
 
 

1 
 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΑΛΛΗΛΕΓΤΗ ΑΝΑΦΑΛΙΣΩΝ ΤΠΕΡΗΛΙΚΩΝ 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 

Από 12-05-2016 ρνξεγείηαη από ηνλ ΟΓΑ, επίδνκα Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο Αλαζθάιηζησλ 

Υπεξειίθσλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 93 ηνπ Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α΄/12-05-2016) σο εμήο: 

1. Σηνπο αλαζθάιηζηνπο ππεξήιηθεο θαη ζε απηνύο πνπ δελ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο 

ζπληαμηνδόηεζεο, θαηαβάιιεηαη από ηνλ ΟΓΑ, επίδνκα Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 

Αλαζθάιηζησλ Υπεξειίθσλ, εθόζνλ πιεξνύλ ηηο εμήο πξνϋπνζέζεηο: 

α. Έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 67ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 

β. Δελ ιακβάλνπλ ή δελ δηθαηνύληαη λα ιάβνπλ ζύληαμε από ην εμσηεξηθό ή 

νπνηαδήπνηε αζθαιηζηηθή ή άιιε πξνλνηαθή παξνρή από ηελ Ειιάδα, κεγαιύηεξε από 

ην θαηώηεξν ζηελ παξάγξαθν 3 πιήξεο πνζό ηνπ επηδόκαηνο.  

Σε πεξίπησζε πνπ ε θαηά ηα αλσηέξσ ζύληαμε ή παξνρή από δεκόζην θνξέα πνπ 

ιακβάλνπλ είλαη κηθξόηεξε από ην επίδνκα, δηθαηνύληαη ην πνζό ηεο δηαθνξάο πνπ 

πξνθύπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ πνζνύ ηεο ζύληαμεο ή ηεο παξνρήο πνπ ιακβάλνπλ από 

ην επίδνκα. Αλ ην πνζό πνπ πξνθύπηεη είλαη κηθξόηεξν από είθνζη (20) επξώ δελ 

θαηαβάιιεηαη ην επίδνκα.  

Σε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηνπ πνζνύ ηεο ζύληαμεο ή ηεο παξνρήο πνπ ιακβάλνπλ από ην 

εμσηεξηθό ή ηελ Ειιάδα, αληίζηνηρα, νη δηθαηνύρνη ππνρξενύληαη λα ην δειώζνπλ ακέζσο 

πξνθεηκέλνπ λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο ην πνζό ηνπ επηδόκαηνο.  

Γηα όζνπο ιακβάλνπλ ζύληαμε ή άιιε παξνρή από νπνηνδήπνηε θνξέα ηνπ εμσηεξηθνύ, ε 

λνκηζκαηηθή ηζνηηκία ιακβάλεηαη ππόςε ηελ 1ε εξγάζηκε εκέξα ηνπ έηνπο θαηά ηε 

ρνξήγεζε, ηελ επαλαρνξήγεζε ή ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πνζνύ ηεο παξνρήο πνπ 

ιακβάλνπλ από ηνλ αξκόδην γηα ηελ θαηαβνιή απηήο θνξέα, ιόγσ αιιαγήο ηνπ πνζνύ ηεο 

ζύληαμεο πνπ ιακβάλνπλ από ηνλ θνξέα ηνπ εμσηεξηθνύ. 

γ. Δηακέλνπλ κόληκα θαη λόκηκα ζηελ Ειιάδα δεθαπέληε (15) ζπλερόκελα έηε πξηλ από 

ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ηε ιήςε ηνπ επηδόκαηνο ή δεθαπέληε (15) έηε κεηαμύ ηνπ 

17νπ θαη ηνπ 67νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο , εθ ησλ νπνίσλ ηα δέθα (10) ζπλερόκελα πξηλ 

από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη εμαθνινπζνύλ λα δηακέλνπλ ζηελ Ειιάδα θαη κεηά ηε 

ιήςε ηεο παξνρήο.  



 
 

2 
 

δ. Τν πνζό ηνπ επηδόκαηνο θαηαβάιιεηαη πιήξεο ή, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα 

ζηελ πεξίπησζε β’ ηεο παξαγξάθνπ 1 γηα όζνπο πιεξνύλ αζξνηζηηθά ηα αλσηέξσ 

θξηηήξηα θαη έρνπλ ζπκπιεξώζεη ζηε ρώξα ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα πέληε (35) πιήξε έηε 

δηακνλήο θαη κεηώλεηαη θαηά 1/35 γηα θάζε έλα (1) έηνο πνπ ππνιείπεηαη ησλ ηξηάληα 

πέληε (35) εηώλ δηακνλήο ζηε ρώξα. 

ε. Τν ζπλνιηθό εηήζην αηνκηθό θνξνινγεηέν εηζόδεκα ηνπο, θαζώο θαη ην 

απαιιαζζόκελν ή  θνξνινγνύκελν κε εηδηθό ηξόπν εηζόδεκα ηνπο δελ ππεξβαίλεη ην 

πνζό ησλ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ είθνζη (4.320) επξώ ή ζηελ πεξίπησζε 

έγγακσλ, ην ζπλνιηθό εηήζην νηθνγελεηαθό θνξνινγεηέν εηζόδεκα, θαζώο θαη ην 

απαιιαζζόκελν ή θνξνινγνύκελν, κε εηδηθό ηξόπν εηζόδεκα δελ ππεξβαίλεη ην πνζό 

ησλ νθηώ ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ ζαξάληα (8.640) επξώ. 

ζη. Εμαηξνύληαη ηεο παξνρήο νη κνλαρνί/εο, νη νπνίνη δηακέλνπλ ζε Ιεξέο Μνλέο θαη 

ζπληεξνύληαη από απηέο θαη όζνη εθηίνπλ πνηλή ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο.  

δ. Εμαηξνύληαη επίζεο νη αλαζθάιηζηνη ππεξήιηθεο θαη απηνί πνπ δελ πιεξνύλ ηηο 

πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο, εθόζνλ ν/ε ζύδπγνο ιακβάλεη ζύληαμε από 

νπνηαδήπνηε πεγή κεγαιύηεξε από ηελ παξνρή. 

 

2. Σην εηζόδεκα δελ ππνινγίδνληαη:  

α. Οη νηθνλνκηθέο εληζρύζεηο πνπ ρνξεγνύληαη ζε άηνκα κε αλαπεξίεο ιόγσ ηεο 

αλαπεξίαο ηνπο. 

β. Τν δηαηξνθηθό επίδνκα πνπ ρνξεγείηαη ζηνπο πάζρνληεο από ρξόληα λεθξηθή 

αλεπάξθεηα ηειηθνύ ζηαδίνπ θαη ζηνπο κεηακνζρεπκέλνπο. 

γ. Τν επίδνκα αλεξγίαο. 


