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∆ικαιολογητικά για επίδοµα ανασφάλιστων υπερηλίκων 

 

 Φωτοαντίγραφο ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας, Ειδικού ∆ελτίου 
Ταυτότητας Οµογενούς ή διαβατηρίου του αιτούντα. 

 Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής . Οι αλλοδαποί, που δεν έχουν 
οικογενειακή µερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλουν δηµόσιο έγγραφο που να 
αποδεικνύει την οικογενειακής τους κατάσταση. 

  Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986, θεωρηµένη για το γνήσιο της 
υπογραφής από αρµόδια δηµόσια αρχή, στην οποία δηλώνει ότι σε 
περίπτωση οποιασδήποτε µεταβολής του ποσού της σύνταξης ή του 
επιδόµατος που λαµβάνει ή για οποιαδήποτε µεταβολή στη προσωπική και 
οικογενειακή του κατάσταση ή απουσία του στο εξωτερικό θα πρέπει να 
ενηµερώσει άµεσα την αρµόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ (προτυπωµένο έντυπο) 

 Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασµού 
Τράπεζας ή ΕΛΤΑ, µε δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον/ην αιτούντα/ουσα από 
την οποία να προκύπτει ευκρινώς ο αριθµός «IBAN». 

  Φωτοαντίγραφο του έντυπου Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος 
φυσικών προσώπων και του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σηµειώµατος της 
αρµόδιας φορολογικής αρχής, τα ου φορολογικού έτους, που προηγείται 
εκείνου που υποβάλλεται η αίτηση 

 Φωτοαντίγραφο ΕΝΦΙΑ 

 Πρόσφατη βεβαίωση από την αρµόδια υπηρεσία χορήγησης παροχών 
πρόνοιας του οικείου ∆ήµου ή άλλου αρµόδιου φορέα από την οποία να 
προκύπτει αν ο αιτών/ουσα λαµβάνει οποιοδήποτε επίδοµα και σε καταφατική 
περίπτωση, το είδος των επιδοµάτων, το µηνιαίο ποσό και η χρονική διάρκεια 
χορήγησης. Σε περίπτωση έγγαµων ή σε διάσταση ή σύναψη συµφώνου 
συµβίωσης, τη βεβαίωση αυτή θα προσκοµίζουν και οι δύο σύζυγοι ή και τα 
δύο µέρη του συµφώνου συµβίωσης ή και ο/η εν διαστάσει σύζυγος. 



  Βεβαίωση στην οποία 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. Σε περίπτωση έγγαµων, σε 
διάσταση ή σύναψης σύµφωνου συµβίωσης, τη βεβαίωση αυτή θα 
προσκοµίζουν και οι δύο σύζυγοι ή και τα δύο µέρη του σύµφωνου 
συµβίωσης ή και ο/η εν διαστάσει σύζυγος. 
 

 

 

Ένα η περισσότερα από τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της 
νόµιµης και µόνιµης κατοικίας 

 

α) Βεβαίωση από την αρµόδια ∆/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης από την 
οποία θα προκύπτουν η/οι άδεια/ες παραµονής που είχαν χορηγηθεί καθώς 
και πότε εκδόθηκε το Ειδικό ∆ελτίο Ταυτότητας Οµογενούς (Ε.∆.Τ.Ο) καθώς 
και τυχόν παλαιότερες άδειες παραµονής που είχαν χορηγηθεί και έχει ο 
αιτών στην κατοχή του. 
β)Ευκρινές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου το οποίο 
φέρει τη σφραγίδα εισόδου στην Ελλάδα για µόνιµη 
διαµονή(ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΗΣΗ) ή οποιοδήποτε δηµόσιο έγγραφο πιστοποιεί την 
ηµεροµηνία εισόδου στην Ελλάδα για µόνιµη εγκατάσταση (αφορά 
παλιννοστούντες οµογενείς από χώρα της πρώην ΕΣΣ∆).Επίσης έγγραφο 
από το οποίο να προκύπτει εάν και πότε έχει λάβει το εφάπαξ επίδοµα-
οικονοµική ενίσχυση των επαναπατριζόµενων Ελλήνων. 
γ) Προσκόµιση απόφασης χορήγησης ιθαγένειας (ΦΕΚ) από την οποία να 
προκύπτει η απόκτηση ιθαγένειας, ο επαναπατρισµός, τυχόν άδειες 
παραµονής στην Ελλάδα (µέχρι την απόκτηση Ελληνικής ιθαγένειας), 
έγγραφο µετοικεσίας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, από το οποίο να 
προκύπτει η νόµιµη είσοδος και παραµονή στη χώρα. 
δ) Μισθωτήριο συµβόλαιο, µε µισθωτή τον αιτούντα ή το τη σύζυγο, 
κατατεθειµένο στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. ή σε περίπτωση φιλοξενίας από 
συγγενείς α’ ή β’ βαθµού, αντίγραφο αρχικής δήλωσης φορολογίας 
εισοδήµατος του φιλοξενούντος, που να το αποδεικνύει. 
ε)Παλιοί λογαριασµοί ∆ΕΚΟ (∆ΕΗ, ΟΤΕ κλπ.) 
ζ)Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο στοιχείο( π.χ. βεβαιώσεις φοίτησης των 
παιδιών σε ελληνικό σχολείο). 
η)Αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας 
θ) 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. 
 

Για ασφαλισµένους συνταξιούχους 

 

Πρόσφατη βεβαίωση, του αρµόδιου ασφαλιστικού φορέα της 
ηµεδαπής(κύριας- επικουρικής ασφάλισης/αλλοδαπής, από την οποία να 
προκύπτει ο χρόνος ασφάλισης τους, καθώς και αν δικαιούνται ή λαµβάνουν 
σύνταξη(είδος, έναρξη, ποσό κατά την υποβολή της αίτησης).Οι βεβαιώσεις 



της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αρµοδίως επικυρωµένες και επίσηµα 
µεταφρασµένες. Οι συνταξιούχοι ελληνικών Φ.Κ.Α θα πρέπει να υποβάλουν 
βεβαίωση για το αν λαµβάνουν ή δικαιούνται Ε.Κ.Α.Σ. 
 

Για επιδοµατούχους προνοιακών 

 

 Πρόσφατη βεβαίωση από την αρµόδια υπηρεσία χορήγησης παροχών 
πρόνοιας, του αρµόδιου φορέα (οικείου ∆ήµου), αν ο αιτών λαµβάνει επίδοµα 
(είδος, µηνιαίο ποσό, διάρκεια χορήγησης). 
 

 

 

 

 

Για συζύγους συνταξιούχους 

 

Οι ίδιες ως άνω βεβαιώσεις θα προσκοµίζονται και για τον/την σύζυγο ή άλλο 
µέρος του σύµφωνου συµβίωσης, όταν αυτός/η είναι συνταξιούχος 
ασφαλιστικού φορέα ή του ∆ηµοσίου, 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. 
 

Σε περίπτωση χηρείας  

  

Βεβαίωση του αρµόδιου ασφαλιστικού φορέα, του θανόντα ασφαλισµένου ή 

συνταξιούχου, στην οποία αναφέρεται αν ο/η/ χήρος/α δικαιούται σύνταξη 
λόγω θανάτου. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


