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ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Κατατέθηκε στο γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του πολίτη και της 

επιχείρησης η με αριθμό 20 / 30-8-2020 καταγγελία (αριθμός αρίθμησης εισερχομένων του 

Περιφερειακού Συμπαραστάτη) με την οποία ο κ. …………………………. ζήτησε τη μεσολάβηση 

του Περιφερειακού Συμπαραστάτη για την επίλυση θεμάτων σχετικά με τη χορήγηση 

Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α.  

Συγκεκριμένα στις 10-7-2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Α. απέστειλε τη με Αρ. Πρωτ. ……………….. 

επιστολή προς τον κ. ……………………….. με την οποία ζητούσε από τον ενδιαφερόμενο να 

προσκομίσει, εντός εξαμήνου, αντίγραφο του εντύπου Ε1 φορολογικής δήλωσης εισοδήματος 

και του εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για τα έτη 2017, 2018 και 2019 

καθως και αντίγραφο του εντύπου «Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων – Πράξη 

διοικητικού προσδιορισμού φόρου Ν. 4223/2013» για τα έτη 2017, 2018, 2019 και 2020, 

προκειμένου να εξεταστεί το αίτημα του για χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Ανασφάλιστων Υπερηλίκων. 

Στις 20-7-2020 ο κ. …………………. απέστειλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς τον 

Ο.Π.Ε.Κ.Α. μέσω της ταχυδρομικής εταιρίας ΕΛΤΑ Courier, όμως σε μετέπειτα τηλεφωνική 

επικοινωνία που είχε με το αρμόδιο τμήμα, του απάντησαν ότι δεν τα έχουν λάβει.  

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ  

Δυνάμει του άρθρου 179 του Ν. 3852/2010 παρ. 2 : «Ο συμπαραστάτης δέχεται 

ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για 

κακοδιοίκηση των υπηρεσιών της περιφέρειας, των νομικών της προσώπων και των 

επιχειρήσεών της και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά 

προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα 



(30) ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά 

τη λήψη της καταγγελίας τους. Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις 

υπηρεσίες της περιφέρειας, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κάθε δυνατή 

συνδρομή. Κατά την εξέταση καταγγελιών, ο συμπαραστάτης μπορεί να αιτηθεί και να λάβει 

στοιχεία από το αρχείο των υπηρεσιών της περιφέρειας, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων 

του π.δ. 28/2015 (Α` 34) για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία. Εφόσον, 

ύστερα από εξέταση καταγγελίας, προκύψουν φαινόμενα κακοδιοίκησης, ο συμπαραστάτης 

δύναται να υποβάλλει συστάσεις προς τις υπηρεσίες της περιφέρειας για την αποτροπή 

επανάληψής τους.» 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

Άρθρο 93 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85Α / 12-5-2016) 

1. Στους ανασφάλιστους υπερήλικες και σε αυτούς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις 

συνταξιοδότησης, καταβάλλεται από τον ΟΓΑ, επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 

α. Έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους. 

β. Δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από το εξωτερικό ή 

οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα, μεγαλύτερη από το 

κατωτέρω στην παράγραφο 3 πλήρες ποσό του επιδόματος. 

Σε περίπτωση που η κατά τα ανωτέρω σύνταξη ή παροχή από δημόσιο φορέα που 

λαμβάνουν είναι μικρότερη από το επίδομα, δικαιούνται το ποσό της διαφοράς που 

προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού της σύνταξης ή παροχής που λαμβάνουν από το 

επίδομα.  

Αν το ποσό που προκύπτει είναι μικρότερο από είκοσι (20) ευρώ δεν καταβάλλεται το 

επίδομα. 

γ. Διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα δεκαπέντε (15) συνεχόμενα έτη πριν από 

την υποβολή της αίτησης για τη λήψη του επιδόματος ή δεκαπέντε (15) έτη μεταξύ του 17ου 

και του 67ου έτους της ηλικίας τους, εκ των οποίων τα δέκα (10) συνεχόμενα πριν από την 

υποβολή της αίτησης και εξακολουθούν να διαμένουν στην Ελλάδα και μετά τη λήψη της 

παροχής. 

δ. Το ποσό του επιδοN ματος καταβαN λλεται πληN ρες ηN , συN μφωνα με τα προβλεποN μενα στην 

περιNπτωση β O της παρ. 1 για όσους πληρούν αθροιστικά τα ανωτέρω κριτήρια και έχουν 

συμπληρώσει στη χώρα τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) πλήρη έτη διαμονής και μειώνεται 

κατά 1/35 για κάθε ένα (1) έτος που υπολείπεται των τριάντα πέντε (35) ετών διαμονής στη 

χώρα. 

ε. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς και το 

απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό 



των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (4.320) ευρώ ή, στη περίπτωση εγγάμων, το 

συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή 

φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων 

εξακοσίων σαράντα (8.640) ευρώ. 

στ. Εξαιρούνται της παροχής οι μοναχοί/ες, οι οποίοι διαμένουν σε Ιερές Μονές και 

συντηρούνται από αυτές και όσοι εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας. 

ζ. Εξαιρούνται επίσης οι ανασφάλιστοι υπερήλικες και αυτοί που δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, εφόσον ο/η σύζυγος λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε 

πηγή μεγαλύτερη από την παροχή. 

2. Στο εισόδημα δεν υπολογίζονται: 

α. Οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρίες λόγω της 

αναπηρίας τους. 

β. Το διατροφικό επίδομα που χορηγείται στους πάσχοντες από χρόνια νεφρική 

ανεπάρκεια τελικού σταδίου και στους μεταμοσχευμένους. 

γ. Το επίδομα ανεργίας. 

δ. Η διατροφή που καταβάλλεται σε ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή με 

συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο. 

3. Περιουσιακά κριτήρια. 

α. Ακίνητη περιουσία: 

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του αιτούντος, σύμφωνα με τα 

ανωτέρω το επίδομα δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των ενενήντα 

χιλιάδων (90.000) ευρώ. 

β. Κινητή περιουσία: 

Το τεκμήριο αντικειμενικής δαπάνης της κινητής περιουσίας του αιτούντος (επιβατικά 

ΙΧ, ΜΧ αυτοκίνητα ή και δίκυκλα) δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της, το ποσό των έξι 

χιλιάδων (6.000) ευρώ. 

4. Το πλήρες ποσό του μηνιαίου επιδόματος ανέρχεται σε τριακόσια εξήντα (360) ευρώ 

και αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του 

παρόντος. 

5. Η ως άνω παροχή καταβάλλεται σε μηνιαία βάση για όσους δικαιούχους κάνουν 

αίτηση από την 1η του επόμενου της υποβολής της αίτησης μήνα. Εκκρεμείς αιτήσεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο διοικητικής διαδικασίας, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, εξετάζονται  

με τις προϋποθέσεις του παρόντος. 

8. Κατά της απόφασης περί απονομής ή μη του παρόντος επιδόματος επιτρέπεται 

ένσταση ενώπιον του οργάνου εξέτασης ενστάσεων του άρθρου 40 του Π.δ. 78/1998 (Α O 72), 

εντός προθεσμίας τριών μηνών, που αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης στον 



αιτούντα. Το ως άνω όργανο εξετάζει την ένσταση και κατά νόμο και κατ’ ουσίαν και 

υποχρεούται να αποφανθεί μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της. 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 

Το ανωτέρω περιγραφόμενο πρόβλημα δεν υπάγεται στη σφαίρα αρμοδιοτήτων του 

Περιφερειακού Συμπαραστάτη, καθώς ο ΟΠΕΚΑ δεν συνιστά υπηρεσία της Περιφέρειας. Στις 

περιπτώσεις αναρμοδιότητας υφίσταται υποχρέωση παραπομπής της υποθέσεως στην 

αρμόδια Υπηρεσία. Έτσι, έγινε συλλογή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών τα οποία  

απέστειλε εκ νέου ηλεκτρονικά στο αρμόδιο τμήμα του Ο.Π.Ε.Κ.Α. και ζήτησε τη εξέταση του 

αιτήματος εντός ευλόγου χρόνου από τον Οργανισμό, καθώς ο ενδιαφερόμενος δεν διαθέτει 

άλλους οικονομικούς πόρους για την επιβίωσή του.  

 

 

Κοζάνη 10-9-2020 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ 

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥ Μ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω 

 

 
 
 
 
 
 


