
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

Για τθν εξζταςθ αίτθςθσ χοριγθςθσ επιδόματοσ Αναςφάλιςτων Τπερθλίκων 
υνυποβάλλονται με τθν αίτθςθ (ςυν υποβολι μζςω Κζντρων Κοινότθτασ) 

 

Σαυτότθτα-Οικογενειακι κατάςταςθ 

 

 Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ ι Ειδικοφ Δελτίου Ταυτότθτασ Ομογενοφσ ι 
Διαβατθρίου αιτοφντα/ςασ και του/τθσ ςυηφγου ι του άλλου μζρουσ του  ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ  

 

 Ρρόςφατο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ. (Οι αλλοδαποί, που δεν ζχουν οικογενειακι 
μερίδα ςτθν Ελλάδα, υποβάλλουν δθμόςιο ζγγραφο που να αποδεικνφει τθν οικογενειακι τουσ 
κατάςταςθ) 
 

 Σε περίπτωςθ διάηευξθσ, φωτοαντίγραφο διαηευκτθρίου/δικαςτικισ απόφαςθσ, κακϊσ επίςθσ και 
πρόςφατο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ, από το οποίο να προκφπτει θ διάηευξθ. 
 

 Οι ςφηυγοι ςε διάςταςθ,  ςφμφωνα με το άρκρο 69 του Ν. 4144/18-04-2013 (Φ.Ε.Κ. 88/2013 - 
ΤΕΥΧΟΣ Α’), κεωροφνται ζγγαμοι. Ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν κρίνεται με τισ προχποκζςεισ που 
ιςχφουν για τουσ ζγγαμουσ. 
 

 Λθξιαρχικι πράξθ κανάτου του/θσ ςυηφγου ι πρόςφατο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ, 
από το οποίο να προκφπτει θ θμερομθνία κανάτου . 

 

 Αίτθςθ-Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/1986, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ από 
αρμόδια δθμόςια αρχι, ςτθν οποία να δθλϊνει ότι: 
Σε περίπτωςθ απουςίασ ςτο εξωτερικό, οποιαςδιποτε μεταβολιs ςτθν προςωπικι και οικογενειακι  
κατάςταςθ ι μεταβολισ του ποςοφ τθσ ςφνταξθσ που ενδεχομζνωσ λαμβάνει  ο ίδιοσ, ο/θ ςφηυγοσ 
ι το άλλο μζροσ ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ, από  φορζα θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, κα το δθλϊςει άμεςα 
ςτον ΟΡΕΚΑ. Οι βεβαιϊςεισ των αρμόδιων φορζων τθσ αλλοδαπισ, κα πρζπει να είναι αρμοδίωσ 
επικυρωμζνεσ και επίςθμα μεταφραςμζνεσ. 
 

Αςφάλιςθ, ςυνταξιοδότθςθ 

 

 ε περίπτωςθ αςφάλιςθσ του αιτοφντοσ ςτον ΕΦΚΑ και μθ ςυνταξιοδότθςισ του, προςκόμιςθ 
βεβαίωςθσ  για το αν δικαιοφται ι όχι να λάβει ςφνταξθ. 
 

 ε περίπτωςθ ςυνταξιοδότθςθστου αιτοφντοσ, του/τθσ ςυηφγου ι ςε περίπτωςθ ςυνταξιοδότθςθσ 
λόγω χθρείασ, προςκόμιςθ πρόςφατθσ βεβαίωςθσ από τθν οποία να προκφπτει το μθνιαίο ποςό τθσ 
ςφνταξθσ που λαμβάνει, κακϊσ και θ θμερομθνία ζναρξθσ ςυνταξιοδότθςθσ. Επίςθσ προςκόμιςθ 
ςχετικισ βεβαίωςθσ, ςε περίπτωςθ που λαμβάνει Ε.Κ.Α.Σ. (Επίδομα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ  
Συνταξιοφχων).   
 

 Πςοι ζχουν χρόνο παραμονισ ι αςφάλιςθσ ςε χϊρα του εξωτερικοφ (πλθν ΕΕ) όπωσ  Δθμοκρατία 
τθσ Αλβανίασ, Ρωςίασ, χϊρεσ τθσ πρ. Σοβιετικισ Ζνωςθσ κλπ, προςκόμιςθ πρόςφατθσ βεβαίωςθσ 
ςυνταξιοδότθςθσ από τον αρμόδιο Αςφαλιςτικό Φορζα τθσ αλλοδαπισ, αρμοδίωσ επικυρωμζνθ 
και επίςθμα μεταφραςμζνθ. Το ίδιο ιςχφει και για τον/τθν ςφηυγο.  
 
 
 
 



 

Ειςοδθματικό κριτιριο 

 

 Φωτοαντίγραφο του εντφπου Ε1 διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων και τθσ 
αντίςτοιχθσ Πράξθσ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου υπόχρεου (εκκακαριςτικοφ ςθμειώματοσ) 
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» του αιτοφντα, του φορολογικοφ ζτουσ πριν τθν υποβολι τθσ 
αίτθςθσ (εκτφπωςθ εκκακαριςτικοφ τελευταίασ εκκακάριςθσ). 

 

Διαμονι - φιλοξενία 

 
 ΜΟΝΙΜΗ και ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ 

Η διαμονι ςτθν Ελλάδα Oμογενϊν-αλλοδαπϊν, αποδεικνφεται κυρίωσ από τα κατωτζρω 
δικαιολογθτικά: 

 Από τισ δθλϊςεισ  φορολογίασ ειςοδιματοσ (ζντυπο Ε1) των, τουλάχιςτον 15 και μζχρι 35 ετϊν που 
προθγοφνται του ζτουσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ. (Ιςχφει για όλουσ) 

 Από Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ Δ/νςθσ αλλοδαπϊν & μετανάςτευςθσ τθσ Αςτυνομίασ από τθν οποία 
προκφπτει θ “τακτοποίθςι τουσ ωσ ομογενοφσ” ςτθν Ελλάδα (νόμιμθ διαμονι). 

 Φωτοαντίγραφο όλων των ςελίδων του διαβατθρίου, από άδεια/εσ παραμονισ, βίηεσ, χρόνο 
ζκδοςθσ του Ειδικοφ Δελτίου Ταυτότθτασ Ομογενοφσ (Ε.Δ.Τ.Ο.) (νόμιμθ διαμονι).  

 Απόφαςθ χοριγθςθσ Ικαγζνειασ (ΦΕΚ), τυχόν άδειεσ παραμονισ ςτθν Ελλάδα (μζχρι τθν απόκτθςθ 
Ελλθνικισ Ικαγζνειασ), οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο αποδεικνφει τθ μόνιμθ και νόμιμθ είςοδο και 
παραμονι ςτθ χϊρα (αφορά παλιννοςτοφντεσ, μετά το 2000, ομογενείσ από χϊρεσ τθσ πρϊθν ΕΣΣΔ) 
(νόμιμθ διαμονι).. 

 Φωτοαντίγραφο όλων των ςελίδων του διαβατθρίου με ςφραγίδα ειςόδου ςτθν Ελλάδα για μόνιμθ 
διαμονι (ΡΑΛΛΙΝΟΣΤΗΣΗ) ι οποιοδιποτε δθμόςιο ζγγραφο πιςτοποιεί τθν θμερομθνία ειςόδου 
ςτθν Ελλάδα για μόνιμθ εγκατάςταςθ επαναπατριηόμενων Ελλινων.  

 Από ςχετικά αποδεικτικά ζγγραφα-βεβαιϊςεισ από τα οποία να προκφπτει αςφάλιςθ ςτον ΕΦΚΑ, 
βεβαιϊςεισ ςπουδϊν των τζκνων, μιςκωτιρια ςυμβόλαια, βεβαίωςθ ΟΑΕΔ  περί λιψθσ επιδόματοσ 
ανεργίασ κ.λ.π. (μόνιμθ διαμονι) 
 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

 Σε περίπτωςθ φιλοξενίασ, υπεφκυνθ διλωςθ του φιλοξενοφντοσ, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ 
υπογραφισ, ςτθν οποία να δθλϊνεται το διάςτθμα φιλοξενίασ. Επίςθσ φωτοαντίγραφο του εντφπου 
Ε1 διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ, του φιλοξενοφντοσ, από το οποίο να προκφπτει θ διεφκυνςθ 
τθσ οικίασ που φιλοξενείται ο αιτϊν. Αν δεν προκφπτει από τθ φορολογικι του διλωςθ θ οικία αυτι, 
τότε φωτοαντίγραφο του ζντυπου Ε2 (εφόςον υπάρχει) ι το μιςκωτιριο ςυμβόλαιό του, ςε 
περίπτωςθ που τθν ενοικιάηει. Ο αιτϊν εννοείται ότι δθλϊνει τθν φιλοξενία του ςτο δικό του Ε1 

 
ΜΟΝΑΧΟΙ 

 Βεβαίωςθ από τθν Ιερά Μονι, ςτθν οποία να αναφζρεται εάν ο μοναχόσ διαμζνει και ςυντθρείται 
από αυτιν. 
 

Λοιπά δικαιολογθτικά 

 

 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». 


