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Αγαπητοί συνεργάτες, φίλες και φίλοι,
Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων από της ιδρύσεώς του 

(1960) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον τομέα της κοινωνικής 
ασφάλισης ειδικότερα επειδή ασφαλίζει και απονέμει συντάξεις σε μια ιδιαίτερη 
κατηγορία εργαζομένων, αυτή των αγροτών. Παράλληλα απονέμει παροχές 
προνοιακού χαρακτήρα με τη μορφή συντάξεων σε ανασφάλιστους.

Η έλλειψη συνοπτικού οδηγού παροχής κατευθύνσεων και ενημέρωσης πρός 
τους συνεργάτες ανταποκριτές και εργαζόμενους και προς τους ασφαλισμένους, 
αλλά και ενδιαφερόμενους προς ασφάλιση, μας οδήγησε στην έκδοση του 
παρόντος.

Ο Οδηγός παρουσιάζει και αναλύει τις διαδικασίες και προϋποθέσεις 
χορήγησης, τα δικαιολογητικά, το είδος των συνταξιοδοτικών παροχών. 

Το κείμενο είναι απόλυτα επικαιροποιημένο ως προς την υφιστάμενη σήμερα 
νομοθεσία και τις ακολουθούμενες διαδικασίες.

Στόχος και χρέος μας είναι να ενημερώσουμε τον πολίτη με απλό και 
κατανοητό τρόπο για όσα τον ενδιαφέρουν σχετικά με το αντικείμενο. Για το 
λόγο αυτό δίνονται, παράλληλα, απλά και σαφή παραδείγματα εξειδικευμένων 
περιπτώσεων.

Πιστεύω ότι ο Οδηγός εξυπηρετεί ευρύτερους στόχους ποσοτικής και 
ποιοτικής αναβάθμισης προσφοράς υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους και 
συναλλασσόμενους.

     
                                                          Δρ. Ξενοφών Βεργίνης
     

                                                                    

                                                                  
                                                                   Διοικητής ΟΓΑ
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Α. ΕΙΔΗ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ   ΠΑΡΟΧΩΝ
Ο ΟΓΑ χορηγεί τις παρακάτω συνταξιοδοτικές παροχές/επιδόματα:

1. Σύνταξη γήρατος

2. Σύνταξη αναπηρίας

3. Σύνταξη επιζώντων:
    α. Χηρείας
    β. Ορφάνιας

4. Σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα

5. Επίδομα τετραπληγίας – παραπληγίας

6. Επικουρική σύνταξη 

Επίσης, ο ΟΓΑ χορηγεί τις παρακάτω προσαυξήσεις στη σύνταξη:

1. Προσαύξηση ποσού σύνταξης γήρατος  λόγω τυφλότητας.

2. Προσαύξηση ποσού σύνταξης αναπηρίας λόγω απόλυτης αναπηρίας.
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Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ
Πότε δικαιούμαι να λάβω σύνταξη γήρατος από τον ΟΓΑ;

α. Σύνταξη γήρατος με όριο ηλικίας το 67o έτος 1

Ο ασφαλισμένος του ΟΓΑ δικαιούται σύνταξης γήρατος: τον Ιούλιο του έτους 
που συμπληρώνει το 67ο έτος της ηλικίας του εφόσον έχει καταβάλει ασφαλιστικές 
εισφορές τουλάχιστον για δέκα πέντε (15) έτη ή συγκεντρώνει τα δεκαπέντε (15) 
έτη με συνυπολογισμό του χρόνου ασφάλισης και σε άλλον ασφαλιστικό φορέα.

β. Σύνταξη γήρατος με όριο ηλικίας το 62ο έτος 2

Ο ασφαλισμένος του ΟΓΑ δικαιούται σύνταξης γήρατος στο 62ο έτος 
της ηλικίας του, αν έχει καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για σαράντα (40) 
χρόνια ασφάλισης σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα (ελληνικό ή χώρας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΕΟΧ [Ενιαίος Οικονομικός Χώρος Νορβηγία, 
Ισλανδία, Λιχνεστάϊν] και της Ελβετίας ή χώρας με την οποία έχει συναφθεί 
Διμερής Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας) και ο ΟΓΑ είναι ο τελευταίος φορέας 
ασφάλισής του και αρμόδιος να απονείμει τη σύνταξη.

γ. Σύνταξη γήρατος χωρίς όριο ηλικίας 3

Σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας χορηγεί ο ΟΓΑ: 
• σε γονείς και αδέλφια αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, 

αγάμων που δεν εργάζονται και δεν νοσηλεύονται σε ιδρύματα,
• σε συζύγους αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, εφόσον 

έχουν διανύσει τουλάχιστον 10ετή έγγαμο βίο, με την προϋπόθεση ότι ο 
υποψήφιος για τη σύνταξη έχει συμπληρώσει είκοσι πέντε (25) χρόνια ασφάλισης 
και καταβολής εισφορών στον Κλάδο. 
Ο χρόνος αυτός πρέπει να είναι πραγματικός χρόνος ασφάλισης 4. 

• Για την άσκηση του δικαιώματος από τον γονέα του ανάπηρου τέκνου, 
πρέπει ο άλλος γονέας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για 
συνταξιοδότηση, να μη λαμβάνει ή να μη δικαιούται σύνταξη από οποιονδήποτε 
ασφαλιστικό οργανισμό ή το δημόσιο, να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 2.400 
ημέρες ή 8 χρόνια πραγματικής ασφάλισης από τα οποία 600 ημέρες ή 2 χρόνια 
τα τελευταία 4 χρόνια, σε φορείς κύριας ασφάλισης ή και το Δημόσιο και να 
εργάζεται 5. 

1 Βλ. σχετικά Ν. 2458/1997 και Ν. 4093/2012.
2 Βλ. σχετικά διάταξη άρθρου 18 Ν. 4302/2014.
3 Βλ. σχετικά άρθρο 37 Ν. 3996/2011.
4 Δεν επιτρέπεται η συμπλήρωσή του με άλλους αναγνωρισμένους χρόνους παρά μόνο με: 
α. το χρόνο της στρατιωτικής θητείας που αναγνωρίζεται μετά από εξαγορά, σε εφαρμογή των 
διατάξεων του Ν. 3232/2004. β. το χρόνο διαδοχικής ασφάλισης σε φορείς κύριας ασφάλισης και 
γ. το χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε υπό την νομοθεσία κοινωνικής ασφάλειας κρατών – μελών 
της ΕΕ, χωρών του ΕΟΧ ή της Ελβετίας ή χωρών με τις οποίες έχει συναφθεί Διμερής Σύμβαση 
κοινωνικής ασφάλειας. 
5  Για την απόδειξη της απασχόλησης, απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα.
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• Για την άσκηση του δικαιώματος από τον αδελφό/ή πρέπει για 
τουλάχιστον μία πενταετία πριν την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης 
για συνταξιοδότηση: 

αα) να έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης του/της αδελφού/ής, με 
ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, λόγω 
ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας ή

ββ) ο/η με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω αδελφός/ή να συγκατοικεί 
αποδεδειγμένα και να τον βαρύνει6. Κατά την υποβολή της αίτησης 
συνταξιοδότησης οι δύο αδελφοί πρέπει να είναι ορφανοί και από τους δύο 
γονείς ή ο εν ζωή γονέας να είναι ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% και 
άνω ή και οι δύο γονείς να είναι άνω των 75 ετών.

Σε περίπτωση που το ανάπηρο τέκνο, ο/η σύζυγος ή ο αδερφός/ή εργάζονται 
ή αυτοαπασχολούνται αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης για όσο χρονικό 
διάστημα διαρκεί η απασχόληση.

Έχω το δικαίωμα να μεταφέρω το χρόνο ασφάλισης που έχω διανύσει 
στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης;

Εάν ο ασφαλισμένος έχει χρόνο στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης ο χρόνος 
καταβολής εισφορών στην Πρόσθετη Ασφάλιση μπορεί να θεωρηθεί ως 
χρόνος που διανύθηκε στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης, μετά από δήλωση του 
ασφαλισμένου στο έντυπο της αίτησης για συνταξιοδότηση.

Υπάρχει η δυνατότητα παράτασης του χρόνου ασφάλισης;

Αν δεν θεμελιώνεται δικαίωμα για Κύρια σύνταξη γήρατος, ο ασφαλισμένος μπορεί 
με αίτησή του να ζητήσει να παραταθεί ο χρόνος ασφάλισης και πέραν του 66ου έτους 
της ηλικίας του για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, υπό προϋποθέσεις.

Πότε δικαιούμαι να λάβω βασική σύνταξη;

Στη σύνταξη γήρατος του Κλάδου προστίθεται και η βασική σύνταξη του ΟΓΑ 
(σύνταξη χωρίς εισφορές) όπως αυτή διαμορφώνεται ανάλογα με το έτος 
έναρξης συνταξιοδότησης, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει τουλάχιστον δεκαπέντε 
(15) έτη ασφάλισης με καταβολή εισφορών στον ΟΓΑ. Εάν δεν έχει 15 έτη 
ασφάλισης απαιτουνται 25 έτη απασχόλησης με επάγγελμα που καλύπτεται 
από την ασφάλιση του Οργανισμού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην 
λαμβάνει σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα ασφάλισης ελληνικό ή ξένο 
εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων (πολεμική σύντξη κ.λ.π. ή σύνταξη που έχει 
χορηγηθεί από χώρα μέλος της ΕΕ ή χώρα με την οποία έχει συναφθεί διμερής 
σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας)

6   Απαιτείται η προσκόμιση της φορολογικής δήλωσης από την οποία να προκύπτει ότι ο 
ανάπηρος φιλοξενείται.
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2. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
α. Σύνταξη αναπηρίας στους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ μετά την 1.1.1998

Σε ποιές περιπτώσεις δικαιούμαι να λάβω σύνταξη αναπηρίας από τον 
ΟΓΑ;

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΗ ΝΟΣΟ 
Ο ασφαλισμένος του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών δικαιούται σύνταξη 

αναπηρίας από κοινή νόσο, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω 
προϋποθέσεις : 
• Κριθεί ανίκανος για εργασία σε ποσοστό 67%, μετά την υπαγωγή του στην 

ασφάλιση του ΟΓΑ, για ένα (1) τουλάχιστον χρόνο κατά ιατρική εκτίμηση. 
• Έχει χρόνο ασφάλισης και καταβολής εισφορών πέντε ετών, από τα οποία 

δύο έτη μέσα στην πενταετία, που προηγείται του έτους, που έγινε ανάπηρος 
ή έχει πραγματοποιήσει δέκα πέντε χρόνια ασφάλισης και καταβολής 
εισφορών 7,οποτεδήποτε.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ο ασφαλισμένος του Κλάδου δικαιούται σύνταξης αναπηρίας, ανεξάρτητα 

από το χρόνο ασφάλισης, όταν η αναπηρία οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή 
ατύχημα κατά την απασχόληση και κριθεί ανίκανος για εργασία σε ποσοστό 67% 
για ένα, τουλάχιστον, έτος κατά ιατρική εκτίμηση.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Σε περίπτωση ατυχήματος εκτός εργασίας, ο ασφαλισμένος του Κλάδου 

δικαιούται σύνταξης αν έχει πραγματοποιήσει το μισό χρόνο ασφάλισης που 
απαιτείται για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο και κριθεί 
ανίκανος για εργασία σε ποσοστό 67%, μετά την υπαγωγή του στην ασφάλιση 
του ΟΓΑ, για ένα, τουλάχιστον, έτος κατά ιατρική εκτίμηση.
Πότε δικαιούμαι να λάβω βασική σύνταξη αναπηρίας;

Οι συνταξιούχοι αναπηρίας του Κλάδου δικαιούνται και τη βασική σύνταξη με τις 
ίδιες προϋποθέσεις εφόσον δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα 
κοινωνικής ασφάλισης εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων (πολεμική σύνταξη 
κ.λ.π.) ή η σύνταξη που λαμβάνει έχει χορηγηθεί από χώρα μέλος της ΕΕ ή 
χώρα με την οποία έχει συναφθεί διμερής σύμβαση κοινωνικής σφάλειας.

β. Σύνταξη αναπηρίας σε ανίκανα για εργασία τέκνα ασφαλισμένων ή 
συνταξιούχων του ΟΓΑ 8

Δικαιούμαι να λάβω σύνταξη αναπηρίας ως ανίκανο για  εργασία τέκνο 
ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΟΓΑ;

 Εφόσον υπάρχουν τέκνα ανίκανα για εργασία δικαιούνται σύνταξης αναπηρίας 
αν  συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

7 Στους ανωτέρω χρόνους ασφάλισης περιλαμβάνεται και ο χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο 
Πρόσθετης Ασφάλισης.
8 Βλ. σχετικά άρθρο 5 Ν. 1287/1982.
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• Είναι από τη γέννησή τους ή έγιναν πριν από τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας τους ανίκανα για κάθε εργασία σε ποσοστό τουλάχιστον 67% που 
κατά πρόβλεψη της Υγειονομικής Επιτροπής θα διαρκέσει τρία τουλάχιστον 
χρόνια.
•  Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
• Δεν έχουν γίνει ανάπηρα από πρόθεση ή εξαιτίας πλημμελήματος ή 
κακουργήματος, που διέπραξαν με πρόθεση και για το οποίο έχουν καταδικαστεί 
με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. 
• Δεν έχουν ασφαλιστεί σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το δημόσιο 
μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους.
• Ένας από τους γονείς τους ήταν, είτε συνταξιούχος του ΟΓΑ κατά την ημέρα 
υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση ή κατά την ημέρα του θανάτου του, 
είτε ασφαλισμένος στον Οργανισμό ολόκληρη την τριετία πριν από το έτος 
υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση ή πριν από το θάνατό του. 
• Αν και οι δύο γονείς έχουν εγκαταλείψει το ανάπηρο τέκνο τους και αγνοείται η 
τύχη τους, η αναφερόμενη τριετία υπολογίζεται πριν από το έτος της εγκατάλειψης.
• Αν πρόκειται για έγγαμο, να συντηρείται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης 
για συνταξιοδότηση είτε από δικά του εισοδήματα, τα οποία προέρχονται από την 
αγροτική οικονομία, είτε από εισοδήματά του ή της συζύγου του, που υπάγεται 
στην ασφάλιση του ΟΓΑ. 
 

3. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ
Α. ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ

Δικαιούμαι να λάβω σύνταξη ως χήρα/χήρος συνταξιούχου ή ασφαλισμένου 
του ΟΓΑ;

Ι. Σύνταξη χηρείας παλαιού συνταξιούχου του ΟΓΑ  9

Η χήρα συνταξιούχου που έπαιρνε μόνο βασική σύνταξη από τον ΟΓΑ, 
δικαιούται σύνταξη χηρείας εφόσον:

Έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας της.
Ο γάμος τελέσθηκε πριν την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης 

(του θανόντος).
Δεν λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, εκτός των εξαιρέσεων που 

αναφέρονται στο κεφάλαιο για τη βασική σύνταξη γήρατος - αναπηρίας.

ΙΙ. Σύνταξη χηρείας από τον Κλάδο Κύριας  Ασφάλισης Αγροτών  10

Η χήρα ή ο χήρος συνταξιούχου (του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών) 
ή ασφαλισμένου, που είχε τις χρονικές προϋποθέσεις, που απαιτούνται για τη 
χορήγηση από τον Κλάδο σύνταξης αναπηρίας από κοινή νόσο ή ατύχημα, 
δικαιούται σύνταξης λόγω θανάτου, εφόσον δεν συνταξιοδοτείται από 
οποιαδήποτε πηγή, περιλαμβανομένου και του ΟΓΑ.

ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ:
Αν ο θάνατος του ασφαλισμένου συζύγου συνέβη πριν από την πάροδο τριών 

ετών από την τέλεση του γάμου, εκτός αν:
9       Βλ. σχετικά άρθρο 6, παρ. 2 Ν. 4169/1961
10     Βλ. σχετικά Ν.2458/1997



10

α) Ο θάνατος οφείλεται σε ατύχημα (εργατικό ή μη).
β) Κατά τη διάρκεια του γάμου γεννήθηκε, νομιμοποιήθηκε, αναγνωρίσθηκε ή 

υιοθετήθηκε τέκνο.
γ) Ήταν, κατά το χρόνο του θανάτου, σε κατάσταση εγκυμοσύνης, η οποία 

δεν διακόπηκε και γεννήθηκε ζωντανό παιδί.
Αν ο θανών ελάμβανε κατά την τέλεση του γάμου σύνταξη αναπηρίας ή 

γήρατος, ο δε θάνατος επήλθε πριν από την πάροδο πέντε ετών από τότε που 
έγινε ο γάμος, εκτός και αν στην περίπτωση αυτή συντρέχει ένας από τους 
αναφερόμενους ανωτέρω με στοιχεία  β’ και γ’ λόγους.

ΙΙΙ. Σύνταξη διαζευγμένων σε περίπτωση θανάτου πρώην συζύγου 

Δικαιούμαι να λάβω σύνταξη ως διαζευγμένος/η, σε περίπτωση θανάτου 
του/της πρώην συζύγου μου; 

 
Ο διαζευγμένος/η, σε περίπτωση θανάτου του/της πρώην συζύγου, δικαιούται 
σύνταξης, εφόσον:
•  Έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του ή είναι ανίκανος/η για την άσκηση 
βιοποριστικού επαγγέλματος σε ποσοστό 67% και άνω 11. 
• Ο /η πρώην σύζυγος, κατά τη στιγμή του θανάτου του, έδινε διατροφή.
• Το διαζύγιο δεν οφείλεται σε ισχυρό κλονισμό της εγγάμου συμβιώσεως με 
υπαιτιότητα δική του/της.
•  Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει το διπλάσιο 
του ποσού των εκάστοτε καταβαλλόμενων από τον ΟΓΑ ετήσιων συντάξεων 
στους ανασφάλιστους υπερήλικες. 
•  Δεν έχει ξαναπαντρευτεί.
•  Εάν η διάζευξη και ο ασφαλιστικός κίνδυνος έγιναν πριν την ισχύ των διατάξεων 
του νόμου αυτού, ο/η διαζευγμένος/η δικαιούται σύνταξης μόνο σε περίπτωση, 
που η  σύνταξη του/της πρώην συζύγου δεν έχει μεταβιβασθεί σε χήρο/α σύζυγο 
ή τέκνα του.

Η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα του επόμενου 
μήνα από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης και διακόπτεται σε 
περίπτωση τέλεσης νέου γάμου μετά τη συνταξιοδότηση.

Β. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΡΦΑΝΙΑΣ
Δικαιούμαι να λάβω σύνταξη ως ορφανό τέκνο συνταξιούχου ή 
ασφαλισμένου του ΟΓΑ; 

ι. Σύνταξη ορφάνιας από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών
Το παιδί συνταξιούχου του Κλάδου ή ασφαλισμένου, που πέθανε και είχε 

τις χρονικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη χορήγηση από τον Κλάδο 
σύνταξης αναπηρίας από κοινή νόσο ή ατύχημα, δικαιούται σύνταξης, εφόσον:

• Είναι άγαμος/η.

11   Η ανικανότητα στην περίπτωση αυτή κρίνεται κατά το χρόνο του θανάτου του/της πρώην 
συζύγου και βεβαιώνεται με γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής.
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• Δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του/της ή το 24ο σε περίπτωση 
σπουδών σε ανώτερη ή ανώτατη αναγνωρισμένη σχολή του εσωτερικού ή του 
εξωτερικού ή χωρίς όριο ηλικίας, εφόσον είναι τέκνο ανίκανο για κάθε εργασία 
και η ανικανότητα συνέβη πριν από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας 
του  ή κατά τη διάρκεια της φοίτησης 12.
Οι δικαιούχοι σύνταξης επιζώντων από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης, που 
δικαιούνται παράλληλα σύνταξη από τον ΟΓΑ λόγω γήρατος ή αναπηρίας, 
έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη μία από τις συντάξεις αυτές.

ιι. Σύνταξη ορφάνιας Ν.1140/81 (άρθρα 1 έως 4)
Το ορφανό παιδί   συνταξιούχου βασικής σύνταξης καθώς και θανόντος 

ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του Κλάδου δικαιούται σύνταξη εφόσον : 
• Είναι άγαμος/η.
• Δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του ή το 24ο 

σε περίπτωση σπουδών σε ανώτερη ή ανώτατη αναγνωρισμένη σχολή του 
εσωτερικού ή του εξωτερικού. 

• Δε λαμβάνει σύνταξη από τον ΟΓΑ για οποιοδήποτε άλλο λόγο ή από 
οποιαδήποτε άλλη πηγή, εκτός των εξαιρέσεων που αναφέρονται στις 
συντάξεις γήρατος.

• Ο γονέας που πέθανε ήταν κατά το χρόνο του θανάτου του συνταξιούχος του 
ΟΓΑ ή ασφαλισμένος ολόκληρη την τριετία πριν από το θάνατό του.

Αν ο θάνατος οφείλεται σε βίαιο γεγονός, αρκεί ασφάλιση του θανόντος στον 
ΟΓΑ κατά την ημερομηνία του βίαιου γεγονότος.

Η άσκηση επαγγέλματος από τον αποβιώσαντα γονέα, πριν από τη 
συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του για το οποίο θα υπαγόταν στην 
ασφάλιση του ΟΓΑ, θεωρείται ως χρόνος ασφάλισης.

Πότε διακόπτεται η σύνταξη επιζώντων (συζύγου/τέκνου); 

Η χορήγηση της σύνταξης επιζώντων διακόπτεται όταν:
-  οι δικαιούχοι αποβιώσουν,
-  τελέσουν γάμο 
-  τα ορφανά τέκνα συμπληρώσουν το όριο ηλικίας ή παύσουν να είναι ανίκανα 

για εργασία.

4. Σύνταξη αναΣφαλιΣτού 
ύπερηλικα
Πώς μπορώ να λάβω τη σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα; 

Τη σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα δικαιούται ο ανασφάλιστος, που έχει 
συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του, εφόσον:
12 Ειδικά για τέκνα που πάσχουν από νευροψυχιατρικές παθήσεις η ανικανότητα για κάθε εργασία 
που οφείλεται στις παθήσεις αυτές, απαιτείται να έχει επέλθει πριν από τη συμπλήρωση του 25ου 

έτους της ηλικίας
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•  Είναι Έλληνας υπήκοος ή Έλληνας το γένος.
•  Δεν παίρνει ή δε δικαιούται σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα 
ελληνικό ή χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΕΟΧ και της Ελβετίας ή 
χώρας με την οποία η χώρα με έχει Διμερή Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας, 
ανεξαρτήτως ποσού.
•  Κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα τα τελευταία είκοσι χρόνια πριν την 
υποβολή της αίτησής του και εξακολουθεί να διαμένει κατά τη διάρκεια της 
συνταξιοδότησης.
• Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά του, καθώς και το 
απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα, δεν υπερβαίνει το 
ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (4.320) ευρώ.
• Σε περίπτωση παντρεμένων, δεν λαμβάνει ο/η σύζυγός του σύνταξη 
μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής, λόγω γήρατος  
 και 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. 

Υπάρχει κάποια κατηγορία πολιτών που εξαιρείται της συγκεκριμένης 
παροχής;

Εξαιρούνται της σύνταξης του ανασφάλιστου υπερήλικα οι φυλακισμένοι και οι 
μοναχοί/ες, που διαμένουν μόνιμα σε Ιερές Μονές και συντηρούνται από αυτές.

5.ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ – ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ
Πώς μπορώ να λάβω το επίδομα τετραπληγίας – παραπληγίας που 
χορηγεί ο ΟΓΑ;

Ο ασφαλισμένος ή ο συνταξιούχος του ΟΓΑ, ή το μέλος της οικογένειάς τους, 
δικαιούται μηνιαίο εξωϊδρυματικό επίδομα εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω 
προϋποθέσεις:
α. Κριθεί από την υγειονομική επιτροπή, έστω και προσωρινά, ότι πάσχει από:

β. Έχει απασχοληθεί, κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα, όλο το δωδεκάμηνο 

-παραπληγία ή τετραπληγία  με ποσοστό ιατρικής αναπηρίας  67% και άνω ή
-μυασθένεια-μυοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή
-ακρωτηριασμό των δύο άνω ή κάτω άκρων ή κατά το ένα άνω και ένα κάτω 
άκρο  με    ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή
-φωκομέλεια, που επιφέρει τον ίδιο βαθμό κινητικής αναπηρίας με την 
παραπάνω περίπτωση των ακρωτηριασμών, κατά τα δύο άκρα ή
-σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία - τετραπληγία με 
ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή σύνδρομο κλάματος γαλής ή
-ατελή οστεογένεση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή 
-οστεοψαθύρωση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή 
-ακρωτηριασμό του ενός άνω ή κάτω άκρου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
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πριν από την ημερομηνία, που έγινε ανάπηρος από τις ανωτέρω παθήσεις, σε 
εργασίες, για τις οποίες τα πρόσωπα, που τις ασκούν υπάγονται στην ασφάλιση 
του ΟΓΑ ή ήταν συνταξιούχος του ΟΓΑ , όταν έπαθε την αναπηρία αυτή.
γ.  Δε λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε άλλη, εκτός του ΟΓΑ,πηγή   (εκτός 
των εξαιρέσεων, που αναφέρονται παραπάνω για τις συντάξεις γήρατος-
αναπηρίας),  εξαιρουμένων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Κλάδου 
Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ. 
δ.  Δε λαμβάνει παρόμοιο επίδομα ή προσαύξηση της σύνταξής του λόγω  
απόλυτης αναπηρίας ή παραπληγίας από οποιαδήποτε πηγή,  στην οποία 
περιλαμβάνεται και ο ΟΓΑ.
ε.   Δεν περιθάλπεται σε άσυλο ανιάτων ή ίδρυμα ασυλικού ή  προνοιακού 
χαρακτήρα ή δε νοσηλεύεται σε ψυχιατρείο,με δαπάνες του ΟΓΑ ή του Δημοσίου 
ή ΝΠΔΔ 

Σημείωση: Το επίδομα τετραπληγίας - παραπληγίας δεν αναστέλλεται, όταν 
οι δικαιούχοι εργάζονται, ανεξάρτητα από το ποσό των αποδοχών, που παίρνουν 
από την εργασία τους, αλλά εξακολουθεί να καταβάλλεται ολόκληρο.

 
        6. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
   Σε ποιές περιπτώσεις ο ΟΓΑ χορηγεί επικουρική σύνταξη;

Σε περίπτωση, που ο χρόνος, που έχει διανυθεί στον Κλάδο Πρόσθετης 
Ασφάλισης δεν θεωρηθεί για οποιοδήποτε λόγο (είτε επειδή ο ασφαλισμένος 
δεν υπέβαλε σχετική αίτηση είτε επειδή δεν ασφαλίστηκε στον Κλάδο Κύριας 
Ασφάλισης) ότι έχει διανυθεί στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και δεν 
έχει χρησιμοποιηθεί για χορήγηση συνταξιοδοτικής παροχής, τότε είναι δυνατό 
να χορηγηθεί επικουρική σύνταξη από τον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης.

Η σύνταξη αυτή είναι δυνατό να χορηγηθεί, τόσο στο πλαίσιο της διαδοχικής 
ασφάλισης, όσο και αυτοτελώς από τον ΟΓΑ.

Με ποιές προϋποθέσεις ο ΟΓΑ χορηγεί επικουρική σύνταξη γήρατος;

 Για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης γήρατος απαιτείται:
α. συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης των 
Αγροτών ή άλλο φορέα Κύριας ασφάλισης.

Το μέλος της οικογένειας ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΟΓΑ, ανεξάρτητα 
από την ηλικία, έχει δικαίωμα για τη χορήγηση του μηνιαίου εξωϊδρυματικού 
επιδόματος παραπληγίας- τετραπληγίας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
με στοιχεία α’, γ’, δ’ και ε΄το πρόσωπο από το οποίο έλκει το δικαίωμά του, ήταν 
είτε συνταξιούχος του ΟΓΑ, είτε επιδοματούχος λόγω παραπληγίας – τετραπληγίας 
κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος ή κατά την 
ημέρα του θανάτου, είτε ασφαλισμένος του ΟΓΑ ολόκληρο το δωδεκάμηνο πριν την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος ή πριν από το 
θάνατό του.



14

β. συμπλήρωση δέκα ετών ασφάλισης και καταβολής εισφορών.
γ. συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας (για τους γεννημένους μετά το 1948, 
απαιτείται συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας).

Σε ποιές περιπτώσεις ο ΟΓΑ χορηγεί επικουρική σύνταξη λόγω αναπηρίας;
Για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω αναπηρίας απαιτείται:
α. συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης 
Αγροτών ή άλλο φορέα Κύριας ασφάλισης.
β. συμπλήρωση πέντε ετών ασφάλισης και καταβολής εισφορών.

Σε ποιές περιπτώσεις ο ΟΓΑ χορηγεί επικουρική σύνταξη λόγω θανάτου;
Για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου απαιτείται:
α. συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης 
Αγροτών ή άλλο φορέα Κύριας ασφάλισης.
β. συμπλήρωση πέντε ετών ασφάλισης και καταβολής εισφορών.
γ. ο σύζυγος που ζει να μη συνταξιοδοτείται από ίδιο δικαίωμα από οποιαδήποτε 
πηγή συμπεριλαμβανομένου και του ΟΓΑ.
δ. τα ορφανά παιδιά να πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότησή τους 
από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης.

7. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 

Σε ποιές περιπτώσεις ο ΟΓΑ χορηγεί προσαύξηση στο ποσό της σύνταξης;

α. Προσαύξηση ποσού της σύνταξης γήρατος λόγω τυφλότητας  
Ο συνταξιούχος γήρατος του ΟΓΑ δικαιούται προσαύξηση στο ποσό της 

μηνιαίας σύνταξής του, εφόσον τυφλωθεί. 

β. Προσαύξηση ποσού της σύνταξης αναπηρίας λόγω απόλυτης αναπηρίας 
Ο συνταξιούχος αναπηρίας που παίρνει κύρια και βασική ή μόνο κύρια 

σύνταξη μπορεί να λάβει προσαύξηση λόγω απόλυτης αναπηρίας,στην κύρια 
σύνταξη, εφόσον βρίσκεται διαρκώς σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, 
περιποίηση και συμπαράσταση άλλου προσώπου, έστω και προσωρινά.

Ο συνταξιούχος αναπηρίας του ΟΓΑ που παίρνει Κύρια και βασική ή μόνο 
βασική σύνταξη  μπορεί να λάβει προσαύξηση λόγω απόλυτης αναπηρίας,στη 
βασική σύνταξη εφόσον έχει ποσοστό αναπηρίας 100% διαρκώς και εφόρου 
ζωής και βρίσκεται σε κατάσταση, που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και 
συμπαράσταση άλλου προσώπου.

Οι συνταξιούχοι γήρατος του ΟΓΑ δεν δικαιούνται προσαύξηση στο 
ποσό της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας, ακόμα και αν από 
ιατρικής πλευράς είναι απόλυτα ανάπηροι.
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Γ. ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
Τι ποσό σύνταξης θα λάβω αν έχω χρόνο ασφάλισης μόνο στον ΟΓΑ;

 Το τελικό ποσό της σύνταξης είναι το άθροισμα του ποσού της κύριας και της 
βασικής σύνταξης.

Το ποσό της κύριας σύνταξης είναι ανάλογο με τα χρόνια καταβολής 
εισφορών και την ασφαλιστική κατηγορία που ανήκει ο ασφαλισμένος (υπάρχουν 
7 ασφαλιστικές κατηγορίες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών). 

Το ποσό της Κύριας σύνταξης προσαυξάνεται με επίδομα συζύγου και τέκνων 
υπό προΰποθέσεις

Το ποσό της βασικής σύνταξης δεν αναλογεί σε χρόνο καταβολής 
ασφαλιστικών εισφορών,  καταβάλλεται ως συμπλήρωμα της κύριας σύνταξης 
και για το έτος 2015 είναι 172,80 ευρώ. 

Παράδειγμα: ασφαλισμένος με έτος γέννησης το 1948, που έχει καταβάλει 
εισφορές  για 17 έτη στην 7η ασφαλιστική κατηγορία του Κλάδου Κύριας 
Ασφάλισης Αγροτών και για 10 έτη στην Γ΄ κλάση του Κλάδου Πρόσθετης 
Ασφάλισης, δικαιούται:  

Κύρια - Πρόσθετη Σύνταξη: 622,45 ευρώ
Βασική Σύνταξη (χωρίς εισφορές): 172,80 ευρώ (360,00 - 52%) 
Συνολικό Ποσό Σύνταξης: 795,25 ευρώ
  
Στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr), υπάρχει εφαρμογή υπολογισμού 

της σύνταξης γήρατος.

Τι ποσό σύνταξης θα λάβω αν έχω χρόνο ασφάλισης στον ΟΓΑ και σε άλλο 
ελληνικό ασφαλιστικό φορέα;

 
Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της σύνταξης εξαρτάται από τα χρόνια 

ασφάλισης που έχουν διανυθεί στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ και 
από το ποσό που προσδιορίζεται με βάση το χρόνο ασφάλισης στους άλλους 
ελληνικούς ασφαλιστικούς φορείς. 

Ποιο είναι το ποσό της σύνταξης χηρείας, που θα λάβω ως χήρα παλαιού 
συνταξιούχου του ΟΓΑ;

Το ποσό της παροχής αυτής είναι ίσο προς το εκάστοτε κατώτερο πλήρες 
ποσό της βασικής σύνταξης γήρατος (για το έτος 2015 360,00 ευρώ το μήνα).

Ποιό είναι το ποσό της σύνταξης που θα λάβω ως διαζευγμένος/η, λόγω 
θανάτου του/της πρώην συζύγου μου; 

Εφόσον ο γάμος είχε διαρκέσει δέκα χρόνια έως το τέλος του με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, το ποσό σύνταξης, που δικαιούται ο χήρος ή η χήρα 
επιμερίζεται κατά 75% στο χήρο ή χήρα και 25% στον/ην διαζευγμένο/η. 

Για κάθε έτος εγγάμου βίου, πέραν από το δέκατο και μέχρι το τριακοστό 
πέμπτο (35ο) έτος διάρκειας του γάμου, το ποσοστό της σύνταξης, που δικαιούται 
ο χήρος ή η χήρα μειώνεται κατά 1% στο χήρο ή τη χήρα και αυξάνεται αντίστοιχα 
κατά 1% στον/ην διαζευγμένο/η.
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Για τον έγγαμο βίο, που διήρκησε παραπάνω από τριάντα πέντε (35) χρόνια 
έως το τέλος του σύμφωνα με τα παραπάνω, το ποσό της σύνταξης, που 
δικαιούται ο χήρος ή η χήρα μοιράζεται κατά 50% στο χήρο ή τη χήρα και το 
υπόλοιπο 50% στον/ην διαζευγμένο/η.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, εάν ο θανών ή η θανούσα δεν αφήνει χήρο ή 
χήρα, ο/η διαζευγμένος/η δικαιούται το ίδιο ποσό σύμφωνα με τα παραπάνω, 
της σύνταξης, που θα δικαιούταν ο χήρος ή η χήρα.

Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι δικαιούχοι των διαζευγμένων το 
ποσό που αναλογεί για τον/η διαζευγμένο/η με τα παραπάνω ποσοστά, το ποσό 
της σύνταξης, κύριας και  επικουρικής μοιράζεται ίσα μεταξύ τους.

Ποιό είναι το ποσό της σύνταξης επιζώντων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης 
(συζύγου/τέκνου); 

Το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου ορίζεται για το σύζυγο που ζει σε 
ποσοστό 50% και για κάθε τέκνο σε ποσοστό 25% του ποσού της σύνταξης, που 
ελάμβανε ή δικαιούνταν να λάβει ο πεθαμένος ασφαλισμένος από τον Κλάδο, 
δεν μπορεί, όμως, να υπερβαίνει συνολικά το 100% της σύνταξης του θανόντος.

Το ποσό της σύνταξης των επιζώντων αυξάνεται σε ποσοστό 50%, όταν 
βρίσκονται διαρκώς σε κατάσταση, που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση 
και συμπαράσταση άλλου προσώπου (απόλυτη αναπηρία), χωρίς να μειώνεται 
το ποσό της σύνταξης των άλλων συνδικαιούχων μελών της οικογένειας.

Ποιό είναι το ποσό της σύνταξης ορφάνιας του Ν.1140/81; 

Το ποσό της σύνταξης είναι για κάθε ορφανό τέκνο ίσο με το εκάστοτε 
κατώτερο ποσό της βασικής σύνταξης του ΟΓΑ (για το έτος 2015 360,00 ευρώ 
το μήνα). Το ποσό αυτό διπλασιάζεται σε περίπτωση θανάτου και του άλλου 
ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΟΓΑ γονέα.

Σε περίπτωση, που ο γονέας που πέθανε έπαιρνε σύνταξη και από τον Κλάδο 
Πρόσθετης Ασφάλισης ή ήταν ασφαλισμένος στον Κλάδο αυτό και κατά τον 
χρόνο του θανάτου του είχε συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής 
του, τα ορφανά παιδιά δικαιούνται και πρόσθετη σύνταξη, το ποσό της οποίας 
μοιράζεται, αν τα παιδιά είναι περισσότερα από ένα.

Η σύνταξη καταβάλλεται στον γονέα που ζει ή στον επίτροπο των ανήλικων 
παιδιών ή απευθείας στο ορφανό παιδί, αν είναι ενήλικο.

Ποιό είναι το ποσό της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα; 

Σήμερα,το ποσό της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα είναι 360,00 ευρώ το μήνα.

Ποιό είναι το ποσό του επιδόματος τετραπληγίας – παραπληγίας που 
χορηγεί ο ΟΓΑ;

Το ποσό του επιδόματος τετραπληγίας - παραπληγίας είναι ίσο με είκοσι 
φορές το κατώτατο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό καθορίζεται 
κάθε φορά. 

Στην περίπτωση ακρωτηριασμού του ενός άνω ή κάτω άκρου με ποσοστό 
αναπηρίας 67% και άνω, το ποσό του επιδόματος είναι ίσο με δέκα φορές το 
κατώτατο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη 13. 

13 Το παραπάνω ημερομίσθιο έχει οριστεί για τις συνταξιοδοτικές παροχές του ΟΓΑ στο ποσό 
που ίσχυε κατά την   31.12.2011 (333,57 ευρώ - άρθρο 138 παρ. 4 του Ν. 4052/2012).
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Ποιό είναι το ποσό της προσαύξησης λόγω τυφλότητας, που δικαιούμαι 
ως συνταξιούχος γήρατος;

Το ποσό της προσαύξησης αυτής είναι ίσο με την κάθε φορά μεγαλύτερη 
πλήρη βασική σύνταξη του ΟΓΑ.

Ποιό είναι το ποσό της προσαύξησης λόγω απόλυτης αναπηρίας που 
δικαιούμαι ως συνταξιούχος αναπηρίας του ΟΓΑ (βασικής ή βασικής και 
Κύριας);

Το ποσό της προσαύξησης αυτής είναι ίσο με είκοσι ημερομίσθια ανειδίκευτου 
εργάτη.

Ποιό είναι το ποσό της προσαύξησης, που δικαιούμαι ως συνταξιούχος 
αναπηρίας του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών;

Το ποσό της προσαύξησης αυτής είναι ίσο με το 50% του ποσού της σύνταξης 
και δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ποσού που αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25)
χρόνια ασφάλισης στην 1η ασφαλιστική κατηγορία του Κλάδου.
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Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τί δικαιολογητικά χρειάζονται για τη χορήγηση σύνταξης γήρατος;

Για τη χορήγηση σύνταξης γήρατος απαιτούνται:
1.  Αίτηση - δήλωση στο ειδικό έντυπο, που υποβάλλεται στον ανταποκριτή του 

ΟΓΑ του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου που περιλαμβάνει και βεβαίωση 
για την αγροτική απασχόληση από τον  ανταποκριτή του ΟΓΑ.

2. Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας και για παντρεμένους, του συζύγου 
και των τέκνων. 

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. Σε περίπτωση, που υπάρχουν παιδιά, που φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες 

σχολές, σχετικά πιστοποιητικά σπουδών.
5. Φωτοαντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) 

και των αντίστοιχων εκκαθαριστικών σημειωμάτων της Δημόσιας Οικονομικής 
Υπηρεσίας (ΔΟΥ) των ετών από το 2003 μέχρι τον προηγούμενο χρόνο της 
υποβολής της αίτησης για σύνταξη.

6. Δυνητικά, η, κατά κύριο και βιοποριστικό επάγγελμα, απασχόληση 
στην αγροτική οικονομία, αποδεικνύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Βεβαίωση για το είδος, την ποσότητα ή πώληση αγροτικών - κτηνοτροφικών 
προϊόντων από την αρμόδια Συνεταιριστική ή Επαγγελματική Οργάνωση ή

β. Βεβαίωση από την Δ/νση Γεωργίας ή την αρμόδια Συνεταιριστική ή 
Επαγγελματική Οργάνωση, στην οποία να αναφέρονται οι κάθε είδους αγροτικές 
επιδοτήσεις, που ελήφθησαν ή

γ. Βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων 
(ΜΑΑΕ), 14 στην οποία να αναγράφεται και η ιδιότητα (του αγρότη ή του κατόχου 
αγροτικής εκμετάλλευσης).

Οι Μοναχοί και οι Μοναχές, αντί της βεβαίωσης απασχόλησης από τον 
ανταποκριτή του ΟΓΑ, υποβάλλουν βεβαίωση της Ιεράς Κοινότητας ή του 
Ηγουμένου της Ιεράς Μονής, στην οποία να αναφέρεται ότι η Μονή κατέχει 
αγροτική περιουσία και ο αιτών/η αιτούσα απασχολείται σε αγροτικές εργασίες 
της μονής αναφέροντας το χρονικό διάστημα απασχόλησης.

7. Επιπρόσθετα δικαιολογητικά για τις κατωτέρω κατηγορίες ασφαλισμένων:
Αγρεργάτες:
• Η απασχόληση μέχρι το έτος 2012,  εξετάζεται με βάση τα δηλωθέντα 

εισοδήματα (έντυπο Ε1) των αντίστοιχων ετών.
• Μετά την 1.1.2012 η ασφάλιση αποδεικνύεται από τον αριθμό των εργοσήμων.
Κτηνοτρόφοι:
• μητρώο εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων, βοοειδών κ.λπ.
Αλιείς:
•	 φωτοαντίγραφο της άδειας του αλιευτικού σκάφους και
•	 φωτοαντίγραφο της ατομικής άδειας  αλιείας.
Μελισσοκόμοι:
•	 φωτοαντίγραφο των θεωρημένων σελίδων του μελισσοτροφικού βιβλιαρίου.

14  Βλ. σχετικά Ν. 2332/1995.
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Μέλη αγροτικών συνεταιρισμών:
•	 βεβαίωση του ΟΑΕΕ ότι δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλισή του. 
•	 φωτοαντίγραφο του καταστατικού του συνεταιρισμού.
Ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων:
•	 βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ από την οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας και
•	 σήμα ΕΟΤ από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των δωματίων.
Ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων - μέλη εταιριών, εκτός Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 
•	 καταστατικό της εταιρίας.
•	 σήμα ΕΟΤ από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των δωματίων.
•	 βεβαίωση του ΟΑΕΕ ότι δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλισή του.
Επαγγελματίες-βιοτέχνες-έμποροι:
•	 βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ από την οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της 

επαγγελματικής  τους δραστηριότητας και
•	 βεβαίωση του ΟΑΕΕ ότι δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλισή του. 
Εκμεταλλευτές  φωτοβολταϊκών συστημάτων:
α)  εκμεταλλευτές αγρότες
•	 βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ από την οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της 

επαγγελματικής  δραστηριότητας αυτής.
•	 σύμβαση που έχει συναφθεί με την εταιρία   διανομής   ηλεκτρικής  ενέργειας 

από την οποία αποδεικνύεται η ισχύς της εγκατάστασης.
•	 τιμολόγια πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας.
β)  εκμεταλλευτές που δεν είναι αγρότες,  πλέον των ανωτέρω
• βεβαίωση του ΟΑΕΕ ότι δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλισή του. 
Μέλη οικογενειών που απασχολούνται στην  οικογενειακή εκμετάλλευση-
επιχείρηση (σύζυγος-γονέας-τέκνο):
•	 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
•	 τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  για  την  ασφάλιση του αρχηγού της 
συγκεκριμένης εκμετάλλευσης (αγροτικής, αλιευτικής, επαγγελματικής).

8. Αν ο ενδιαφερόμενος παίρνει οποιαδήποτε σύνταξη από οποιονδήποτε 
ασφαλιστικό φορέα ελληνικό ή χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ε.Ο.Χ. και 
της Ελβετίας ή χώρας, με την οποία έχει συναφθεί Διμερής Σύμβαση Κοινωνικής 
Ασφάλειας, ανεξαρτήτως ποσού, υποβάλλει και αντίγραφο της πράξης απονομής 
της σύνταξης ή απόκομμα επιταγής πληρωμής της σύνταξης. 

9. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι παντρεμένος και ο/η σύζυγος συνταξιοδοτείται 
από άλλο ασφαλιστικό φορέα, αντίγραφο της απόφασης συνταξιοδότησής του ή 
απόκομμα επιταγής πληρωμής της σύνταξης.

10. Όταν ο ενδιαφερόμενος έχει χρόνια ασφάλισης και σε άλλον φορέα, πλην 
του ΟΓΑ, απαιτείται ακόμα:

- Δήλωση, για το αν επιθυμεί να συνυπολογισθεί για τη συνταξιοδότησή 
του ο χρόνος ασφάλισης, που είχε και στον άλλο φορέα, αναφέροντας τους 
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ασφαλιστικούς φορείς, που ήταν ασφαλισμένος, καθώς και τον αριθμό μητρώου 
ασφάλισης, που είχε.

- Αν παράλληλα με τον ΟΓΑ, ασφαλιζόταν και σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, 
επειδή έκανε άλλο επάγγελμα, απαιτείται να δηλώσει σε ποιον ασφαλιστικό 
φορέα επιθυμεί να προσμετρηθεί ο παράλληλος χρόνος ασφάλισης.

- Βεβαίωση του άλλου ή των άλλων φορέων ασφάλισης, από την οποία να 
προκύπτει το χρονικό διάστημα ασφάλισης 15.

11. Αν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να αναγνωριστεί ο χρόνος στρατιωτικής 
θητείας με εξαγορά, πρέπει να υποβάλλει αίτηση στο ειδικό έντυπο του ΟΓΑ και 
πρωτότυπο πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α.

Τί δικαιολογητικά χρειάζονται για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας;

Για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας απαιτούνται:
Αίτηση – δήλωση στο ειδικό έντυπο, η οποία υποβάλλεται στον ανταποκριτή 

του ΟΓΑ του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Πρόσφατη γνωμάτευση σχετικά με την πάθηση του. 
Επιπλέον, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις συντάξεις 

γήρατος με αριθμό 2 έως και 11.

Και αν η αναπηρία μου οφείλεται σε ατύχημα κατά την εργασία μου;

Η αίτηση - δήλωση πρέπει να υποβληθεί εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών 
από την ημερομηνία που συνέβη το ατύχημα

Για να πιστοποιηθεί το ατύχημα κατά την εργασία, απαιτούνται επιπρόσθετα:
α. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για σύνταξη στην οποία να αναφέρεται:
- η συγκεκριμένη εργασία, την οποία εκτελούσε την ώρα του ατυχήματος,
- η ακριβής ημερομηνία και ώρα, που έγινε το ατύχημα, 
- ο τόπος του ατυχήματος,
- οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα,
- οι συνέπειες, που είχε το ατύχημα για τον ίδιο και
- το νοσοκομείο, στο οποίο μεταφέρθηκε μετά το ατύχημα.
β. Βεβαίωση του νοσοκομείου, στο οποίο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες 

ή στο οποίο νοσηλεύθηκε.
γ. Αντίγραφο του δελτίου συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής, 

εφόσον αυτή ασχολήθηκε με το ατύχημα.
δ. Βεβαίωση του ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου, στον οποίο έγινε το συμβάν 

για τις συνθήκες του ατυχήματος.

Τί δικαιολογητικά χρειάζονται για τη χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου;

Για τη χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου απαιτούνται:
1. Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου του θανόντα γονέα 

ή αυτού, που κηρύχθηκε σε αφάνεια. 

15  Για το χρονικό διάστημα από το έτος 1988 και μετά, πρέπει να αναφέρονται οι ημέρες ασφά-
λισης αναλυτικά για κάθε χρόνο.
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Αν έχουν πεθάνει και οι δυο γονείς, απαιτείται αντίγραφο ή απόσπασμα 
ληξιαρχικής πράξης θανάτου και των δυο γονέων.

2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του 
συζύγου που ζει και των ορφανών παιδιών, εφόσον είναι ανήλικα άνω των 14 
ετών ή ενήλικα, που σπουδάζουν ή ανάπηρα.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου (απαιτείται εάν δεν προκύπτει ο 

γάμος από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
5. Φωτοαντίγραφα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του 

γονέα που πέθανε για την τελευταία πενταετία.
6. Εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος του θανόντα γονέα της 

τελευταίας πενταετίας. 
7. Πιστοποιητικό σπουδών, εφόσον υπάρχουν τέκνα που σπουδάζουν και 

είναι μέχρι 24 ετών.
8. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού 

λογαριασμού ή των ΕΛΤΑ με τα στοιχεία εκείνων που ζητούν τη σύνταξη και ενός 
συνδικαιούχου, εκτός εκείνων που λαμβάνουν τη σύνταξη, από το οποίο πρέπει 
να προκύπτει ευκρινώς το ΙΒΑΝ του λογαριασμού.

9. Πρόσφατη γνωμάτευση για το ορφανό τέκνο, που είναι ανίκανο για εργασία. 
10. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
11. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Όταν πρόκειται για θάνατο ασφαλισμένου, που οφείλεται σε βίαιο συμβάν, 
απαιτούνται επί πλέον:

 - Υπεύθυνη δήλωση εκείνου που ζητά σύνταξη, στην οποία να αναφέρονται 
οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το συμβάν, η συγκεκριμένη 
εργασία, που εκτελούσε ο παθών, η ώρα και ο τόπος, που έγινε το συμβάν και 
που μεταφέρθηκε ο παθών μετά το ατύχημα.

- Αντίγραφο του δελτίου συμβάντος αστυνομικής αρχής (εφόσον είχε 
ασχοληθεί με το ατύχημα).

- Βεβαίωση του ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου, όπου συνέβη το ατύχημα 
για τις συνθήκες του ατυχήματος.

Τί δικαιολογητικά χρειάζονται για τη χορήγηση σύνταξης ανασφάλιστου 
υπερήλικα;

Για τη χορήγηση σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα απαιτούνται:
  1. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 16. 
 2. Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1), 

καθώς και του εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής 
Υπηρεσίας (ΔΟΥ) του οικονομικού έτους, που προηγείται του έτους για το οποίο 
υποβάλλεται η αίτηση.

  3. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος:
α) αν λαμβάνει ή αν δικαιούται σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα και αν ήταν 

ασφαλισμένος σε κάποιον ασφαλιστικό φορέα.
β) τα ποσά, που έχει εισπράξει ή που δικαιούται να εισπράξει ο ίδιος και 

16 Εάν πρόκειται για ομογενείς με χώρα καταγωγής την Τουρκία, που δεν έχουν οικογενειακή 
μερίδα στην Ελλάδα, θα προσκομίζεται οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την 
οικογενειακή  τους κατάσταση.
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ο/η σύζυγος του, από βοήθημα, οικονομικές ενισχύσεις ή άλλες συντάξεις ή 
επιδόματα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι προνοιακού 
χαρακτήρα, από τόκους καταθέσεων, από νόμιμη διατροφή καθώς και από 
κάθε άλλο εισόδημα, που δεν έχει δηλωθεί, ακόμα και αν αυτά απαλλάσσονται 
από το φόρο ή δεν υπάρχει από το νόμο υποχρέωση δήλωσής τους, τα οποία 
αναφέρονται στο έτος του οποίου ελέγχονται τα εισοδήματα.

4. Σε περίπτωση που ο αιτών είχε, κατά το παρελθόν, ασφαλιστεί σε 
κάποιον ασφαλιστικό φορέα, βεβαίωση, από την οποία να προκύπτει ο χρόνος 
ασφάλισης, το επάγγελμα, για το οποίο ασφαλίστηκε, καθώς και το δικαίωμά του 
σε οποιαδήποτε παροχή. 

5. Σε περίπτωση, που ο/η σύζυγος του αιτούντος είναι συνταξιούχος άλλου, 
ελληνικού ή ξένου, ασφαλιστικού φορέα, συνυποβάλλει αντίγραφο της αρχικής 
απόφασης συνταξιοδότησής του ή αρμοδίως επικυρωμένη και επίσημα 
μεταφρασμένη, αν πρόκειται για φορέα του εξωτερικού, από την οποία να 
προκύπτει αν ο/η σύζυγος συνταξιοδοτείται,  καθώς και το ποσό της σύνταξης, 
που παίρνει.

6.  Για τον έλεγχο της μόνιμης και νόμιμης εικοσαετούς διαμονής στην Ελλάδα 
υποβάλλει, ανάλογα με την περίπτωση, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) Φωτοαντίγραφα όλων των σελίδων του/των διαβατηρίων του, τόσο του 
ελληνικού, όσο και του ξένου 17 της τελευταίας εικοσαετίας, πριν την υποβολή 
της αίτησης.

β) Αντίγραφα των εντύπων δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) 
ή θεωρημένα εκκαθαριστικά σημειώματα της τελευταίας εικοσαετίας ή των 
εντύπων Ε9, εφόσον έχουν υποβληθεί ή

γ) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η ασφάλισή 
του και για παντρεμένους η ασφάλιση του/της συζύγου ή 

δ) Βεβαίωση έναρξης και συνέχισης άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος από 
το τμήμα Μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ ή βεβαίωση για το έτος απόδοσης ΑΦΜ ή

ε)Απόσπασμα θεωρημένου βιβλιαρίου υγείας δικό του ή του/της συζύγου 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή

στ) Μισθωτήριο συμβόλαιο δικό του ή του/της συζύγου, που έχει κατατεθεί 
και θεωρηθεί από την αρμόδια ΔΟΥ, καθώς και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 
θα δηλώνεται: α) ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη και β) ότι η μίσθωση είναι σε ισχύ ή ότι 
έληξε καθώς και η ημερομηνία λήξης της ή

ζ)Βεβαίωση φοίτησης του/των τέκνου/ων.

  ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Τα δικαιολογητικά, που περιέχονται στις διατάξεις του Ν. 3242/2004 
και Ν.3448/2006, αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία, όπου 
προβλέπεται υποχρεωτικά ή κατόπιν συναίνεσης του ενδιαφερόμενου.

17  Εφόσον πρόκειται για πολίτες άλλων χωρών.
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Ε. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
Πώς μπορώ να προσβάλω απόφαση του Κλάδου Συντάξεων που θεωρώ 
ότι με αδικεί;

 
Αν ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι αδικείται από την απόφαση, που εκδόθηκε, 

έχει δικαίωμα να υποβάλλει ένσταση ή αίτηση αντιρρήσεων εντός προθεσμίας 
τριών (3) μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης σ’ αυτόν της σχετικής 
απόφασης.

Οι ενστάσεις και οι αιτήσεις αντιρρήσεων αποστέλλονται ή κατατίθενται στην 
κεντρική ή στην περιφερειακή υπηρεσία του ΟΓΑ ή στον αρμόδιο ανταποκριτή. 

Τις ενστάσεις και τις αντιρρήσεις εκδικάζουν στην κεντρική ή στην αρμόδια 
περιφερειακή υπηρεσία του ΟΓΑ μονομελή όργανα, τα οποία ορίζονται με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ, από συνταξιούχους ανώτατους ή 
ανώτερους δικαστικούς λειτουργούς ή εν ενεργεία ή συνταξιούχους λειτουργούς 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 18. 

Κατά των αποφάσεων του Οργάνου εκδίκασης ενστάσεων και αιτήσεων 
αντιρρήσεων, μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον των Διοικητικών 
Δικαστηρίων, μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής απόφασης. 

18 Άρθρο 40 του Καταστατικού Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών ΠΔ 78/1998, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41, παρ. 2 εδαφ. β, του Ν. 4075/2012.
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ΣΤ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ 
ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Μπορώ να ζητήσω να συνυπολογιστεί για τη χορήγηση σύνταξης ο χρόνος 
ασφάλισής μου σε φορέα άλλου κράτους;

Από την 1.1.1981 που η χώρα μας έγινε μέλος της Ε.Ε εφαρμόζονται και 
στον ΟΓΑ οι Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ρυθμίζουν θέματα 
κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων που μετακινούνται στις χώρες-μέλη 
της Ε.Ε, δηλαδή στην Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Ισπανία, Πορτογαλία, 
Σουηδία, Φινλανδία, Εσθονία, Λιθουανία, Λετονία, Ουγγαρία, Πολωνία, 
Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία, Κύπρο, Μάλτα, Ρουμανία και Βουλγαρία. Οι 
εν λόγω Κανονισμοί εφαρμόζονται και στη Νορβηγία, στην Ισλανδία, στο 
Λιχτενστάιν, που είναι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και στην 
Ελβετία.

Επίσης, στον ΟΓΑ εφαρμόζονται υποχρεωτικά και οι Διμερείς Συμβάσεις 
Κοινωνικής Ασφάλειας, που έχει συνάψει η Ελλάδα με την Αργεντινή, 
Βενεζουέλα, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Καναδά-Κεμπέκ, Η.Π.Α., Ν. Ζηλανδία, 
Αίγυπτο, Λιβύη και Αυστραλία.

Ο χρόνος ασφάλισης που έχουν πραγματοποιήσει ασφαλισμένοι του 
ΟΓΑ σε φορείς των προαναφερόμενων χωρών, συνυπολογίζεται, τόσο για τη 
συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη θεμελίωση 
του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όσο και για τον αναλογικό προσδιορισμό του 
ποσού της σύνταξης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Διακινούμενος εργαζόμενος ασφαλίσθηκε στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης 

Αγροτών για 10 έτη, από το 2000 έως και το 2009 και επίσης έχει εργασθεί σε 
κάποια άλλη χώρα μέλος της Ε.Ε, π.χ. στη Γαλλία, και έχει 12 έτη ασφάλισης, 
είτε πριν είτε μετά την ασφάλισή του στον ΟΓΑ. Επειδή δεν έχει 15 έτη ασφάλισης 
στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (αυτοτελές δικαίωμα), μπορεί να 
θεμελιώσει δικαίωμα για τη χορήγηση σύνταξης γήρατος του Κλάδου Κύριας 
Ασφάλισης, όταν συμπληρώσει το όριο ηλικίας, με συνυπολογισμό του ελληνικού 
και γαλλικού χρόνου ασφάλισης, το άθροισμα των οποίων (10+12=22 έτη) 
καλύπτει την απαιτούμενη, για τη χορήγηση κύριας σύνταξης γήρατος, χρονική 
προϋπόθεση της 15ετούς ασφάλισης. Το ποσό όμως της σύνταξης που θα λάβει 
ο εν λόγω ασφαλισμένος θα είναι ανάλογο των 10 ετών ασφάλισής του στον 
Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών. Επίσης, με δεδομένο ότι θεμελιώνεται το 
δικαίωμα για λήψη κύριας σύνταξης, θα δικαιωθεί και βασική σύνταξη γήρατος 
(σύνταξη χωρίς εισφορές), ποσού ανάλογου των 10 ετών ασφάλισής του στον 
ΟΓΑ (10/22).

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται κατά την ίδια έννοια και για τις διμερείς συμβάσεις. 
Στο παράδειγμά μας, αντί της Γαλλίας θα μπορούσε να είναι π.χ. οι Η.Π.Α.
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Δικαίωμα για λήψη μόνο βασικής σύνταξης γήρατος (αυτοτελούς ή τμηματικής), 
χωρίς να απαιτείται υπαγωγή στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, έχουν 
οι ασφαλισμένοι οι οποίοι έχουν ασφαλισθεί στον ΟΓΑ πριν την έναρξη του 
Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (1/1/1998) και από 1/1/1998 μέχρι και 
την ημερομηνία υποβολής αίτησης/συμπλήρωσης ορίου ηλικίας διαμένουν, 
εργάζονται και ασφαλίζονται σε χώρα-μέλος της Ε.Ε. ή σε χώρα με την οποία η 
Ελλάδα έχει υπογράψει Διμερή Σύμβαση. Σε αυτή την περίπτωση οι απαιτούμενες 
χρονικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση της βασικής σύνταξης γήρατος του 
ΟΓΑ είναι 25 έτη ασφάλισης και αν δεν υπάρχει αυτοτελές δικαίωμα, μπορεί να 
συνυπολογισθεί ο ελληνικός χρόνος ασφάλισης και ο χρόνος ασφάλισης στην/ις 
άλλη/ες χώρα/ες μέλος/η της Ε.Ε. ή χώρα Διμερούς Σύμβασης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Διακινούμενος εργαζόμενος ασφαλίσθηκε στον ΟΓΑ για 10 έτη, από το 

1980 έως και το 1989 και στη συνέχεια μετέβη για εργασία σε κάποια άλλη 
χώρα-μέλος της Ε.Ε π.χ. στη Γερμανία, όπου και ασφαλίσθηκε για 20 έτη 
από το 1991 έως και το 2010. Δηλαδή, το χρονικό διάστημα που θα όφειλε να 
ασφαλιστεί στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών αν διέμενε στην Ελλάδα, 
αυτός διέμενε και εργαζόταν στη Γερμανία και είχε ασφαλιστεί στον γερμανικό 
ασφαλιστικό φορέα. Επειδή δεν έχει 25 έτη ασφάλισης τον ΟΓΑ (αυτοτελές 
δικαίωμα), μπορεί να θεμελιώσει δικαίωμα για τη χορήγηση της βασικής 
σύνταξης γήρατος του ΟΓΑ με συνυπολογισμό του ελληνικού και γερμανικού 
χρόνου ασφάλισης, το άθροισμα των οποίων (10+20=30 έτη) καλύπτει την 
απαιτούμενη για τη χορήγηση της βασικής σύνταξης γήρατος, χρονική 
προϋπόθεση της 25ετούς ασφάλισης. Το ποσό όμως της σύνταξης που θα 
λάβει ο εν λόγω ασφαλισμένος θα είναι ανάλογο των 10 ετών ασφάλισής του 
στον ΟΓΑ (10/30).

Σε ποιόν φορέα θα υποβάλλω την αίτηση συνταξιοδότησης;

• Η αίτηση συνταξιοδότησης υποβάλλεται στον τόπο μόνιμης κατοικίας του 
ενδιαφερόμενου. Επομένως, ασφαλισμένοι του ΟΓΑ και όλων των ανωτέρω 
προαναφερόμενων χωρών που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, θα πρέπει να 
υποβάλλουν το αίτημά τους στον ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου κατοικίας τους, 
στο ειδικό έντυπο του ΟΓΑ (Ε.Ε. ή  Διμερών Συμβάσεων).
• Η αίτηση για σύνταξη γήρατος μπορεί να υποβάλλεται και πριν τη συμπλήρωση 
του 67ου έτους της ηλικίας τους, μόνο για τη διαβίβαση και συνταξιοδότηση 
από φορέα άλλης χώρας, αφού ορισμένες εκ των προαναφερθέντων χωρών 
χορηγούν συντάξεις γήρατος πριν το 67ο έτος.
• Τα πρόσωπα που δεν διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα θα πρέπει να 
υποβάλουν το αίτημά τους στον αρμόδιο φορέα του εξωτερικού, ο οποίος και 
θα το διαβιβάσει στον ΟΓΑ, εφόσον δηλώσουν ότι απασχολήθηκαν με αγροτικές 
εργασίες ή οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ 
στην Ελλάδα.
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Τί δικαιολογητικά χρειάζονται 19;

• Οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας θα πρέπει με την αίτησή τους, εκτός των 
δικαιολογητικών που απαιτούνται για τις συντάξεις με την εσωτερική νομοθεσία, 
να συνυποβάλλουν και οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο, π.χ. ασφαλιστικές 
κάρτες, βεβαιώσεις εργοδοτών, απόκομμα πληρωμής της σύνταξης, από το 
οποίο να προκύπτει ο ασφαλιστικός αριθμός τους, στον φορέα του εξωτερικού. Σε 
περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιου από τα εν λόγω έγγραφα 
και εφόσον η συνταξιοδοτική υπόθεση εξετάζεται στα πλαίσια των Κανονισμών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνεται από 
τους ενδιαφερόμενους και να συνυποβάλλεται με την αίτηση συνταξιοδότησης 
και το κοινοτικό έντυπο Ε 207, το οποίο θα προμηθεύονται από τον αρμόδιο 
ανταποκριτή ΟΓΑ.
• Ειδικότερα, όσον αφορά στη Γερμανία, από την οποία πολλοί Έλληνες 
μετανάστες πήραν στο παρελθόν πίσω τις ασφαλιστικές εισφορές τους, θα πρέπει 
απαραιτήτως, κατά την υποβολή της αίτησης, να δηλώσουν υπεύθυνα αν τους 
έχουν επιστραφεί ή όχι και εφόσον τους έχει επιστραφεί το σύνολο ή μέρος αυτών 
να δηλώνουν τα χρονικά διαστήματα για τα οποία τους επεστράφησαν οι εν λόγω 
εισφορές. Σε περίπτωση που έχουν αναθρέψει παιδιά στη Γερμανία, δεδομένου 
ότι η γερμανική ασφάλιση συντάξεων αναγνωρίζει το χρόνο ανατροφής παιδιών 
ως χρόνο υποχρεωτικής ασφάλισης, έστω και αν έχουν επιστραφεί οι εισφορές 
συντάξεων, μπορούν να υποβάλουν αίτηση, η οποία διαβιβάζεται στο γερμανικό 
φορέα προκειμένου να τους χορηγηθεί η συνταξιοδοτική παροχή.
• Όσον αφορά χώρες, όπως ο Καναδάς, που χορηγούν σύνταξη και μόνο με 
περιόδους διαμονής, είναι απαραίτητο, μαζί με την Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης, 
οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των σελίδων 
των διαβατηρίων τους από τις οποίες προκύπτουν οι είσοδοι και έξοδοι προς και 
από τη χώρα αυτή.
• Αν είναι ήδη συνταξιούχοι της άλλης χώρας, το αντίγραφο της αρχικής 
συνταξιοδοτικής απόφασης. 

19  Όλα τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά δεν χρειάζεται να είναι μεταφρασμένα. 
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Ζ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
Καθορισμός ηλικίας
Η ηλικία, μια από τις βασικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση, αποδεικνύεται 

από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή συντάχθηκε 
ή διορθώθηκε εντός ενενήντα (90) ημερών από τη γέννηση. 

Αν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης, η ηλικία, για μεν τους άνδρες 
αποδεικνύεται από την εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων για δε τις γυναίκες από 
την εγγραφή στο δημοτολόγιο. 

Αν για τις γυναίκες φαίνονται περισσότερες της μιας εγγραφές σε δημοτολόγια, 
λαμβάνεται υπόψη εκείνη στο οποίο είναι δημότισσα αλλιώς, η εγγραφή της 
μεγαλύτερης ηλικίας. Σε περίπτωση που αμφισβητείται η ηλικία εγγραφής, η 
ηλικία προσδιορίζεται μετά από απόφαση της επιτροπής καθορισμού ηλικίας 
του ΙΚΑ, στην οποία παραπέμπεται ο φάκελος με τα σχετικά δικαιολογητικά και 
η ενδιαφερομένη οφείλει να παρουσιαστεί ενώπιόν της προκειμένου να λάβουν 
την απόφαση περί της ηλικίας.

Ορισμός προσωρινού διαχειριστή
Για τις περιπτώσεις εκείνες συνταξιούχων που έχουν αδυναμία να εισπράξουν 

τη σύνταξη του ΟΓΑ μπορεί να οριστεί προσωρινός διαχειριστής. Απαιτείται η 
υποβολή αίτησης προς τον ΟΓΑ, με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- Βεβαίωση κρατικού νοσοκομείου για την κατάσταση της υγείας του συν-
ταξιούχου20.

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης .
- Υπεύθυνες δηλώσεις των πλησιεστέρων συγγενών ότι συμφωνούν να ορι-

στεί ο αιτών προσωρινός διαχειριστής 21.

- Βεβαίωση του πρωτοδικείου ότι δεν διορίστηκε επίτροπος για το συνταξιούχο 
ή αντιλήπτωρ ή προσωρινός διαχειριστής, ούτε εκκρεμεί σχετική αίτηση.

20 Αν πρόκειται περί συνταξιούχου αναπηρίας δεν απαιτείται η σχετική βεβαίωση.
21 Αν πρόκειται για μητέρα ή πατέρα του συνταξιούχου δεν απαιτείται αυτή η βεβαίωση.
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Η. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ 
ΠΑΡΟΧΩΝ

1. Πληρωμή Συντάξεων 
Πώς θα πληρωθώ τη σύνταξή μου;

Οι συντάξεις του ΟΓΑ πληρώνονται την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.
Σε περίπτωση αργίας, οι συντάξεις πληρώνονται την αμέσως επόμενη 

εργάσιμη ημέρα.
Το ποσό της σύνταξης πιστώνεται υποχρεωτικά σε τραπεζικό λογαριασμό 

ή λογαριασμό ΕΛΤΑ, με δικαίωμα επιλογής  από τον συνταξιούχο.

Μπορώ να ζητήσω αλλαγή του λογαριασμού πληρωμής της σύνταξής μου;
Εάν ο συνταξιούχος επιθυμεί να αλλάξει τον τραπεζικό λογαριασμό ή το 

λογαριασμό ΕΛΤΑ. που πιστώνεται  η σύνταξη, για τη μεταβολή αυτή μπορεί 
να απευθυνθεί στην Τράπεζα επιλογής του ή στα ΕΛΤΑ, προσκομίζοντας 
οπωσδήποτε α) ΑΔΤ , β) ΑΦΜ, και γ) οποιοδήποτε έγγραφο του ΟΓΑ, στο οποίο 
να αναγράφεται ο προσωπικός του Αριθμός Μητρώου ΔΙΑΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν πρέπει να κλείσει τον παλιό λογαριασμό, αν δεν βεβαιωθεί 
ότι η σύνταξη κατατίθεται στο νέο.

Ποιές κρατήσεις/μειώσεις γίνονται στο ποσό της σύνταξης;
Σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει για τις κρατήσεις στις χορηγούμενες 

συντάξεις:
Στο αρχικό μικτό ποσό της σύνταξης υπολογίζονται:

• Εισφορά υπέρ του Κλάδου Ασθένειας (4%)
• Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ν. 3863/2010) και στη συνέχεια
• Oι κρατήσεις που προβλέπονται από τους νόμους 3986/2011, 4024/2011 και 
4051/2012, οι οποίες γίνονται στο ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση της 
Εισφοράς Αλληλεγγύης των Συνταξιούχων.

Από 1.1.2013 εφαρμόζονται επιπλέον και οι μειώσεις του Ν. 4093/2012, που 
αφορούν σε μηνιαία ποσά συντάξεων (μεμονωμένων ή αθροιστικών) πάνω 
από 1.000 ευρώ, με ποσοστό μείωσης που ξεκινά από 5% μέχρι και τα 1.500 
ευρώ και αυξάνεται ανάλογα με το ύψος του ποσού της μηνιαίας σύνταξης ή του 
αθροίσματος  των συντάξεων. 

Στα μηνιαία αυτά ποσά υπολογίζονται επίσης:
• Παρακράτηση φόρου (Ν. 4172/2013)
• Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης (Ν. 3986/2011 όπως ισχύει)

Τέλος, γίνεται παρακράτηση φόρου 20% σε αναδρομικά ποσά συντάξεων 
που καταβάλλονται από 1.1.2014 και μετέπειτα, ανεξάρτητα από το έτος στο 
οποίο ανάγονται για να φορολογηθούν (Ν. 4172/2013).

Υπάρχουν συντάξεις που εξαιρούνται από τις κρατήσεις;

Από τις κρατήσεις εξαιρούνται οι συντάξεις που χορηγούνται σε ορισμένες 
κατηγορίες συνταξιούχων με αναπηρίες.

Ειδικότερα, εξαιρούνται:
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α. Από τις κρατήσεις και μειώσεις των νόμων 3863/2010, 3986/2011, 
4024/2011 και 4051/2012, οι συνταξιούχοι γήρατος ή αναπηρίας που λαμβάνουν 
το εξωϊδρυματικό επίδομα παραπληγίας ή το επίδομα απόλυτης αναπηρίας.

Επισημαίνεται ότι, οι συγκεκριμένες κρατήσεις εφαρμόζονται σε λίγες 
περιπτώσεις συνταξιούχων, λόγω του χαμηλού ύψους των μηνιαίων 
ποσών των συντάξεων που χορηγούνται από τον ΟΓΑ - π.χ. οι κρατήσεις 
του Ν. 3863/2010 (εισφορά αλληλεγγύης) εφαρμόζονται σε μηνιαίο ποσό 
σύνταξης άνω των 1.400 ευρώ.  

β. Από τη μείωση του Ν. 4093/2012, μόνο όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν το 
παραπληγικό επίδομα.

γ. Από τη μηνιαία παρακράτηση φόρου (Ν. 4172/2013) και την παρακράτηση 
φόρου 20% που γίνεται σε αναδρομικά ποσά συντάξεων, τα εισοδήματα των 
συνταξιούχων που:
• έχουν ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80%,
• λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που χορηγείται 
σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες.

δ. Από την παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης, όσοι λαμβάνουν 
συντάξεις και προσαυξήσεις λόγω:
• ολικής τυφλότητας.
• βαριάς κινητικής αναπηρίας σε ποσοστό πάνω από 80%.
Θα λάβω επίδομα εορτών και επίδομα αδείας;

Από 1.1.2013 σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4093/2012 καταργήθηκαν 
τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδομα αδείας, 
που χορηγούνται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους συνταξιούχους.

Εξαιρούνται όσοι λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα των παρ.1 και 2 του 
άρθρου 42 του Ν. 1140/1981, στους οποίους χορηγείται ως δώρο Χριστουγέννων 
ολόκληρο το ποσό του επιδόματος και ως δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας το 
μισό του εξωϊδρυματικού επιδόματος που καταβάλλεται το μήνα.

Το συνολικό ποσό επιμερίζεται σε δωδεκάμηνη βάση και προσαυξάνει τη 
μηνιαία σύνταξή τους.

2. Μείωση – Διακοπή ή αναστολή καταβολής  της σύνταξης
Για ποιούς λόγους μπορεί να μειωθεί το ποσό της σύνταξης που θα λάβω;

Το ποσό της σύνταξης μειώνεται όταν:
α)Ο/Η σύζυγος ή τα τέκνα συνταξιοδοτηθούν από τον ΟΓΑ ή άλλη πηγή.
β)Ο απόλυτα ανάπηρος εισαχθεί σε άσυλο με έξοδα του ΟΓΑ, του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ. 
γ)Ο/Η σύζυγος απασχοληθεί σε εργασία που καλύπτεται από την ασφάλιση 

άλλου Ταμείου, εκτός της αγροτικής εργασίας ανίκανων τέκνων.
δ)Μέλος της οικογένειας (σύζυγος ή τέκνο) για το οποίο υπολογίζεται ποσό 

στη σύνταξη, πεθάνει.
ε)Το ορφανό τέκνο:
• συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του ή το 24ο εφόσον σπουδάζει,
• διακόψει τις σπουδές του ή πάρει το πτυχίο του,
• παντρευτεί
• η ανικανότητα για εργασία παιδιού  ή συζύγου παύσει να ισχύει.
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Για ποιούς λόγους μπορεί να γίνει διακοπή ή αναστολή  καταβολής της 
σύνταξής μου;

Η πληρωμή της σύνταξης διακόπτεται ή αναστέλλεται όταν:

• Ο δικαιούχος βασικής σύνταξης πάρει σύνταξη ή υποβάλλει αίτηση για 
σύνταξη από άλλη πηγή ή τον ΟΓΑ, εκτός αν η άλλη σύνταξη είναι πολεμική ή 
ειρηνικής περιόδου ή χορηγία Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας ή σύνταξη που 
δίνεται  από το Επικουρικό Ταμείο  των Αρτοποιών.

• Ο δικαιούχος βασικής σύνταξης αναπηρίας ασφαλιστεί άμεσα στον ΟΓΑ, 
στο Δημόσιο ή σε άλλο ασφαλιστικό φορέα.

• Ο παραπληγικός – τετραπληγικός εισαχθεί σε άσυλο, με έξοδα του ΟΓΑ, του 
Δημοσίου ή ΝΠΔΔ. 

• Ο δικαιούχος κύριας σύνταξης λόγω θανάτου πάρει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή.
• Ο δικαιούχος σύνταξης λόγω θανάτου παντρευτεί.
• Το ορφανό τέκνο (δικαιούχο σύνταξης επιζώντων):
- συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του ή το 24ο εφόσον σπουδάζει
- υιοθετηθεί
- διακόψει τις σπουδές του ή λάβει το πτυχίο του 
- παντρευτεί
- πάρει  σύνταξη από άλλη πηγή 

• Ο συνταξιούχος πεθάνει.

Σημείωση.: Όλες οι ανωτέρω μεταβολές στην προσωπική ή οικογενειακή 
κατάσταση του συνταξιούχου πρέπει να δηλώνονται αμέσως στον ανταποκριτή 
του ΟΓΑ ή στο Τμήμα Μητρώου Συνταξιούχων του ΟΓΑ.

3. Έξοδα κηδείας θανόντος συνταξιούχου ή ασφαλισμένου 
του ΟΓΑ – Απόδοση ανείσπρακτων συντάξεων
Ποιό ποσό χορηγεί ο ΟΓΑ σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ή 
ασφαλισμένου του;

Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου του, ο ΟΓΑ χορηγεί  ποσό μέχρι 800 
ευρώ για έξοδα κηδείας. 

Σημείωση: Η παροχή των εξόδων κηδείας χορηγείται και στην περίπτωση 
θανάτου ασφαλισμένου, με την προϋπόθεση ότι ήταν γραμμένος στα Μητρώα 
Ασφαλισμένων Κύριας Ασφάλισης για όλο το ημερολογιακό εξάμηνο πριν 
το θάνατό του και δεν οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές. Εάν ο θάνατος του 
ασφαλισμένου οφείλεται σε εργατικό ατύχημα, η παραπάνω παροχή χορηγείται 
ανεξάρτητα από το χρόνο ασφάλισης.
Ποιός δικαιούται να εισπράξει τα έξοδα κηδείας;

Τα έξοδα κηδείας καταβάλλονται στον επιζώντα σύζυγο και όταν δεν υπάρχει 
σύζυγος, σε εκείνον που φρόντισε για την κηδεία.

Η αξίωση του δικαιούχου παραγράφεται μετά διετία από το θάνατο του 
συνταξιούχου ή του ασφαλισμένου.
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Τι δικαιολογητικά χρειάζονται;
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται στον αρμόδιο ανταποκριτή 

του ΟΓΑ είναι τα κατωτέρω:
α) Αίτηση που συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών/ αιτούσα δεν 

δικαιούται έξοδα κηδείας από άλλο ασφαλιστικό φορέα.
β) Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του θανόντα ή της θανούσας.
γ) Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
δ) Πρωτότυπο τιμολόγιο του γραφείου τελετών ή δελτίο παροχής υπηρεσιών.
Επίσης, απαιτούνται:
- Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τραπέζης του δικαιούχου, 

από το οποίο να φαίνεται ευκρινώς ο IBAN του λογαριασμού.
 - Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και ο αριθμός φορολογικού 

μητρώου (ΑΦΜ) του δικαιούχου.
Σημείωση.: Αν υπάρχει επιζών σύζυγος για να εισπράξει την παροχή των 

εξόδων κηδείας, το τιμολόγιο πρέπει να έχει εκδοθεί στο όνομά του. 

Ποιός δικαιούται τις ανείσπρακτες συντάξεις θανόντος συνταξιούχου;
Ο ΟΓΑ χορηγεί τις τυχόν ανείσπρακτες συντάξεις του θανόντος συνταξιούχου 

(κληρονομικά ποσά) κατά περίπτωση στο πρόσωπο που δικαιούται τα έξοδα 
κηδείας (μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ), χωρίς καμία ευθύνη του ΟΓΑ έναντι 
τυχόν άλλων κληρονόμων.

Για ποσά άνω των 1.500 ευρώ οι ανείσπρακτες συντάξεις αποδίδονται 
σύμφωνα με τις κληρονομικές διαδικασίες, στους νόμιμους κληρονόμους.

Η αξίωση του δικαιούχου παραγράφεται μετά από ένα χρόνο από τότε που οι 
συντάξεις έγιναν απαιτητές.

4. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς συνταξιούχους
Ποιές ηλεκτρονικές υπηρεσίες έχω στη διάθεσή μου;

Μέσω της ιστοσελίδας του ΟΓΑ www.oga.gr, όλοι οι συνταξιούχοι έχουν τη 
δυνατότητα, εισάγοντας τα απαιτούμενα στοιχεία (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, και Αριθμό 
Μητρώου Συνταξιούχου) να εκδώσουν:

• Βεβαίωση συντάξεων για φορολογική χρήση.
• Ενημερωτικά σημειώματα για τα ποσά των συντάξεων που καταβλήθηκαν 

ανά τετράμηνο.
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ME TON ΟΓΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Πατησίων 30, ΤΚ 101 70 Αθήνα www.oga.gr
Τηλεφωνικό Κέντρο: 213-15.19.100, 213-15.19.200, 213-15.19.300  
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Αναπηρίας, Γήρατος, Διαδοχικής Ασφάλισης 2131519147
Επιζώντων & Ανασφαλίστων Υπερηλίκων  2131519262
Ένδικα Μέσα     2131519142
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
(Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης)
Γερμανία      2131519168, 169
Λοιπές χώρες     2131519287
(Χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης)
Αυστραλία      2131519275
Ηνωμένες Πολιτείες              2131519171
Καναδάς- Ν. Ζηλανδία- Αργεντινή
Βενεζουέλα – Βραζιλία    2131519172
ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ – 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ – 
ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ                                 2131519353
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ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΜΕ ΕΔΡΑ  ΛΑΜΙΑ

ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΥ & ΒΕΛΛΙΟΥ, ΤΚ 
35100 ΛΑΜΙΑ 22313-55316

ΚΡΗΤΗΣ 
ΜΕ ΕΔΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΦΑΪΤΑΚΗ 2 & ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 
ΜΑΚΑΡΙΟΥ, ΤΚ 712 02 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

2813-407206, 
2813-407245

ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΜΕ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

8ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 7,  (ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΕΙΑ) ΤΚ 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

26513-70800, 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΜΕ ΕΔΡΑ ΠΑΤΡΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 168, 
ΤΚ 264 43 ΠΑΤΡΑ

2613-615718, 
2613-615720, 
2613-615730

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΜΕ ΕΔΡΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 63, 
ΤΚ 544 53

231-3324946, 
231-3324958

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
ΜΕ ΕΔΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΑΓΧΙΑΛΟΥ 1,3,5 
ΤΚ 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

25313-55212, 
25313-55213, 
25313-55216, 
25313-55211

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗ

ΟΗΕ & ΝΑΥΠΛΙΟΥ, 
ΤΚ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ 2713-602728

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΜΕ ΕΔΡΑ ΛΑΡΙΣΑ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ & ΤΣΑΤΣΟΥ 2,ΤΚ 
41335 ΛΑΡΙΣΑ

2413-509425, 
2413-509419,
2413-509448

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΜΕ ΕΔΡΑ ΚΟΖΑΝΗ

ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 
(Πλησίον δημοσίου ΚΤΕΟ),  
ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ

2461-032.307
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2015

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 30, 10170 ΑΘΗΝΑ

www.oga.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 213 15 19 100


