
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ – ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς ή Διαβατηρίου του αιτούντα
.   Φωτοαντίγραφο  Δελτίου  Αστυνομικής  Ταυτότητας,  Ειδικού  Δελτίου  Ταυτότητας  Ομογενούς  ή  Διαβατηρίου  του/της
συζύγου σε περίπτωση εγγάμων ή του/της συντρόφου σε περίπτωση σύναψης συμφώνου συμβίωσης.
 Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Οι αλλοδαποί,  που δεν έχουν οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα,
υποβάλλουν δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικογενειακή τους κατάσταση
.   Σε  περίπτωση  διάζευξης,   φωτοαντίγραφο  διαζευκτηρίου,  καθώς  επίσης  και  πρόσφατο  πιστοποιητικό  οικογενειακής
κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει η διάζευξη.
. Σε περίπτωση διάζευξης, σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4144/18-04-2013 (Φ.Ε.Κ. 88/2013- ΤΕΥΧΟΣ Α΄) από 1/1/2013, σε
περίπτωση διάστασης, εφόσον η λύση του γάμου δεν έχει καταστεί οριστική (διαζύγιο), ο αιτών την παροχή κρίνεται με τις
προϋποθέσεις που ισχύουν και  για τους έγγαμους. Για το λόγο αυτό,  παρακαλούμε όπως  προσκομίσετε φωτοαντίγραφο
του/των εντύπου/ων  Ε1 φορολογικής δήλωσης εισοδήματος του/των φορολογικού/ων έτους /ων………. και το/α αντίστοιχα
εκκαθαριστικό/α σημείωμα/τα του/ης εν  διαστάσει συζύγου  σας.  Αν ο/η εν διαστάσει σύζυγος είναι συνταξιούχος να μας
προσκομίσετε ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων του ασφαλιστικού φορέα (ελληνικού ή αλλοδαπού) που λαμβάνει σύνταξη,
από το οποίο να προκύπτει το ύψος του ποσού που λαμβάνει και από πότε.
.  Ληξιαρχική πράξη θανάτου του/της συζύγου σας  και  πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποία  να
προκύπτει η ημερομηνία  θανάτου του/ης συζύγου σας.
 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια δημόσια αρχή, 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 ΟΠΕΚΑ.  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 το υ/ης στο εξωτερικό θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα την
αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ  ή τα Κέντρα  Κοινότητας.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
 Φωτοαντίγραφο  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.
 Φωτοαντίγραφο του εντύπου «Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων - Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου
Ν.4223/2013» (εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης) του αιτούντα.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
 Βεβαίωση στην οποία να αναφέρεται  ο χρόνος έναρξης της συνταξιοδότησης και το μηνιαίο ποσό της σύνταξης που
λαμβάνει ο/η σύζυγος ή ο συμβίων ή ο εν διαστάσει σύζυγος , κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του
επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων. 
. Πρόσφατη βεβαίωση από τον αρμόδιο Ασφαλιστικό Φορέα της Δημοκρατίας της Αλβανίας   στην οποία να αναφέρεται εάν
λαμβάνετε  σύνταξη  οποιαδήποτε  φύσης (  από  άμεσο ή  έμμεσο δικαίωμα)  ή  εάν  δικαιούστε  σύνταξη  και  σε αρνητική
περίπτωση για ποιο λόγο δεν δικαιούστε.  Σημειώνουμε ότι το πρωτότυπο ξενόγλωσσο έγγραφο πρέπει να έχει επικύρωση με
χαρτόσημο από το Αλβανικό Κράτος καθώς και  από Ελληνικό προξενείο στην Αλβανία και  επίσημα μεταφρασμένο στην
Ελληνική γλώσσα από το αρμόδιο φορέα ή από δικηγόρο όπου θα πιστοποιείται η επάρκεια της γλώσσας.
 Όσοι  έχουν  χρόνο  παραμονής  ή  ασφάλισης  σε  χώρα  του  εξωτερικού  ή/και  λαμβάνουν  σύνταξη  από  το  εξωτερικό,
απαιτείται  η  προσκόμιση πρόσφατης  βεβαίωσης  του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα  της  αλλοδαπής,  από την  οποία  να
προκύπτει αν δικαιούνται ή αν λαμβάνουν σύνταξη από τη χώρα αυτή και σε περίπτωση που λαμβάνουν, να αναφέρεται το
μηνιαίο  ποσό  αυτής.  Σε  περίπτωση  εγγάμων  ή  σε  διάσταση  ή  σύναψης  συμφώνου  συμβίωσης,  τη  βεβαίωση  αυτή  θα
προσκομίζουν και ο/η σύζυγος ή ο/η εν διαστάσει σύζυγος ή και τα δύο μέρη του συμφώνου συμβίωσης. Οι βεβαιώσεις που
εκδίδονται  από αλλοδαπούς  φορείς,  πρέπει  να είναι  αρμοδίως επικυρωμένες  και  επίσημα μεταφρασμένες.  Η βεβαίωση
ασφάλισης σε ελληνικούς φορείς ή το ελληνικό Δημόσιο, δύναται να αναζητείται αυτεπάγγελτα.
 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο/η αιτών/ούσα διέμενε σε χώρες (π.χ. Γεωργία, συμπεριλαμβανομένης της Απχαζίας και της
Νότιας Οσετίας, την Κιργιζία, την Ανατολική Ουκρανία, τη Λιβύη, τη Σομαλία, το Σουδάν, την Υεμένη κλπ.), από τις οποίες, η
έκδοση βεβαιώσεων 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.
.   Την απόφαση συνταξιοδότηση του/της συζύγου σας από ……..  Στην περίπτωση που δεν έχει  εκδοθεί ακόμη,  η αίτηση
παραμένει σε εκκρεμότητα..
.  Πρόσφατη  βεβαίωση του αρμοδίου ασφαλιστικού φορέα, εφόσον  ο/η θανών/ούσα σύζυγός σας ήταν ασφαλισμένος /η ή
συνταξιούχος, στην οποία  να αναφέρεται αν δικαιούστε σύνταξη χηρείας.

ΔΙΑΜΟΝΗ – ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
.  Σε περίπτωση φιλοξενίας,  υπεύθυνη δήλωση του ατόμου που σας φιλοξενεί, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από
αρμόδια δημόσια αρχή, στην οποία να δηλώνει ότι σας φιλοξενεί στην οικία του και από ποιο χρονικό διάστημα, καθώς και
φωτοαντίγραφο  του  εντύπου  Ε1  φορολογικής  δήλωσης  εισοδήματος,  του  ατόμου  που  σας  φιλοξενεί,  από  το  οποίο  να
προκύπτει η διεύθυνση της οικίας που φιλοξενείστε. Αν δεν προκύπτει από τη φορολογική του δήλωση η οικία αυτή, τότε
φωτοαντίγραφο του έντυπου Ε2 (εφόσον υπάρχει) ή το μισθωτήριο συμβόλαιό του, σε περίπτωση που την ενοικιάζει.
. 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, πριν το 2000, ομογενείς από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ). Επίσης έγγραφο, από το οποίο
να προκύπτει, εάν και πότε έχει λάβει το εφάπαξ επίδομα-οικονομική ενίσχυση των επαναπατριζόμενων Ελλήνων.
.  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  μόνιμη και  νόμιμη είσοδος και  παραμονή στη χώρα (αφορά
παλιννοστούντες, μετά το 2000, ομογενείς από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ). Επίσης έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει, εάν και
πότε έχει λάβει το εφάπαξ επίδομα-οικονομική ενίσχυση των επαναπατριζόμενων Ελλήνων.
.   Παλαιότερες  άδειες  παραμονής που σας είχαν χορηγηθεί,  μέχρι την παλιννόστησή σας και έχετε στην κατοχή σας. Σε

περίπτωση που δεν τις έχετε, βεβαίωση από την αρμόδια δ/νση αλλοδαπών & μετανάστευσης από  την οποία θα προκύπτουν
η/οι άδεια/ες παραμονής που σας είχαν χορηγηθεί. Επίσης βίζες που σας είχαν χορηγηθεί και αν δεν τις έχετε, τότε βεβαίωση
από το αρμόδιο προξενείο για τις βίζες που σας είχαν χορηγηθεί μέχρι την παλιννόστησή σας.



. Βεβαίωση από την αρμόδια δ/νση αλλοδαπών & μετανάστευσης από την οποία θα προκύπτουν η/οι άδεια/ες παραμονής
που σας είχαν χορηγηθεί,  καθώς και  πότε εκδόθηκε το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας  Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.),  καθώς και τυχόν
παλαιότερες άδειες παραμονής που σας είχαν χορηγηθεί και έχετε στην κατοχή σας. Επίσης βίζες που σας είχαν χορηγηθεί και
αν δεν τις έχετε, τότε βεβαίωση από το αρμόδιο προξενείο για τις βίζες που σας είχαν χορηγηθεί. 
. Βεβαίωση από την Ιερά Μονή, στην οποία  να αναφέρεται εάν διαμένετε και συντηρείστε  από αυτήν.
 Ένα η περισσότερα από τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας (βλ. παρακάτω λίστα)
● Αντίγραφα των εντύπων Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή θεωρημένα εκκαθαριστικά σημειώματα ή των εντύπων Ε9.
● Φωτοαντίγραφα όλων των σελίδων του/των διαβατηρίου/ων, της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, εφόσον πρόκειται για πολίτες
και άλλων χωρών.
● Πιστοποιητικό μετοικεσίας.
● Βεβαίωση ελληνικού ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει αναλυτικά ο χρόνος ασφάλισής του. Αντίγραφο
βιβλιαρίου υγείας.
●  Μισθωτήριο  συμβόλαιο,  με  μισθωτή  το  δικαιούχο  ή  τον/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.
● 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.
● Λογαριασμοί ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευσης κλπ).
● Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο στοιχείο από το οποίο προκύπτει η μόνιμη και νόμιμη διαμονή και εγκατάσταση στην Ελλάδα.
 .   Φωτοαντίγραφο αποφυλακιστηρίου.                

ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
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».

_____________________________


