ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΑΛΛΗΛΕΓΤΗ ΑΝΑΦΑΛΙΣΩΝ ΤΠΕΡΗΛΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
 Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ, Ειδικοφ Δελτίου Ταυτότθτασ Ομογενοφσ ι
Διαβατθρίου του αιτοφντα*
 Πρόςφατο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ. Οι αλλοδαποί, που δεν ζχουν
οικογενειακι μερίδα ςτθν Ελλάδα, υποβάλλουν δθμόςιο ζγγραφο που να αποδεικνφει τθν
οικογενειακι τουσ κατάςταςθ*
 Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/1986, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ από αρμόδια
δθμόςια αρχι, ςτθν οποία να δθλϊνει ότι, ςε περίπτωςθ μεταβολισ του ποςοφ τθσ ςφνταξθσ ι
του επιδόματοσ που λαμβάνει, ι που κα χορθγθκεί, από άλλο αςφαλιςτικό φορζα ι το
Δθμόςιο, τθσ Ελλάδασ ι του εξωτερικοφ, ςτον/θν ίδιο/α ι/και ςτο/θ ςφηυγο ι το άλλο μζροσ
ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ, κα το δθλϊςει άμεςα ςτον ΟΓΑ. Στθν περίπτωςθ αυτι, οι βεβαιϊςεισ
των αρμόδιων φορζων, που κα αναφζρουν τθ μεταβολι ι τθ χοριγθςθ άλλθσ παροχισ,
αρμοδίωσ επικυρωμζνεσ και επίςθμα μεταφραςμζνεσ, κα κατατίκενται ςτθν αρμόδια
υπθρεςία του ΟΓΑ ι τον Ανταποκριτι του ΟΓΑ. Επίςθσ να δθλϊνει ότι, για οποιαδιποτε
μεταβολι ςτθν προςωπικι και οικογενειακι του/θσ κατάςταςθ ι απουςία το υ/θσ ςτο
εξωτερικό κα πρζπει να ενθμερϊςει άμεςα τθν αρμόδια υπθρεςία του ΟΓΑ ι τον Ανταποκριτι
του ΟΓΑ*
 Φωτοαντίγραφο πρϊτθσ ςελίδασ του βιβλιαρίου κατακετικοφ λογαριαςμοφ Τράπεηασ ι
ΕΛ.ΤΑ., µε δικαιοφχο ι ςυνδικαιοφχο τον/θν αιτοφντα/οφςα, από τθν οποία να προκφπτει
ευκρινϊσ ο αρικμόσ «ΙΒΑΝ».*
 Φωτοαντίγραφο του εντφπου Ε1 διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων και
του αντίςτοιχου εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ τθσ αρμόδιασ φορολογικισ αρχισ, του
φορολογικοφ ζτουσ, που προθγείται εκείνου που υποβάλλεται θ αίτθςθ*
 Φωτοαντίγραφο του εντφπου «Διλωςθ Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτθςίασ Ακινιτων - Πράξθ
διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου Ν.4223/2013» (εκτφπωςθ εκκακαριςτικοφ τελευταίασ
εκκακάριςθσ) του αιτοφντα.*
 Πρόςφατθ βεβαίωςθ από τθν αρμόδια υπθρεςία χοριγθςθσ παροχϊν πρόνοιασ, του οικείου
Διμου ι άλλου αρμόδιου φορζα, από τθν οποία να προκφπτει αν ο/θ αιτϊν/οφςα λαμβάνει
οποιοδιποτε επίδομα και ςε καταφατικι περίπτωςθ, το είδοσ των επιδομάτων, το μθνιαίο
ποςό και θ χρονικι διάρκεια χοριγθςθσ. Σε περίπτωςθ εγγάμων ι ςε διάςταςθ, ι ςφναψθσ
ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ, τθ βεβαίωςθ αυτι κα προςκομίηουν και οι δφο ςφηυγοι ι και τα δφο
μζρθ του ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ, ι και ο/θ εν διαςτάςει ςφηυγοσ.*
 Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ, Ειδικοφ Δελτίου Ταυτότθτασ Ομογενοφσ ι
Διαβατθρίου του ςυηφγου ςε περίπτωςθ εγγάμων ι του ςυντρόφου ςε περίπτωςθ ςφναψθσ
ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ.*
 Βεβαίωςθ ςτθν οποία να αναφζρεται ο χρόνοσ ζναρξθσ τθσ ςυνταξιοδότθςθσ και το μθνιαίο
ποςό τθσ ςφνταξθσ που λαμβάνει κατά το χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ για τθ χοριγθςθ του
επιδόματοσ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ Αναςφάλιςτων Υπερθλίκων. Οι ςυνταξιοφχοι ελλθνικϊν
Φορζων Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΦΚΑ), κα πρζπει να ςυνυποβάλλουν βεβαίωςθ για το αν
λαμβάνουν ι δικαιοφνται επίδομα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ Συνταξιοφχων (Ε.Κ.Α.Σ.).*
 Βεβαίωςθ ςτθν οποία να αναφζρεται ο χρόνοσ ζναρξθσ τθσ ςυνταξιοδότθςθσ και το μθνιαίο
ποςό τθσ ςφνταξθσ που λαμβάνει ο/θ ςφηυγοσ ι ο ςυμβίων ι ο εν διαςτάςει ςφηυγοσ, κατά το
χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ για τθ χοριγθςθ του επιδόματοσ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ
Αναςφάλιςτων Υπερθλίκων. Οι ςυνταξιοφχοι ελλθνικϊν Φορζων Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΦΚΑ),
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κα πρζπει να ςυνυποβάλλουν βεβαίωςθ για το αν λαμβάνουν ι δικαιοφνται επίδομα
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ Συνταξιοφχων (Ε.Κ.Α.Σ.).*
 Όςοι ζχουν χρόνο παραμονισ ι αςφάλιςθσ ςε χϊρα του εξωτερικοφ ι/και λαμβάνουν ςφνταξθ
από το εξωτερικό, απαιτείται θ προςκόμιςθ πρόςφατθσ βεβαίωςθσ του αρμόδιου
αςφαλιςτικοφ φορζα τθσ αλλοδαπισ, από τθν οποία να προκφπτει αν δικαιοφνται ι αν
λαμβάνουν ςφνταξθ από τθ χϊρα αυτι και ςε περίπτωςθ που λαμβάνουν, να αναφζρεται το
μθνιαίο ποςό αυτισ. Σε περίπτωςθ εγγάμων ι ςε διάςταςθ ι ςφναψθσ ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ,
τθ βεβαίωςθ αυτι κα προςκομίηουν και ο/θ ςφηυγοσ ι ο/θ εν διαςτάςει ςφηυγοσ ι και τα δφο
μζρθ του ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ. Οι βεβαιϊςεισ που εκδίδονται από αλλοδαποφσ φορείσ,
πρζπει να είναι αρμοδίωσ επικυρωμζνεσ και επίςθμα μεταφραςμζνεσ. Η βεβαίωςθ αςφάλιςθσ
ςε ελλθνικοφσ φορείσ ι το ελλθνικό Δθμόςιο, ςε χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ςε χϊρεσ
µε τισ οποίεσ θ Ελλάδα ζχει υπογράψει διμερι Συμφωνία Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, δφναται να
αναηθτείται αυτεπάγγελτα. Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ που ο/θ αιτϊν/οφςα διζμενε ςε χϊρεσ
(π.χ. Γεωργία, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Απχαηίασ και τθσ Νότιασ Οςετίασ, τθν Κιργιηία, τθν
Ανατολικι Ουκρανία, τθ Λιβφθ, τθ Σομαλία, το Σουδάν, τθν Υεμζνθ κλπ.), από τισ οποίεσ, θ
ζκδοςθ βεβαιϊςεων είναι ιδιαίτερα δυςχερισ, λόγω ζκτακτων γεγονότων ι ιδιαίτερων
κοινωνικοπολιτικϊν ςυνκθκϊν, τότε είναι δυνατόν να γίνεται δεκτι υπεφκυνθ διλωςθ ςχετικά
µε τθν αςφάλιςθ ι τθ ςυνταξιοδότθςθ.*
 Ζνα θ περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ τθσ μόνιμθσ κατοικίασ (βλ.
παρακάτω λίςτα)*
Δικαιολογητικά απόδειξης μόνιμης κατοικίας:
● Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ δθμοτικισ αρχισ, για τθ μόνιμθ κατοικία, ςφμφωνα µε τθ διάταξθ του
άρκρου 279 του Ν.3463/2006, το άρκρο 4 παρ. 5 του Ν.2647/1998, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το
άρκρο 13 παρ.3 του Ν.3242/2004, όπωσ ιςχφουν ςιμερα.
● Αντίγραφα των εντφπων Ε1 διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ ι κεωρθμζνα εκκακαριςτικά
ςθμειϊματα ι των εντφπων Ε9.
● Φωτοαντίγραφα όλων των ςελίδων του/των διαβατθρίου/ων, τθσ Ελλάδασ ι τθσ αλλοδαπισ,
εφόςον πρόκειται για πολίτεσ και άλλων χωρϊν.
● Πιςτοποιθτικό μετοικεςίασ.
● Βεβαίωςθ ελλθνικοφ αςφαλιςτικοφ φορζα από τθν οποία να προκφπτει αναλυτικά ο χρόνοσ
αςφάλιςισ του. Αντίγραφο βιβλιαρίου υγείασ.
● Μιςκωτιριο ςυμβόλαιο, με μιςκωτι το δικαιοφχο ι τον/τθ ςφηυγο του, κατατεκειμζνο ςτθν
αρμόδια Δ.Ο .Υ. ι ςε περίπτωςθ που φιλοξενείται από ςυγγενείσ αϋ ι βϋ βακμοφ, αντίγραφο αρχικισ
διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ του φιλοξενοφντοσ, που να το αποδεικνφει.
● Βεβαίωςθ από τθν αρμόδια περιφερειακι διεφκυνςθ του ΟΑΕΔ, από τθν οποία να προκφπτει θ
θμερομθνία κατάκεςθσ δικαιολογθτικϊν για τθν καταβολι του εφ’ άπαξ επιδόματοσ ομογενϊν ι
επιδόματοσ ανεργίασ.
● Βεβαίωςθ από τθν αρμόδια υπθρεςία καταβολισ παροχϊν πρόνοιασ, του οικείου Διμου, από τθν
οποία να προκφπτει το χρονικό διάςτθμα επιδότθςθσ κατά το οποίο ο αιτϊν τυχόν ελάμβανε ι
λαμβάνει επίδομα ςτεγαςτικισ ςυνδρομισ.
● Λογαριαςμοί ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, φδρευςθσ κλπ).
● Οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο ςτοιχείο από το οποίο προκφπτει θ μόνιμθ και νόμιμθ διαμονι και
εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα.
_____________________________
(* Υποχρεωτικά δικαιολογητικά - θα πρζπει υποχρεωτικά να είναι ςυνημμζνα ςτην αίτηςη)
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