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ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΑΣ

Π Ρ Ο Σ

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Α Ι Τ Η Σ Η Δ/νση 45η (για πολιτικούς συνταξιούχους)

ή 46η (για στρατιωτικούς και πολεμικούς 
συνταξιούχους)

ΕΠΩΝΥΜΟ : ........................................ Κάνιγγος 29
ΟΝΟΜΑ : ........................................ Τ.Θ. 1116 - 101 10 ΑΘΗΝΑ
ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ: ........................................
ή ΣΥΖΥΓΟΥ : ........................................
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:
ΟΔΟΣ: ................................... . ΑΡ.: .....
ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ: .................................... Σας υποβάλλω τα απαιτούμενα
ΤΑΧ. ΚΩΔ. : ........................................ δικαιολογητικά και παρακαλώ για τη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ........................................ χορήγηση του ΕΚΑΣ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
..................................................................
ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ: 
...................................................................
Α.Φ.Μ. : ....................................................
Α.Μ.Κ.Α. …………………………………….

ΘΕΜΑ: Απονομή ΕΚΑΣ. ........ Αιτ..........

................................... 20.....

Συνημμένα:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)
Αν ορίσετε εκπρόσωπο για να καταθέσει την αίτησή σας, συμπληρώστε τα παρακάτω:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

ΑΡ.ΔΕΛΤ.ΑΣΤ.ΤΑΥΤ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘ.-Τ.Κ.-ΠΟΛΗ Ή ΧΩΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ:

Εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του/της 
αιτούντος/σας από Δημόσια Αρχή   (άρθρα 22 παρ. 22 & 50 παρ. 7 του 

Π.Δ. 169/2007 όπως ισχύουν μετά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 1 
του Ν. 4002/2011 ΦΕΚ 180/Α/2011).
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Δικαιολογητικά  Ε.Κ.Α.Σ.

1. Αίτηση  του ενδιαφερομένου.

2. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας 

που να βεβαιώνει το έτος γέννησης.

3. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του προηγούμενου έτους, εκείνου 

για το οποίο χορηγείται το Ε.Κ.Α.Σ. Στην περίπτωση που δεν είστε υπόχρεος 

φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη από την 

αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην οποία θα δηλώνεται το συνολικό εισόδημα του ιδίου έτους, από 

οποιαδήποτε πηγή.

4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ο φορέας ή οι φορείς 

συνταξιοδότησης. Σε περίπτωση που λαμβάνετε συντάξεις από περισσότερους του 

ενός φορείς, με την ίδια δήλωση πρέπει να επιλέγεται ο ασφαλιστικός φορέας που θα 

καταβάλλει το Ε.Κ.Α.Σ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Ειδικά για τους συνταξιούχους που κατοικούν στην αλλοδαπή, για την καταβολή 

του επιδόματος απαιτείται, εκτός από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και η 

προσκόμιση βεβαίωσης από αντίστοιχη δημόσια αρχή της χώρας που κατοικεί ο 

συνταξιούχος, από την οποία να προκύπτουν οποιαδήποτε εισοδήματα αποκτήθηκαν στη 

χώρα αυτή, κατά την εν λόγω χρονική περίοδο.
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Συνημμένα:

		ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)



		Αν ορίσετε εκπρόσωπο για να καταθέσει την αίτησή σας, συμπληρώστε τα παρακάτω:



		ΕΠΩΝΥΜΟ

		ΟΝΟΜΑ

		ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

		ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ



		ΑΡ.ΔΕΛΤ.ΑΣΤ.ΤΑΥΤ.

		Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘ.-Τ.Κ.-ΠΟΛΗ Ή ΧΩΡΙΟ

		ΤΗΛΕΦΩΝΟ



		ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ:

		Εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του/της αιτούντος/σας από Δημόσια Αρχή   (άρθρα 22 παρ. 22 & 50 παρ. 7 του Π.Δ. 169/2007 όπως ισχύουν μετά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν. 4002/2011 ΦΕΚ 180/Α/2011).





Δικαιολογητικά  Ε.Κ.Α.Σ.


1. 
Αίτηση  του ενδιαφερομένου.


2. 
Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας που να βεβαιώνει το έτος γέννησης.


3. 
Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του προηγούμενου έτους, εκείνου για το οποίο χορηγείται το Ε.Κ.Α.Σ. Στην περίπτωση που δεν είστε υπόχρεος φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην οποία θα δηλώνεται το συνολικό εισόδημα του ιδίου έτους, από οποιαδήποτε πηγή.


4. 
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ο φορέας ή οι φορείς συνταξιοδότησης. Σε περίπτωση που λαμβάνετε συντάξεις από περισσότερους του ενός φορείς, με την ίδια δήλωση πρέπει να επιλέγεται ο ασφαλιστικός φορέας που θα καταβάλλει το Ε.Κ.Α.Σ.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ :



Ειδικά για τους συνταξιούχους που κατοικούν στην αλλοδαπή, για την καταβολή του επιδόματος απαιτείται, εκτός από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και η προσκόμιση βεβαίωσης από αντίστοιχη δημόσια αρχή της χώρας που κατοικεί ο συνταξιούχος, από την οποία να προκύπτουν οποιαδήποτε εισοδήματα αποκτήθηκαν στη χώρα αυτή, κατά την εν λόγω χρονική περίοδο.


1

σελ. 1/2


ΕΝΤ.-7



_980057694.doc






