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Κάποια στιγμή στη ζωή μας μπορεί να χρειαστούμεκάποιο επίδομα 

κοινωνικής ασφάλισης. Τα επιδόματα διατίθενται στους πολίτες που 

ζουν στη χώρα τους και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Ωστόσο, 

έχετε και εσείς δικαίωμα να τα ζητήσετε, εάν κατάγεστε από μια χώρα 

της ΕΕ και ζείτε σε άλλη. Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε πότε 

μπορείτε να τα ζητήσετε, τι δικαιούστε και πώς μπορείτε να υποβάλλετε 

αίτηση. 
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Οικογενειακά επιδόματα 

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα οικογενειακά επιδόματα 

στην Ελλάδα. 

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τα εξής: 

• Επίδομα παιδιού 

• Επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών 

• Επίδομα γέννησης 

• Βοήθημα τοκετού 

• Γονική άδεια ανατροφής παιδιού 

Πότε μπορώ να διεκδικήσω; 
Επίδομα παιδιού: το επίδομα αυτόχορηγείται σε οικογένειες για κάθε εξαρτώμενο τέκνο 

έως και 18 ετών ή έως και 19 ετών εάν φοιτά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (έως και 24 

ετών εάν φοιτά σε υποχρεωτική ή τριτοβάθμια εκπαίδευση). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι 

ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία πενταετία στην Ελλάδα. Ο 

Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) (πρώην 

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων – ΟΓΑ)είναι αρμόδιος για την καταβολή του 

επιδόματος. 

Επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών:χορηγείται σε οικογένειες που ζουν 

μόνιμα σε ορεινές και/ή μειονεκτικών περιοχές για τουλάχιστον δύο χρόνια πριν από την 

αίτηση χορήγησης της παροχής και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 4.700 ευρώ. 

Η παροχή χορηγείται και σε μονογονεϊκές οικογένειες. 

Επίδομα γέννησης: χορηγείται σε γυναίκες που κατοικούν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα 

κατά τα τελευταία 12 έτη πριν από τη γέννηση του παιδιού. 

Βοήθημα τοκετού: πρόκειται για εφάπαξ παροχή του Εθνικού Οργανισμού Παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) σε μισθωτούς υπαλλήλους που είναι άμεσα ασφαλισμένοι και σε 

συνταξιούχους, καθώς και σε συζύγους ασφαλισμένων ατόμων και συνταξιούχων. Η παροχή 

χορηγείται σε γυναίκες που επιλέγουν να γεννήσουν κατ’ οίκον αντί σε ένα μαιευτήριο. 

Γονική άδεια ανατροφής παιδιού: και οι δύο γονείς έχουν δικαίωμα γονικής άδειας 

ανατροφής παιδιού μέχρι αυτό να φτάσει την ηλικία των 6 ετών. 

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρώ; 
Επίδομα παιδιού: καταβάλλεται ανάλογα με το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα. 

Εφαρμόζεται η παρακάτω κλίμακα ισοδύναμων εισοδημάτων. 

Κατηγορίες Όριο Εισοδήματος (ευρώ) 

1 Έως 6.000 

2 6.001 – 10.000 

3 10.001 – 15.000 

Το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών χορηγείται σε οικογένειες που ζουν 

μόνιμα σε ορεινές και/ή μειονεκτικές περιοχές για τουλάχιστον δύο χρόνια πριν από την 

αίτηση χορήγησης της παροχής και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 4.700 ευρώ. 

Το επίδομα γέννησης χορηγείται σε γυναίκες που κατοικούν νόμιμα και μόνιμα στην 

Ελλάδα, υπό τον όρο ότι το ισοδύναμο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 

40.000 ευρώ. 
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Βοήθημα τοκετού: για να λάβετε το βοήθημα τοκετού πρέπει να έχετε συμπληρώσει 50 

ημέρες ασφάλισης κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, ή κατά τους τελευταίους 15 

μήνες χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι 3 μήνες. 

Γονική άδεια ανατροφής παιδιού:πρέπει να εργάζεστε τουλάχιστον για 1 έτος στον ίδιο 

εργοδότη. 

Τι δικαιούμαι και πώς μπορώ να το διεκδικήσω; 
Επίδομα παιδιού: Το ποσό εξαρτάται από τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών και την 

κατηγορία του ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος. 

Πρώτη κατηγορία: 

• 70 ευρώ τον μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο παιδί 

• 70 ευρώ τον μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο παιδί 

• 140 ευρώ τον μήνα για το τρίτο και κάθε επόμενο εξαρτώμενο παιδί μετά το τρίτο 

Δεύτερη κατηγορία: 

• 42 ευρώτον μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο παιδί 

• 42 ευρώ τον μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο παιδί 

• 84 ευρώ τον μήνα για το τρίτο και κάθε επόμενο εξαρτώμενο παιδί μετά το τρίτο 

Τρίτη κατηγορία: 

• 28 ευρώτον μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο παιδί 

• 28ευρώ τον μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο παιδί 

• 56 ευρώ τον μήνα για το τρίτο και κάθε επόμενο εξαρτώμενο παιδί μετά το τρίτο 

Για να καταβληθούν τα επιδόματα, ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλλει ηλεκτρονικά (μέσω 

του Taxisnet) την αίτηση Α21, αφού υποβάλει τη φορολογική του δήλωση (Ε1). 

Επίδομα ορεινών και μειονεκτικώνπεριοχών 

• 600 ευρώ το χρόνο για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 3.000 ευρώ, 

• 300 ευρώ το χρόνο για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 3.000 ευρώ έως 4.700 

ευρώ. 

Επίδομα γέννησης: εφάπαξ παροχή 2,000 ευρώ που καταβάλλεται σε δύο ισόποσες 

δόσεις. 

Βοήθημα τοκετού: εφάπαξ παροχή που καταβάλλεται από το Τμήμα Παροχών ασθενείας 

του τοπικού παραρτήματος ασφάλισης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). 

• 900 ευρώ για ένα παιδί, 

• 1.200 ευρώ για δίδυμα, 

• 1.600 ευρώ για τρίδυμα. 

Γονική άδεια ανατροφής παιδιού: άδεια άνευ αποδοχών διάρκειας 4 μηνών μέχρι το 

παιδί να φτάσει στην ηλικία των 6 ετών. Κατόπιν αίτησης προς τον εργοδότη. 
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Επεξήγηση όρων 
• Εξαρτώμενο παιδί: παιδιά που προέρχονται από γάμο, φυσικά, θετά ή 

αναγνωρισθέντα, που είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο ή το 19ο έτος της 

ηλικίας τους εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση. Για τα παιδιά που σπουδάζουν 

σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του 

εξωτερικού, ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, το επίδομα καταβάλλεται 

κατά τη διάρκεια της φοίτησης και σε καμιά περίπτωση μετά τη συμπλήρωση του 

24ου έτους της ηλικίας τους. Επιπλέον, στα εξαρτώμενα παιδιά για τη θεμελίωση 

του δικαιώματος στο επίδομα, συμπεριλαμβάνονται τα παιδιά με ποσοστό 

αναπηρίας πάνω από 67%, καθώς και το ορφανό παιδί ή τα ορφανά παιδιά που 

έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους. 

• Κλίμακα ισοδυναμίας: ως κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα 

των μελών της οικογένειας. Ο ένας γονέας έχει στάθμιση 1, ο έτερος γονέας έχει 

στάθμιση 1/3 και κάθε εξαρτώμενο παιδί έχει στάθμιση 1/6. 

• Ισοδύναμο εισόδημα: ως ισοδύναμο εισόδημα ορίζεται το ετήσιο συνολικό 

οικογενειακό εισόδημα όπως αναφέρεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα του 

τρέχοντος οικονομικού έτους, διαιρεμένο με την κλίμακα ισοδυναμίας. 

• Εισοδηματική κατηγορία: οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης 

παιδιών διαχωρίζονται αναλόγως του ισοδύναμου εισοδήματος σε τρεις 

εισοδηματικές κατηγορίες, ως εξής: με εισόδημα έως 6.000 ευρώ λαμβάνουν το 

πλήρες επίδομα (κατηγορία Α), με εισόδημα από 6.001 ευρώ έως 12.000 ευρώ 

(κατηγορία Β) λαμβάνουν τα 2/3 του επιδόματος και με εισόδημα από 12.001 ευρώ 

έως 18.000 ευρώ (κατηγορία Γ) λαμβάνουν το 1/3 του επιδόματος. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Οικογένεια (δυο γονείς) με δύο εξαρτώμενα παιδιά και εισόδημα 16.000 ευρώ. 

Κλίμακα ισοδυναμίας: 1 + 1/3 + 1/6 + 1/6 = 1,666 

Ισοδύναμο εισόδημα: 16.000/1,666 = 9.604 

Εισοδηματική κατηγορία: Β 

Οικογενειακό επίδομα: 80 x (2/3) = 53,33 ευρώ το μήνα 

Έγγραφα που μπορεί να χρειαστεί να συμπληρώσετε 
Επίδομα παιδιού: πρόκειται για την αίτηση A21, η οποία πρέπει να σταλεί στον Οργανισμό 

Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) μέσω του taxisnet. 

• Βεβαίωση οικογενειακών επιδομάτων για φορολογική χρήση (έκδοση από τον πρώην 

ΟΓΑ)  

• Α21: Αίτηση για τα οικογενειακά επιδόματα από τον πρώην ΟΓΑ  

Επίδομα που χορηγείται σε οικογένειες που κατοικούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές: 

https://opeka.gr/oikogeneies/oreines-kai-meionektikes-perioches/ 

https://oreina.epidomata.gov.gr/ 

Επίδομα γέννησης: https://www.epidomagennisis.gr/pub/Home/Index 

Μάθε τα δικαιώματά σου 
Έκδοση και ιστοσελίδα της Επιτροπής: 

• Οικογενειακές παροχές: τα δικαιώματα που έχετε στο εξωτερικό ως πολίτης της ΕΕ  

 

http://84.205.254.71/apps/index.php/bebaiwsi_oik
http://84.205.254.71/apps/index.php/bebaiwsi_oik
http://www.oga.gr/attach/entypoA21.pdf
https://opeka.gr/oikogeneies/oreines-kai-meionektikes-perioches/
https://oreina.epidomata.gov.gr/
https://www.epidomagennisis.gr/pub/Home/Index
http://europa.eu/youreurope/citizens/family/children/benefits/index_el.htm
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Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσετε; 
Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) 
Πατησίων 30, 

101 70 Αθήνα 

ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλ: +30 2131519 300 

Ιστοσελίδα: https://opeka.gr/ 

 

Οργανισμός Απασχόλησης και Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) 

Διεύθυνση Ασφάλισης 

Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων 

Εθνικής Αντιστάσεως 8 

174 56 Άλιμος 

ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλ: 11320 

Ιστοσελίδα: http://www.oaed.gr/ 

 

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 1500 

Ιστοσελίδα: www.kep.gov.gr/portal/page/portal/kep 

 

Παροχές μητρότητας/πατρότητας 

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις παροχές μητρότητας και 

πατρότητας στην Ελλάδα. 

Οι περίοδοι ασφάλισης που έχετε συμπληρώσει σε κράτος μέλος της ΕΕ, του ΕΟΧ και στην 

Ελβετία μπορούν να συνυπολογιστούν στις περιόδους ασφάλισης που έχετε συμπληρώσει 

στην Ελλάδα, ακόμη και αν αυτό δεν προβλέπεται στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας. 

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τα εξής: 

• Άδεια μητρότητας 

• Επίδομα κυοφορίας-λοχείας 

• Συμπληρωματικές παροχές μητρότητας 

• Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας 

• Επίδομα μητρότητας ανασφαλίστων 

• Άδεια φροντίδας τέκνου 

• Άδεια πατρότητας 

Πότε μπορώ να διεκδικήσω; 
Υπάρχουν διάφορες μορφές υποστήριξης προς τις μητέρες στην Ελλάδα. Όλες οι παροχές -

σε είδος και σε χρήμα- είναι ανταποδοτικές, δηλαδή χορηγούνται σε ασφαλισμένους. 

• Άδεια μητρότητας: τη δικαιούνται οι άμεσα ασφαλισμένες εργαζόμενες μητέρες. 

• Επίδομα κυοφορίας-λοχείας: το δικαιούνται οι άμεσα ασφαλισμένες και με 

δικαίωμα άδειας μητρότητας εργαζόμενες μητέρες, κατά τη διάρκεια της οποίας 

λαμβάνουν το επίδομα μητρότητας. 

• Συμπληρωματικές παροχές μητρότητας:εργαζόμενες μητέρες που δικαιούνται 

επιδόματα μητρότητας. 

• Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας: προαιρετική άδεια για μητέρες που 

έχουν εξαντλήσει την κανονική άδεια μητρότητας και ενδεχόμενα τους 3,5 μήνες 

https://opeka.gr/
http://www.oaed.gr/
http://www.kep.gov.gr/portal/page/portal/kep
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μειωμένου ωραρίου εάν ληφθούν οι ώρες ως ένα πακέτο (οι γονείς έχουν δικαίωμα 

να εργάζονται μία ώρα λιγότερο την ημέρα για έως και 30 μήνες μετά την άδεια 

μητρότητας και με τη συγκατάθεση του εργοδότη, έχουν τη δυνατότητα να 

μετατρέψουν αυτό το μειωμένο ωράριο σε ένα πακέτο ή πακέτα χρόνου εντός της 

περιόδου των 30 μηνών μετά την άδεια μητρότητας). 

• Επίδομα μητρότητας ανασφαλίστων: εάν είστε εργαζόμενη μητέρα που δεν 

δικαιούται το επίδομα μητρότητας του e-ΕΦΚΑ και έχετε χαμηλό εισόδημα, 

δικαιούστε το επίδομα μητρότητας ανασφαλίστων. 

• Άδεια φροντίδας τέκνου: ένας από τους δύο εργαζόμενουςγονείς δικαιούται 

μειωμένο ωράριο εργασίας για τους 30 ή 18 μήνες που ακολουθούν τη γέννηση ή 

την υιοθεσία ή την οικονομική υποστήριξη ενός παιδιού. 

• Άδεια πατρότητας: για πατέρες λόγω γέννησης παιδιού. 

Σημειώνεται ότι το επίδομα και η άδεια μητρότητας, όπως και η ειδική παροχή προστασίας 

μητρότητας παρέχονται στις φυσικές μητέρες όπως και στις παρένθετες μητέρες. 

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρώ; 
• Άδεια μητρότητας: πρέπει να έχετε γεννήσει και να είστε εργαζόμενη. 

• Επίδομα μητρότητας (κυοφορίας-λοχείας): πρέπει να έχετε πραγματοποιήσει 

τουλάχιστον 200 ημέρες ασφάλισης τα δύο τελευταία χρόνια που προηγούνται της 

πιθανής ή πραγματικής ημερομηνίας του τοκετού. 

Επίσης, το επίδομα αυτό καταβάλλεται υπό τον όρο ότι δεν εργάζεστε κατά τη διάρκεια των 

56 ημερών που προηγούνται της πιθανής ημερομηνίας του τοκετού και των 63 ημερών που 

έπονται της γέννησης του παιδιού (δηλαδή τις 119 ημέρες της άδειας μητρότητας). 

• Συμπληρωματικές παροχές μητρότητας: πρέπει να έχετε δικαίωμα επιδόματος 

μητρότητας και σύμβαση εργασίας σε ισχύ. Δεν χορηγείται σε θετές μητέρες. 

• Ειδική άδεια μητρότητας - ειδική παροχή προστασίας μητρότητας: πρέπει να 

έχετε εξαντλήσει την κανονική άδεια μητρότητας και ενδεχόμενα τους περίπου 3,5 

μήνες μειωμένου ωραρίου εάν ληφθούν οι ώρες ως ένα πακέτο (οι γονείς έχουν 

δικαίωμα να εργάζονται μία ώρα λιγότερο την ημέρα για έως και 30 μήνες μετά την 

άδεια μητρότητας και με τη συγκατάθεση του εργοδότη, έχουν τη δυνατότητα να 

μετατρέψουν αυτό το μειωμένο ωράριο σε ένα πακέτο ή πακέτα χρόνου εντός της 

περιόδου των 30 μηνών μετά την άδεια μητρότητας). 

• Επίδομα μητρότητας ανασφαλίστων: η παροχή αυτή δεν βασίζεται στην 

καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Εξαρτάται από το εισόδημα (όριο 

οικογενειακού εισοδήματος: 586,94ευρώ το μήνα). Δεν θα πρέπει να έχετε εργαστεί 

για 42 ημέρες πριν και μετά τον τοκετό. 

• Άδεια φροντίδας τέκνου:πρέπει να εργάζεστε στον ιδιωτικό τομέα. 

• Άδεια πατρότητας:πρέπει να εργάζεστε στον ιδιωτικό τομέα. 

Τι δικαιούμαι και πώς μπορώ να το διεκδικήσω; 

Παροχή Διάρκεια παροχής Ύψος παροχής 

Άδεια μητρότητας 119 ημέρες (56 που προηγούνται του 
τοκετού και 63 που έπονται) 

Από τον εργοδότη: αποδοχές 15 
ημερών (για απασχόληση από 10 
ημέρες έως 1 έτος) ή αποδοχές 

έως 1 μήνα (για απασχόληση 
άνω του ενός έτους). 

Επίδομα 
μητρότητας 

κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας Από τον e-ΕΦΚΑ: 50% του 
προβλεπόμενου ημερομίσθιου 
της ασφαλιστικής κατηγορίας 

της ασφαλισμένης, συν το 
επίδομα τέκνου της τάξης του 
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10% του ανωτέρω ποσού για 
κάθε παιδί. 

Ελάχιστο ποσό: τα 2/3 των 
αποδοχών. 

Ειδική άδεια 
μητρότητας 

Έπεται της άδειας μητρότητας και έως και 
για 6 μήνες 

Ποσό ίσο με το ειδικό επίδομα 
προστασίας μητρότητας 

Ειδικό επίδομα 
προστασίας 

μητρότητας 

Κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας 
μητρότητας 

Ποσό ίσο με τον νόμιμο ελάχιστο 
μισθό. 

Συμπληρωματική 
παροχή μητρότητας 

Για όσο διαρκεί η καταβολή του 
επιδόματος μητρότητας (119 ημέρες) 

Ποσό ίσο με τη διαφορά (εάν 
υπάρχει) μεταξύ του μισθού που 
καταβάλλει ο εργοδότης και του 
επιδόματος μητρότητας. 

Επίδομα 
μητρότητας για 
ανασφάλιστες 
μητέρες 

 

440,20 ευρώ: 220,10 ευρώπριν 
από τον τοκετό και 220,10 
ευρώ μετά τον τοκετό. 

Άδεια φροντίδας 

τέκνου 

30 μήνες μετά τη γέννηση ή την υιοθεσία 

(μειωμένο ωράριο κατά 1 ώρα) ή 18 
μήνες (τους πρώτους 12 μειωμένο 
ωράριο κατά 2 ώρες) και τους υπόλοιπους 
6 μήνες μειωμένο ωράριο κατά 1 ώρα) ή 
ίση άδεια μετ’ αποδοχών λαμβανόμενη 
όλη μαζί σε συμφωνία με τον εργοδότη 
(περίπου 3,5 μήνες) 

Πλήρης μισθός από τον 

εργοδότη 

Άδεια πατρότητας 2 ημέρες Πλήρης μισθός από τον 
εργοδότη 

Οι παροχές μητρότητας κατά κανόνα φορολογούνται. 

• Επίδομα μητρότητας: πρέπει να υποβάλετε αίτηση στο Υποκατάστημα του 

Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) του τόπου κατοικίας 

σας, όπου πρέπει να προσκομίστε συγκεκριμένα δικαιολογητικά.  

• Συμπληρωματικό επίδομα μητρότητας:πρέπει να υποβάλετε αίτηση στον e-ΕΦΚΑ του 

τόπου κατοικίας σας. 

• Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας: πρέπει να υποβάλετε αίτηση στον Οργανισμό 

Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) του τόπου κατοικίας σας.  

• Ειδικό βοήθημα μητρότητας ανασφαλίστων: Θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση περίπου 

9,5 μήνες πριν από την εκτιμώμενη ημερομηνία γέννησης στις υπηρεσίες πρόνοιας 

των Δήμων. 

• Άδεια φροντίδας τέκνου: στον εργοδότη σας. 

• Άδεια πατρότητας: στον εργοδότη σας. 

Επεξήγηση όρων 
• Ανταποδοτικού χαρακτήρα παροχές: παροχές οι οποίες βασίζονται στις εισφορές 

των ασφαλισμένων. 

Έγγραφα που μπορεί να χρειαστεί να συμπληρώσετε 
• Αίτηση για το συμπληρωματικό επίδομα μητρότητας και την ειδική παροχή 

προστασίας μητρότητας 

• Βεβαίωση εργοδότη για το συμπληρωματικό επίδομα μητρότητας και την ειδική 

παροχή προστασίας μητρότητας 

http://www.ika.gr/gr/infopages/downloads/toketou.pdf
http://www.oaed.gr/eidike-paroche-prostasias-tes-metrotetas
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Πληροφορίες για τις δύο παροχές στους ιστοτόπους http://www.oaed.gr/paroches-

metrotetas,http://www.oaed.gr/eidike-paroche-prostasias-tes-metrotetas και 

http://www.oaed.gr/sychnes-eroteseis-epidomata-paroches. 

Μάθε τα δικαιώματά σου 
Ο παρακάτω σύνδεσμος καθορίζει νομικά τα δικαιώματά σας, δεν αποτελεί ιστοσελίδα της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν αντιπροσωπεύει την άποψη της Επιτροπής: 

• Ο Συνήγορος του Πολίτη εξετάζει υποθέσεις που αφορούν στην προστασία των 

εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, της λοχείας 

και της άδειας φροντίδας τέκνου.  

Εκδόσεις και ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 

• Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης: τα δικαιώματα που έχετε στο εξωτερικό ως πολίτης 

της ΕΕ  

• Οι οικογενειακές παροχές όταν μετακινείστε εντός της ΕΕ  

Με ποιoν πρέπει να επικοινωνήσετε; 
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (e-ΕΦΚΑ) 
Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων 

Αγίου Κωνσταντίνου 8 

10241 Αθήνα 

ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλ: +30 210 6783661 

Ιστοσελίδα: http://www.efka.gov.gr 

 

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) 

Διεύθυνση Ασφάλισης 

Τμήμα Διμερών Συμβάσεων και Εφαρμογής Κοινοτικών Κανονισμών 

Εθνικής Αντίστασης 8 

17342 Άνω Καλαμάκι 

ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλ: +30 2109989000 

Ιστοσελίδα: http://www.oaed.gr/ 

Τηλεφωνικό Κέντρο ΟΑΕΔ 11320 

Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30 π.μ. έως 2:30 μ.μ. 

  

http://www.oaed.gr/paroches-metrotetas
http://www.oaed.gr/paroches-metrotetas
http://www.oaed.gr/eidike-paroche-prostasias-tes-metrotetas
http://www.oaed.gr/sychnes-eroteseis-epidomata-paroches
https://www.synigoros.gr/?i=stp.el
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/index_el.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/index_el.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/family/children/benefits/index_el.htm
http://www.efka.gov.gr/
http://www.oaed.gr/
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Υγειονομική περίθαλψη 

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις παροχές υγειονομικής 

περίθαλψης στην Ελλάδα. 

Οι περίοδοι ασφάλισης που έχετε συμπληρώσει σε κράτος μέλος της ΕΕ, του ΕΟΧ και στην 

Ελβετία μπορούν να συνυπολογιστούν στις περιόδους ασφάλισης που έχετε συμπληρώσει 

στην Ελλάδα. Αυτό ισχύει και για τα άτομα που εμπίπτουν στο εύρος της Συμφωνίας 

αποχώρησης μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τις παροχές ασθένειας σε είδος. 

Πότε μπορώ να διεκδικήσω; 
Οι παροχές ασθένειας σε είδος χορηγούνται από τον ΕΟΠΥΥ (Ενιαίος Οργανισμός Παροχών 

Υπηρεσιών Υγείας) σε εργαζόμενους που είναι ασφαλισμένοι στον Ηλεκτρονικό Εθνικό 

Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), (δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, αγρότες, 

αυτοαπασχολούμενοι και ναυτικοί). 

Οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι και τα συντηρούμενα άτομα (προστατευόμενα μέλη) δικαιούνται 

επίσης παροχές ασθένειας σε είδος από το δημόσιο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. 

Επίσης, στην περίπτωση που δεν είστε πλέον ασφαλισμένοι λόγω μακροχρόνιας ανεργίας ή 

επειδή ήσαστε ασφαλισμένοι ως συντηρούμενα άτομα (προστατευόμενα μέλη) και έχετε 

χάσει αυτό το δικαίωμα λόγω διαζυγίου, έχετε τη δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης. 

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρώ; 
Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε παροχές ασφάλισης ασθένειας σε είδος πρέπει να έχετε 

καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας 

κατά τη διάρκεια του έτους που προηγείται της ασθένειας ή κατά τη διάρκεια των 12 μηνών 

που προηγούνται της ασθένειας. 

Μία ημέρα εργασίας αντιστοιχεί σε μία μέρα ασφάλισης. Οι ετήσιες άδειες μετ’ αποδοχών 

συγκαταλέγονται στις ημέρες εργασίας. 

Τι δικαιούμαι και πώς μπορώ να το διεκδικήσω; 
Η συμμετοχή σας στο κόστος της περίθαλψης εξαρτάται από το είδος της παροχής. 

Οι παροχές σε είδος χορηγούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του δικαιώματος 

σας στις παροχές ενώ αν μια συγκεκριμένη ασθένεια παραταθεί και μετά την εκπνοή του 

δικαιώματος αυτού, συνεχίζετε να δικαιούστε την παροχή μέχρι την ανάρρωσή σας 

(συνέχιση θεραπευτικής αγωγής). 

Οι παροχές που δικαιούστε είναι οι ακόλουθες:  

• ιατρική περίθαλψη 

• νοσοκομειακή περίθαλψη και νοσηλεία 

• δωρεάν προληπτική και θεραπευτική οδοντιατρική περίθαλψη, ορθοδοντική 

θεραπεία σε ανήλικους έως 13 ετών, αλλαγή οδοντοστοιχίας κάθε πέντε χρόνια και 

παροχή υπηρεσιών στο ενδιάμεσο διάστημα [όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο, εντός 

του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ)]. 

• φυσιοθεραπεία και δωρεάν αποκατάσταση 

• χορήγηση φαρμάκων με συμμετοχή του ασθενούς κατά κανόνα σε ποσοστό 25% ή 

10% για ορισμένες ασθένειες και δωρεάν σε ειδικές περιπτώσεις (εργατικό ατύχημα, 

θεραπεία κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης, χρόνιες ασθένειες). 

• δωρεάν μεταφορά στα δημόσια νοσοκομεία σε περίπτωση ατυχήματος ή επείγουσας 

ανάγκης καλώντας το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). 
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• θεραπευτικά βοηθήματα, ορθοπεδικά είδη, γυαλιά, ακουστικά βοηθήματα, προθέσεις 

κ.λπ. με συμμετοχή του ασφαλισμένου κατά 25%, και δωρεάν σε ειδικές περιπτώσεις 

(άτομα με διαβήτη, παραπληγία-τετραπληγία, νεφρική ανεπάρκεια κ.α.). 

Πληροφορίες στον ιστότοπο https://eservices.eopyy.gov.gr/eSearchAllMaterial/  

Οι ασφαλισμένοι δικαιούνται ιατρική περίθαλψη από τους ιατρούς του ΠΕΔΥ και τους 

συμβεβλημένους ιατρούς με τον ΕΟΠΥΥ. Ο ασφαλισμένος επιλέγει τον οικογενειακό του 

ιατρό από σχετική λίστα του τοπικού δικτύου υπηρεσιών του ΠΕΔΥ. 

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφτούν με ραντεβού τους συμβεβλημένους ιατρούς του 

ΕΟΠΥΥ στα εξωτερικά ιατρεία των κρατικών νοσοκομείων, τακτικά και επείγοντα, στα 

Κέντρα Υγείας και στα περιφερειακά ιατρεία των Κέντρων Υγείας καθώς και στο ΠΕΔΥ 

σύμφωνα με μια λίστα αναμονής. 

Εναλλακτικά, τα «ελεύθερα» ραντεβού όλων των συμβεβλημένων ιδιωτών ιατρών του 

Οργανισμού είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ, στο πεδίο «Διαθέσιμες ιατρικές 

επισκέψεις». 

Και στις δύο περιπτώσεις δικαιούστε ιατρική περίθαλψη χωρίς επιπλέον οικονομική 

επιβάρυνση. Όμως, στην περίπτωση επίσκεψης σε συμβεβλημένο ιδιώτη ιατρό ενδέχεται να 

σας ζητηθεί αμοιβή όταν ο ιατρός έχει αγγίξει το ανώτατο όριο των 200 δωρεάν επισκέψεων 

τον μήνα. 

Διευκρινίζεται ότι δεν αποζημιώνεται ιατρική επίσκεψη σε μη συμβεβλημένους ιατρούς. 

• Όλες οι παρακλινικές εξετάσεις πραγματοποιούνται δωρεάν σε δημόσιο νοσοκομείο, 

αλλά απαιτείται συμμετοχή 15% σε συμβεβλημένα με τον Οργανισμό διαγνωστικά 

εργαστήρια. Διευκρινίζεται ότι δεν προβλέπεται καμία αποζημίωση όταν οι εξετάσεις 

πραγματοποιούνται σε μη συμβεβλημένο διαγνωστικό εργαστήριο. Για παρακλινικές 

εξετάσεις, δεν καταβάλλεται συμμετοχή από όσους πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, 

δρεπανοκυτταρική αναιμία, νεφρική ανεπάρκεια, υποβάλλονται σε αγωγή 

περιτοναϊκής διάλυσης ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση, από ασθενείς με 

κυστική ίνωση, από άτομα με διαβήτη τύπου 1, από αναπήρους που λαμβάνουν 

επίδομα αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, όπως και από όσα άτομα 

έχουν πιστοποιημένη αναπηρία από το KEΠA με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. 

Οι παρακλινικές εξετάσεις είναι επίσης δωρεάν εάν πραγματοποιηθούν σε ιδιωτικές 

κλινικές/εργαστήρια για προγεννητική παρακολούθηση. 

• Δικαιούστε δωρεάν νοσοκομειακή περίθαλψη σε δημόσια νοσοκομεία ενώ πρέπει να 

καταβάλετε συμμετοχή σε συμβεβλημένα ιδιωτικά νοσοκομεία. Στην τελευταία 

περίπτωση, η συμμετοχή εξαρτάται από το σύστημα χρηματοδότησης και ισοδυναμεί 

μετο 30% των εξόδων της νοσοκομειακής περίθαλψηςσε περίπτωση ομοιογενών 

ομάδων ασθενών και με 10% σε περίπτωση ημερήσιας καταβολής. Δεν καταβάλλεται 

συμμετοχή στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, στις μονάδες εντατικής θεραπείας 

νεογνών, για ακτινοθεραπεία σε έναν ιδιωτικό πάροχο, για αιμοδιάλυση και σε 

κέντρα αποκατάστασης εσωτερικών ασθενών. 

Η ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού είναι αναγκαία για τη νοσηλεία του ασθενή. 

Να σημειωθεί ότι δεν θα σας αποδοθεί δαπάνη νοσηλείας σε μη συμβεβλημένη κλινική. 

https://eservices.eopyy.gov.gr/eSearchAllMaterial/
http://www.eopyy.gov.gr/


 

 

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στην Ελλάδα 

 

 

17 

Επεξήγηση όρων 
• Τα συντηρούμενα άτομα, γνωστά ως προστατευόμενα μέλη, είναι έμμεσα 

ασφαλισμένα και δικαιούνται τις ίδιες παροχές με εσάς. Στα προστατευόμενα μέλη 

περιλαμβάνονται 

(α) ο/η σύζυγος σας, εάν δεν εργάζεται 

(β) τα ανύπαντρα παιδιά σας, εφόσον ζουν μαζί σας και 

• μέχρι την ηλικία των 18 ετών ή 

• εάν είναι άνεργα, μέχρι την ηλικία των 24 ετών ή 

• εάν είναι σπουδαστές, για 2 έτη μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους ή τη 

συμπλήρωση της ηλικίας των 26 ετών (όποιο συμβεί πρώτο). 

(γ) τα παιδιά σας με αναπηρία άνω του 67% ακόμα και εάν εργάζονται ή απασχολούνται στα πλαίσια 

απασχολησιοθεραπείας, 

(δ) οι γονείς σας (υπό ορισμένες προϋποθέσεις) 

(ε) τα ορφανά από πατέρα και μητέρα, τα εγγόνια, οι αδερφοί και οι αδερφές ή ορφανά από έναν 
γονέα εάν ο γονέας που ζει θεωρείται προστατευόμενο μέλος, 

(στ) αδέλφια με αναπηρίες που υπερβαίνουν το 67% εάν δεν είναι ασφαλισμένα με το ίδιο δικαίωμα 

(ζ) η/ο μη ασφαλισμένη/ος διαζευγμένη/ος σύζυγος (υπό προϋποθέσεις) εάν καταβάλλει τις 
αντίστοιχες εισφορές στον θεσμό της/του πρώην συζύγου. 

• ΕΟΠΥΥ: είναι ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ο οποίος άρχισε 

να λειτουργεί το 2012 με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υγείας από έναν ενιαίο 

εθνικό φορέα. Στον ΕΟΠΥΥ εντάσσεται η πλειοψηφία των ασφαλιστικών ταμείων. 

• E-ΕΦΚΑ (Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης): αποτελεί το 

ενιαίο ταμείο κύριας ασφάλισης στην Ελλάδα. 

• ΠΕΔΥ: το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας που παρέχει υπηρεσίες 

πρωτοβάθμιας περίθαλψης, πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας, προαγωγής και 

φροντίδας της υγείας. 

• Παρακλινικές εξετάσεις: εξετάσεις διαγνωστικού περιεχομένου (μικροβιολογικές, 

ακτινολογικές, καρδιολογικές κ.α.) που προβλέπονται από τον Ενιαίο Κανονισμό 

Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ. 

• Προαιρετική ασφάλιση: η δυνατότητα που παρέχει ο e-ΕΦΚΑ να καλυφθεί 

συντάξιμος χρόνος μέσω της διαδικασίας της προαιρετικής ασφάλισης ή αλλιώς 

αυτασφάλισης, σε όσους έχουν διακόψει την εργασία τους, λόγω απόλυσης ή 

άλλης αιτίας. Βάσει κανονισμού του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που εντάχθηκε στον e-

ΕΦΚΑ), ο ασφαλισμένος που σταματά την εργασία του, είτε γιατί απολύεται, είτε 

οικειοθελώς, έχει δικαίωμα να ζητήσει συνέχιση της ασφάλισής του. 

Μάθε τα δικαιώματά σου 
Οι παρακάτω σύνδεσμοι καθορίζουν νομικά τα δικαιώματά σας, δεν αποτελούν ιστοσελίδες 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν αντιπροσωπεύουν την άποψη της Επιτροπής: 

• Παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τον ΕΟΠΥΥ: σχετική νομοθεσία, παροχές, ειδικοί 

και συμβεβλημένοι πάροχοι, συχνές ερωτήσεις  

• Εάν θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας σε σχέση με την οργάνωση των μονάδων υγείας, 

την ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά σας σε αυτές και την επάρκειά τους σε υλικούς 

πόρους και ανθρώπινο δυναμικό έχουν παραβιαστεί, μπορείτε να καταθέσετε 

αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη στην Ελλάδα.  

• Οι εργαζόμενοι που σταματούννα εργάζονται έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τη 

συνέχιση της ασφάλισής τους για ασθένεια από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). 

http://www.moh.gov.gr/articles/news/2277-odhgos-parexomenwn-yphresiwn-apo-ton-eopyy
http://www.synigoros.gr/?i=stp.el
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Έκδοση και ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 

• Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης: τα δικαιώματά που έχετε στο εξωτερικό ως πολίτης 

της ΕΕ  

Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσετε; 
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας ΚοινωνικήςΑσφάλισης (e-ΕΦΚΑ) 
Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων 

Αγίου Κωνσταντίνου 8 

10241 Αθήνα 

ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλ: +30 210 6783661 

Ιστοσελίδα: http://www.efka.gov.gr 

 

Ενιαίος Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών (ΕΟΠΥΥ) 

Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων 

Αποστόλου Παύλου 12 

151 23 Μαρούσι, Αθήνα 

ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλ.: +30 2108110916, 918, 919, 925 (από τις 8:00 π.μ. έως τις 3:00 μ.μ.) 

Ιστοσελίδα: www.eopyy.gov.gr 

 

Υπουργείο Εργασίαςκαι Κοινωνικών Υποθέσεων 

Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία 

Σταδίου 29 

101 10 Αθήνα 

ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλ: +30 2131516842, 1516752 

Ιστοσελίδα: https://ypergasias.gov.gr/ 

 

Παροχές ασθένειας σε χρήμα 

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις παροχές ασθένειας σε 

χρήμα. Οι περίοδοι ασφάλισης που έχετε συμπληρώσει σε κράτος μέλος της ΕΕ, του ΕΟΧ 

και στην Ελβετία μπορούν, ανάλογα με την περίπτωση, να συνυπολογιστούν με τις 

περιόδους ασφάλισης που έχετε συμπληρώσει στην Ελλάδα. Αυτό ισχύει και για τα άτομα 

που εμπίπτουν στο εύρος της Συμφωνίας αποχώρησης μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα βρείτε πληροφορίες για τη χρηματική παροχή ασθένειας. 

Πότε μπορώ να διεκδικήσω; 
Το επίδομα ασθένειας είναι η βασική επιδότηση που παρέχεται σε ασφαλισμένους οι οποίοι 

λόγω σωματικής ή ψυχικής ασθένειας δεν μπορούν να εργαστούν προσωρινά και 

απουσιάζουν από την εργασία τους για περισσότερες από τρεις ημέρες. 

Σημειώνεται ότι η ανικανότητα για εργασία πρέπει να πιστοποιηθεί από την πρώτη μέρα από 

ιατρό του ΕΟΠΥΥ και μετά από 15 ημέρες απαιτείται γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής 

Επιτροπής. 

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρώ; 
Για να σας χορηγηθεί το επίδομα ασθένειας θα πρέπει να είστε ασφαλισμένοι: 

• για τουλάχιστον 120 ημέρες κατά το έτος που προηγείται της ασθένειας (100 ημέρες 

για όσους εργάζονται στον κατασκευαστικό κλάδο) ή για τους 12 πρώτους μήνες από 

τους 15 που προηγούνται της ασθένειας, ή 

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/index_el.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/index_el.htm
http://www.efka.gov.gr/
http://www.eopyy.gov.gr/
https://ypergasias.gov.gr/
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• για τουλάχιστον 300 ημέρες κατά τη διάρκεια των 2 ετών ή των 27 μηνών εκ των 

30, που προηγούνται της ασθένειας, ή 

• για τουλάχιστον 1.500 ημέρες, 600 εκ των οποίων κατά τη διάρκεια των τελευταίων 

5 ετών πριν από την επέλευση της ανικανότητας προς εργασία λόγω της ίδιας 

ασθένειας, ή 

• για 4.500 ημέρες πριν από τη δήλωση της ασθένειας. 

Μία ημέρα εργασίας αντιστοιχεί σε μία ημέρα ασφάλισης. Οι ημέρες της ετήσιας άδειας μετ’ 

αποδοχών συγκαταλέγονται στις εργάσιμες ημέρες. 

Το επίδομα ασθένειας υπόκειται κατά κανόνα σε φορολογία. 

Τι δικαιούμαι και πώς μπορώ να το διεκδικήσω; 
Ύψος επιδόματος: το ποσό που θα καταβληθεί εξαρτάται από τις αποδοχές σας κατά τη 

διάρκεια των 30 τελευταίων ημερών του προηγούμενου έτους. 

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των πρώτων 15 ημερών της επιδότησης κάθε έτους, δικαιούστε 

μόνο το 50% του ημερήσιου επιδόματος ασθένειας της ασφαλιστικής σας 

κατηγορίας/κλάσης, το οποίο καθορίζεται με βάση τις αποδοχές σας κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων ημερών του προηγούμενου έτους, προσαυξημένο κατά 10% για κάθε 

προστατευόμενο μέλος. 

Μετά την πάροδο των 15 ημερών σάς χορηγείται το πλήρες ποσό. Εξαίρεση αποτελούν οι 

εργατοτεχνίτες- οικοδόμοι, οι οποίοι λαμβάνουν το 50% του αποδεδειγμένου ημερομισθίου 

της ασφαλιστικής τους κατηγορίας. 

Διάρκεια χορήγησης επιδόματος: αυξάνεται αναλόγως του χρονικού διαστήματος που 

καταβάλλετε τις ασφαλιστικές σας εισφορές. 

Διάρκεια καταβολής εισφορών Διάρκεια χορήγησης του 

επιδόματος 

Τουλάχιστον 120 ημέρες κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται 
της ασθένειας (100 για όσους εργάζονται στον κατασκευαστικό κλάδο) 
ή κατά τους 12 πρώτους μήνες από τους 15 που προηγούνται της 
ασθένειας. 

182 ημέρες εντός του 
ίδιου έτους (για την ίδια ή 
άλλη ασθένεια) 

Τουλάχιστον 300 ημέρες βάσει των καταβληθεισών εισφορών κατά τη 

διάρκεια των 2 ετών, ή για 27 μήνες εκ των 30, που προηγούνται της 
ασθένειας. 

360 ημέρες εντός του 

ίδιου έτους για την ίδια 
ασθένεια 

- Τουλάχιστον 1.500 ημέρες ασφάλισης, 600 εκ των οποίων κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων 5 ετών πριν από την επέλευση της 
ανικανότητας προς εργασία λόγω της ίδιας ασθένειας. 

- 4.500 ημέρες ασφάλισης πριν από τη δήλωση της ασθένειας. 

720 ημέρες για την ίδια 
ασθένεια 

Αναλόγως της ηλικίας και των ημερών ασφάλισης του ασθενούς, είναι δυνατή η καταβολή 

παροχής για 720 ημέρες σε περίπτωση που δεν πληρούται η προϋπόθεση των 1.500 ή 4.500 

ημερών ασφάλισης. 

Για να μπορέσετε να λάβετε το επίδομα ασθένειας χρειάζεται να προσκομίσετε: 

• βιβλιάριο υγείας (ατομικό και οικογενειακό), 

• δήλωση του εργοδότη σχετικά με τη διάρκεια διακοπής της εργασίας, 

• γνωμάτευση ανικανότητας για εργασία του θεράποντος ιατρού του ΕΦΚΑ, 

• απόσπασμα του ατομικού σας λογαριασμού κοινωνικής ασφάλισης 

https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/elektronikes-yperesies-gia-

asphalismenoys  

• Η πληρωμή του επιδόματος ασθένειας γίνεται μέσω πίστωσης τραπεζικού 

λογαριασμού ή μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ). 

https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/elektronikes-yperesies-gia-asphalismenoys
https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/elektronikes-yperesies-gia-asphalismenoys
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Επεξήγηση όρων 
• Ασφαλιστική κλάση: για τον υπολογισμό των πάσης φύσεως παροχών σε χρήμα 

του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), το ύψος των 

οποίων εξαρτάται από την ασφαλιστική εισφορά των μισθωτών-ασφαλισμένων, οι 

ασφαλισμένοι κατατάσσονται σε ασφαλιστικές κλάσεις. Ουσιαστικά, οι 

ασφαλιστικές κλάσεις είναι ένα εργαλείο για τον καθορισμό των παροχών που 

λαμβάνει ο ασφαλισμένος ή συνταξιούχος. 

• Ατομικός λογαριασμός ασφάλισης: ψηφιακή υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ μέσω της 

οποίας μπορείτε να αντλήσετε τα ατομικά σας στοιχεία ασφάλισης από 1/1/2002. 

Οι ατομικοί λογαριασμοί των ασφαλισμένων τηρούνται ηλεκτρονικά στο 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα με τις ημέρες εργασίας και τα λοιπά 

στοιχεία ασφάλισης (εργοδότης, κλάδοι ασφάλισης, αποδοχές κ.λπ.) και 

συνθέτουν την ασφαλιστική ιστορία του κάθε ασφαλισμένου μέσω της οποίας 

θεμελιώνονται τα δικαιώματα για τη χορήγηση παροχών. 

Μάθε τα δικαιώματά σου 
Ο παρακάτω σύνδεσμος καθορίζει νομικά τα δικαιώματά σας, δεν αποτελεί ιστοσελίδα της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν αντιπροσωπεύει την άποψη της Επιτροπής: 

• Εφόσον θεωρείτε ότι η αιτιολογία της Υγειονομικής Επιτροπής δεν είναι σαφής, ειδική 

και επαρκής, τότε μπορείτε να υποβάλετε αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη.  

Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσετε; 
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) 
Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων 

Αγίου Κωνσταντίνου 8 

104 31 Αθήνα 

ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλ: +30 210 6783661 

Ιστοσελίδα: http://www.efka.gov.gr/ 

 

Ενιαίος Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) 

Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων 

Αποστόλου Παύλου 12 

15123 Μαρούσι, Αθήνα 

ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλ.: +30 2108110916, 918, 919, 925 (από τις 8:00 π.μ. έως τις 3:00 μ.μ.) 

Ιστοσελίδα: www.eopyy.gov.gr 

 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία 

Σταδίου 29 

101 10 Αθήνα 

ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλ: +30 2131516842, 1516752 

Ιστοσελίδα: https://ypergasias.gov.gr/   

  

http://www.synigoros.gr/?i=stp.el.home
http://www.efka.gov.gr/
http://www.eopyy.gov.gr/
https://ypergasias.gov.gr/
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Παροχές εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών 

ασθενειών 

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις παροχές εργατικών 

ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών στην Ελλάδα. 

Τα ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες δεν υπάγονται σε συγκεκριμένο κλάδο 

ασφάλισης. Η ασθένεια ή η προσωρινή ανικανότητα προς εργασία εμπίπτουν στο σύστημα 

ασφάλισης ασθένειας ενώ η αναπηρία και ο θάνατος υπόκεινται στις συνταξιοδοτικές 

διατάξεις. 

Πότε μπορώ να διεκδικήσω; 
Εργατικό ατύχημα: εάν είστε μισθωτός, υπάγεστε στο καθεστώς ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ 

και είστε θύμα ατυχήματος που είτε έλαβε χώρα στη διάρκεια της εργασίας σας ή σε σχέση 

με αυτήν, είτε κατά τη μετάβαση στην εργασία σας ή κατά την επιστροφή σας από αυτήν, 

δικαιούστε τις παροχές σε είδος και σε χρήμα που χορηγούνται στην περίπτωση εργατικού 

ατυχήματος. 

Επαγγελματική ασθένεια: εάν είστε άμεσα ασφαλισμένος εργαζόμενος ή συνταξιούχος 

και πάσχετε από χρόνια ασθένεια η οποία οφείλεται στις δυσμενείς επιπτώσεις της εργασίας 

σας και έχει εκδηλωθεί μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα, τότε δικαιούστε τις παροχές 

που χορηγούνται στην περίπτωση επαγγελματικής ασθένειας. 

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρώ; 
Εργατικό ατύχημα: στην περίπτωση εργατικού ατυχήματος έχετε δικαίωμα παροχών σε 

χρήμα και σε είδος ανεξαρτήτως των περιόδων ασφάλισης που έχετε συμπληρώσει. Αυτό 

σημαίνει ότι αρκεί να έχετε συμπληρώσει μία ημέρα ασφάλισης. 

Επαγγελματική ασθένεια: στην περίπτωση επαγγελματικής ασθένειας δεν απαιτείται 

ελάχιστος χρόνος ασφάλισης. 

Όλες οι παροχές λόγω εργατικών ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών που 

χορηγούνται σε χρήμα υπόκεινται κατά κανόνα σε φορολόγηση. 

Τι δικαιούμαι και πώς μπορώ να το διεκδικήσω; 
• Παροχές σε είδος: εάν έχει προκληθεί προσωρινή ανικανότητα προς εργασία, τότε 

δικαιούστε τις ίδιες παροχές σε είδος (ιατρική περίθαλψη, νοσοκομειακή περίθαλψη 

και νοσηλεία) που χορηγούνται στο πλαίσιο των παροχών υγειονομικής περίθαλψης. 

• Παροχές σε χρήμα: δικαιούστε επίδομα το οποίο καταβάλλεται από την πρώτη 

ημέρα της δήλωσης του ατυχήματος, ενώ το ύψος του υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο 

που ισχύει για το επίδομα ασθένειας. Το επίδομα χορηγείται για το ίδιο χρονικό 

διάστημα που χορηγείται και το επίδομα ασθένειας. 

Στην περίπτωση μόνιμης ανικανότητας ή θανάτου λόγω εργατικού ατυχήματος, χορηγείται 

αναπηρική σύνταξη ή σύνταξη επιζώντων αντίστοιχα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο 

πλαίσιο των συντάξεων λόγω αναπηρίας και των συντάξεων λόγω θανάτου. 

Επίσης σε περίπτωση θανάτου χορηγείται επίδομα για τα έξοδα κηδείας. 

Εσείς ή κάποιος που έχετε εξουσιοδοτήσει, πρέπει να αναφέρει το ατύχημα στον εργοδότη 

σας και στο τοπικό -υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη 

του ατυχήματος. Όταν το ατύχημα έχει ως συνέπεια την απόλυτη αναπηρία ο χρόνος 

αναγγελίας παρατείνεται στο 1 έτος και όταν έχει ως συνέπεια τον θάνατο στα 2 έτη. 
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Μάθε τα δικαιώματά σου 
Έκδοση και ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 

• Ανεργία και κοινωνική ασφάλιση: τα δικαιώματα που έχετε στο εξωτερικό ως πολίτης 

της ΕΕ  

Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσετε; 
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) 
Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων 

Αγίου Κωνσταντίνου 8 

10241 Αθήνα 

ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλ: +30 210 6783661 

Ιστοσελίδα: http://www.efka.gov.gr/ 

 

Επιδόματα αναπηρίας 

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα επιδόματα αναπηρίας στην 

Ελλάδα. 

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τα ακόλουθα: 

• Εξωιδρυματικό επίδομα παραπληγίας τετραπληγίας 

• Επίδομα απολύτου αναπηρίας 

Πότε μπορώ να διεκδικήσω; 
Εξωιδρυματικό επίδομα παραπληγίας τετραπληγίας: το εξωϊδρυματικό επίδομα 

χορηγείται σε ασφαλισμένους και συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας, 

γήρατος ή επιζώντων και στα μέλη των οικογενειών τους που πάσχουν από συγκεκριμένες 

ασθένειες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνουν το επίδομα απόλυτης αναπηρίας. 

Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν διαγνωσθεί με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. 

Επίδομα Απολύτου Αναπηρίας (Ε.Α.Α.): το επίδομα αυτό χορηγείται σε συνταξιούχους 

λόγω αναπηρίας και σε συνταξιούχους λόγω γήρατος που είναι τυφλοί, εφόσον βρίσκονται 

σε κατάσταση που επιβάλλει τη συνεχή επίβλεψη και συμπαράσταση από τρίτο πρόσωπο 

(απόλυτη αναπηρία). 

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρώ; 
Εξωιδρυματικό επίδομα:υπό την προϋπόθεση ότι τα ασφαλισμένα άτομα και συνταξιούχοι 

δεν λαμβάνουν το επίδομα απόλυτης αναπηρίας, καθώς και το εν λόγω επίδομα από κάποιο 

άλλο ταμείο. 

Επίδομα απολύτου αναπηρίας: δεν απαιτούνται επιπλέον προϋποθέσεις για την καταβολή 

του επιδόματος απόλυτης αναπηρίας. 

Τα επιδόματα αναπηρίας που αναφέρονται στο κεφάλαιο αυτό απαλλάσσονται από τη 

φορολογία. 

Τι δικαιούμαι και πώς μπορώ να το διεκδικήσω; 
Εξωϊδρυματικό επίδομα: το επίδομα χορηγείται από την ημερομηνία υποβολής της 

σχετικής αίτησης, πάντως όχι πριν από τη λήξη της επιδότησης λόγω ασθένειας. 

Το ποσό του εξωϊδρυματικού επιδόματος στις ανωτέρω περιπτώσεις ισούται με 20 κατώτατα 

ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη (π.χ. 20 x 33,57 ευρώ), ενώ στην περίπτωση του μονού 

ακρωτηριασμού ισούται με το 10πλάσιο του κατώτατου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη. 

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/index_el.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/index_el.htm
http://www.efka.gov.gr/
https://www.ika.gr/gr/infopages/pensioncalc/otherinformation_1_1.cfm
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Επίσης, οι δικαιούχοι του εξωϊδρυματικού επιδόματος λαμβάνουν επιδόματα 

Χριστουγέννων, Πάσχα και καλοκαιριού. 

Η καταβολή του επιδόματος αναστέλλεται εφόσον ο δικαιούχος νοσηλεύεται σε ίδρυμα 

ασυλιακής μορφής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών. Επίσης, η χορήγηση 

του επιδόματος διακόπτεται εάν ο συνταξιούχος επιδοτηθεί λόγω παραπληγίας από άλλο 

φορέα. 

Για να σας χορηγηθεί το εξωιδρυματικό επίδομα πρέπει να υποβάλετε αίτηση στα 

ΚΕ.Π.Α.(Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) και να εξεταστείτε. Σε περίπτωση που κρίνετε ότι 

η Πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή (ΑΥΕ) του ΚΕ.Π.Α. δεν σας έδωσε το σωστό ποσοστό 

αναπηρίας, μπορείτε να υποβάλετε προσφυγή κατά της γνωμάτευσης της ΑΥΕ προκειμένου 

να ζητήσετε να εξεταστείτε εκ νέου από Δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή (ΒΥΕ). 

Επίδομα απόλυτης αναπηρίας: 

Γιατους ασφαλισμένους πριν την 1/1/1993: 

Καταβάλλεται σε όσους λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας, επιζώντος και γήρατος και πάσχουν 

από απόλυτη τύφλωση, εφόσον χρήζουν συνεχούς φροντίδας από άλλο άτομο. 

Τοποσό αντιστοιχεί στο 50% του ποσού της καταβαλλόμενης σύνταξης και δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα 671,40 ευρώ τον μήνα. 

Για τους ασφαλισμένους μετά την 1/1/1993: 

• συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας: το ποσό αντιστοιχεί στο 25% τού κατά το έτος 1991 

μέσου κατά κεφαλήν ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ), το οποίο 

αναπροσαρμόζεται όταν οι συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων αυξάνονται. 

• συνταξιούχοι λόγω γήρατος με ολική τύφλωση: το ποσό αντιστοιχεί στο 50% του 

ποσού της καταβαλλόμενης σύνταξης. 

Επεξήγηση όρων 
• Ασθένειες που καλύπτονται από το εξωιδρυματικό επίδομα: παραπληγία ή 

τετραπληγία, μυασθένεια, μυοπάθεια αναπηρία 67%, φωκομέλεια, σκλήρυνση 

κατά πλάκας, σύνδρομο κλάμα γαλής, ατελής οστεογένεση με ποσοστό αναπηρίας 

80% και άνω, οστεοψαθύρωση με ποσοστό 80% και άνω, αλτσχάιμερ σε τελικό 

στάδιο, μυϊκή δυστροφία, ακρωτηριασμός κατά τα τέσσερα άκρα από τον 

αστράγαλο και πάνω για τα δύο κάτω άκρα και από τον καρπό και πάνω για τα δύο 

άνω άκρα ή έχουν υψηλό μηριαίο ακρωτηριασμό των δύο κάτω άκρων ή πλήρη 

ακρωτηριασμό των δύο άνω άκρων ή αντίστοιχο ακρωτηριασμό του κάτω άκρου 

και του ενός άνω άκρου που δεν επιδέχονται εφαρμογή τεχνητού μέλους. 

• Μη ανταποδοτικές παροχές: συμπληρωματικές παροχές που χορηγούνται ύστερα 

από έλεγχο περιουσιακών και εισοδηματικών στοιχείων σε συγκεκριμένες 

κατηγορίες προσώπων. 

• ΚΕ.Π.Α.: το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας είναι ένας ενιαίος θεσμός με 

αρμοδιότητα την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον 

καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών 

φορέων, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, 

για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας. Έργο των υγειονομικών 

επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. είναι ο καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας για σύνταξη 

αναπηρίας, ο χαρακτηρισμός ατόμων ως ΑΜεΑ, ο καθορισμός του ποσοστού 

αναπηρίας για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις, για 

τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση αναπηρίας και τις οποίες δικαιούνται από την 

Πολιτεία τα άτομα με αναπηρία. 

Έγγραφα που μπορεί να χρειαστεί να συμπληρώσετε 
https://www.efka.gov.gr/el/menoy/kentro-pistopoieses-anaperias-kepa 

https://www.efka.gov.gr/el/menoy/kentro-pistopoieses-anaperias-kepa
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Μάθε τα δικαιώματά σου 
Ο παρακάτω σύνδεσμος καθορίζει νομικά τα δικαιώματά σας, δεν αποτελεί ιστοσελίδα της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν αντιπροσωπεύει την άποψη της Επιτροπής: 

• Κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας  

Έκδοση και ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 

• Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης: τα δικαιώματά που έχετε στο εξωτερικό ως πολίτης 

της ΕΕ  

Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσετε; 
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) 
Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων 

Αγίου Κωνσταντίνου 8 

10241 Αθήνα 

ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλ: +30 210 6783661 

Ιστοσελίδα: http://www.efka.gov.gr 

 

Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) 

Τηλέφωνα και διευθύνσεις ΚΕ.Π.Α.: 

https://www.efka.gov.gr/el/menoy/kentro-pistopoieses-anaperias-kepa 

 

Συντάξεις αναπηρίας 

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις συντάξεις λόγω αναπηρίας 

στην Ελλάδα. 

Οι περίοδοι ασφάλισης που έχετε συμπληρώσει σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, του ΕΟΧ και 

στην Ελβετία συνυπολογίζονται με τις περιόδους ασφάλισης που έχετε συμπληρώσει στην 

Ελλάδα και πρέπει να τις αναφέρετε σε κάθε αίτηση που υποβάλλετε. Αυτό ισχύει και για τα 

άτομα που εμπίπτουν στο εύρος της Συμφωνίας αποχώρησης μεταξύ του Ηνωμένου 

Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πότε μπορώ να διεκδικήσω; 
Αν έχετε συμπληρώσει την απαιτούμενη περίοδο ασφάλισης και έχετε κριθεί ανάπηρος από 

το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) με βαθμό αναπηρίας τουλάχιστον 50% 

(εφόσον ασφαλιστήκατε για πρώτη φορά μετά την 01.01.1993) ή τουλάχιστον 67% 

(εφόσον ασφαλιστήκατε για πρώτη φορά πριν από την 31.12.1992) δικαιούστε αναπηρική 

σύνταξη. 

Επίσης, τα προστατευόμενα μέλη δικαιούνται υπό προϋποθέσεις ένα επιπλέον ποσό τον 

μήνα. 

Να σημειωθεί ότι οι συνταξιούχοι υποχρεούνται να επανεξεταστούν από το ΚΕ.Π.Α. εκτός 

εάν η διάρκεια αναπηρίας τους έχει κριθεί επ’ αόριστον. 

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρώ; 
Οι προϋποθέσεις που χρειάζεται να πληροίτε για να δικαιούστε σύνταξη λόγω αναπηρίας 

διαφέρουν ανάλογα με την αιτία που έχει προκαλέσει την αναπηρία. 

• Αναπηρική σύνταξη λόγω μη επαγγελματικής ασθένειας: για να σας χορηγηθεί 

σύνταξη λόγω αναπηρίας θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

τουλάχιστον:  

o 4.500 ημέρες ασφάλισης 

https://www.efka.gov.gr/el/menoy/kentro-pistopoieses-anaperias-kepa
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/index_el.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/index_el.htm
http://www.efka.gov.gr/
https://www.efka.gov.gr/el/menoy/kentro-pistopoieses-anaperias-kepa
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o ή 1.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες τις 600 μέσα στα 5 έτη που 

προηγούνται του έτους που επήλθε η αναπηρία 

o ή 300 ημέρες ασφάλισης κατά τη διάρκεια των 5 ετών που προηγούνται του 

έτους της αναπηρίας εάν δεν είστε ακόμα 21 (αριθμός που αυξάνεται 

σταδιακά στις 4.200 με την προσθήκη 120 ημερών ανά έτος μετά την 

συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας). 

• Αναπηρική σύνταξη λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής 

ασθένειας: για να δικαιούστε σύνταξη λόγω αναπηρίας θα πρέπει να έχετε 

συμπληρώσει τουλάχιστον μία ημέρα ασφάλισης ως ασφαλισμένος του Ηλεκτρονικού 

Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), ενώ σε 

περίπτωση επαγγελματικής ασθένειας, θα πρέπει να πληρούνται και ορισμένες 

προϋποθέσεις του καθεστώτος του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

• Αναπηρική σύνταξη λόγω ατυχήματος εκτός εργασίας: για να δικαιούστε 

σύνταξη λόγω αναπηρίας θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει:  

o 2.225 ημέρες ασφάλισης ή 

o 750, από τις οποίες 300 μέσα στα 5 έτη που προηγούνται του έτους στο οποίο 

επήλθε η αναπηρία. 

• Σύνταξη γήρατος για άτομα με ειδικές αναπηρίες: εκτός από τις γενικές 

κατηγορίες των συντάξεων λόγω αναπηρίας, συντάξεις χορηγούνται και σε πρόσωπα 

που είναι ολικώς τυφλοί και σε πάσχοντες από ορισμένες ασθένειες ανεξαρτήτως 

ορίου ηλικίας. 

Για τη συνταξιοδότησή τους τα άτομα που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες πρέπει να έχουν 

ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67% και να έχουν συμπληρώσει 4.050 ημέρες ασφάλισης (ή 

15 χρόνια). 

Για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος τα διαστήματα χορήγησης επιδομάτων 

ασθένειας και ανεργίας συνυπολογίζονται με τις ημέρες ασφάλισης. 

Μπορείτε να μετατρέψετε τη σύνταξη λόγω αναπηρίας σε σύνταξη λόγω γήρατος εφόσον 

πληροίτε τα κριτήρια των 4.500 ημερών ασφάλισης και είστε 67 ετών. 

Οι συντάξεις που χορηγούνται σε ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80% 

απαλλάσσονται από τη φορολογία. 

Τι δικαιούμαι και πώς μπορώ να το διεκδικήσω; 
Το ύψος της αναπηρικής σύνταξης καθορίζεται με βάση τον βαθμό της αναπηρίας και τις 

αποδοχές πριν από την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση, ενώ σε ορισμένες μόνο 

περιπτώσεις συνεκτιμάται και το είδος της πάθησης. 

Ειδικότερα: 

• ο ασφαλισμένος που κρίνεται ανάπηρος με βαριά αναπηρία (80% και πάνω) 

δικαιούται πλήρες ποσό σύνταξης. 

• ο ασφαλισμένος που κρίνεται ανάπηρος με συνήθη αναπηρία (ποσοστό αναπηρίας 

67% έως 79,9%) δικαιούται το 75% του πλήρους ποσού της σύνταξης, εκτός εάν 

έχει πραγματοποιήσει 6.000 ημέρες ασφάλισης ή εάν η αναπηρία οφείλεται κυρίως 

σε ψυχική πάθηση, οπότε δικαιούται το πλήρες ποσό. 

• ο ασφαλισμένος που κρίνεται ανάπηρος με μερική αναπηρία (ποσοστό αναπηρίας 

50% έως 66,9%) δικαιούται το 50% της πλήρους σύνταξης, εκτός αν η αναπηρία 

του οφείλεται κυρίως σε ψυχική πάθηση, οπότε δικαιούται το 75% του πλήρους 

ποσού. 

Για να υποβάλετε αίτηση για σύνταξη αναπηρίας, πατήστε στο: 

https://www.efka.gov.gr/el/syntaxioychoi/elektronike-aitese-syntaxiodoteses 

https://www.efka.gov.gr/el/syntaxioychoi/elektronike-aitese-syntaxiodoteses
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Επεξήγηση όρων 
• Επαγγελματικές ασθένειες: ασθένειες που περιλαμβάνονται στον εθνικό κατάλογο 

επαγγελματικών ασθενειών, που μπορείτε να βρείτε εδώ.  

• Βαθμοί αναπηρίας: ένας ασφαλισμένος κρίνεται ότι πάσχει από σοβαρή αναπηρία 

όταν, ως αποτέλεσμα βλάβης, πάθησης είτε εξασθένησης σωματικής ή 

πνευματικής η οποία εμφανίστηκε ή επιδεινώθηκε μετά την ασφάλιση, για 

τουλάχιστον έναν χρόνο δεν μπορεί πλέον να κερδίζει περισσότερο από το 1/5 

των μέσων αποδοχών ενός εργαζόμενου στο επάγγελμά του. Ο ασφαλισμένος που 

δεν μπορεί να κερδίσει πάνω από το 1/3 λαμβάνει το 75% της σύνταξης ενώ αυτός 

που δεν μπορεί να κερδίσει πάνω από το 1/2 λαμβάνει το 50% της σύνταξης. 

• ΕΟΧ- Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος: συμμετέχοντα μέλη είναι η Νορβηγία, η 

Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 27 κράτη μέλη της. 

• ΚΕ.Π.Α.: το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) υπάγεται στη Διεύθυνση 

Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της διοίκησης του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ) και είναι αρμόδιο για την ενιαία υγειονομική κρίση όσον αφορά στον 

καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών 

φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, για 

τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας. 

Έγγραφα που μπορεί να χρειαστεί να συμπληρώσετε 
• https://www.efka.gov.gr/el/syntaxioychoi/elektronike-aitese-syntaxiodoteses  

• https://www.efka.gov.gr/el/menoy/kentro-pistopoieses-anaperias-kepa  

Μάθε τα δικαιώματά σου 
Έκδοση και ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Eπιτροπής: 

• Συνταξιοδότηση στο εξωτερικό: τα δικαιώματα που έχετε στο εξωτερικό ως πολίτης 

της ΕΕ  

Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσετε; 
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) 
Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων 

Αγίου Κωνσταντίνου 8 

10241 Αθήνα 

ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλ: +30 210 6783661 

Ιστοσελίδα: http://www.efka.gov.gr 

  

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%924%CE%A9%CE%A3%CE%9B-%CE%93%CE%982
https://www.efka.gov.gr/el/syntaxioychoi/elektronike-aitese-syntaxiodoteses
https://www.efka.gov.gr/el/menoy/kentro-pistopoieses-anaperias-kepa
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/retire-abroad/index_el.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/retire-abroad/index_el.htm
http://www.efka.gov.gr/


 

 

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στην Ελλάδα 

 

 

28 

 
 

 

 

 

Γήρας και επιζώντες 

  



 

 

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στην Ελλάδα 

 

 

29 

Συντάξεις γήρατος 

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις συντάξεις λόγω γήρατος 

στην Ελλάδα. 

Οι περίοδοι ασφάλισης που έχετε συμπληρώσει σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, του ΕΟΧ ή 

στην Ελβετία συνυπολογίζονται με τις περιόδους ασφάλισης που έχετε συμπληρώσει στην 

Ελλάδα και πρέπει να τις αναφέρετε σε κάθε αίτηση που υποβάλλετε. Αυτό ισχύει και για τα 

άτομα που εμπίπτουν στο εύρος της Συμφωνίας αποχώρησης μεταξύ του Ηνωμένου 

Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πότε μπορώ να διεκδικήσω; 
Για να δικαιούστε σύνταξη γήρατος πρέπει να είστε ορισμένης ηλικίας και να έχετε 

συμπληρώσει ορισμένο αριθμό ημερών ασφάλισης. Το δικαίωμα στη σύνταξη μπορεί να 

ασκηθεί οποτεδήποτε και έως τότε ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να συνεχίσει να 

εργάζεται. 

Το γενικό όριο ηλικίας είναι το 67ο έτος και ο ελάχιστος χρόνος ασφάλισης τα 15 έτη (4.500 

ημέρες εργασίας). Ως γενική προϋπόθεση πλήρους συνταξιοδότησης καθορίζεται η 

συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης (12.000 ημέρες εργασίας) και του 62ου έτους της ηλικίας. 

Επίσης, τα προστατευόμενα μέλη δικαιούνται υπό προϋποθέσεις ένα επιπλέον ποσό κάθε 

μήνα. 

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρώ; 
Πλήρης σύνταξη: πλήρη σύνταξη δικαιούστε εφόσον έχετε συμπληρώσει 40 έτη 

ασφάλισης (12.000 ημέρες ασφάλισης) και είστε 62 ετών ή εφόσον έχετε συμπληρώσει 15 

έτη ασφάλισης (4.500 ημέρες ασφάλισης) και είστε 67 ετών. 

Για τις γυναίκες: 12.000 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων οι 10.000 θα έχουν συμπληρωθεί 

από την 1/1/2013 και έπειτα, και στο 62ο έτος ηλικίας, όριο που θα αυξηθεί σταδιακά στα 

67 έτη μέχρι το 2022. 

Για τους άντρες: 10.000 ημέρες ασφάλισης και στο 67οέτος ηλικίας. 

Για τις μητέρες και τους χήρους πατέρες ανήλικων τέκνων: 5.500 ημέρες ασφάλισης και 

στο 67ο έτος ηλικίας. 

Μειωμένη σύνταξη: δικαιούστε μειωμένη σύνταξη εφόσον έχετε συμπληρώσει 

τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης και είστε 62 ετών. 

Επίσης, εάν ασφαλιστήκατε για πρώτη φορά μετά την 1/1/1993 δικαιούστε πρόωρη 

μειωμένη σύνταξη στα 62 έτη εάν είστε μητέρα ανήλικου ή ανάπηρου παιδιού και έχετε 

συμπληρώσει 20 έτη ασφάλισης (6.000 ημέρες εργασίας). 

Αν είστε ασφαλισμένος πριν την 1/1/1993 μπορείτε να λάβετε μειωμένη πρόωρη σύνταξη 

με τους ακόλουθους όρους: 

• στην ηλικία των 62 ετών εφόσον έχετε συμπληρώσει 15 χρόνια ασφάλισης (4.500 

ημέρες ασφάλισης) από τις οποίες οι 100 κατά τη διάρκεια των 5 ετών που 

προηγούνται της σύνταξης. 

• στην ηλικία των 62 ετών εάν είστε άντρας και έχετε συμπληρώσει 10.000 ημέρες 

ασφάλισης και στην ηλικία των 62 ετών, εάν είστε γυναίκα και έχετε συμπληρώσει 

12.000 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες 100 ανά έτος κατά τη διάρκεια των 5 ετών 

που προηγούνται της σύνταξης. 

• στην ηλικία των 62 εφόσον έχετε συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης (10.500 ημέρες 

ασφάλισης) από τις οποίες οι 7.500 σε βαριά και ανθυγιεινή εργασία. 

• στην ηλικία των 50 ετών εάν είστε μητέρα ή χήρος πατέρας με ανάπηρο παιδί και 

έχετε συμπληρώσει 18 έτη ασφάλισης (5.500 ημέρες ασφάλισης). 
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Τα διαστήματα χορήγησης αναπηρικής σύνταξης, επιδομάτων ασθένειας και ανεργίας 

συνυπολογίζονται, αν χρειάζεται, με τις ημέρες ασφάλισης για τη θεμελίωση του 

συνταξιοδοτικού δικαιώματος. 

Υπό ορισμένες συνθήκες, συνυπολογίζονται και τα πλασματικά έτη ασφάλισης. 

Οι συντάξεις υπόκεινται σε φορολογία. 

Τι δικαιούμαι και πώς μπορώ να το διεκδικήσω; 
Η κύρια σύνταξη περιλαμβάνει δύο μέρη: (α) την εθνική σύνταξη, η οποία δεν 

χρηματοδοτείται από τις εισφορές, αλλά απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό και (β) 

την ανταποδοτική σύνταξη, η οποία υπολογίζεται λαμβανομένων υπόψη των αποδοχών επί 

των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές από το 2002 μέχρι το μήνα υποβολής της αίτησης για 

σύνταξη καθώς και βάσει του ποσοστού αναπλήρωσης που αντιστοιχεί στο συνλικό χρόνο 

ασφάλισης. Χορηγείται σε μηνιαία βάση. 

Για να υποβάλετε αίτηση για σύνταξη γήρατος, πατήστε στο: 

https://www.efka.gov.gr/el/syntaxioychoi/elektronike-aitese-syntaxiodoteses 

Επεξήγηση όρων 
• Πλασματικά έτη ασφάλισης: συγκεκριμένες περίοδοι όπως οι σπουδές, οι απεργίες, 

η μαθητεία, η στρατιωτική θητεία, η φυλάκιση, οι γονικές άδειες κ.α. για τις οποίες 

καταβάλλονται εισφορές αναδρομικά. 

Έγγραφα που μπορεί να χρειαστεί να συμπληρώσετε 
• https://www.efka.gov.gr/el/syntaxioychoi/elektronike-aitese-syntaxiodoteses  

Μάθε τα δικαιώματά σου 
Έκδοση και ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 

• Συνταξιοδότηση στο εξωτερικό: τα δικαιώματα που έχετε στο εξωτερικό ως πολίτης 

της ΕΕ  

Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσετε; 
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) 
Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων 

Αγίου Κωνσταντίνου 8 

10241 Αθήνα 

ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλ: +30 2106744663 

Ιστοσελίδα: http://www.efka.gov.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.efka.gov.gr/el/syntaxioychoi/elektronike-aitese-syntaxiodoteses
https://www.efka.gov.gr/el/syntaxioychoi/elektronike-aitese-syntaxiodoteses
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/retire-abroad/index_el.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/retire-abroad/index_el.htm
http://www.efka.gov.gr/
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Συντάξεις λόγω θανάτου 

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις παροχές που δικαιούστε 

στην Ελλάδα στην περίπτωση θανάτου ενός μέλους της οικογενείας σας. 

Οι περίοδοι ασφάλισης που ο θανών έχει συμπληρώσει σε κράτος μέλος της ΕE, του ΕΟΧ 

και στην Ελβετία συνυπολογίζονται με τις περιόδους ασφάλισης που έχει συμπληρώσει στην 

Ελλάδα και πρέπει να τις αναφέρετε σε κάθε αίτηση που υποβάλλετε. Αυτό ισχύει και για τα 

άτομα που εμπίπτουν στο εύρος της Συμφωνίας αποχώρησης μεταξύ του Ηνωμένου 

Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τις εξής παροχές: 

• σύνταξη λόγω θανάτου/ σύνταξη επιζώντων 

• επίδομα για έξοδα κηδείας 

Πότε μπορώ να διεκδικήσω; 
Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, τα μέλη της οικογένειάς του έχουν 

δικαίωμα σύνταξης λόγω θανάτου υπό ορισμένες προϋποθέσεις. 

Συντάξεις λόγω θανάτου 

ο/Η επιζών/επιχούσα σύζυγος λαμβάνει σύντξαη λόγω θανάτου υπό τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

Χωρίς όριο ηλικίας. Η διάρκεια του γάμου πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 έτη, εκτός εάν: 

• ο θανών απεβίωσε από εργατικό ατύχημα ή ανθρωποκτονία· γεννιούνται ή 

υιοθετούνται παιδιά κατά τη διάρκεια του γάμου· 

• υπάρχει εγκυμοσύνη κατά τη στιγμή του θανάτου που οδηγεί σε ζωντανό παιδί. 

• Το ζευγάρι ξαναπαντρεύεται.Σε αυτή την περίπτωση, η διάρκεια και των δύο γάμων 

πρέπει να είναι 5 χρόνια ή περισσότερο και ο δεύτερος γάμος πρέπει να έχει διαρκέσει 

τουλάχιστον 6 μήνες κατά τη στιγμή του θανάτου. 

Οι συνθήκες είναι οι ίδιες για τους άνδρες και τις γυναίκες. 

Ο/Η επιζών/επιζώσα διαζευγμένος/η σύζυγος λαμβάνει σύνταξη εφόσον πληρούνται οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Πριν από το θάνατό του/της, ο/η πρώην σύζυγος όφειλε να καταβάλει διατροφή 

(δυνάμει δικαστικής απόφασης βάσει της σύμβασης μεταξύ των πρώην συζύγων). 

• Το διαζύγιο εγκρίθηκε με δικαστική απόφαση μετά από 10 χρόνια έγγαμης 

συμβίωσης. 

• Το διαζύγιο δεν οφείλεται σε σοβαρή παραβίαση του γάμου από το άτομο που ζητεί 

τη σύνταξη. 

• Ο/Η επιζών/επιζώσα σύζυγος δεν ξαναπαντρεύτηκε ή δεν σύναψε σύμφωνο 

συμβίωσης. 

• Το προσωπικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του ετήσιου 

ποσού της σύνταξης που χορηγείται από τον πρώην Οργανισμό Γεωργικών 

Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) στους μη ασφαλισμένους υπερήλικες συνταξιούχους. 

Οι σύντροφοι που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα 

παντρεμένα ζευγάρια όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, τις παροχές, τις υποχρεώσεις ή 

τους περιορισμούς. 

Σύνταξη ορφανού τέκνου: 

Τα νόμιμα, αναγνωρισμένα και υιοθετημένα τέκνα και όσοιθεωρούνται ότι φέρουν τις 

παραπάνω ιδιότητες πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
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• Να μην είναι παντρεμένοι και να είναι κάτω των 18 ετών. Το όριο αυτό μπορεί να 

παραταθεί μέχρι τα 24 έτη, εάν φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα 

ή το εξωτερικό ή εάν είναι εγγεγραμμένοι σε ινστιτούτο/κέντρο/σχολή 

επαγγελματικής κατάρτισης. 

• Να μην ήταν παντρεμένοι όταν αποβίωσε ο ασφαλισμένος και να μην ήταν ικανοί να 

ασκήσουν κάποια προσοδοφόρα επαγγελματική δραστηριότητα (εάν η αναπηρία 

εμφανίστηκε προτού κλείσουν τα 24 έτη). Στην περίπτωση αυτή, η σύνταξη 

εξακολουθεί να καταβάλλεται αφού κλείσουν τα 24 έτη. 

Έξοδα της κηδείας: η αποζημίωση καταβάλλεται κατά κανόνα, στη χήρα ή στο άτομο που 

επωμίστηκε τα έξοδα της κηδείας, ενώ η αποζημίωση δεν χορηγείται σε περίπτωση θανάτου 

συντηρούμενου μέλους. 

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρώ; 
Συντάξεις λόγω θανάτου: εάν ο θανών είχε συμπληρώσει 1.500 ημέρες ασφάλισης, εκ 

των οποίων οι 300 κατά τη διάρκεια των 5 ετών πριν την έλευση του θανάτου, τότε 

δικαιούστε τη σύνταξη επιζώντων. Οι συντάξεις υπόκεινται κατά κανόνα σε φορολογία. 

Επίδομα για έξοδα κηδείας: εάν ο θανών δεν ήταν συνταξιούχος, για να χορηγηθούν 

έξοδα κηδείας θα πρέπει να έχει συμπληρώσει 100 ημέρες ασφάλισης τον τελευταίο χρόνο 

πριν τον θάνατό του ή τους τελευταίους 15 μήνες της ζωής του, χωρίς να υπολογίζονται οι 

τελευταίοι 3 μήνες. 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε στο υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ 

που υπάγεστε είναι το βιβλιάριο υγείας του θανόντος, το πιστοποιητικό θανάτου, το 

ασφαλιστικό βιβλιάριο (εάν ο θανών ή η θανούσα εργαζόταν) ή η βεβαίωση διακοπής της 

σύνταξης (για δικαιούχο σύνταξης) και τα πρωτότυπα αποδείξεων του γραφείου τελετών. 

Τι δικαιούμαι και πώς μπορώ να το διεκδικήσω; 
Συντάξεις λόγω θανάτου 

Ο επιζών/Η επιζώσα σύζυγος λαμβάνει το 70% της σύνταξης την οποία δικαιούται να λάβει 

ή λάμβανε ο θανών. Εάν ο γάμος έλαβε χώρα μετάτη χορήγηση της σύνταξης γήρατος στον 

θανόντα συνταξιούχο, η σύνταξη επιζώντος μειώνεται κατά 1 έως 5%, βάσει τη διαφορά 

ηλικίας μεταξύ του θανόντος και του επιζώντος. 

Εάν υφίσταται επιζών/ώσακαι διαζευγμένος/ησύζυγος, το παραπάνω ποσό χορηγείται ως 

εξής: ο επιζών/η επιζώσα σύζυγος λαμβάνει 75% και ο/η διαζευγμένος/η σύζυγος με 

τουλάχιστον 10 έτη έγγαμου βίου λαμβάνει το 25%. 

Η παροχή υπόκειται σε εισοδηματικά κριτήρια (ιδίου εισοδήματος) μόνο για τους 

διαζευγμένους συζύγους (το προσωπικό μέσο μηνιαίο φορολογητέο εισόδημα δεν πρέπει να 

ξεπερνά το διπλάσιο του ποσού του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που χορηγεί ο 

ΟΠΕΚΑ (ήτοι 2*360=720 ευρώ). Καταβάλλεται κάθε μήνα, δεν υφίστανται επιπρόσθετες 

καταβολές ούτε μέγιστη διάρκεια της λήψης της παροχής. 

Κάθε παιδί λαμβάνει το 25% της σύνταξης του θανόντος γονέα. Εάν το παιδί έχει χάσει και 

τους δύο γονείς, λαμβάνει το διπλάσιο ποσό (50%).Η παροχή δεν υποβάλλεται σε 

αξιολόγηση πόρων. Καταβάλλεται κάθε μήνα και δεν υφίστανται επιπρόσθετες καταβολές. 

Για να υποβάλετε αίτηση για σύνταξη επιζώντος, πατήστε στο: 

https://www.efka.gov.gr/el/syntaxioychoi/elektronike-aitese-syntaxiodoteses 

Έξοδα κηδείας: πρόκειται για εφάπαξ επίδομα το οποίο ισοδυναμεί με το 8πλάσιο των 

αποδοχών αναφοράς της υψηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας. 

https://www.efka.gov.gr/el/elektronike-yperesia-pleromes-exodon-kedeias 

Έγγραφα που μπορεί να χρειαστεί να συμπληρώσετε 
https://www.efka.gov.gr/el/syntaxioychoi/elektronike-aitese-syntaxiodoteses 

https://www.efka.gov.gr/el/syntaxioychoi/elektronike-aitese-syntaxiodoteses
https://www.efka.gov.gr/el/elektronike-yperesia-pleromes-exodon-kedeias
https://www.efka.gov.gr/el/syntaxioychoi/elektronike-aitese-syntaxiodoteses
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Μάθε τα δικαιώματά σου 
Έκδοση και ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 

• Επίδομα θανάτου: τα δικαιώματα που έχετε στο εξωτερικό ως πολίτης της ΕΕ  

Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσετε; 
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) 
Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων 

Αγίου Κωνσταντίνου 8 

10241 Αθήνα 

ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλ: +30 2106744663 

Ιστοσελίδα: http://www.efka.gov.gr 

  

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/death-grants/index_el.htm
http://www.efka.gov.gr/
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Παροχές λόγω ελάχιστων πόρων διαβίωσης 

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις παροχές που δικαιούνται οι 

πολίτες με ελάχιστους πόρους διαβίωσης στην Ελλάδα. 

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τις εξής παροχές: 

• Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα 

• Στεγαστική συνδρομή 

• Επίδομα στέγασης 

• Δωρεάν πρόσβαση των ανασφαλίστων στο ΔημόσιοΣύστημα Υγείας 

• Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων 

Πότε μπορώ να διεκδικήσω; 
Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα: πρόκειται για ένα πρόγραμμα της κοινωνικής πρόνοιας 

που απευθύνεται στα νοικοκυριά που ζουν υπό συνθήκες απόλυτης φτώχειας και 

συμπληρώνει τις πολιτικές για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού. Το πρόγραμμα συνδυάζει εισοδηματική ενίσχυση (χρηματικές παροχές) και 

συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά για τα μέλη του νοικοκυριού, 

εφόσον πληρούνται ορισμένα κριτήρια. 

Στεγαστική συνδρομή: πρόκειται για επίδομα ενοικίου, το οποίο καταβάλλεται σε 

ανασφάλιστους και οικονομικά αδύναμους ηλικιωμένους άνω των 65 ετών που μένουν μόνοι 

τους ή με τον/την σύζυγό τους και οι οποίοι: 

• στερούνται ιδιόκτητης στέγης και μένουν σε σπίτι για το οποίο καταβάλλουν ενοίκιο 

• δεν διαθέτουν εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή προερχόμενο από την Ελλάδα ή το 

εξωτερικό ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία ικανά να τους παρέχουν τη δυνατότητα 

αντιμετώπισης των στεγαστικών δαπανών 

• συντρέχει περίπτωση οικονομικής αδυναμίας 

Αναφορικά με τα ανασφάλιστα ζεύγη θα πρέπει οι δυο σύζυγοι να είναι ανασφάλιστοι, και ο 

ένας τουλάχιστον να έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του. 

Επίδομα στέγασης: είναι ένα πρόγραμμα υποστήριξης εισοδήματος με στόχο να συνδράμει 

τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα που ζουν σε ενοικιαζόμενες πρώτες κατοικίες ώστε να 

καλύψουν το κόστος του ενοικίου. 

Δωρεάν πρόσβαση των ανασφαλίστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας: χορηγείται στα 

ανασφάλιστα άτομα, στα άτομα που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, στα άτομα που δεν 

διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα αλλά χρήζουν νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης διότι 

ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (όπως ανήλικες, έγκυες γυναίκες, άτομα με 

αναπηρία κτλ.). 

Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων: πρόκειται για ένα 

επίδομα που χορηγείται σε άτομα άνω των 67 ετών με χαμηλό εισόδημα που διαμένουν 

στην Ελλάδα και δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από το εξωτερικό ή 

οποιαδήποτε άλλη παροχή της κοινωνικής ασφάλισης ή πρόνοιας στην Ελλάδα. 

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρώ; 
Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα: χορηγείται στα νοικοκυριά, τα οποία πληρούν 

ταυτόχρονα όλες τις προϋποθέσεις εισοδηματικών, περιουσιακών κριτηρίων και διαμονής 

που ορίζει ο νόμος. 

Στεγαστική συνδρομή: αποτελεί μη ανταποδοτική παροχή που χορηγείται ύστερα από 

έλεγχο περιουσιακών και εισοδηματικών στοιχείων σε άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση 

οικονομικής αδυναμίας και δεν έχουν εισόδημα ή ακίνητη περιουσία που μπορούν να 

καλύψουν τις στεγαστικές τους ανάγκες. 
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Επίδομα στέγασης: οι δικαιούχοι πρέπει να είναι νόμιμα μόνιμοι κάτοικοι της χώρας πέντε 

έτη πριν από την υποβολή της αίτησης και πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια 

εισοδήματος και περιουσιακών στοιχείων. Για τους υπηκόους τρίτων χωρών απαιτείται 

ελάχιστη διάρκεια νόμιμης και μόνιμης κατοικίας δώδεκα ετών. 

Δωρεάν πρόσβαση ανασφαλίστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας: Ο δικαιούχος 

χρειάζεται να έχει Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης- AMKA ή Κάρτα Υγειονομικής 

Περίθαλψης Αλλοδαπού – ΚΥΠΑ 

Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων: μη ανταποδοτική 

παροχή για άτομα άνω των 67 ετών, τα οποία διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα 

για 15 συναπτά έτη και πληρούν ορισμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. 

Τι δικαιούμαι και πώς μπορώ να το διεκδικήσω; 
Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα:για μονοπρόσωπα νοικοκυριά: 200 ευρώ το μήνα. Για 

κάθε επιπλέον ενήλικα του νοικοκυριού: προσαύξηση του εγγυημένου ποσού κατά 100 

ευρώ το μήνα. Για κάθε επιπλέον ανήλικο του νοικοκυριού: προσαύξηση του εγγυημένου 

ποσού κατά 50 ευρώ το μήνα. Το ανώτατο όριο του εγγυημένου μηνιαίου ποσού είναι 900 

ευρώ, ανεξαρτήτως της δομής του νοικοκυριού. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται από τους 

δήμους. 

Στεγαστική συνδρομή: το επίδομα ανέρχεται έως του ποσού των 362 ευρώ τον μήνα.Το 

πρόγραμμα υλοποιείται από τους δήμους. Για να αιτηθείτε τη χορήγηση του επιδόματος 

πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια προνοιακή υπηρεσία του δήμου σας προσκομίζοντας 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Επίδομα στέγασης: η επιδότηση ενοικίου είναι 70 ευρώ το μήνα για μονομελή οικογένεια, 

ενώ για κάθε πρόσθετο μέλος (ενήλικο ή ανήλικο) αυτό το ποσό προσαυξάνεται κατά 35 

ευρώ το μήνα. Το συνολικό ποσό του επιδόματος ενοικίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 210 

ευρώ το μήνα, ανεξάρτητα από τη σύνθεση του νοικοκυριού. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται 

από τους δήμους. 

Δωρεάν πρόσβαση ανασφαλίστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας: οι δικαιούχοι έχουν 

πρόσβαση σε νοσηλευτική και ιατρική περίθαλψη, καθώς και σε φαρμακευτικά προϊόντα. 

Μπορούν να απευθυνθούν στα δημόσια νοσοκομεία. 

Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων:ανέρχεται σε 360 

ευρώ, τα οποία χορηγούνται μηνιαίως από τον ΟΠΕΚΑ. 

Έγγραφα που μπορεί να χρειαστεί να συμπληρώσετε 
Για το Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα: https://opeka.gr/elachisto-engyimeno-eisodima-

kea/ 

Για το Επίδομα Στέγασης: https://www.epidomastegasis.gr/pub/Home/Info 

Για το Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων: 

https://opeka.gr/anasfalistoi-yperilikes/ilektronikes-ypiresies/ 

Μάθε τα δικαιώματά σου 
Οι παρακάτω σύνδεσμοι καθορίζουν νομικά τα δικαιώματά σας, δεν αποτελούν ιστοσελίδες 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν αντιπροσωπεύουν την άποψη της Επιτροπής: 

• Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  

• Πρόσβαση των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας  

Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσετε; 
Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) 

Πατησίων 30, 

101 70 Αθήνα 

ΕΛΛΑΔΑ 

https://opeka.gr/elachisto-engyimeno-eisodima-kea/
https://opeka.gr/elachisto-engyimeno-eisodima-kea/
https://www.epidomastegasis.gr/pub/Home/Info
https://opeka.gr/anasfalistoi-yperilikes/ilektronikes-ypiresies/
https://ypergasias.gov.gr/koinoniki-allilengyi/ilikiomenoi/
http://www.moh.gov.gr/articles/health/anaptyksh-monadwn-ygeias/3999-prosbash-twn-anasfalistwn-sto-dhmosio-systhma-ygeias
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Τηλ.: +30 213 -15 19 300 

Ιστοσελίδα: https://opeka.gr/ 

Υπουργείο Εργασίαςκαι Κοινωνικών Υποθέσεων 

Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία 

Σταδίου 29 

101 10 Αθήνα 

ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλ: +30 2131516842, 1516752 

Ιστοσελίδα: https://ypergasias.gov.gr/ 

 

Παροχές μακροχρόνιας φροντίδας 

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις παροχές μακροχρόνιας 

φροντίδας στην Ελλάδα. 

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για: 

• το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» 

• το πρόγραμμα «Κατ’ οίκον φροντίδα συνταξιούχων» 

• τα Κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) 

• τα Κέντρα ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) 

Πότε μπορώ να διεκδικήσω; 
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ξεχωριστό καθεστώς μακροχρόνιας φροντίδας. Υλοποιούνται, 

όμως, διάφορα προγράμματα φροντίδας ηλικιωμένων. 

Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»: παρέχει υπηρεσίες κατ' οίκον σε ηλικιωμένους που 

μένουν μόνοι τους συνέχεια ή κάποιες ώρες της ημέρας και δεν μπορούν να φροντίσουν 

επαρκώς τον εαυτό τους, αλλά και σε ανθρώπους με αναπηρίες που βιώνουν καταστάσεις 

απομόνωσης, αποκλεισμού ή οικογενειακής κρίσης. 

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» περιλαμβάνει ακόμα δύο προγράμματα, το πρόγραμμα 

«Κατ' οίκον κοινωνική φροντίδα» που απευθύνεται σε ανασφάλιστους ηλικιωμένους και 

ανθρώπους με αναπηρίες, και το πρόγραμμα «Κατ' οίκον νοσηλεία» που στοχεύει στη 

μετανοσοκομειακή νοσηλεία και ανάρρωση του ασθενούς στο δικό του χώρο. 

Πρόγραμμα «Κατ' οίκον φροντίδα συνταξιούχων»: μπορείτε να επωφεληθείτε από το 

πρόγραμμα εάν είστε συνταξιούχος λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου των φορέων 

ασφάλισης που εντάχθηκαν στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-

ΕΦΚΑ). Επίσης, δικαιούχοι είναι και οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου 

του Δημοσίου καθώς και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες του πρώην ΟΓΑ, οι οποίοι 

αντιμετωπίζουν πρόσκαιρα ή μόνιμα προβλήματα υγείας ή αναπηρίας. Θα πρέπει να μένετε 

μόνοι σας ή με σύζυγο ή άλλο πρόσωπο που πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις υπαγωγής στο 

πρόγραμμα. 

Η κατάσταση της υγείας σας πρέπει να καθιστά αδύνατη την αυτοεξυπηρέτησή σας ή την 

κάλυψη των καθημερινών σας αναγκών. Το πρόγραμμα δεν καλύπτει συνταξιούχους που 

διαμένουν σε δομές κλειστής φροντίδας του δημοσίου, ιδιωτικού ή εθελοντικού τομέα ή σε 

μονάδες νοσηλείας του Ε.Σ.Υ. ή σε ιδιωτικές κλινικές. 

Κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.): μονάδες ημερήσιας φιλοξενίας 

ηλικιωμένων ατόμων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (λόγω κινητικών 

δυσκολιών, άνοιας κλπ.) και τα μέλη της οικογένειάς τους αδυνατούν να τους παρέχουν 

φροντίδα είτε γιατί εργάζονται είτε γιατί αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά 

προβλήματα ή προβλήματα υγείας. 

https://opeka.gr/
https://ypergasias.gov.gr/
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Κέντρα ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.): ο θεσμός των Κ.Α.Π.Η. 

απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους άνω των 60 ετών της περιοχής όπου λειτουργεί το 

Κέντρο, ανεξάρτητα από την οικονομική και κοινωνική τους κατάσταση. 

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρώ; 
• Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»: η πρόσβαση στο πρόγραμμα επιτρέπεται με βάση 

εισοδηματικά κριτήρια. 

• Κατ' οίκον φροντίδα συνταξιούχων: τα κριτήρια επιλεξιμότητας συνδέονται με την 

ηλικία, το εισόδημα, την οικογενειακή κατάσταση, την κατάσταση της υγείας και την 

προσωρινή ή μόνιμη φύση της εξάρτησης. 

• Κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η):δεν υπάρχουν πρόσθετες 

προϋποθέσεις. 

• Κέντρα ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.): δεν ορίζονται κοινωνικά ή 

οικονομικά κριτήρια. 

Τι δικαιούμαι και πώς μπορώ να το διεκδικήσω; 
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»: σας παρέχονται πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας από 

τον νοσηλευτή του προγράμματος και οι οποίες αφορούν σε κατ' οίκον επισκέψεις για τη 

μέτρηση και καταγραφή της πίεσης κ.λπ., τη συνταγογράφηση των φαρμάκων καθώς και 

συνοδεία σε νοσοκομεία για τις προγραμματισμένες εξετάσεις σας. 

Παράλληλα, ο/η οικογενειακός/ή βοηθός του προγράμματος αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση 

εξωτερικών εργασιών, την προμήθεια με είδη άμεσης ανάγκης, καθώς και την καθαριότητα 

του σπιτιού. Μια επιπλέον αρμοδιότητα των οικογενειακών βοηθών, είναι η προσφορά 

συντροφιάς. 

Το πρόγραμμα «Κατ' οίκον νοσηλεία» στοχεύει επίσης στη νοσηλεία και στην ανάρρωση των 

ηλικιωμένων στο σπίτι τους. 

Το πρόγραμμα υλοποιείται υπό την αιγίδα των κατά τόπους δημοτικών αρχών ολόκληρης 

της χώρας, όπου καταθέτετε την αίτησή σας. 

Πρόγραμμα «Κατ’ οίκον φροντίδα συνταξιούχων»: στοχεύει στη συστηματική παροχή 

υπηρεσιών κοινωνικής εργασίας, ψυχοκοινωνικής στήριξης, νοσηλευτικής φροντίδας, 

φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και οικιακής βοήθειας καθώς και στη διευκόλυνση των 

ηλικιωμένων και των αναπήρων να συμμετέχουν σε πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, κοινωνικές 

και θρησκευτικές δραστηριότητες. 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πρόγραμμα πρέπει να υποβάλετε αίτηση στο 

υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ της περιοχής σας, ύστερα από τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. 

Κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.): λειτουργούν σε ειδικά 

διαμορφωμένους χώρους σε καθημερινή βάση και μπορούν να φιλοξενούν ηλικιωμένους 

για μικρό χρονικό διάστημα της ημέρας παρέχοντάς τους υπηρεσίες φροντίδας (καθημερινή 

υγιεινή και νοσηλευτική), ψυχαγωγίας και δημιουργικής απασχόλησης. 

Κέντρα ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.): παρέχουν ποικίλες ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες, ιατρική φροντίδα, φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία, κοινωνική εργασία, 

οδηγίες για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη.Τα Κ.Α.Π.Η. λειτουργούν υπό 

την αιγίδα των δημοτικών αρχών σε όλη την Ελλάδα. 

Μάθε τα δικαιώματά σου 
Ο παρακάτω σύνδεσμος καθορίζει νομικά τα δικαιώματά σας, δεν αποτελεί ιστοσελίδα της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν αντιπροσωπεύει την άποψη της Επιτροπής: 

• Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  

https://ypergasias.gov.gr/koinoniki-allilengyi/ilikiomenoi/
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Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσετε; 
Δήμοι 

Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) 

Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων 

Αγίου Κωνσταντίνου 8 

10241 Αθήνα 

ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλ: +30 210 6783661 

Ιστοσελίδα: http://www.efka.gov.gr 

  

http://www.efka.gov.gr/
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Παροχές ασφάλισης ανεργίας και βοηθήματα ανεργίας 

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις παροχές που δικαιούνται οι 

άνεργοι στην Ελλάδα. Όλοι οι ασφαλισμένοι μισθωτοί καλύπτονται για τον κίνδυνο της 

ανεργίας. 

Ωστόσο πρέπει να πληροίτε ορισμένες προϋποθέσεις για να λάβετε τις παροχές ασφάλισης 

ανεργίας και/ή τα βοηθήματα ανεργίας. Εφόσον χρειαστεί, μπορούν να συνυπολογιστούν οι 

περίοδοι ασφάλισης σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ισχύει και για τα 

άτομα που εμπίπτουν στο εύρος της Συμφωνίας αποχώρησης μεταξύ του Ηνωμένου 

Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες για τις εξής παροχές: 

• επίδομα ανεργίας 

• ειδικό εποχικό βοήθημα 

• επίδομα μακροχρονίως ανέργων 

• Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στο Μητρώο Ανέργων 

• Ειδικό βοήθημα μετάτηλήξητης επιδότησηςλόγω ανεργίας 

Πότε μπορώ να διεκδικήσω; 
Η ενίσχυση στους ανέργους στην Ελλάδα παρέχεται κυρίως μέσω επιδόματος ανεργίας. 

Επίδομα ανεργίας: χορηγείται από τον ΟΑΕΔ σε εργαζόμενους που έχουν ασφαλιστεί για 

τον κίνδυνο της ανεργίας που απολύθηκαν ή έληξε η σύμβαση εργασίας τους, είναι 

εγγεγραμμένοι σε γραφείο ευρέσεως εργασίας και είναι διατεθειμένοι και ικανοί να 

εργαστούν. Η διάρκεια του επιδόματος ανεργίας μπορεί να επεκταθεί για τους μεγαλύτερους 

σε ηλικία ανέργους. http://www.oaed.gr/paroches-anergias 

Ειδικό Εποχικό βοήθημα: ορισμένες επαγγελματικές δραστηριότητες δεν μπορούν να 

ασκηθούν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Για τους εργαζόμενους στις επαγγελματικές 

κατηγορίες που χαρακτηρίζονται από «εποχικότητα» της απασχόλησης έχει καθιερωθεί το 

ειδικό εποχικό βοήθημα που καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ για το διάστημα που δεν μπορούν 

να ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα. 

Οι εποχικά εργαζόμενοι πρέπει να είναι ασφαλισμένοι στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και να παρέχουν την εργασία τους στην Ελλάδα. Ειδικό 

εποχικό βοήθημα δικαιούνται κυρίως οι εργαζόμενοι στον οικοδομικό κλάδο, οι μισθωτοί 

τουριστικών-επισιτιστικών επαγγελμάτων και ορισμένες κατηγορίες μισθωτών σε 

καλλιτεχνικά επαγγέλματα. 

Το ίδιο βοήθημα χορηγείται επίσης και στους μισθωτούς της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, 

εφόσον είναι ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ και παρέχουν την εργασία τους σε επιχειρήσεις με 

έδρα στην Ελλάδα και δραστηριότητες σε μια ή περισσότερες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα, επισκεφτείτε 

τη σελίδα http://www.oaed.gr/eidiko-epochiko-boethema 

Επίδομα μακροχρονίως ανέργων: για πληροφορίες σχετικά με το επίδομα μακροχρονίως 

ανέργων ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ: http://www.oaed.gr/epidoma-

makrochronios-anergon1 

Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στο Μητρώο Ανέργων: εάν ο αιτών/-

ούσα του επιδόματος ανεργίας δεν πληροί τις προϋποθέσεις και εφόσον είναι ασφαλισμένος 

για τουλάχιστον 60 ημέρες και παραμένει εγγεγραμμένος/-η ως άνεργος/-η για χρονική 

περίοδο 3 μηνών, τότε του/της χορηγείται το επίδομα Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην 

ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ: http://www.oaed.gr/trimene-paramone 

Ειδικό βοήθημα μετάτηλήξητης επιδότησης λόγω ανεργίας: όταν το επίδομα ανεργίας 

έχει λήξει και εφόσον α) δεν περιλαμβάνεται στις επαγγελματικές κατηγορίες που είναι 

«εποχικής» φύσης και β) ο αιτών/-ούσα εξακολουθεί να είναι άνεργος/-η κατά τον επόμενο 

http://www.oaed.gr/paroches-anergias
http://www.oaed.gr/eidiko-epochiko-boethema
http://www.oaed.gr/epidoma-makrochronios-anergon1
http://www.oaed.gr/epidoma-makrochronios-anergon1
http://www.oaed.gr/trimene-paramone
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μήνα, του/της χορηγείται το βοήθημα (εφάπαξ).Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην 

ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ:http://www.oaed.gr/lexe-tes-taktikes 

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρώ; 
Επίδομα ανεργίας: πρέπει να έχετε εργαστεί για διάστημα τουλάχιστον 125 ημερών εντός 

των 14 μηνών που προηγούνται της διακοπής της εργασίας σας χωρίς να λαμβάνονται 

υπόψη οι τελευταίοι 2 μήνες ή για διάστημα τουλάχιστον 200 ημερών εντός των 2 ετών που 

προηγούνται της διακοπής της εργασίας σας χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι τελευταίοι 2 

μήνες. 

Εάν επιδοτείστε για πρώτη φορά πρέπει να έχετε καταβάλει εισφορές που αντιστοιχούν σε 

80 ημέρες ασφάλισης για κάθε έτος κατά τα δύο έτη που προηγούνται της επιδότησής σας. 

Οι άνεργοι άνω των 49 ετών μπορούν να συνεχίσουν να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας για 

διάστημα 12 μηνών εφόσον έχουν εργαστεί για 210 ημέρες εντός των 14 μηνών που 

προηγούνται της διακοπής της εργασίας (οι δύο τελευταίοι μήνες εξαιρούνται από την 

περίοδο αναφοράς). 

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα: το επίδομα καταβάλλεται εφάπαξ σε ετήσια βάση και το ύψος 

του εξαρτάται από τον επαγγελματικό κλάδο στον οποίο ανήκει ο δικαιούχος. Για να λάβετε 

το εποχικό βοήθημα πρέπει να αποδείξετε ότι έχετε πραγματοποιήσει το ημερολογιακό έτος 

που προηγείται του έτους καταβολής τού βοηθήματος τουλάχιστον 50 έως 240 ημέρες 

ασφάλισης στον κλάδο σας (ο αριθμός ποικίλει ανάλογα με το επαγγελματικό πεδίο) και όχι 

πάνω από 240 ημερομίσθια. Ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν για τους οικοδόμους. 

Αν έχετε εργαστεί σε άλλους κλάδους μπορείτε να λάβετε το εποχικό βοήθημα υπό την 

προϋπόθεση ότι το προηγούμενο έτος δεν έχετε πραγματοποιήσει σε άλλους κλάδους 

περισσότερα ημερομίσθια απ’ ότι στον κλάδο του εποχικού σας επαγγέλματος. 

Με εξαίρεση τους απασχολούμενους στον οικοδομικό κλάδο, οι λοιπές κατηγορίες δεν 

δικαιούνται το ειδικό εποχικό βοήθημα εάν πληρούν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης 

(επίδομα ανεργίας).Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ: 

http://www.oaed.gr/eidiko-epochiko-boethema 

Επίδομα μακροχρονίως ανέργων: για πληροφορίες σχετικά με το επίδομα μακροχρονίως 

ανέργων ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ: http://www.oaed.gr/sychnes-eroteseis-

epidomata-paroches. Πληροφορίες διαθέσιμες επίσης στο: http://www.oaed.gr/epidoma-

makrochronios-anergon1 

Ειδικό βοήθημα μετά από περίοδο αναμονής τριών μηνών στο μητρώο ανέργων: 

θα πρέπει να έχετε δουλέψει τουλάχιστον 60 ημέρες κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού 

έτους που προηγείται της περιόδου των τριών μηνών. Δεν πρέπει να υπόκεισθε στις 

κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 22 του Ν. 1836/89 (εργαζόμενοι του 

κατασκευαστικού τομέα, μουσικοί, ηθοποιοί, λιθοξόοι κτλ.) και το καθαρό οικογενειακό σας 

εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 12.032,28 ευρώ (το ποσό αυτό δέχεται 

προσαύξηση 293,47 ευρώ κάθε ημερολογιακό έτος).Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην 

ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ: http://www.oaed.gr/trimene-paramone 

Ειδικό βοήθημα μετά τη λήψη του επιδόματος ανεργίας: έχετε λάβει το επίδομα 

ανεργίας, το οποίο έλαβε τέλος. Δεν πρέπει να υπόκεισθε στις κατηγορίες που αναφέρονται 

στο άρθρο 22 του Ν. 1836/1989 (εργαζόμενοι του κατασκευαστικού τομέα, μουσικοί, 

ηθοποιοί, λιθοξόοι κτλ.) και το καθαρό οικογενειακό σας εισόδημα δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει τα 12.032,28 ευρώ (το ποσό αυτό δέχεται προσαύξηση 293,47 ευρώ κάθε 

ημερολογιακό έτος).Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ: 

http://www.oaed.gr/lexe-tes-taktikes 

Όλα τα επιδόματα υπόκεινται σε φορολογία στην περίπτωση που το ετήσιο ατομικό εισόδημα 

υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ. 

http://www.oaed.gr/lexe-tes-taktikes
http://www.oaed.gr/eidiko-epochiko-boethema
http://www.oaed.gr/sychnes-eroteseis-epidomata-paroches
http://www.oaed.gr/sychnes-eroteseis-epidomata-paroches
http://www.oaed.gr/epidoma-makrochronios-anergon1
http://www.oaed.gr/epidoma-makrochronios-anergon1
http://www.oaed.gr/trimene-paramone
http://www.oaed.gr/lexe-tes-taktikes
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Τι δικαιούμαι και πώς μπορώ να το διεκδικήσω; 
• Επίδομα ανεργίας: το βασικό μηνιαίο επίδομα ανέρχεται στα 399,25 ευρώ τον μήνα 

ενώ για κάθε μέλος της οικογένειας προσαυξάνεται κατά 10%. 

Η διάρκεια χορήγησης του επιδόματος εξαρτάται από το πόσες ημέρες εργασίας έχει 

πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στα προαναφερόμενα κρίσιμα χρονικά διαστήματα 

(14μηνο ή διετία), όπως φαίνεται στονιστότοποτου ΟΑΕΔ. 

Για να λάβετε το επίδομα ανεργίας, πρέπει να εγγραφείτε στο τοπικό κατάστημα του ΟΑΕΔ 

και να συμπληρώσετε αίτηση για τα επιδόματα εντός 60 ημερών από την ημέρα που μείνατε 

άνεργοι. 

• Ειδικό Εποχικό Βοήθημα: το εποχικό βοήθημα καταβάλλεται εφάπαξ μία φορά τον 

χρόνο. Το ύψος του εξαρτάται από την κοινωνική και επαγγελματική κλάση του 

δικαιούχου.Για πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ: 

http://www.oaed.gr/eidiko-epochiko-boethema  

• Επίδομα μακροχρονίως ανέργων: για πληροφορίες σχετικά με το επίδομα 

μακροχρονίως ανέργων ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ: 

http://www.oaed.gr/epidoma-makrochronios-anergon1  

• Ειδικό βοήθημα μετά από περίοδο αναμονής τριών μηνών στο μητρώο 

ανέργων: εφάπαξ πληρωμή 15 ημερήσιων αποδοχών επιδόματος ανεργίας (15* 

15,97= 239,55 ευρώ). Για πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ: 

http://www.oaed.gr/trimene-paramone  

• Ειδικό βοήθημα μετά τη λήψη του επιδόματος ανεργίας: εφάπαξ πληρωμή 13 

ημερήσιων αποδοχών επιδόματος ανεργίας (13* 15,97=207,61 ευρώ). Για 

πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ: http://www.oaed.gr/lexe-tes-

taktikes  

Έγγραφα που μπορεί να χρειαστεί να συμπληρώσετε 
• Αίτηση για επίδομα ανεργίας  

Μάθε τα δικαιώματά σου 
Ο παρακάτω σύνδεσμος καθορίζει νομικά τα δικαιώματά σας, δεν αποτελεί ιστοσελίδα της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν αντιπροσωπεύει την άποψη της Επιτροπής: 

• Τα επιδόματα ανεργίας  

Έκδοση και ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 

• Η Ευρώπη σου: Ανεργία και παροχές  

Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσετε; 
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) 
Διεύθυνση Ασφάλισης 

Τμήμα Διμερών Συμβάσεων και Εφαρμογής Κοινοτικών Κανονισμών 

Εθνικής Αντίστασης 8 

17342 Άνω Καλαμάκι 

ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλ: 11320 (Τηλεφωνικό Κέντρο) 

Συχνές Ερωτήσεις: http://www.oaed.gr/sychnes-eroteseis-epidomata-paroches 

Ιστότοπος: http://www.oaed.gr/ 

  

http://www.oaed.gr/sychnes-eroteseis-epidomata-paroches
http://www.oaed.gr/eidiko-epochiko-boethema
http://www.oaed.gr/epidoma-makrochronios-anergon1
http://www.oaed.gr/trimene-paramone
http://www.oaed.gr/lexe-tes-taktikes
http://www.oaed.gr/lexe-tes-taktikes
http://www.oaed.gr/e-yperesies/oaed-anergoi
http://www.oaed.gr/sychnes-eroteseis-epidomata-paroches
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/index_el.htm
http://www.oaed.gr/sychnes-eroteseis-epidomata-paroches
http://www.oaed.gr/
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Συνυπολογισμός χρόνου ασφάλισης στο εξωτερικό 

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις κοινωνικές παροχές που 

δικαιούστε όταν μετακινείστε εντός της ΕΕ, του ΕΟΧ και στην Ελβετία. 

Για το Ηνωμένο Βασίλειο, κάθε περίπτωση πρέπει να αξιολογηθεί ξεχωριστά για να 

προσδιοριστεί εάν ένα άτομο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 30 της συμφωνίας 

αποχώρησης και έτσι ισχύουν οι κανονισμοί συντονισμού της ΕΕ ή εάν εμπίπτουν στο πεδίο 

των καταστάσεων που περιγράφονται στο άρθρο 32 του τη συμφωνία αποχώρησης ή / και 

εμπίπτουν στην εθνική νομοθεσία και το πρωτόκολλο για τον συντονισμό της κοινωνικής 

ασφάλισης που επισυνάπτεται στη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας. 

Κοινωνική ασφάλιση και ευρωπαϊκοί κανονισμοί 
Εάν εργάζεστε σε κράτος μέλος της ΕΕ, του ΕΟΧ ή στην Ελβετία -χώρες που δεσμεύονται 

από τους σχετικούς κανονισμούς της ΕΕ- τότε αυτό που ισχύει ως γενικός κανόνας είναι ότι 

δεν θα υπάγεστε πλέον στο ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και επομένως για εσάς 

θα ισχύουν οι κανόνες της νέας χώρας διαμονής. 

Εάν έχετε ζήσει, εργαστεί και/ή καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές σε κράτος μέλος της ΕΕ, 

του ΕΟΧ ή στην Ελβετία (κράτη που δεσμεύονται από τους σχετικούς κανονισμούς της ΕΕ) 

ο χρόνος διαμονής σας σε αυτές τις χώρες, οι περίοδοι που έχετε εργαστεί και οι εισφορές 

που έχετε καταβάλει, μπορούν να συμψηφιστούν με τις περιόδους ασφάλισής σας στην 

Ελλάδα για τον υπολογισμό των παροχών που δικαιούστε. 

Ποιες παροχές επηρεάζονται; 
Η δυνατότητα να συμψηφίσετε τις εισφορές που έχετε καταβάλει σε οποιοδήποτε από τα 

κράτη μέλη της ΕΕ, του ΕΟΧ και στην Ελβετία ισχύει για τις ακόλουθες παροχές: 

• υγειονομική περίθαλψη 

• παροχές μητρότητας/ισοδύναμες παροχές πατρότητας 

• συντάξεις γήρατος 

• συντάξεις αναπηρίας 

• συντάξεις επιζώντων 

• επίδομα ανεργίας 

• ειδικό εποχικό βοήθημα 

Τι πρέπει να κάνω; 
Εάν εργαστήκατε σε άλλη χώρα και επιστρέφετε στην Ελλάδα, πρέπει να φέρετε μαζί σας: 

ένα αρχείο με τις ασφαλιστικές σας εισφορές χρησιμοποιώντας τα έντυπα Ε104 και U1 

(πρώην Ε301) τα οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από το τοπικό παράρτημα του 

ασφαλιστικού φορέα της χώρας στην οποία εργαστήκατε και να τα υποβάλετε στον 

ασφαλιστικό φορέα σας στην Ελλάδα και στον ΟΑΕΔ αντίστοιχα. 

Εάν επιθυμείτε να μεταβείτε στην Ελλάδα προς αναζήτηση εργασίας και έχετε λάβει παροχές 

ανεργίας από χώρες της ΕΕ, του ΕΟΧ ή από την Ελβετία για διάστημα 4 εβδομάδων, μπορείτε 

να τις μεταφέρετε στην Ελλάδα για διάστημα 3 έως 6 μηνών. Χρειάζεται να φέρετε μαζί σας 

ένα συμπληρωμένο έντυπο U2 (πρώην Ε303) και να το υποβάλετε στον ΟΑΕΔ. 

Έγγραφα που μπορεί να χρειαστεί να συμπληρώσετε 
• Έντυπα Ε104 και U1 (πρώην Ε301) 

• Έντυπο U2 (πρώην Ε303) 
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Μάθε τα δικαιώματά σου 
Έκδοση και ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Eπιτροπής: 

• Συντονισμός κοινωνικής ασφάλισης σε επίπεδο ΕΕ  

Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσετε; 
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) 
Διεύθυνση Ασφάλισης 

Τμήμα Διμερών Συμβάσεων και Εφαρμογής Κοινοτικών Κανονισμών 

Εθνικής Αντίστασης 8 

17342 Άνω Καλαμάκι 

ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλ: 11320 (Τηλεφωνικό Κέντρο) 

Συχνές Ερωτήσεις: http://www.oaed.gr/sychnes-eroteseis-epidomata-paroches 

Ιστοσελίδα: http://www.oaed.gr/ 

  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=el
http://www.oaed.gr/sychnes-eroteseis-epidomata-paroches
http://www.oaed.gr/
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Τι είναι «μόνιμος 

κάτοικος» 
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Mόνιμη κατοικία 

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη «μόνιμη κατοικία» στην 

Ελλάδα, προϋπόθεση την οποία πρέπει να πληροίτε για να έχετε δικαίωμα σε κάποιες 

κατηγορίες κοινωνικών παροχών. 

Είμαι μόνιμος κάτοικος; 
Ο όρος «μόνιμη κατοικία» σημαίνει ότι κάποιος/κάποια έχει εγκατασταθεί πραγματικά στην 

Ελλάδα και έχει το κέντρο της δραστηριοτήτων του, των επαγγελματικών του 

συμφερόντων, των διαπροσωπικών του σχέσεων και της εν γένει ζωής του στην Ελλάδα. 

Επίσης, το εν λόγω πρόσωπο πρέπει να έχει τη βούληση να παραμείνει για εύλογο χρονικό 

διάστημα στην Ελλάδα. 

Μεταξύ άλλων, οι παράγοντες οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη ώστε να διαπιστωθεί αν ένα 

άτομο είναι μόνιμος κάτοικος είναι οι εξής: 

• το πρόσωπο να έχει ως κατοικία τον τόπο της κύριας και μόνιμης εγκατάστασής του 

• να μην έχει περισσότερες από μία μόνιμες κατοικίες 

• αν δεν μπορεί να αποδειχθεί η τελευταία κατοικία του προσώπου, ως κατοικία 

θεωρείται ο τόπος διαμονής του 

Ένα πρόσωπο πρέπει να έχει τη μόνιμη κατοικία του στην Ελλάδα όταν κάνει αίτηση για τις 

ακόλουθες παροχές: 

• ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων 

• ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων 

Η προϋπόθεση της μόνιμης κατοικίας για αυτές τις παροχές ισχύει για όλους τους αιτούντες, 

συμπεριλαμβανομένων των Ελλήνων πολιτών. Σε γενικές γραμμές, εάν ζείτε πολλά χρόνια 

στην Ελλάδα δεν θα δυσκολευτείτε να αποδείξετε ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις της 

«μόνιμης κατοικίας». 

Μάθε τα δικαιώματά σου 
Έκδοση και ιστοσελίδα της ΕυρωπαϊκήςEπιτροπής: 

• Μόνιμη διαμονή (> 5 έτη) για υπηκόους της ΕΕ  

 

 

https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/documents-formalities/eu-nationals-permanent-residence/index_el.htm


  

  

Επικοινωνήστε με την ΕΕ 

Αυτοπροσώπως 

Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν εκατοντάδες κέντρα πληροφόρησης Europe Direct. 

Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του πλησιέστερου σε σας κέντρου στον δικτυακό τόπο 

europa.eu/european-union/contact_el 

Τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Η Europe Direct είναι μια υπηρεσία που απαντά στις ερωτήσεις σας για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με αυτήν την υπηρεσία: 

— καλώντας ατελώς τον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11 (ορισμένα δίκτυα τηλεφωνίας 

ενδέχεται να χρεώνουν τις κλήσεις αυτές),  

— καλώντας τον αριθμό +32 22999696 ή  

— μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον δικτυακό τόπο europa.eu/european-

union/contact_el 

 

Βρείτε πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ 

Στο διαδίκτυο 

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ είναι 

διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο Europa: europa.eu/european-union/index_el 

Στις εκδόσεις της ΕΕ 

Μπορείτε να τηλεφορτώσετε ή να παραγγείλετε δωρεάν και επί πληρωμή εκδόσεις της ΕΕ 

στην ακόλουθη διεύθυνση: publications.europa.eu/el/publications. Μπορείτε να ζητήσετε 

πολλαπλά αντίγραφα δωρεάν εκδόσεων επικοινωνώντας με την υπηρεσία Europe Direct ή 

με το τοπικό σας κέντρο πληροφόρησης (βλ europa.eu/european-union/contact_el). 

Στη νομοθεσία της ΕΕ και σε σχετικά έγγραφα 

Για πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου της 

ενωσιακής νομοθεσίας από το 1952 σε όλες τις επίσημες γλώσσες, μεταβείτε στον δικτυακό 

τόπο EUR-Lex, στην ακόλουθη διεύθυνση: eur-lex.europa.eu 

Στα δημόσια δεδομένα από την ΕΕ 

Η Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (data.europa.eu/euodp/el) παρέχει 

πρόσβαση σε σύνολα δεδομένων από την ΕΕ. Τα δεδομένα μπορούν να τηλεφορτωθούν και 

να επαναχρησιμοποιηθούν δωρεάν, τόσο για εμπορικούς όσο και για μη εμπορικούς 

σκοπούς. 

http://europa.eu/european-union/contact_el
http://europa.eu/european-union/contact_el
http://europa.eu/european-union/contact_el
http://europa.eu/european-union/index_el
http://publications.europa.eu/el/publications
http://publications.europa.eu/el/publications
http://europa.eu/european-union/contact_el
http://europa.eu/european-union/contact_el
http://eur-lex.europa.eu/
http://data.europa.eu/euodp/el


 

  

 

 

 

 

 

 


