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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Ιουλίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 70982
Χορήγηση του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της
ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο δεύτερο του ν. 4618/2019 «Κύρωση των
επιμέρους συμβάσεων για τα έργα V και VI της από
06.09.2018 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος
“Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των
υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις»
(Α’ 89), με το οποίο προστίθεται παρ. 11 στο άρθρο 93
του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού
συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85).
2. Τα άρθρα 2 και 4 του ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη του
Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό
Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις» (Α’ 30).
3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
4. Το άρθρο 75 του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων
ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, τροποποιήσεις του
ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 240).
5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) .
6. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).
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7. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
8. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).
9. Τον ν. 3607/2007 «Σύσταση και καταστατικό της
“Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης
Α.Ε.” (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (Α’ 245).
10. Τον ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού,
ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας
και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).
11. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α’ 168).
12. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
13. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
14. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
15. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
16. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
17. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).
18. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
19. Το π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 142).
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20. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.07.2019
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).
21. Tην υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
22. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
23. Την υπ’ αρ. 1786/14.02.2022 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 638).
24. Την υπό στοιχεία Φ10034/24237/655/29.07.2016
κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών και λοιπών αναγκαίων λεπτομερειών για την καταβολή του Επιδόματος
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων»
(Β’ 2401).
25. Την υπό στοιχεία Γ.Π./Δ12/οικ. 42337/1003/
01.08.2018 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Β’ 3177).
26. Την υπό στοιχεία 4000/3/10-πβ’/14.11.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών,
Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Παραμονή και Εργασία ομογενών
από την Αλβανία» (Β’ 3043).
27. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του
Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).
28. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020/25.02.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας
Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά
Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).
29. Την υπό στοιχεία 38428 ΕΞ 2021 απόφαση του
Υπουργού Επικρατείας «Κανόνες για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών» (Β’ 5231).
30. Την υπ’ αρ. 38318/20.04.2022 (ΑΔΑ: ΩΑΗ746ΜΤΛΚΑ7Ε) απόφαση ανάληψης δέσμευσης πίστωσης ποσού
8.700.000,00 ευρώ του Φορέα 1033, ειδικού Φορέα
202-0000000 και ΑΛΕ 2310506002, που καταχωρήθηκε
με α/α 37438 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
31. Την υπ’ αρ. 69116/21.07.2022 εισηγητική έκθεση
οικονομικών επιπτώσεων της Προϊσταμένης της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και την υπ’ αρ.
38394/20.04.2022 (Ορθή επανακοινοποίηση 17.05.2022)
σχετική εισηγητική έκθεση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης.
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32. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, ύψους: α) 6.500.000 ευρώ περίπου
κατ’ εκτίμηση για το τρέχον οικονομικό έτος 2022,
β) 12.630.000 ευρώ περίπου κατ’ εκτίμηση για το έτος
2023, γ) 13.700.000 ευρώ κατ’ εκτίμηση για το έτος 2024,
δ) 14.830.000 ευρώ κατ’ εκτίμηση για το έτος 2025, καθώς και ότι η ανωτέρω δαπάνη είναι εντός του τρέχοντος
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Δικαιούχοι του επιδόματος
1. Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων
Υπερηλίκων καταβάλλεται στους ομογενείς, μέλη της
ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας, σύμφωνα με την
παρ. 11 του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), χωρίς
τους περιορισμούς των περ. γ’ και δ’ της παρ. 1 του ως
άνω άρθρου. Η ιδιότητα του δικαιούχου ως ομογενούς,
μέλους της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας, αποδεικνύεται με την υποβολή ακριβούς αντιγράφου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, θεωρημένου από
ελληνική δημόσια αρχή ή του Φύλλου της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, στο οποίο έχει δημοσιευθεί η απόφαση πολιτογράφησης του δικαιούχου ως ομογενούς.
2. Δικαιούχοι είναι όσοι ομογενείς, μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας, διαθέτουν Ειδικό Δελτίο
Ταυτότητας Ομογενούς ή απόφαση πολιτογράφησης,
σύμφωνα με την παρ. 1, έως τις 31.12.2022. Με νεότερη
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να παρατείνεται η προθεσμία αυτή.
Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης αίτησης
των δικαιούχων που διαμένουν στην Ελλάδα
μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής
1. Η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος στους
δικαιούχους του άρθρου 1 που διαμένουν στην Ελλάδα,
υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε εφαρμογή του Οργανισμού
Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(Ο.Π.Ε.Κ.Α.), προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), για τον σκοπό
χορήγησης του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε ομογενείς, μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως υπεύθυνο επεξεργασίας υπό την έννοια του στοιχείου (7) του άρθρου 4 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός
για την Προστασία Δεδομένων) (L 119/1/04.05.2016).
Την ηλεκτρονική αυτή εφαρμογή διαχειρίζεται, συντηρεί και αναβαθμίζει από την έναρξη της λειτουργίας
της, η εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), ως εκτελούσα την
επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Εργασί-
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ας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Μέσω της εφαρμογής
αυτής, διενεργούνται οι κατά την παρ. 4 του άρθρου 4
του ν. 4520/2018 (Α’ 30) απαιτούμενες διασταυρώσεις με
βάσεις δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), της εταιρείας «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), του
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(e-ΕΦΚΑ), του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ»,
του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών» και
του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της
Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών ή άλλων δημόσιων αρχών, για τον έλεγχο της
πλήρωσης των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του επιδόματος, διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις για τη χορήγηση
του επιδόματος και εκδίδονται πράξεις χορήγησής του,
ανάκλησης των πράξεων χορήγησης ή απόρριψης της
σχετικής αίτησης, δημιουργείται μητρώο δικαιούχων,
διαμορφώνονται οι καταστάσεις πληρωμής του επιδόματος, προσδιορίζονται τα αχρεωστήτως καταβληθέντα
ποσά και διενεργούνται οι απαιτούμενοι συμψηφισμοί
ποσών. Για τις διασταυρώσεις του προηγούμενου εδαφίου αντλούνται τα απαιτούμενα δεδομένα με τη χρήση
των διαδικτυακών υπηρεσιών του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του
ν. 4727/2020. Τα απαιτούμενα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα υπόκεινται σε επεξεργασία για τον σκοπό
ελέγχου πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης του
επιδόματος και νόμιμη βάση για την εν λόγω επεξεργασία αποτελεί το στοιχείο γ’ της παρ. 1 του άρθρου 6
(έννομη υποχρέωση) και στοιχείο ε’ (δημόσιο συμφέρον), καθώς και το στοιχείο η’ της παρ. 2 του άρθρου 9
(διαχείριση κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών)
του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του
ν. 4624/2019 (Α’ 137). Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται
από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. για δέκα (10) έτη από την έκδοση της
απόφασης περί έγκρισης ή απόρριψης της αίτησης για
τη χορήγηση του επιδόματος.
2. Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται με τη χρήση
των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί
TAXISnet) ή μέσω εξουσιοδοτημένου χρήστη του Κέντρου Κοινότητας του τόπου κατοικίας του αιτούντος ή
των αρμοδίων υπηρεσιών του οικείου δήμου, αν στον
τόπο κατοικίας του αιτούντος δεν λειτουργεί Κέντρο
Κοινότητας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπό
στοιχεία 29810 ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (Β’ 4798). Κατά την υποβολή της, ο αιτών δηλώνει
υποχρεωτικά: α) στοιχεία ενεργού λογαριασμού πληρωμών (ΙΒΑΝ) που τηρείται από οποιοδήποτε Πάροχο
Υπηρεσιών Πληρωμών που λειτουργεί στην Ελλάδα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4537/2018 (Α’ 84), δικαιούχος ή συνδικαιούχος του οποίου είναι ο ίδιος και στον
οποίο πιστώνεται το επίδομα, β) τον Αριθμό Μητρώου
Κοινωνικής Ασφάλισής (Α.Μ.Κ.Α.) του και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του, όταν η αίτηση μέσω

41679

εξουσιοδοτημένου χρήστη Κέντρου Κοινότητας ή των
αρμοδίων υπηρεσιών του οικείου δήμου, γ) έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), δ) τον
αριθμό του κινητού του τηλεφώνου.
3. Κατά την υποβολή της αίτησης συνυποβάλλονται
στην ηλεκτρονική εφαρμογή:
α. Εφόσον συντρέχει περίπτωση, διαζευκτήριο ή απόφαση διαζυγίου σε περίπτωση πολιτικού γάμου ή τη με
συμβολαιογραφικό έγγραφο συμφωνία ή δήλωση λύσης
του συμφώνου συμβίωσης.
β. Τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην υπό στοιχεία
Φ10034/24237/655/29.7.2016 της παρ. 3 του άρθρου 2
της κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2401), τα οποία
οφείλουν να συνυποβάλλονται επικαιροποιημένα στην
ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1, καθ’ έκαστο έτος έως
τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, μέχρι και το εβδομηκοστό (70)
έτος της ηλικίας του αιτούντος και του συζύγου του ή του
έτερου μέρους του συμφώνου συμβίωσης.
Τα δικαιολογητικά αυτά, η έκδοση των οποίων δεν δύναται να απέχει χρονικά από την υποβολή τους πέραν
των δύο (2) μηνών, ελέγχονται από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των Κέντρων Κοινότητας ή των Δήμων,
εφόσον από τις διενεργούμενες σύμφωνα με την παρ. 1
διασταυρώσεις δεν προκύπτουν οι απαιτούμενες πληροφορίες ως προς την ασφάλιση και την συνταξιοδότηση
του αιτούντα και του συζύγου του ή του έτερου μέρους
του συμφώνου συμβίωσης, και συμπληρώνονται τα
σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Τα δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει η ασφάλιση και η
συνταξιοδότηση από τη Δημοκρατία της Αλβανίας του
αιτούντα και του συζύγου του ή του έτερου μέρος του
συμφώνου συμβίωσης επισυνάπτονται υποχρεωτικά.
4. Η υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης της υπό στοιχεία Φ10034/24237/655/29.7.2016
της παρ. 5 του άρθρου 2 κοινής υπουργικής απόφασης.
Σε περίπτωση μεταβολής του ποσού της σύνταξης ή του
επιδόματος που λαμβάνουν ή που θα χορηγηθεί στους
επιδοματούχους ανασφάλιστους υπερήλικες από άλλο
ασφαλιστικό φορέα ή το Δημόσιο, της Ελλάδας ή του
εξωτερικού, οι βεβαιώσεις των αρμόδιων φορέων, που
θα αναφέρουν τη μεταβολή αυτή, αρμοδίως επικυρωμένες και επίσημα μεταφρασμένες, υποβάλλονται σε
εξουσιοδοτημένο χρήστη του Κέντρου Κοινότητας ή
της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, μέσω των οποίων
υποβλήθηκε η αίτηση για την χορήγηση του επιδόματος,
ο οποίος τις επισυνάπτει στην ηλεκτρονική εφαρμογή,
συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία για την επελθούσα
μεταβολή.
5. Για την εφαρμογή της παρούσας ως εξουσιοδοτημένοι χρήστες των Κέντρων Κοινότητας και των δήμων
νοούνται οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες για την υποβολή
και την διεκπεραίωση των αιτήσεων για τη χορήγηση του
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος του άρθρου 235
του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και της κατ’ εξουσιοδότηση του
εκδοθείσας νομοθεσίας, καθώς και οι χρήστες της Εφαρμογής Ανταποκριτών Ο.Π.Ε.Κ.Α. Ανασφαλίστων Υπερηλίκων. Οι εξουσιοδοτούμενοι δυνάμει του προηγούμενου
εδαφίου χρήστες δύναται να αντικαθίστανται από έτε-
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ρους υπαλλήλους των δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας
ή να προστίθενται σε αυτούς και έτεροι υπάλληλοι των
δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας, κατ’ εφαρμογή της
περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4576/2020.
6. Αν εκδοθεί απόφαση χορήγησης του επιδόματος κατ’
εφαρμογή της παρούσας, τυχόν ήδη ισχύουσα απόφαση
χορήγησής του στον ίδιο δικαιούχο θεωρείται αυτοδικαίως ανακληθείσα από την έκδοση της νέας απόφασης.
7. Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Συστήματος διαπιστώνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.
Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης
αίτησης των δικαιούχων που διαμένουν
μόνιμα στην Αλβανία
1. Η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος στους
δικαιούχους που διαμένουν μόνιμα στη Δημοκρατία
της Αλβανίας υποβάλλεται στα Γενικά Προξενεία και την
Πρεσβεία της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Δημοκρατία
της Αλβανίας. Η αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα με αυτήν δικαιολογητικά προωθούνται, μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, προς διεκπεραίωση στον Ο.Π.Ε.Κ.Α., κατ’
εφαρμογή του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 και της υπό
στοιχεία Φ10034/24237/655/29.7.2016 κοινής υπουργικής απόφασης, με εξαίρεση την παρ. 2 του άρθρου 1 και
την παρ. 4 του άρθρου 2 αυτής.
2. Αν ο αιτών δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση
φορολογίας εισοδήματος με βάση τη νομοθεσία της Δημοκρατίας της Αλβανίας, προσκομίζει σχετική βεβαίωση
της αρμόδιας φορολογικής αρχής.
3. Την υπό στοιχεία Φ10034/24237/655/29.7.2016
του άρθρου 3 κοινής υπουργικής απόφασης, σε περίπτωση που ο αιτών υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης για το εισόδημά του, και τα άρθρα
4 και 5 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης εφαρμόζονται αναλόγως. Για την ανάλογη εφαρμογή τους, οι
δικαιούχοι υποβάλλουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά
που προβλέπονται στη νομοθεσία της Δημοκρατίας
της Αλβανίας.
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4. Κατά τον έλεγχο του εισοδηματικού κριτηρίου, δεν
υπολογίζονται στο εισόδημα τα προνοιακά επιδόματα
που τυχόν λαμβάνει ο αιτών ή ο σύζυγός του ή το έτερο
μέρος του συμφώνου συμβίωσης από τη Δημοκρατία
της Αλβανίας, τα οποία αντιστοιχούν στα προνοιακά
επιδόματα της παρ. 2 του άρθρου 93 του ν. 4387/2016.
5. Αν ο αιτών δεν διαθέτει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ή/και δεν είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος
ενεργού λογαριασμού πληρωμών (ΙΒΑΝ) που τηρείται
από οποιοδήποτε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών που
λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ν. 4537/2018
(Α’ 84), δύναται, συμπληρωματικά στην αίτηση του, να
υποβάλλει τα ανωτέρω στοιχεία (ΑΦΜ και ΙΒΑΝ) στα Γενικά Προξενεία ή στην Πρεσβεία της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Δημοκρατία της Αλβανίας εκ των υστέρων,
αφού προηγουμένως ενημερωθεί από τον ΟΠΕΚΑ, μέσω
των ανωτέρω Ελληνικών αρχών στη Δημοκρατία της Αλβανίας, ότι από τον έλεγχο της υποβληθείσας αίτησής του
προκύπτει ότι δικαιούται του επιδόματος.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Ιουλίου 2022
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