάλισης, στο 
εισόδημα και, για τους πολίτες τρίτων χωρών, στην άδεια 
διαμονής, αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τον ΟΑΕΔ μέσω των 
Πληροφοριακών Συστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, της Γ.Γ.Π.Σ. και του 
Υπουργείου Εσωτερικών αντίστοιχα. 



 
Με εξαίρεση τους απασχολούμενους στον οικοδομικό κλάδο, οι 
λοιπές κατηγορίες δεν δικαιούνται το ειδικό εποχικό βοήθημα εάν 
πληρούν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης. 
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