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ΠΡΟΣ: 
1) Τους υπαλλήλους των Τμημάτων 
Ασφάλισης και Παροχών της Κεντρικής 
Υπηρεσίας και των Υποκαταστημάτων 
Ο.Γ.Α.

                                                                               2) Τους Ανταποκριτές του Ο.Γ.Α.
                                                                               ΚΟΙΝ.:
                                                                               Στους αποδέκτες του Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: «Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων» 

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  Α Ρ Ι Θ.   7/2016.

Γενικά: 

Μετά  την  ψήφιση  των  διατάξεων  του  άρθρου  93  του  Ν.  4387/2016  ,  «Ενιαίο  Σύστημα
Κοινωνικής  Ασφάλειας  –  Μεταρρύθμιση  ασφαλιστικού  –  συνταξιοδοτικού  συστήματος  –
Ρυθμίσεις  φορολογίας  εισοδήματος  και  τυχερών  παιγνίων  και  άλλες  διατάξεις»,  (ΦΕΚ
Α/85/12.5.2016),  την  σχετική  Κ.Υ.Α.  Φ10034/24237/655  (ΦΕΚ  Β΄  2401/3-8-2016),  που
αφορούν  στο  επίδομα  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  Ανασφάλιστων  Υπερηλίκων  και  το  Π.Δ.
78/1998  «Καταστατικό  Ασφάλισης  και  Συνταξιοδότησης  Αγροτών»  (ΦΕΚ  Α/  72/7.4.98),
κρίναμε  σκόπιμο  να  εκδώσουμε  την  παρούσα  εγκύκλιο,  στην  οποία  αναφέρονται  οι
προϋποθέσεις  και  τα  δικαιολογητικά  που  απαιτούνται  για  τη  χορήγησή  του,  καθώς  και
σχετικές διευκρινίσεις .   

Ο Οργανισμός δημιούργησε «φόρμα» στην εφαρμογή των Ανταποκριτών μέσω της οποίας
θα  εκτυπώνεται  με  προσυμπληρωμένα  στοιχεία  και  θα  υποβάλλεται  η  αίτηση  για  τη
χορήγηση του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων». 

Η  πρόσβαση  στην  υπηρεσία  αυτή  είναι  δυνατή  μέσω του  διαδικτυακού  τόπου  του  ΟΓΑ
www  .  oga  .  gr και της εφαρμογής «Ανταποκριτές ΟΓΑ». 

Η  «φόρμα»  της  Αίτησης-Δήλωσης  Χορήγησης  Επιδόματος  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης
Ανασφάλιστων  Υπερηλίκων, θα συμπληρώνεται από τον Ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου
κατοικίας του/της αιτούντα/σας, στον οποίο θα προσκομίζoνται  και όλα τα απαιτούμενα, κατά
περίπτωση, δικαιολογητικά.

Η  Αίτηση  –  Δήλωση  Χορήγησης  Επιδόματος  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης,  επέχει   θέση
υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 το Ν. 1599/1986 και του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 και

1

http://www.oga.gr/
ΑΔΑ: 7ΦΚΑ4691ΩΔ-ΝΚ1



 

επισύρει τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, όπως ισχύουν. 

Επισημαίνουμε ότι,  σε κάθε περίπτωση, η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ θα προβαίνει  στη
χορήγηση ή μη του επιδόματος, αφού εξετάσει τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με
τον  φυσικό  φάκελο,  καθώς  και  τα  στοιχεία  που  τυχόν  προκύψουν  από  αυταπάγγελτη
αναζήτηση δικαιολογητικών. 

Α. Προϋποθέσεις (παρ. 1)

1.  Στους  ανασφάλιστους  υπερήλικες  και  σε  αυτούς  που  δεν  πληρούν  τις  προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης,  καταβάλλεται  από  τον  ΟΓΑ,  επίδομα  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης
Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:

-  Έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.

- Δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται  να λάβουν σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε
ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα, μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό του
μηνιαίου επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων. 

Σε περίπτωση που η κατά τα ανωτέρω σύνταξη ή παροχή που λαμβάνουν από την Ελλάδα ή
το  εξωτερικό,  είναι  μικρότερη  από  το  επίδομα,  δικαιούνται  το  ποσό  της  διαφοράς  που
προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού της σύνταξης ή παροχής που λαμβάνουν από το
επίδομα. Αν το ποσό που προκύπτει είναι μικρότερο από είκοσι (20) ευρώ δεν καταβάλλεται
το επίδομα.

Σε περίπτωση μεταβολής του ποσού της σύνταξης ή της παροχής που λαμβάνουν από το
εξωτερικό ή την Ελλάδα, αντίστοιχα, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να το δηλώσουν αμέσως,
προκειμένου να τροποποιηθεί αναλόγως το ποσό του επιδόματος.

Για όσους λαμβάνουν σύνταξη ή άλλη παροχή από οποιοδήποτε φορέα του εξωτερικού, η
νομισματική ισοτιμία λαμβάνεται υπόψη την 1η εργάσιμη ημέρα του έτους κατά τη χορήγηση,
την επαναχορήγηση ή την τροποποίηση του ποσού της παροχής που λαμβάνουν από τον
αρμόδιο  για  την  καταβολή  αυτής  φορέα,  λόγω  αλλαγής  του  ποσού  της  σύνταξης  που
λαμβάνουν από τον φορέα του εξωτερικού.

- Διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα: 1) δεκαπέντε (15) συνεχόμενα έτη πριν από την
υποβολή της αίτησης για τη λήψη του επιδόματος, 2) ή δεκαπέντε (15) έτη μεταξύ του 17ου
και του 67ου έτους της ηλικίας τους, εκ των οποίων τα δέκα (10) συνεχόμενα πριν από την
υποβολή της αίτησης και εξακολουθούν να διαμένουν στην Ελλάδα και μετά τη λήψη της
παροχής.

Το  ποσό  του  επιδόματος  καταβάλλεται  πλήρες  ή,  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στην
περίπτωση β΄ της παρ. 1 για όσους πληρούν αθροιστικά τα ανωτέρω κριτήρια και έχουν
συμπληρώσει στη χώρα τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) πλήρη έτη διαμονής και μειώνεται
κατά 1/35 για κάθε ένα (1) έτος που υπολείπεται των τριάντα πέντε (35) ετών διαμονής στη
χώρα.

- Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή
φορολογούμενο  με  ειδικό  τρόπο  εισόδημά  τους  δεν  υπερβαίνει  το  ποσό  των  τεσσάρων
χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (4.320) ευρώ ή, στη περίπτωση εγγάμων, το συνολικό ετήσιο
οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα,  καθώς και  το απαλλασσόμενο  ή φορολογούμενο με
ειδικό  τρόπο  εισόδημα  δεν  υπερβαίνει  το  ποσό  των  οκτώ  χιλιάδων  εξακοσίων  σαράντα
(8.640) ευρώ.
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-  Εξαιρούνται  της  παροχής  οι  μοναχοί/ές,  οι  οποίοι  διαμένουν  σε  Ιερές  Μονές  και
συντηρούνται από αυτές και όσοι εκτίουν ποινή στερητικής της ελευθερίας. 

-  Εξαιρούνται  επίσης  οι  ανασφάλιστοι  υπερήλικες  και  αυτοί  που  δεν  πληρούν  τις
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, εφόσον ο/η σύζυγος λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε
πηγή μεγαλύτερη από την παροχή.

Στο εισόδημα δεν υπολογίζονται:

α. Οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρίες λόγω της αναπηρίας
τους.
β. Το διατροφικό επίδομα που χορηγείται στους πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
τελικού σταδίου και στους μεταμοσχευμένους.
γ. Το επίδομα ανεργίας.
δ.  Η  διατροφή  που  καταβάλλεται  σε  ανήλικο  τέκνο  με  δικαστική  απόφαση  ή  με
συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο.

Περιουσιακά κριτήρια.

α. Ακίνητη περιουσία:
Η  συνολική  φορολογητέα  αξία  της  ακίνητης  περιουσίας  του  αιτούντος,  σύμφωνα  με  τα
ανωτέρω το  επίδομα,  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  στο  σύνολο  της  το  ποσό των  ενενήντα
χιλιάδων (90.000) ευρώ.

β. Κινητή περιουσία:
Το τεκμήριο αντικειμενικής δαπάνης της κινητής περιουσίας του αιτούντος (επιβατικά ΙΧ, ΜΧ
αυτοκίνητα  ή  και  δίκυκλα)  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  στο  σύνολό  της,  το  ποσό  των  έξι
χιλιάδων (6.000) ευρώ.

Οι  προϋποθέσεις  που  ορίζει  το  άρθρο  93  του  Ν.  4387/2016  πρέπει  να  πληρούνται
αθροιστικά. Αν ο/η αιτών/ούσα δεν πληροί μια από τις προϋποθέσεις που τίθενται από τον
ανωτέρω  νόμο,  αποκλείεται  από  τη  λήψη  ή  τη  συνέχιση  της  καταβολής  της  παροχής,
παρέλκει  δε  η  αναζήτηση  των  λοιπών  δικαιολογητικών  και  ο  έλεγχος  των  λοιπών
προϋποθέσεων. 

Β. Δικαιολογητικά. 

1) Αίτηση στο ειδικό έντυπο του ΟΓΑ «ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ», η οποία συμπληρώνεται
από  τον  Ανταποκριτή  του  ΟΓΑ  του  τόπου  κατοικίας,  πρωτοκολλείται,  εκτυπώνεται,
υπογράφεται από τον/ην αιτούντα/ούσα και τον Ανταποκριτή του ΟΓΑ και αποστέλλεται στην
αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ, μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

2) Ταυτότητα - οικογενειακή κατάσταση.
2.1  Φωτοαντίγραφο  Δελτίου  Αστυνομικής  Ταυτότητας,  Ειδικού  Δελτίου  Ταυτότητας
Ομογενούς ή Διαβατηρίου του αιτούντα.  
2.2 Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατο). Οι αλλοδαποί, που δεν
έχουν οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλουν δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει
την  οικογενειακή  τους  κατάσταση  (πρόσφατο).  Ληξιαρχική  πράξη  συμφώνου  συμβίωσης
στην αντίστοιχη περίπτωση. 
2.3  Διαζευκτήριο  ή  διαζύγιο  σε  περίπτωση  πολιτικού  γάμου,  εφόσον  ο  αιτών  είναι
διαζευγμένος ή τη λύση του συμφώνου, στην αντίστοιχη περίπτωση.    
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3) Έλεγχος εισοδηματικού κριτηρίου και ακίνητης και κινητής περιουσίας. 
3.1.  Φωτοαντίγραφου  του  εντύπου  Ε1  δήλωσης  φορολογίας  εισοδήματος  φυσικών
προσώπων  και  του  αντίστοιχου  εκκαθαριστικού  σημειώματος  της  αρμόδιας  φορολογικής
αρχής,  του  φορολογικού  έτους,  που  προηγείται  εκείνου  που  υποβάλλεται  η  αίτηση
χορήγησης του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων. 
3.2. Φωτοαντίγραφο του εντύπου «Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων – Πράξη
διοικητικού  προσδιορισμού  φόρου  Ν.  4223/2013»  (εκτύπωση  εκκαθαριστικού  τελευταίας
εκκαθάρισης).

4) Ασφάλιση, συνταξιοδότηση, λήψη προνοιακών παροχών.
4.1  Η  ασφάλιση,  η  συνταξιοδότηση  από  φορέα  (ελληνικό  ή  ξένο)  κύριας  ή  επικουρικής
ασφάλισης ή η λήψη προνοιακής παροχής από την Ελλάδα, αποδεικνύεται με βεβαίωση του
αρμόδιου  φορέα.  Ειδικότερα  απαιτείται  η  υποβολή  των  ακόλουθων  δικαιολογητικών  ανά
κατηγορία. 
α) Για όσους είναι συνταξιούχοι.
Βεβαίωση στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο χρόνος έναρξης της συνταξιοδότησης και το
μηνιαίο  ποσό  της  σύνταξης  που  λαμβάνει  κατά  το  χρόνο  υποβολής  της  αίτησης  για  τη
χορήγηση  του  επιδόματος  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  Ανασφάλιστων  Υπερηλίκων.  Οι
συνταξιούχοι ελληνικών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), θα πρέπει να υποβάλλουν
βεβαίωση  για  το  αν  λαμβάνουν  ή  δικαιούνται  επίδομα  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης
Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.).
Οι  ίδιες  ως άνω βεβαιώσεις  θα  προσκομίζονται  και  για  τον/ην  σύζυγο  ή  το  άλλο μέρος
συμφώνου  συμβίωσης,  σε  περίπτωση  εγγάμων  ή  σύναψης  συμφώνου  συμβίωσης  όταν
αυτός/ή  είναι  συνταξιούχος  ασφαλιστικού  φορέα  ή  του  Δημοσίου,  της  Ελλάδας  ή  του
εξωτερικού, καθώς και πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα του φορέα συνταξιοδότησης, από
το οποίο να προκύπτει το ποσό της μηνιαίας σύνταξης που λαμβάνει ο/η σύζυγος ή το άλλο
μέρος του συμφώνου συμβίωσης. 
Σε περίπτωση χηρείας, υποβάλλεται και βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα, εφ’
όσον ο/η θανών/ούσα  ήταν ασφαλισμένος/η ή συνταξιούχος, στην οποία αναφέρεται αν ο/η
χήρος/α δικαιούται σύνταξη θανάτου. 
β) Για όσους είναι ασφαλισμένοι.
Όσοι έχουν χρόνο ασφάλισης σε χώρα του εξωτερικού, απαιτείται  η υποβολή πρόσφατης
βεβαίωσης, του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα της αλλοδαπής, από την οποία να προκύπτει
ο χρόνος ασφάλισής τους, καθώς και αν δικαιούνται ή λαμβάνουν σύνταξη  από τη χώρα
αυτή.  Οι  βεβαιώσεις  που  εκδίδονται  από  αλλοδαπούς  φορείς,  πρέπει  να  είναι  αρμοδίως
επικυρωμένες και επίσημα μεταφρασμένες. 

γ)Για όσους λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα.
Πρόσφατη βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία χορήγησης παροχών πρόνοιας, του οικείου
Δήμου ή άλλου αρμόδιου φορέα, από την οποία να προκύπτει αν ο/η αιτών/ούσα λαμβάνει
οποιοδήποτε επίδομα και σε καταφατική περίπτωση, το είδος των επιδομάτων, το μηνιαίο
ποσό και  η  χρονική διάρκεια  χορήγησης.  Σε  περίπτωση εγγάμων ή σύναψης  συμφώνου
συμβίωσης, τη βεβαίωση αυτή θα προσκομίζουν και οι δύο σύζυγοι ή και τα δύο μέρη του
συμφώνου συμβίωσης. 
Όσοι  έχουν  συνάψει  σύμφωνο  συμβίωσης  προσκομίζουν  τα  ίδια  δικαιολογητικά  με  τους
εγγάμους. 

5) Απόδειξη χρόνου διαμονής στην Ελλάδα.
Για  τον  έλεγχο  της  μόνιμης  διαμονής  στην  Ελλάδα  υποβάλλονται,  αναλόγως,  ένα  ή
περισσότερα  από  τα  ακόλουθα  δικαιολογητικά,  που  αποδεικνύουν  τη  νόμιμη  και  μόνιμη
διαμονή στην Ελλάδα:
5.1. Βεβαίωση της αρμόδιας δημοτικής αρχής, για τη μόνιμη κατοικία, σύμφωνα με τη διάταξη
του  άρθρου  279  του  Ν.  3463/2006,  το  άρθρο  4  παρ.  5  του  Ν.  2647/1998,  όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 3242/2004, όπως ισχύουν σήμερα. 
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5.2.  Αντίγραφα  των  εντύπων  Ε1  δήλωσης  φορολογίας  εισοδήματος  ή  θεωρημένα
εκκαθαριστικά σημειώματα ή των εντύπων Ε9. 
5.3.  Φωτοαντίγραφα  όλων  των  σελίδων  του/των  διαβατηρίου/ων,  της  Ελλάδας  ή  της
αλλοδαπής, εφόσον πρόκειται για πολίτες και άλλων χωρών.
5.4. Πιστοποιητικό μετοικεσίας. 
5.5.  Βεβαίωση ελληνικού  ασφαλιστικού  φορέα από την οποία να  προκύπτει  αναλυτικά  ο
χρόνος ασφάλισή του. 
5.6. Αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας. 
5.7.  Μισθωτήριο  συμβόλαιο,  με  μισθωτή  τον/ην  αιτούντα/ούσα  ή  το/τη  σύζυγο  του,
κατατεθειμένο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σε περίπτωση που φιλοξενείται από συγγενείς α΄ ή β΄
βαθμού, αντίγραφο αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φιλοξενούντος, που να το
αποδεικνύει. 
Σε  περίπτωση που ο/η αιτών/ούσα φιλοξενείται  από συγγενείς  α΄  ή   β΄  βαθμού,  δεν  θα
λαμβάνεται υπόψη τροποποιητική φορολογική δήλωση του ατόμου που τον/την φιλοξενεί, για
την  απόδειξη  της  μόνιμης  και  νόμιμης  παραμονής  των  αιτούντων  στην  Ελλάδα,  αν  η
φιλοξενία δεν έχει δηλωθεί στην αρχική φορολογική δήλωσή του/ης.
5.8.  Βεβαίωση από την  αρμόδια  περιφερειακή  διεύθυνση  του  ΟΑΕΔ,  από την  οποία  να
προκύπτει  η  ημερομηνία  κατάθεσης  δικαιολογητικών  για  την  καταβολή  του  εφ΄  άπαξ
επιδόματος ομογενών ή επιδόματος ανεργίας.
5.9.  Βεβαίωση  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  καταβολής  παροχών  πρόνοιας,  του  οικείου
Δήμου, από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα επιδότησης κατά το οποίο ο αιτών
τυχόν ελάμβανε ή λαμβάνει επίδομα στεγαστικής συνδρομής.  
5.10. Λογαριασμοί ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευσης κλπ). 
5.11.  Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο στοιχείο από το οποίο προκύπτει  η μόνιμη και  νόμιμη
διαμονή και εγκατάσταση στην Ελλάδα. 

6) Υπεύθυνη δήλωση.  
6.1.  Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Ν.  1599/1986,  στην  οποία  να  δηλώνει  ότι,  σε  περίπτωση
μεταβολής του ποσού της σύνταξης ή του επιδόματος που λαμβάνει, ή που θα χορηγηθεί,
από άλλο ασφαλιστικό φορέα ή το Δημόσιο, της Ελλάδας ή του εξωτερικού, στον/ην ίδιο/α
ή/και στο/η σύζυγο ή το άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης, θα το δηλώσει άμεσα στον ΟΓΑ. 
Στην περίπτωση αυτή, οι βεβαιώσεις των αρμόδιων φορέων, που θα αναφέρουν τη μεταβολή
ή τη χορήγηση άλλης παροχής, αρμοδίως επικυρωμένες και επίσημα μεταφρασμένες,  θα
κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΓΑ ή τον Ανταποκριτή του ΟΓΑ. 
Επίσης να δηλώνει ότι, για οποιαδήποτε μεταβολή στην προσωπική και οικογενειακή του/ης
κατάσταση ή απουσία του/ης στο εξωτερικό θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια
υπηρεσία  του  ΟΓΑ  ή  τον  Ανταποκριτή  του  ΟΓΑ.  (τυποποιημένη  υπεύθυνη  δήλωση
επισυνάπτεται μετά τα παραρτήματα). 
      
7) Καταθετικός λογαριασμός.
Φωτοαντίγραφο  πρώτης  σελίδας  του  βιβλιαρίου  καταθετικού  λογαριασμού  Τράπεζας  ή
ΕΛ.ΤΑ.,  με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον/ην αιτούντα/ούσα, από την οποία να προκύπτει
ευκρινώς ο αριθμός «ΙΒΑΝ».

8) Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή δικαιολογητικό κρίνουν τα αρμόδια όργανα του ΟΓΑ ότι
απαιτείται  για  την  απόδειξη  της  συνδρομής  των  προϋποθέσεων  για  τη  χορήγηση  της
παροχής.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 4387/2016, με τους εγγάμους εξομοιώνονται πλήρως οι
αντισυμβαλλόμενοι  στο  σύμφωνο  συμβίωσης  του  Ν.  4356/2015  (Α΄  181)  ως  προς  κάθε
κοινωνικοασφαλιστικό  δικαίωμα,  παροχή,  υποχρέωση  ή  περιορισμό,  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις  του  παρόντος  νόμου  ή  της  εν  γένει  κοινωνικοασφαλιστικής  και  προνοιακής
νομοθεσίας.  Συνεπώς  όπου  αναφέρεται  ο/η  σύζυγος,  εννοεί  και  το  άλλο  μέρος/τον
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αντισυμβαλλόμενο σε περίπτωση που ο/η αιτών/ούσα έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και
προσκομίζει τα ίδια δικαιολογητικά με τους εγγάμους. 

Τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται, πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την
υποβολή της αίτησης-δήλωσης. 

Οι  βεβαιώσεις  που  εκδίδονται  από  αλλοδαπούς  φορείς,  πρέπει  να  είναι  αρμοδίως
επικυρωμένες και επίσημα μεταφρασμένες. Ειδικότερα για τους ομογενείς από την Αλβανία η
βεβαίωση του Αλβανικού φορέα πρέπει να είναι θεωρημένη από τον ασφαλιστικό φορέα της
Αλβανίας και το προξενείο της Ελλάδας στην χώρα αυτή. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που ο/η αιτών/ούσα διέμενε σε χώρες (π.χ. Γεωργία, Κιργιζία
κλπ) και περιοχές (π.χ. Οσετία, Απχαζία κλπ) της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, από τις οποίες,
η  έκδοση  βεβαιώσεων  ασφαλιστικών  φορέων  του  εξωτερικού  για  την  ασφάλιση  ή  τη
συνταξιοδότηση,  είναι  ιδιαίτερα  δυσχερής,  λόγω  έκτακτων  γεγονότων  ή  ιδιαίτερων
κοινωνικοπολιτικών  συνθηκών,  τότε  είναι  δυνατόν  να  γίνεται  δεκτή  υπεύθυνη  δήλωση
σχετικά με την ασφάλιση ή τη συνταξιοδότηση από το εξωτερικό των αιτούντων και  των
συζύγων τους.

Ο νόμος ορίζει (παρ. 10) ότι εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του άρθρου 69 του Ν. 4144/2013,
σύμφωνα με  τις  οποίες,  εφόσον  η  λύση  του  γάμου  δεν  έχει  καταστεί  οριστική  (δεν  έχει
εκδοθεί  διαζύγιο  ή  λύση  του  συμφώνου  συμβίωσης),  ο/η   αιτών/ούσα  κρίνεται  με  τις
προϋποθέσεις  που ισχύουν για τους εγγάμους.  Στην περίπτωση αυτή αν ο/η αιτών/ούσα
δηλώσει  ότι  βρίσκεται  σε  διάσταση,  απαιτούνται  υποχρεωτικά,  η  αντίστοιχη  φορολογική
δήλωση (Ε1), το εκκαθαριστικό σημείωμα και το έντυπο «Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας
Ακινήτων  –  Πράξη  διοικητικού  προσδιορισμού  φόρου  Ν.  4223/2013»  (εκτύπωση
εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης), του/ης εν διαστάσει συζύγου. Σε περίπτωση που
ο/η εν διαστάσει  σύζυγος λαμβάνει  σύνταξη,  απαιτείται  πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα
συντάξεων  ή  βεβαίωση  του  φορέα  συνταξιοδότησης  (ελληνικού  ή  αλλοδαπού),  από  την
οποία να προκύπτει το μηνιαίο ποσό σύνταξης που λαμβάνει ο/η εν διαστάσει σύζυγος και η
ημερομηνία έναρξής της.
Αν εκδοθεί διαζύγιο, μετά την υποβολή της αίτησης, ο/η αιτών/ούσα κρίνεται ως διαζευγμένος
και το επίδομα χορηγείται  από την 1η του επόμενου μήνα που η δικαστική απόφαση του
διαζυγίου, καταστεί τελεσίδικη, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις. 

Γ. Επισημάνσεις- Διευκρινίσεις: 

1.  Με  το  άρθρο  93  του  Ν.  4387/2016,  δημιουργείται  μια  νέα  παροχή-επίδομα  για  τους
ανασφάλιστους υπερήλικες, η οποία χορηγείται  σε όλους όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις
που ορίζει το άρθρο αυτό, ανεξαρτήτως εθνικότητας. 

Το πλήρες ποσό του μηνιαίου επιδόματος ανέρχεται σε τριακόσια εξήντα (360) ευρώ το έτος
2016 και αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 14
του Ν. 4387/2016 (παρ. 4).

Το επίδομα δεν υπόκειται σε κράτηση για τον Κλάδο Υγείας.  Όσοι λάβουν το επίδομα και δεν
καλύπτονται  για παροχές  υγείας από τυχόν άλλη παροχή που λαμβάνουν,  μπορούν να
έχουν  πρόσβαση  στις  Δημόσιες  Δομές  Υγείας  (ιατροφαρμακευτική  και  νοσοκομειακή
κάλυψη), με τη χρήση του ΑΜΚΑ, σύμφωνα με το Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α΄ / 21/21.2.2016).  

2.  Το  επίδομα  χορηγείται  σε  όσους:  α)  δεν  λαμβάνουν  σύνταξη  από  την  Ελλάδα  ή  το
εξωτερικό  μεγαλύτερη  από  το  πλήρες  ποσό  του  μηνιαίου  επιδόματος  Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων,  ήτοι  360 ευρώ μηνιαίως,  το έτος  2016,  β)  δεν
δικαιούνται σύνταξη από άλλο φορέα (ελληνικό ή του εξωτερικού), μεγαλύτερη από 360 ευρώ
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μηνιαίως γ) δεν λαμβάνουν άλλη ασφαλιστική παροχή ή άλλο/α προνοιακό/ά επίδομα/τα από
την Ελλάδα, μεγαλύτερο/α των 360 ευρώ μηνιαίως. 

Με  το  Α.Π.  Φ 10034/21469/512/5.8.2013 έγγραφο του  Υπουργείου  Εργασίας  Κοινωνικής
Ασφάλισης  και  Πρόνοιας,  ως  ανασφάλιστοι  θεωρούνται  όσοι  δεν  ασφαλίστηκαν  ποτέ  σε
κανένα  φορέα  κοινωνικής  ασφάλισης  ή  το  Δημόσιο  στην  Ελλάδα  ή  το  εξωτερικό  ή
ασφαλίστηκαν για χρονικό διάστημα που δεν επαρκεί  για τη συμπλήρωση των ελάχιστων
προϋποθέσεων απονομής σύνταξης. 

Συνεπώς όσοι έχουν δέκα πέντε (15) έτη ή τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) ημέρες
ασφάλισης σε ελληνικούς φορείς ασφάλισης (ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, ΕΤΑΑ κλπ), είτε αυτοτελώς, είτε με
διαδοχική ασφάλιση, είτε  στα πλαίσια των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης που έχει υπογράψει η Ελλάδα με άλλες χώρες,
αλλά  δεν  την  έχουν  λάβει  για  οποιοδήποτε  λόγο  (π.χ.  λόγω  οφειλών  κλπ),  επειδή  θα
ελάμβαναν σύνταξη μεγαλύτερη από 360,00 ευρώ μηνιαίως, τότε η αίτηση για τη χορήγηση
του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων θα απορρίπτεται. 

Στις περιπτώσεις αιτούντων την παροχή, που δικαιούνται άλλη σύνταξη από την Ελλάδα ή το
εξωτερικό  (π.χ.  σύνταξη  χηρείας),  αλλά  δεν  την  έχουν  λάβει  και  δεν  είναι  δυνατόν  να
προσδιοριστεί  το  μηνιαίο  ποσό  αυτής,  αν  δεν  υποβάλλουν  πρώτα  σχετική  αίτηση  στον
αρμόδιο φορέα, αλλά αυτή μπορεί να είναι μικρότερη των 360,00 ευρώ μηνιαίως, θα δίνεται
6μηνη  προθεσμία  (η  προθεσμία  αυτή  τίθεται  εξάλλου  για  την  προσκόμιση  όλων  των
δικαιολογητικών που ζητούνται) για να προσκομίσουν βεβαίωση για το ύψος της σύνταξης
που  δικαιούνται,  προκειμένου  να  τους  χορηγηθεί  η  διαφορά  του  ποσού.  Αν  δεν
προσκομίσουν τη βεβαίωση αυτή μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, η αίτηση θα απορρίπτεται,
με  την  αιτιολογία  ότι  ο/η  αιτών/ούσα  δεν  προσκόμισε  τα  δικαιολογητικά  που  του/της
ζητήθηκαν εντός 6μήνου, σύμφωνα με το άρθρο το άρθρο 25 παρ. 5 του Π.Δ/τος 78/1998. 

3. Σε  περίπτωση  που  ο/η  αιτών/ούσα  ή  ο/η  σύζυγός  της/ου  λαμβάνει  σύνταξη  από  το
εξωτερικό,  η  σύνταξη  αυτή  μετατρέπεται  σε  ευρώ,  σύμφωνα  με  το  Δελτίο  Τιμών
Συναλλάγματος και Ξένων Τραπεζογραμματίων ελληνικών τραπεζών, κατά την 1η εργάσιμη
μέρα του έτους χορήγησης, επαναχορήγησης ή τροποποίησης του ποσού της σύνταξης που
λαμβάνουν από το εξωτερικό (παρ.1β) Για τη μετατροπή ποσών συντάξεων εξωτερικού, οι
ισοτιμίες που ισχύουν κατά την 1η εργάσιμη μέρα του 2016 (04.01.2016), είναι αυτές που
αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ. 

4. Εισοδηματικό κριτήριο (παρ. 2). 

α).  Η  υποβολή  φορολογικής  δήλωσης  για  όσους  αιτούνται  το  επίδομα  Κοινωνικής
Αλληλεγγύης  Ανασφάλιστων  Υπερηλίκων  είναι  υποχρεωτική,  ανεξάρτητα  αν  δεν  έχουν
υποχρέωση υποβολής από τον φορολογικό νόμο.

Για  τον  καθορισμό  του  ετήσιου  ατομικού  (4.320  ευρώ)  ή  οικογενειακού  (8.640  ευρώ)
εισοδήματος  (φορολογητέου,  απαλλασσόμενου  ή  φορολογούμενου  με  ειδικό  τρόπο),
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 93, δεν υπολογίζονται οι οικονομικές ενισχύσεις που
χορηγούνται σε άτομα με αναπηρίες λόγω της αναπηρίας τους (χορηγείται από την αρμόδια
υπηρεσία Πρόνοιας των Δήμων), το διατροφικό επίδομα που χορηγείται στους πάσχοντες
από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και στους μεταμοσχευμένους (χορηγείται
από τις Περιφέρειες), το επίδομα ανεργίας και η διατροφή που καταβάλλεται σε ανήλικο τέκνο
με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο. Τα επιδόματα
αυτά  εξαιρούνται  από  το  ατομικό  ή  οικογενειακό  εισόδημα,  αν  τα  λαμβάνει  τόσο  ο/η
αιτών/ούσα , όσο και ο/η σύζυγος του/ης. 
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Όταν τα παραπάνω επιδόματα δηλώνονται στη φορολογική δήλωση θα αφαιρούνται, από το
ετήσιο  ατομικό  ή  οικογενειακό  εισόδημα.   Δεν  αφαιρούνται  από  το  ετήσιο  ατομικό  ή
οικογενειακό  εισόδημα,  άλλα  προνοιακά  επιδόματα,  όπως  το  στεγαστικό  επίδομα,   το
επίδομα ομογενών κλπ. 

Επισημαίνεται ότι, όσοι λαμβάνουν σύνταξη/εις από το εξωτερικό και δεν την δηλώνουν στη
φορολογική  δήλωση  που  υποβάλλουν  στην  Ελλάδα,  το  συνολικό  ετήσιο  ποσό  που
λαμβάνουν ως σύνταξη/εις από το εξωτερικό (μετά τον  υπολογισμό της/ους σε ευρώ), θα
συνυπολογίζεται  στο ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό  εισόδημα, επειδή δεν  περιλαμβάνεται
στις  εξαιρέσεις  της  παρ.  2  του  άρθρου  93  του  Ν.  4387/2016.  Για  τον  ίδιο  λόγο,  στο
οικογενειακό  εισόδημα  συνυπολογίζεται  και  η  σύνταξη  ανασφάλιστου  υπερήλικα  ή  το
επίδομα Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  Ανασφάλιστων Υπερηλίκων που λαμβάνει  ο/η  σύζυγος
του/ης αιτούντα/σας. 

5. Μόνιμη και νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα (παρ. γ )  
Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  και  μόνιμης  διαμονής  στην  Ελλάδα,  απαιτείται  ένα  ή
περισσότερα  δικαιολογητικά  που  αναφέρονται  στη  σχετική  παράγραφο  της  υπουργικής
απόφασης, τα οποία συνεκτιμούνται με τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.  

6. Ακίνητη περιουσία (παρ. 3 α). 

Η συνολική φορολογητέα αξία  της ακίνητης  περιουσίας προκύπτει  από το άθροισμα των
ποσών που  αναγράφονται  στο  έντυπο  «Δήλωση Ενιαίου  Φόρου  Ιδιοκτησίας  Ακινήτων  –
Πράξη  διοικητικού  προσδιορισμού  φόρου  Ν.  4223/2013»  (εκτύπωση  εκκαθαριστικού
τελευταίας  εκκαθάρισης),  στο  οποίο  καταγράφεται  η  αντικειμενική  αξία  της  ακίνητης
περιουσίας,  ανά  ακίνητο.  Δυνατότητα  εκτύπωσης  του  εντύπου  αυτού  υπάρχει  και  σε
περίπτωση που δεν υπάρχει ακίνητη περιουσία (με μηδενικό περιεχόμενο), για το λόγο αυτό,
θα αναζητείται πάντα από τους αιτούντες. 

Επισημαίνεται  ότι,  για το όριο των ενενήντα χιλιάδων (90.000) ευρώ, που δεν πρέπει  να
υπερβαίνει  η  συνολική  φορολογητέα  αξία  της  ακίνητης  περιουσίας,  προκειμένου  να
χορηγηθεί το επίδομα, θα λαμβάνεται υπόψη η αξία της ακίνητης περιουσίας  μόνο του/ης
αιτούντος/ούσας, όπως προκύπτει από την εκτύπωση: «Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας
Ακινήτων  –  Πράξη  διοικητικού  προσδιορισμού  φόρου  Ν.  4223/2013»  και  δεν  θα
συνυπολογίζεται η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του/ης συζύγου ή
του/ης εν διαστάσει  συζύγου ή του άλλου μέρους συμφώνου συμβίωσης, στις αντίστοιχες
περιπτώσεις. 

7. Κινητή περιουσία (παρ. 3 β).  

Το  τεκμήριο  αντικειμενικής  δαπάνης  της  περιουσίας  (επιβατικά  ΙΧ,  ΜΧ αυτοκίνητα  ή  και
δίκυκλα),  προκύπτει  από τον ΠΙΝΑΚΑ 5 της φορολογικής δήλωσης (Ε1),  και το συνολικό
ποσό αυτής,  από το  άθροισμα των επιμέρους ποσών που αναφέρονται  στον αντίστοιχο
κωδικό και αφορούν τον/την αιτούντα/ούσα.  
 
8. Έναρξη καταβολής επιδόματος (παρ.5). 

Ο χρόνος έναρξης καταβολής της παροχής θα είναι η 1η του επόμενου μήνα της υποβολής
της  αίτησης-δήλωσης.  Αν  αποδειχθεί  ότι  ο/η  αιτών/ούσα  συμπληρώνει  την  απαιτούμενη
νόμιμη και μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα σε χρόνο μεταγενέστερο της υποβολής της αίτησης-
δήλωσης, το επίδομα χορηγείται από την πρώτη του επόμενου μήνα που ο/η αιτών/ούσα
συμπληρώνει την μόνιμη και νόμιμη 15ετή συνεχή πριν την υποβολή της αίτησης ή την 15ετή
μεταξύ  του 17ου και  67ου έτους της  ηλικίας τους,  από την οποία 10ετή συνεχή πριν την
υποβολή της αίτησης. 

8

ΑΔΑ: 7ΦΚΑ4691ΩΔ-ΝΚ1



 

Στην  παρ.  5  του  άρθρου  93,  ορίζεται  ότι,  οι  εκκρεμείς  αιτήσεις  για  χορήγηση  σύνταξης
ανασφάλιστου υπερήλικα, σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας (δηλαδή μέχρι
και  την κρίση του οργάνου ενστάσεων του ΟΓΑ),  κατά τη δημοσίευση του Ν. 4387/2016
(12.5.2016) εξετάζονται με τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

9. Υπολογισμός μηνιαίου ποσού επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων
Υπερηλίκων, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 93 του Ν.
4387/2016. (παρ. 1)

Το πλήρες ποσό του επιδόματος θα χορηγείται,  εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις
του  άρθρου 93 του Ν.  4387/2016, σε  όσους έχουν 35 έτη  και  άνω μόνιμης  και  νόμιμης
διαμονής στην Ελλάδα και δεν λαμβάνουν άλλη σύνταξη από την Ελλάδα ή το εξωτερικό ή
άλλο/α προνοιακό/ά επίδομα/τα από την Ελλάδα.  

Για τον υπολογισμό του μηνιαίου ποσού επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων
Υπερηλίκων που θα χορηγείται, θα αφαιρείται από το πλήρες ποσό (360 ευρώ το έτος 2016),
οποιαδήποτε άλλη σύνταξη ή προνοιακό επίδομα, ακόμα και εκείνα που δεν υπολογίζονται
στο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα,  σύμφωνα με την παρ. 2. 

Το  πλήρες  ποσό  του  επιδόματος  μειώνεται  ανάλογα  αν  ο/η  αιτών/ούσα  λαμβάνει  άλλη
σύνταξη από την Ελλάδα ή το εξωτερικό ή προνοιακό/ά επίδομα/τα από την Ελλάδα ή και τα
δύο και ανάλογα τα έτη διαμονής στην Ελλάδα, ως εξής: 

- Αν αποδειχθεί ότι ο ο/η αιτών/ούσα διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα 35 έτη και άνω
και λαμβάνει άλλη σύνταξη από την Ελλάδα ή το εξωτερικό ή άλλο προνοιακό επίδομα από
την  Ελλάδα  (ακόμα  και  αυτά  που  δεν  υπολογίζονται  στο  ετήσιο  ατομικό  ή  οικογενειακό
εισόδημα,  βάσει  της  παρ.  2  του  άρθρου  93),  θα  λάβει  ως  μηνιαίο  ποσό επιδόματος
Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  Ανασφάλιστων  Υπερηλίκων  από  τον  ΟΓΑ,  τη  διαφορά  που
προκύπτει  από το πλήρες ποσό του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων
Υπερηλίκων, ήτοι 360 ευρώ μηνιαίως, μείον  το  μηνιαίο προνοιακό επίδομα από την Ελλάδα
ή μείον την άλλη σύνταξη που λαμβάνει από την Ελλάδα ή το εξωτερικό (360 ευρώ – άλλη
σύνταξη ή άλλο προνοιακό επίδομα, σε ευρώ). 

- Αν αποδειχθεί ότι διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα 34 έτη και κάτω και δεν λαμβάνει
άλλη σύνταξη από την Ελλάδα ή το εξωτερικό ή άλλο προνοιακό επίδομα από την Ελλάδα,
το ποσό του μηνιαίου επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων που
θα λάβει, θα προκύπτει από το γινόμενο του ποσού των 360 ευρώ, επί το κλάσμα, που ο
αριθμητής του είναι τα έτη διαμονής στην Ελλάδα και ο παρονομαστής είναι το 35  (360 Χ έτη
διαμονής στην Ελλάδα / 35).

- Αν αποδειχθεί ότι διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα 34 έτη και κάτω και λαμβάνει
άλλη σύνταξη από την Ελλάδα ή το εξωτερικό ή άλλο προνοιακό επίδομα από την Ελλάδα,
το  ποσό  που  θα  λάβει  ως  μηνιαίο  επίδομα  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  Ανασφάλιστων
Υπερηλίκων, θα προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ του ποσού των 360 ευρώ, μείον την άλλη
σύνταξη ή μείον το άλλο προνοιακό επίδομα, επί το κλάσμα που ο αριθμητής του είναι τα έτη
διαμονής στην Ελλάδα και ο παρονομαστής είναι το 35 (360 ευρώ - άλλη σύνταξη ή άλλο
προνοιακό επίδομα, σε ευρώ Χ έτη διαμονής στην Ελλάδα / 35).

- Αν ο/η αιτών/ούσα λαμβάνει άλλη σύνταξη και άλλο προνοιακό επίδομα από την Ελλάδα, το
άθροισμα των οποίων  είναι  μικρότερο  από το  πλήρες  ποσό του  επιδόματος  Κοινωνικής
Αλληλεγγύης  Ανασφάλιστων  Υπερηλίκων  (ήτοι  μικρότερο  από  360  ευρώ),  θα  λάβει  ως
μηνιαίο επίδομα από τον ΟΓΑ, τη διαφορά που προκύπτει από το ποσό των 360 ευρώ, μείον
το μηνιαίο προνοιακό επίδομα, μείον την άλλη σύνταξη (360 ευρώ – άλλη σύνταξη - άλλο
προνοιακό επίδομα, σε ευρώ) και στις περιπτώσεις που αποδειχθεί ότι η μόνιμη και νόμιμη
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διαμονή του/ης στην Ελλάδα, είναι μικρότερη από 35 έτη, επί το κλάσμα, με αριθμητή τα έτη
διαμονής και παρονομαστή το  35 (360 ευρώ – άλλη σύνταξη - άλλο προνοιακό επίδομα Χ
έτη διαμονής στην Ελλάδα / 35). 

- Αν το τελικό ποσό που θα προκύψει μετά την αφαίρεση του ποσού της/ων σύνταξης/εων ή
προνοιακής/ών  παροχής/ών  που  λαμβάνουν  από  το  πλήρες  ποσό  του  επιδόματος
Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  Ανασφάλιστων  Υπερηλίκων,  είναι  μικρότερο  από  20  ευρώ
μηνιαίως,  δεν  καταβάλλεται  (παρ.  1β),  συνεπώς  η  αίτηση  για  χορήγηση  Επιδόματος
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, θα απορρίπτεται. 

10. Επανέλεγχος, προαναγγελία διακοπής, αναστολή καταβολής του επιδόματος.

Η διενέργεια επανελέγχου, προαναγγελίας διακοπής, αναστολής καταβολής του επιδόματος
πραγματοποιείται  σύμφωνα με τις  διατάξεις  των άρθρων 55 και  56 του Π.Δ/τος 78/1998
«Καταστατικό Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών».

11. Συνταξιούχοι ανασφάλιστοι υπερήλικες

Οι  ανασφάλιστοι  υπερήλικες  που  λαμβάνουν  ήδη,  πριν  από  την  έναρξη  ισχύος  του
παρόντος,  παροχή  από  τον  ΟΓΑ,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  1296/1982,  όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4093/2012, εξακολουθούν να λαμβάνουν την παροχή,
σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση διατάξεις του Ν. 4387/2016 (παρ. 7).

                                                                        Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

                                                               ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ 

Συνημμένα: 
- Παράρτημα διατάξεων
- Παράρτημα ισοτιμιών
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ω Ν

Ν. 4387/2016 

«Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-
συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και

τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις»

 (ΦΕΚ Α΄85/12.5.2016)

                                                                Άρθρο 16

Δικαίωμα αντισυμβαλλόμενου συμφώνου συμβίωσης

Με τους εγγάμους εξομοιώνονται πλήρως οι αντισυμβαλλόμενοι στο σύμφωνο συμβίωσης
του  Ν.  4356/2015  (Α΄  181)  ως  προς  κάθε  κοινωνικοασφαλιστικό  δικαίωμα,  παροχή,
υποχρέωση ή  περιορισμό,  σύμφωνα με  τις  διατάξει  του  παρόντος  νόμου  ή  της  εν  γένει
κοινωνικοασφαλιστικής και προνοιακής νομοθεσίας.

Άρθρο 93

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ανασφάλιστων Υπερήλικων

1.  Στους  ανασφάλιστους  υπερήλικες  και  σε  αυτούς  που  δεν  πληρούν  τις  προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης,  καταβάλλεται  από  τον  ΟΓΑ,  επίδομα  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης
Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α. Έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.

β. Δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε
ασφαλιστική  ή  προνοιακή  παροχή  από την  Ελλάδα,  μεγαλύτερη  από το  κατωτέρω στην
παράγραφο 3 πλήρες ποσό του επιδόματος.

Σε  περίπτωση  που  η  κατά  τα  ανωτέρω  σύνταξη  ή  παροχή  από  δημόσιο  φορέα  που
λαμβάνουν  είναι  μικρότερη  από  το  επίδομα,  δικαιούνται  το  ποσό  της  διαφοράς  που
προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού της σύνταξης ή παροχής που λαμβάνουν από το
επίδομα. Αν το ποσό που προκύπτει είναι μικρότερο από είκοσι (20) ευρώ δεν καταβάλλεται
το επίδομα.

Σε περίπτωση μεταβολής του ποσού της σύνταξης ή της παροχής που λαμβάνουν από το
εξωτερικό ή την Ελλάδα, αντίστοιχα, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να το δηλώσουν αμέσως,
προκειμένου να τροποποιηθεί αναλόγως το ποσό του επιδόματος.

Για όσους λαμβάνουν σύνταξη ή άλλη παροχή από οποιοδήποτε φορέα του εξωτερικού, η
νομισματική ισοτιμία λαμβάνεται υπόψη την 1η εργάσιμη ημέρα του έτους κατά τη χορήγηση,
την επαναχορήγηση ή την τροποποίηση του ποσού της παροχής που λαμβάνουν από τον
αρμόδιο  για  την  καταβολή  αυτής  φορέα,  λόγω  αλλαγής  του  ποσού  της  σύνταξης  που
λαμβάνουν από τον φορέα του εξωτερικού.
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γ. Διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα δεκαπέντε (15) συνεχόμενα έτη πριν από την
υποβολή της αίτησης για τη λήψη του επιδόματος ή δεκαπέντε (15) έτη μεταξύ του 17ου και
του 67ου έτους της ηλικίας τους, εκ των οποίων τα δέκα (10) συνεχόμενα πριν από την
υποβολή της αίτησης και εξακολουθούν να διαμένουν στην Ελλάδα και μετά τη λήψη της
παροχής.

δ. Το ποσό του επιδόματος καταβάλλεται  πλήρες ή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
περίπτωση β΄ της παρ. 1 για όσους πληρούν αθροιστικά τα ανωτέρω κριτήρια και έχουν
συμπληρώσει στη χώρα τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) πλήρη έτη διαμονής και μειώνεται
κατά 1/35 για κάθε ένα (1) έτος που υπολείπεται των τριάντα πέντε (35) ετών διαμονής στη
χώρα.

ε. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή
φορολογούμενο  με  ειδικό  τρόπο  εισόδημά  τους  δεν  υπερβαίνει  το  ποσό  των  τεσσάρων
χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (4.320) ευρώ ή, στη περίπτωση εγγάμων, το συνολικό ετήσιο
οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα,  καθώς και  το απαλλασσόμενο  ή φορολογούμενο με
ειδικό  τρόπο  εισόδημα  δεν  υπερβαίνει  το  ποσό  των  οκτώ  χιλιάδων  εξακοσίων  σαράντα
(8.640) ευρώ.

στ.  Εξαιρούνται  της  παροχής  οι  μοναχοί/ες,  οι  οποίοι  διαμένουν  σε  Ιερές  Μονές  και
συντηρούνται από αυτές και όσοι εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας.

ζ.  Εξαιρούνται  επίσης  οι  ανασφάλιστοι  υπερήλικες  και  αυτοί  που  δεν  πληρούν  τις
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, εφόσον ο/η σύζυγος λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε
πηγή μεγαλύτερη από την παροχή.

2. Στο εισόδημα δεν υπολογίζονται:

α. Οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρίες λόγω της αναπηρίας
τους.

β. Το διατροφικό επίδομα που χορηγείται στους πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
τελικού σταδίου και στους μεταμοσχευμένους.

γ. Το επίδομα ανεργίας.

δ.  Η  διατροφή  που  καταβάλλεται  σε  ανήλικο  τέκνο  με  δικαστική  απόφαση  ή  με
συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο.

3. Περιουσιακά κριτήρια.

α. Ακίνητη περιουσία:

Η  συνολική  φορολογητέα  αξία  της  ακίνητης  περιουσίας  του  αιτούντος,  σύμφωνα  με  τα
ανωτέρω  το  επίδομα  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  στο  σύνολο  της  το  ποσό  των  ενενήντα
χιλιάδων (90.000) ευρώ.

β. Κινητή περιουσία:

Το τεκμήριο αντικειμενικής δαπάνης της κινητής περιουσίας του αιτούντος (επιβατικά ΙΧ, ΜΧ
αυτοκίνητα  ή  και  δίκυκλα)  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  στο  σύνολό  της,  το  ποσό  των  έξι
χιλιάδων (6.000) ευρώ.
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4. Το πλήρες ποσό του μηνιαίου επιδόματος ανέρχεται σε τριακόσια εξήντα (360) ευρώ και
αναπροσαρμόζεται,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  παράγραφο  3  του  άρθρου  14  του
παρόντος. 

5. Η ως άνω παροχή καταβάλλεται σε μηνιαία βάση για όσους δικαιούχους κάνουν αίτηση
από  την  1η  του  επόμενου  της  υποβολής  της  αίτησης  μήνα.  Εκκρεμείς  αιτήσεις  σε
οποιοδήποτε στάδιο διοικητικής διαδικασίας, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, εξετάζονται
με τις προϋποθέσεις του παρόντος.

6. Ποσά συντάξεων που εισπράχθηκαν μέχρι τη διακοπή της παροχής του ανασφάλιστου
υπερήλικα, όπως προβλέπονταν από τις διατάξεις της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου
ΙΑ.6. της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 δεν αναζητούνται.

7.  Οι  ανασφάλιστοι  υπερήλικες  που  λαμβάνουν  ήδη,  πριν  από  την  έναρξη  ισχύος  του
παρόντος,  παροχή  από  τον  ΟΓΑ,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  ν.  1296/1982,  όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4093/2012, εξακολουθούν να λαμβάνουν την παροχή,
σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση διατάξεις του τελευταίου.

8. Κατά της απόφασης περί απονομής ή μη του παρόντος επιδόματος επιτρέπεται ένσταση
ενώπιον του οργάνου εξέτασης ενστάσεων του άρθρου 40 του π.δ. 78/1998 (Α΄ 72), εντός
προθεσμίας τριών μηνών, που αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης στον αιτούντα.

Το ως άνω όργανο εξετάζει την ένσταση και κατά νόμο και κατ’ ουσίαν και υποχρεούται να
αποφανθεί μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της.

9.  Με  απόφαση  του  Υπουργού  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού
Γεωργικών  Ασφαλίσεων,  καθορίζονται  τα  δικαιολογητικά,  η  διαδικασία  καταβολής  της
παροχής,  καθώς  και  κάθε  άλλο  αναγκαίο  θέμα  για  την  εφαρμογή  των  διατάξεων  του
παρόντος άρθρου.

10. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 69 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) εφαρμόζονται και στην παρούσα
ρύθμιση.
 

…………………………………………………………………………………………………………….
                                            

ΚΟΙΝΗ  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθμ. Φ10034/24237/655 
Καθορισμός  δικαιολογητικών  και  λοιπών  αναγκαίων  λεπτομερειών  για  την  καταβολή  του
επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων. 

Άρθρο 1
Χρόνος υποβολής αίτησης.

1. Το δικαίωμα υποβολής της αίτησης αρχίζει το μήνα συμπλήρωσης του 67ου έτους της
ηλικίας του αιτούντα ή και αργότερα. Η ημερομηνία έναρξης καταβολής του επιδόματος είναι
η 1η του επόμενου μήνα, από την υποβολή της αίτησης. 
2. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Για την υποβολή αίτησης για
χορήγηση  επιδόματος  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  Ανασφάλιστων  Υπερηλίκων,  απαιτείται  η
υποβολή  δήλωσης  φορολογίας  εισοδήματος  φυσικών  προσώπων.  Αιτήσεις  που  δεν
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συνοδεύονται  από την  απαιτούμενη  φορολογική  δήλωση και  το  αντίστοιχο  εκκαθαριστικό
σημείωμα δεν εξετάζονται. 
3.  Αρμόδια  υπηρεσία  του  ΟΓΑ.  Αρμόδια  υπηρεσία  για  την  εξέταση  των  αιτήσεων  για
χορήγηση  του  επιδόματος  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  Ανασφάλιστων  Υπερηλίκων,  είναι  το
Τμήμα Α6 Συντάξεων Επιζώντων και Ανασφάλιστων Υπερηλίκων της Κεντρικής Υπηρεσίας
και το Τμήμα Ασφάλισης και Παροχών των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του ΟΓΑ. 

Άρθρο 2
Δικαιολογητικά.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  για την απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων
χορήγησης του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων για όσους
υποβάλλουν αίτηση, μετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 93 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ/Α'
85/12.5.2016), είναι τα ακόλουθα: 
1) Αίτηση στο ειδικό έντυπο του ΟΓΑ «ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ  ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ»,  η  οποία  υποβάλλεται,
ηλεκτρονικά, στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου κατοικίας, εκτυπώνεται, υπογράφεται και
αποστέλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ, μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
2) Ταυτότητα - οικογενειακή κατάσταση. 
2.1  Φωτοαντίγραφο  Δελτίου  Αστυνομικής  Ταυτότητας,  Ειδικού  Δελτίου  Ταυτότητας
Ομογενούς ή Διαβατηρίου του αιτούντα και του/της συζύγου σε περίπτωση εγγάμων ή του
συντρόφου σε περίπτωση σύναψης συμφώνου συμβίωσης. 
2.2  Πρόσφατο  πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης.  Οι  αλλοδαποί,  που  δεν  έχουν
οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλουν δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει  την
οικογενειακή τους κατάσταση ή ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης στην αντίστοιχη
περίπτωση. 
2.3  Διαζευκτήριο  ή  διαζύγιο  σε  περίπτωση  πολιτικού  γάμου,  εφόσον  ο  αιτών  είναι
διαζευγμένος ή τη λύση του συμφώνου, για όσους είχαν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. 
3) Ασφάλιση, συνταξιοδότηση, λήψη προνοιακών παροχών. 
3.1  Η  ασφάλιση,  η  συνταξιοδότηση  σε  φορέα  (ελληνικό  ή  ξένο)  κύριας  ή  επικουρικής
ασφάλισης ή η λήψη προνοιακής παροχής από την Ελλάδα, αποδεικνύεται με βεβαίωση του
αρμόδιου  φορέα.  Ειδικότερα  απαιτείται  η  υποβολή  των  ακόλουθων  δικαιολογητικών  ανά
κατηγορία. 
α) Για όσους είναι συνταξιούχοι. 
Βεβαίωση στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο χρόνος έναρξης της συνταξιοδότησης και το
μηνιαίο  ποσό  της  σύνταξης  που  λαμβάνει  κατά  το  χρόνο  υποβολής  της  αίτησης  για  τη
χορήγηση του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων. 
Οι  συνταξιούχοι  ελληνικών Φορέων  Κοινωνικής  Ασφάλισης  (ΦΚΑ)  και  του  Δημοσίου,  θα
πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση για το αν λαμβάνουν ή δικαιούνται επίδομα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.). 
Σε περίπτωση που είναι έγγαμος και ο/η σύζυγος του/της είναι συνταξιούχος ασφαλιστικού
φορέα ή του Δημοσίου, της Ελλάδας ή του εξωτερικού, πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα του
φορέα  από  το  οποίο  να  προκύπτει  το  ποσό  της  μηνιαίας  σύνταξης  που  λαμβάνει  ο/η
σύζυγος. Επίσης βεβαίωση από τον αρμόδιο ελληνικό ασφαλιστικό φορέα, από την οποία να
προκύπτει αν λαμβάνει επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.). 
Σε περίπτωση χηρείας, υποβάλλει βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα, που ήταν
ασφαλισμένος  ή  συνταξιούχος  ο  θανών  σύζυγος  στην  οποία  αναφέρεται  αν  ο  χήρος
δικαιούται σύνταξη θανάτου. 
β) Για όσους είναι ασφαλισμένοι.
Όσοι έχουν χρόνο ασφάλισης σε χώρα του εξωτερικού, απαιτείται  η υποβολή πρόσφατης
βεβαίωσης, του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα της αλλοδαπής, από την οποία να προκύπτει
ο χρόνος ασφάλισής τους, καθώς και αν δικαιούνται  ή λαμβάνουν σύνταξη από τη χώρα
αυτή. 
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Οι  βεβαιώσεις  που  εκδίδονται  από  αλλοδαπούς  φορείς,  πρέπει  να  είναι  αρμοδίως
επικυρωμένες και επίσημα μεταφρασμένες. 
Η  βεβαίωση  ασφάλισης  σε  ελληνικούς  φορείς  και  το  Δημόσιο  δύναται  να  αναζητείται
αυτεπάγγελτα. 
Σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις,  που  η  έκδοση  βεβαιώσεων  ασφαλιστικών  φορέων  του
εξωτερικού για την ασφάλιση ή τη συνταξιοδότηση, είναι ιδιαίτερα δυσχερής, λόγω έκτακτων
γεγονότων  ή  ιδιαίτερων  κοινωνικοπολιτικών  συνθηκών,  όπως  αυτά  πιστοποιούνται  με
βεβαίωση  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  του  Υπουργείου  Εξωτερικών,  τότε  είναι  δυνατόν  να
γίνεται  δεκτή  υπεύθυνη  δήλωση  σχετικά  με  την  ασφάλιση  ή  τη  συνταξιοδότηση  από  το
εξωτερικό των αιτούντων και των συζύγων τους. 
γ) Για όσους λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα. 
Πρόσφατη βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία χορήγησης παροχών πρόνοιας, του οικείου
Δήμου ή άλλου αρμόδιου φορέα, από την οποία να προκύπτει το είδος των επιδομάτων, το
μηνιαίο ποσό και η χρονική διάρκεια χορήγησης. Σε περίπτωση εγγάμων ή συμβιούντων, τη
βεβαίωση αυτή θα προσκομίζουν και οι δύο σύζυγοι. 
Όσοι  έχουν  συνάψει  σύμφωνο  συμβίωσης  προσκομίζουν  τα  ίδια  δικαιολογητικά  με  τους
εγγάμους.
4) Απόδειξη χρόνου διαμονής στην Ελλάδα. 
Για  τον  έλεγχο  της  μόνιμης  διαμονής  στην  Ελλάδα  υποβάλλονται,  αναλόγως,  ένα  ή
περισσότερα  από  τα  ακόλουθα  δικαιολογητικά,  που  αποδεικνύουν  τη  νόμιμη  και  μόνιμη
διαμονή στην Ελλάδα: 
4.1. Βεβαίωση της αρμόδιας δημοτικής αρχής, για τη μόνιμη κατοικία, σύμφωνα με τη διάταξη
του άρθρου 279 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114), το άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 2647/1998 (Α΄ 237),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 3242/2004 (Α΄ 102), όπως ισχύουν
σήμερα. 
4.2.  Αντίγραφα  των  εντύπων  Ε1  δήλωσης  φορολογίας  εισοδήματος  ή  θεωρημένα
εκκαθαριστικά σημειώματα ή των εντύπων Ε9. 
4.3.  Φωτοαντίγραφα  όλων  των  σελίδων  του/των  διαβατηρίου/ων,  της  Ελλάδας  ή  της
αλλοδαπής, εφόσον πρόκειται για πολίτες και άλλων χωρών. 
4.4. Πιστοποιητικό μετοικεσίας. 
4.5.  Βεβαίωση ελληνικού  ασφαλιστικού  φορέα από την οποία να  προκύπτει  αναλυτικά  ο
χρόνος ασφάλισής του. 
4.6. Αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας. 
4.7. Μισθωτήριο συμβόλαιο, με μισθωτή το δικαιούχο ή τον/τη σύζυγό του, κατατεθειμένο
στην  αρμόδια  Δ.Ο.Υ.  Τεύχος  Β’  2401/03.08.2016 ή  σε  περίπτωση που φιλοξενείται  από
συγγενείς  α'  ή  β'  βαθμού,  αντίγραφο  αρχικής  δήλωσης  φορολογίας  εισοδήματος  του
φιλοξενούντος,  που  να  το  αποδεικνύει.  4.8.  Βεβαίωση  από  την  αρμόδια  περιφερειακή
διεύθυνση του ΟΑΕΔ, από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών
για την καταβολή του εφ' άπαξ επιδόματος ομογενών ή επιδόματος ανεργίας. 
4.9.  Βεβαίωση  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  καταβολής  παροχών  πρόνοιας,  του  οικείου
Δήμου, από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα επιδότησης κατά το οποίο ο αιτών
τυχόν ελάμβανε ή λαμβάνει επίδομα στεγαστικής συνδρομής. 
4.10. Λογαριασμοί ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευσης κλπ). 
4.11. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο στοιχείο από το οποίο προκύπτει η μόνιμη διαμονή και
εγκατάσταση στην Ελλάδα. 
5) Υπεύθυνες δηλώσεις. 
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνει ότι, σε περίπτωση μεταβολής
του ποσού της σύνταξης ή του επιδόματος που λαμβάνουν ή που θα τους χορηγηθεί από
άλλο ασφαλιστικό φορέα ή το Δημόσιο, της Ελλάδας ή του εξωτερικού,  θα το δηλώσουν
άμεσα στον ΟΓΑ. Σε περίπτωση μεταβολής του ποσού της σύνταξης ή του επιδόματος που
λαμβάνουν ή που θα τους χορηγηθεί οι επιδοματούχοι ανασφάλιστοι υπερήλικες από άλλο
ασφαλιστικό  φορέα  ή  το  Δημόσιο,  της  Ελλάδας  ή  του  εξωτερικού,  οι  βεβαιώσεις  των
αρμόδιων  φορέων,  που  θα  αναφέρουν  τη  μεταβολή  αυτή,  αρμοδίως  επικυρωμένες  και
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επίσημα  μεταφρασμένες,  θα  πρέπει  να  κατατίθενται,  στο  αρμόδιο  Τμήμα  της  Κεντρικής
Υπηρεσίας ή του Περιφερειακού Υποκαταστήματος του ΟΓΑ. 
6. Καταθετικός λογαριασμός. 
Φωτοαντίγραφο  πρώτης  σελίδας  του  βιβλιαρίου  καταθετικού  λογαριασμού  Τράπεζας  ή
ΕΛ.ΤΑ., με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον/ην αιτούντα/ούσα, από την οποία να προκύπτει ο
αριθμός «ΙΒΑΝ». 
7.  Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή δικαιολογητικό κρίνουν τα αρμόδια όργανα του ΟΓΑ ότι
απαιτείται  για  την  απόδειξη  της  συνδρομής  των  προϋποθέσεων  για  τη  χορήγηση  της
παροχής. 
Η  μη  προσκόμιση  δικαιολογητικών,  με  ευθύνη  του  αιτούντα,  για  χρόνο  μεγαλύτερο  του
εξαμήνου αποτελεί λόγο απόρριψης της αίτησης χορήγησης του επιδόματος. 

Άρθρο 3
Έλεγχος εισοδηματικού κριτηρίου.

Ο έλεγχος του εισοδηματικού κριτηρίου πραγματοποιείται με βάση τα εισοδήματα, όπως αυτά
προκύπτουν  από  τη  δήλωση  φορολογίας  εισοδήματος  του  φορολογικού  έτους,  που
προηγείται  εκείνου  που  υποβάλλεται  η  αίτηση  για  χορήγηση  επιδόματος  Κοινωνικής
Αλληλεγγύης  Ανασφάλιστων  Υπερηλίκων  και  το  αντίστοιχο  εκκαθαριστικό  σημείωμα  της
αρμόδιας φορολογικής αρχής. 
Απαιτείται η υποβολή φωτοαντίγραφου του εντύπου Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
φυσικών  προσώπων  και  του  αντίστοιχου  εκκαθαριστικού  σημειώματος  της  αρμόδιας
φορολογικής  αρχής,  του  φορολογικού  έτους,  που προηγείται  εκείνου  που υποβάλλεται  η
αίτηση χορήγησης του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων. 
Στο ατομικό και στο οικογενειακό εισόδημα, συνυπολογίζονται τα ποσά που έχει εισπράξει ή
που δικαιούται να εισπράξει ο ίδιος και ο/η σύζυγος του/της για έγγαμους και για όσους έχουν
συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, από βοηθήματα, οικονομικές ενισχύσεις ή άλλες συντάξεις ή
επιδόματα, εκτός των εξαιρέσεων που ρητά αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 93
του Ν.  4387/2016.  Ακόμα,  συνυπολογίζεται  κάθε  άλλο εισόδημα και  έσοδο που δεν  έχει
δηλωθεί, ακόμα και αν απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο ή δεν
υπάρχει από το νόμο υποχρέωση δήλωσής του. 
Όταν ο/η σύζυγος λαμβάνει ήδη σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα ή Επίδομα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης  Ανασφάλιστων  Υπερηλίκων,  οι  ετήσιες  συντάξεις  του  ή  το  ετήσιο  επίδομα
συνυπολογίζονται στο οικογενειακό εισόδημα, προκειμένου να κριθεί, αν ο άλλος σύζυγος ή
το  άλλο  μέρος  του  συμφώνου  συμβίωσης,  θα  λάβει  την  παροχή,  δεδομένου  ότι  δεν
περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 93 του Ν. 4387/2016. 
Το  ποσό  του  καταβαλλόμενου  επιδόματος  στους  ανασφάλιστους  υπερήλικες  από  ίδιο
δικαίωμα, δε λαμβάνεται υπόψη κατά την εξέταση της συνδρομής των προϋποθέσεων για τη
συνέχιση καταβολής του επιδόματος. 
Ο έλεγχος του εισοδηματικού κριτηρίου δύναται να γίνεται από τον ΟΓΑ και με ηλεκτρονική
διασταύρωση σε συνεργασία με την αρμόδια φορολογική αρχή. 

Άρθρο 4
Έλεγχος ακίνητης περιουσίας.

Για  τον  έλεγχο  της  αξίας  της  ακίνητης  περιουσίας  απαιτείται  η  υποβολή  του  εντύπου
«Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων - Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου Ν.
4223/2013  (Α  287)»  (εκτύπωση  εκκαθαριστικού  τελευταίας  εκκαθάρισης),  στο  οποίο
καταγράφεται η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας. 

Άρθρο 5

Οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 93 του Ν. 4387/2016, πρέπει να πληρούνται
σωρευτικά. Εφόσον ο αιτών ή ο επιδοματούχος δεν πληροί μία από τις προϋποθέσεις που
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τίθενται από τον ανωτέρω νόμο, αποκλείεται από τη λήψη ή τη συνέχιση της καταβολής της
παροχής, παρέλκει δε η αναζήτηση των λοιπών δικαιολογητικών. 
Από το μηνιαίο ποσό του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων,
αφαιρούνται, σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 93 του Ν. 4387/2016, και τα προνοιακά
επιδόματα που δεν υπολογίζονται στο εισόδημα, σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου,
δηλαδή  οι  οικονομικές  ενισχύσεις  που  χορηγούνται  σε  άτομα  με  αναπηρίες  λόγω  της
αναπηρίας  τους,  το  διατροφικό  επίδομα  που  χορηγείται  στους  πάσχοντες  από  χρόνια
νεφρική  ανεπάρκεια  τελικού  σταδίου  και  στους  μεταμοσχευμένους  καθώς και  το  επίδομα
ανεργίας. 
Η διενέργεια επανελέγχου, προαναγγελίας διακοπής, αναστολής καταβολής του επιδόματος
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 και 56 του Π.δ/τος 78/1998 (Α΄
72). 
Η  νομισματική  ισοτιμία  που  λαμβάνεται  υπόψη,  για  τον  υπολογισμό  του  ποσού  του
Επιδόματος  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  Ανασφάλιστων  Υπερηλίκων,  είναι  αυτή  που  ισχύει,
σύμφωνα  με  το  Δελτίο  Τιμών Συναλλάγματος  και  Ξένων  Τραπεζογραμματίων  ελληνικών
τραπεζών, κατά την 1η εργάσιμη μέρα του έτους απονομής, επανελέγχου ή τροποποίησης
του ποσού της σύνταξης αυτής. 
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΓΑ, δύνανται να προβαίνουν σε ηλεκτρονικούς ελέγχους και
διασταυρώσεις στοιχείων σε όλα τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά αρχεία, που τηρούν δεδομένα τα
οποία σχετίζονται ειδικά με το επίδομα. 
Η διαδικασία υποβολής της αίτησης και εξέτασης αυτής, δύναται να γίνεται ηλεκτρονικά. 
Για την υλοποίηση των διατάξεων δίνεται άδεια απευθείας διασύνδεσης των υπηρεσιών του
ΟΓΑ με τα πληροφοριακά συστήματα «ΑΤΛΑΣ» «ΗΛΙΟΣ» και «ΕΣΕΠΣ» που τηρεί η ΗΔΙΚΑ. 

…………………………………………………………………………………………………………….

Ν. 4144/2013
«Αντιμετώπιση παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας
και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»

(ΦΕΚ Α΄ 88/18.4.2013)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Άρθρο 69
Ανασφάλιστοι υπερήλικες

 1.  Η παρ.  4  του  άρθρου  3  του  ν.  1296/1982  (Α 128),  όπως ισχύει,  αντικαθίσταται  ως
ακολούθως:
«4. Αν ο/η σύζυγος του ανασφάλιστου υπερήλικα έχει κηρυχθεί σε αφάνεια σύμφωνα με τις
διατάξεις  του  Α.Κ.,  δικαιούται  σύνταξη,  εφόσον  έχει  και  τις  λοιπές  προϋποθέσεις  του
παρόντος νόμου.

Σε περίπτωση διάστασης, εφόσον η λύση του γάμου δεν έχει καταστεί οριστική, ο αιτών την
παροχή κρίνεται με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους έγγαμους.»

2. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1.1.2013.

…………………………………………………………………………………………………….
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Π.Δ. 78/1998
«Καταστατικό Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών»

(ΦΕΚ Α΄ 72/7.4.1997)
   

ΑΡΘΡΟ 25

Εξέταση των δικαιολογητικών-Έκδοση αποφάσεων

1. Το κατά το άρθρο 23 του Καταστατικού αυτού, αρμόδιο Όργανο για την απονομή των
συντάξεων, εξετάζει την αίτηση, η οποία υποβλήθηκε και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν
αυτή. Αν διαπιστώσει, ότι τα ανωτέρω στοιχεία δεν έχουν συμπληρώσει ορθώς ή ότι είναι
ελλιπή  ή  δημιουργούνται,  κατά  την  ελεύθερη  κρίση  του,  αμφιβολίες  για  την  αλήθεια  των
βεβαιουμένων,  δύναται  να ζητήσει  από τον ίδιο  τον ενδιαφερόμενο  τα δικαιολογητικά,  τα
οποία λείπουν ή κάθε άλλο στοιχείο ως και από τις αρμόδιες δημόσιες, δημοτικές ή άλλες
αρχές, οι οποίες υποχρεούνται σε απάντηση, κάθε πληροφορία χρήσιμη για τη συμπλήρωση
ή επαλήθευση των στοιχείων του  φακέλου ή την  άρση των αμφιβολιών και  αντιφάσεων.
…………………………………………………………………………………………………………….
  2. Όταν συμπληρωθεί πλήρως ο συνταξιοδοτικός φάκελος σύμφωνα με όσα αναφέρονται
στην προηγούμενη παράγραφο, στην περίπτωση δε που απαιτείται και απόφαση και υπάρχει
στο φάκελο, το αρμόδιο για την απονομή των συντάξεων Όργανο πρώτου βαθμού εκτιμά
ελεύθερα  τα  νομικά  και  πραγματικά  περιστατικά,  δύναται  δε  να  λάβει  υπόψη  του  κάθε
έγγραφο στοιχείο, δεσμεύεται δε μόνο από εκείνα που υποβλήθηκαν για την απόδειξη της
ηλικίας  και  των  αποφάσεων  των  αρμοδίων,  κατά  το  Καταστατικό  αυτό,  Υγειονομικών
Επιτροπών και τελικά εκδίδει εγκριτική ή απορριπτική απόφαση.

  3.  Η απόφαση η  οποία εκδίδεται,  υπογράφεται  από το αρμόδιο  για  την  απονομή των
συντάξεων  Όργανο  πρώτου  βαθμού,  πρέπει  δε  να  αναφέρονται  σ`  αυτή  τα  στοιχεία
ταυτότητας του αιτούντα, ο αύξων αριθμός αυτής και στη μεν εγκριτική το μηνιαίο ποσό της
σύνταξης,  ο  χρόνος  ασφάλισης,  η  ασφαλιστική  κατηγορία  και  η  χρονολογία  έναρξης  της
συνταξιοδότησης, στη δε απορριπτική τα έγγραφα στοιχεία, τα οποία λήφθηκαν υπόψη και η
αιτιολογία της απόρριψης της αίτησης για συνταξιοδότηση.

  4.  Απόσπασμα  της  εγκριτικής  απόφασης  και  αντίγραφο  της  απορριπτικής  απόφασης,
κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό αυτό για την
επίδοση εγγράφων στοιχείων.

  5. Αν το αρμόδιο για την απονομή των συντάξεων Όργανο πρώτου βαθμού ζητήσει από τον
ενδιαφερόμενο  τα  δικαιολογητικά,  τα  οποία  λείπουν  ή  άλλη  πληροφορία  χρήσιμη  για  τη
συμπλήρωση του φακέλου, τότε θέτει σ` αυτόν εξάμηνη προθεσμία για την προσκόμιση των
στοιχείων που ζητούνται.
Αν  παρέλθει  άπρακτη  η  εξάμηνη  προθεσμία,  η  αίτηση  για  την  απονομή  της  σύνταξης
απορρίπτεται……………………….   

ΑΡΘΡΟ 55

Αναστολή καταβολής σύνταξης

  1. Η καταβολή των συντάξεων, προσαυξήσεων ή επιδομάτων αναστέλλεται :
α)……β)……γ)….…δ)  Αν  ο  συνταξιούχος  ανασφάλιστος  υπερήλικας,  απουσιάζει  στο
εξωτερικό………ε)………..
  2. Η αναστολή της καταβολής των συντάξεων γίνεται μετά από εντολή του αρμοδίου για την
απονομή των συντάξεων Οργάνου εκτός των περιπτώσεων που ο συνταξιούχος υπέβαλε
αίτηση για συνταξιοδότηση από άλλη πηγή ή το παιδί που λαμβάνει σύνταξη λόγω θανάτου

18

ΑΔΑ: 7ΦΚΑ4691ΩΔ-ΝΚ1



 

γονέα του δεν υποβάλλει τη σχετική βεβαίωση σπουδών, οπότε η εντολή δίδεται από τον
Προϊστάμενο του αρμοδίου τμήματος μεταβολών.

ΑΡΘΡΟ 56

Διακοπή καταβολής παροχών συντάξεων

  1. Οι πάσης φύσεως και κατηγορίας παροχές συντάξεων διακόπτονται :

  α)  Την  1η  του  επόμενου  μήνα  του  θανάτου  ή  της  κήρυξης  σε  αφάνεια  με  τελεσίδικη
δικαστική  απόφαση,  του  συνταξιούχου  ή  επιδοματούχου.  Σε  περίπτωση  διακοπής  λόγω
αφάνειας,  η σύνταξη ή το επίδομα επαναχορηγείται  από την 1η του μήνα εμφάνισης του
άφαντου και πάντως όχι πέραν των έξι μηνών από της υποβολής της σχετικής αίτησης για
την επαναχορήγηση.

 β) …………γ) Την 1η του επόμενου μήνα κατά τον οποίο ο συνταξιούχος του ΟΓΑ, ή ο
συνταξιούχος ανασφάλιστος υπερήλικας έλαβε σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, κατά την
έννοια του εδαφίου δ` της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 4169/1961, όπως αυτό ισχύει
κάθε φορά και της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 1287/1982. Αν ο ενδιαφερόμενος
παύσει  να  λαμβάνει  τη  σύνταξη  από  την  άλλη  πηγή  η  σύνταξη  η  οποία  διακόπηκε,
επαναχορηγείται  κατόπιν αίτησης αυτού και  αρχίζει  να  καταβάλλεται  από την πρώτη του
επόμενου μήνα της διακοπής της σύνταξης από την άλλη πηγή, εάν η αίτηση έχει υποβληθεί
μέσα σε έξι μήνες από της διακοπής αυτής, διαφορετικά από την πρώτη του μήνα, κατά τον
οποίο υποβάλλεται η αίτηση……

  2. Διακοπές κατά κατηγορία συντάξεων.

 α)……β)…..γ)……δ) Η σύνταξη που χορηγείται κατά τις διατάξεις του Ν. 1296/1982 σε
ανασφάλιστους υπερήλικες διακόπτεται :

  δα. Από την πρώτη του επόμενου έτους εκείνου, κατά το οποίο ο συνταξιούχος και σε
περίπτωση ανδρογύνων ο ένας από τους συζύγους απέκτησε εισοδήματα μεγαλύτερα από
εκείνα, που ορίζονται από το Νόμο, κάθε φορά, για τη συνταξιοδότηση από τον ΟΓΑ των
ανασφάλιστων  υπερηλίκων.  Σε  περίπτωση  που  εκλείψει  ο  ανωτέρω  λόγος  διακοπής,  η
σύνταξη  επαναχορηγείται  από  την  πρώτη  του  επόμενου  έτους,  κατόπιν  αιτήσεως  του
ενδιαφερόμενου και εφόσον η αίτηση αυτή υποβληθεί μέσα στο έτος αυτό, διαφορετικά από
την πρώτη του έτους κατά το οποίο θα υποβληθεί η αίτηση.

  δβ. Από την πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου που ο συνταξιούχος υποβάλλει δήλωση
παραίτησης από το δικαίωμα λήψης της σύνταξης.

  3. Η διακοπή των συντάξεων γίνεται μετά από εντολή του αρμοδίου για την απονομή των
συντάξεων  Οργάνου,  εκτός  των  περιπτώσεων  της  διακοπής  λόγω  θανάτου  του
συνταξιούχου, συνταξιοδότησης από άλλη πηγή και αυτών που αναφέρονται ανωτέρω στην
παράγραφο 2α του  παρόντος  άρθρου οπότε  η εντολή  δίδεται  από τον  Προϊστάμενο  του
αρμοδίου Τμήματος μεταβολών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΤΗΝ 04.01.2016 

ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 
( 1 ΜΟΝΑΔΑ)               

ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΗΣ
4/1/2016               

 

USD) ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α                       0,91759956

(JPY) ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ                            0,007705348

(BGN) ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ                   0,511299724

(CZK) ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ                      0,037005514

(DKK) ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ                      0,134012329

(GBP) ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ                             1,354829969

(HUF) ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ                  0,003170678

(PLN) ΖΛΟΤΙ ΠΟΛΩΝΙΑΣ                      0,232801769

(RON) ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ              0,221385876

(SEK) ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ                   0,109056011

(CHF) ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ                    0,918189331

(NOK) ΚΟΡΩΝΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ               0,103653796

(HRK) ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ                     0,130864359

(RUB) ΡΟΥΒΛΙ ΡΩΣΙΑΣ                         0,012551177

(TRY) ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ                           0,310626534

(AUD) ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ          0,659935326
(
BRL) ΡΕΑΛ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ                          0,227153988

(CAD) ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ                 0,659108885

(CNY) ΓΙΟΥΑΝ (ΡΕΝΜΙΝΜΠΙ) ΚΙΝΑΣ 0,140433659
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(HKD) ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΧΟΝΓΚ-ΚΟΝΓΚ      0,118393635

(IDR) ΡΟΥΠΙΑ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ                6,58127E-05

(ILS) ΣΕΚΕΛ ΙΣΡΑΗΛ                              0,234417122

(INR) ΙΝΔΙΚΗ ΡΟΥΠΙΑ                          0,01377088

(KRW) ΓΟΥΟΝ ΝΟΤΙΟΥ ΚΟΡΕΑΣ         0,000770493

(MXN) ΠΕΣΟ ΜΕΞΙΚΟΥ                        0,052811416

(MYR) ΡΙΝΓΚΙΤ ΜΑΛΑΙΣΙΑΣ                 0,211135274

(NZD) ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ 0,619348445

(PHP) ΠΕΣΟ ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ                   0,019457903

(SGD) ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ        0,643790639

(THB) ΜΠΑΧΤ ΤΑΪΛΑΝΔΗΣ                 0,025376202

(ZAR) ΡΑΝΤ ΝΟΤΙΟΥ ΑΦΡΙΚΗΣ           0,058976869

(KZT) ΤΕΝΚΕ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ                    0,00270147

(KGS) ΣΟΜ  ΚΙΡΓΙΖΙΑΣ                          0,012102289

(BYR)  ΡΟΥΒΛΙ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ             4,94656E-05

(MDL) ΛΕΟΥ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ                   0,046724169

(UZS)   ΣΟΜ  ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ            0,00032688

(TJS)   ΣΟΜΟΝΙ  ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ            0,131402591

(EGP) ΛΙΡΑ  ΑΙΓΥΠΤΟΥ                         0,118824117

(ALL)  ΛΕΚ ΑΛΒΑΝΙΑΣ                          0,007302063

(UAH) ΧΡΙΒΝΙΑ  ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ               0,03827092

(RSD)  ΔΗΝΑΡΙΟ ΣΕΡΒΙΑΣ                    0,008256657

(GEL) ΛΑΡΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ                           0,383538526
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                             ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

                                                                                    (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): ΤΟΝ   ΟΓΑ 

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Ημερομηνία:      ……….20……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι
10 ετών.
(4)  Σε  περίπτωση ανεπάρκειας  χώρου η δήλωση συνεχίζεται  στην πίσω όψη της και  υπογράφεται  από τον
δηλούντα ή την δηλούσα. 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

1. ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΑΠΟΥΣΙΑ
ΜΟΥ  ΣΤΟ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ,  ΘΑ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ  ΑΜΕΣΑ  ΤΗΝ  ΑΡΜΟΔΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΤΟΥ  ΟΓΑ  Ή  ΤΟΝ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΟΓΑ.

2. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΕΠΙΔΟΜΑ Ή ΣΥΝΤΑΞΗ, Ή ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ
ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ή ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΩ ΕΓΩ ΄Η/ΚΑΙ  Ο/Η ΣΥΖΥΓΟΣ  ΜΟΥ,  Ή Ο
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ, ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΦΟΡΕΑ Ή ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ή ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ ΑΜΕΣΑ  ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΟΓΑ Ή ΤΟΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΟΓΑ. (4). 
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Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.
4 Ν. 1599/1986)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

- Γραφείο κ. Υπουργού 
- Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού 
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Κοιν.    
   Ασφαλίσεων
- Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης
- Δ/νση Ασφάλισης Αγροτών και   
  Ανασφάλιστων Ομάδων
- Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Σταδίου 29 
105 59 ΑΘΗΝΑ

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
  - Γραφείο Υπουργού
 
Σταδίου 27 & Δραγατσανίου 2
101 83 ΑΘΗΝΑ  

     - Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης
     - Δ/νση Απλούστευσης Διαδικασιών και 
       Παραγωγικότητας

Βασ. Σοφίας  15 
106 74 ΑΘΗΝΑ

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
    -Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 

Καραγιώργη Σερβίας 10
105 62 ΑΘΗΝΑ

4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
    - Γραφείο Υφυπουργού

Βασ. Σοφίας 1 
106 71 ΑΘΗΝΑ
  
5. ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
     (Ι.Κ.Α.)
    Διοίκηση
    
Αγίου Κωνσταντίνου 8 
102 41 ΑΘΗΝΑ

     

6. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)
   Διοίκηση

Σατωβριάνδου 25 
104 31 ΑΘΗΝΑ

7. ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Ν.Α.Τ.)
    Διοίκηση

Εθνικής Αντιστάσεως 1 
185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

8.ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)
Πρόεδρο Ε.Τ.Α.Α. 

Μάρνη 22 
104 33 ΑΘΗΝΑ

9. Η.ΔΙ.ΚΑ. ΑΕ 

Λαγουμιτζή 40
117 45 ΑΘΗΝΑ

10. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ (ΠΟΕ-ΟΤΑ)

Καρόλου 24 
104 37 ΑΘΗΝΑ

11. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Χαλκοκονδύλη 17 
104 32 ΑΘΗΝΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
                                                             
- Γραμματεία Διοίκησης
- Γραφείο κ. Υποδιοικητή
- Γενική Δ/νση Ασφάλισης
- Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης
- Κλάδο Α΄ Συντάξεων 
- Κλάδους και Υπηρεσίες
- Όλο το Προσωπικό του ΟΓΑ
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