
 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤA ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙKA ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ 
8.1  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΣΦ/ΝΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ Συνημμ. Ελλείπ. 

8.1.1  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης   

8.1.2  Πιστοποιητικό περί μη λύσεως γάμου   

8.1.3  Ληξιαρχική Πράξη θανάτου   

8.1.4  Εκκαθαριστικά εφορίας τριών (3) τελευταίων ετών   

8.1.5  Φωτοτυπία ταυτότητας ή Διαβατηρίου της χήρας/χήρου   

8.1.6 Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 της χήρας/χήρου στην οποία δηλώνει: α) Αν εργάζεται ή 
συνταξιοδοτείται από άλλο φορέα από ίδιο δικαίωμα ή λόγω θανάτου β) Αν έχει προστατευόμενα 
μέλη γ) σε περίπτωση μεταβολής της οικογενειακής ή οικονομικής της/του κατάστασης θα ενημερώσει 
το Ταμείο. 

  

ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ: 

A) Ληξιαρχική Πράξη γέννησης τέκνων   

B) Πιστοποιητικό σπουδών τέκνων   

Γ) Πράξη νομιμοποίησης ή αναγνώρισης ή υιοθεσίας τέκνων εφ’  όσον υπάρχουν.   

Δ) Πιστοποιητικό Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής περί συνταξιοδοτήσεως  γονέων, ορφανών αδελφών 
και εγγονών ότι ο θανών συντηρούσε αυτούς και ήταν ο μοναδικός προστάτης. 

  

Ε) Πιστοποιητικό Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής προκειμένου περί αδελφών και εγγονών ότι τυγχάνουν 
ορφανοί πατρός και μητρός 

  

8.1.7 Βεβαίωση εργοδότου ή εργοδοτών για ποιο χρονικό διάστημα που ακριβώς απασχολήθηκε ο 
θανών και με ποια ιδιότητα. 

  

8.1.8  Φορολογική ενημερότητα για την έκδοση του εφάπαξ   

8.2  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΣΦ/ΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 

8.2.1  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης   

8.2.2  Πιστοποιητικό περί μη λύσεως γάμου   

8.2.3  Ληξιαρχική Πράξη θανάτου   

8.2.4  Εκκαθαριστικά εφορίας τριών (3) τελευταίων ετών   

8.2.5  Φωτοτυπία ταυτότητας ή Διαβατηρίου της χήρας/χήρου   

8.2.6 Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 της χήρας/χήρου στην οποία δηλώνει: α)Αν εργάζεται ή 
συνταξιοδοτείται από άλλο φορέα από ίδιο δικαίωμα ή λόγω θανάτου β) Αν έχει προστατευόμενα 
μέλη γ) σε περίπτωση μεταβολής της οικογενειακής ή οικονομικής της/του κατάστασης θα ενημερώσει 
το Ταμείο. 

  

ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ: 

A) Ληξιαρχική Πράξη γέννησης τέκνων   

B) Πιστοποιητικό σπουδών τέκνων   

Γ) Πράξη νομιμοποίησης ή αναγνώρισης ή υιοθεσίας τέκνων εφ’  όσον υπάρχουν.   

Δ) Πιστοποιητικό Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής περί συνταξιοδοτήσεως  γονέων, ορφανών αδελφών 
και εγγονών ότι ο θανών συντηρούσε αυτούς και ήταν ο μοναδικός προστάτης. 

  

Ε) Πιστοποιητικό Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής προκειμένου περί αδελφών και εγγονών ότι τυγχάνουν 
ορφανοί πατρός και μητρός 

  

8.2.7 Βεβαίωση της Βιβλιοθήκης της Βουλής που θα βεβαιώνεται η συνεχής έκδοση του εντύπου 
ιδιοκτήτης του οποίου φέρεται ο θανών  ή δύο έντυπα κατ’  έτος κυρίως Ιανουαρίου, Ιουλίου για όλα 
τα έτη ασφάλισης  

  

8.2.8  Φορολογική ενημερότητα για την έκδοση του εφάπαξ   

8.3  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ 

8.3.1  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης   



8.3.2  Πιστοποιητικό περί μη λύσεως γάμου   

8.3.3  Ληξιαρχική Πράξη θανάτου   

8.3.4  Εκκαθαριστικά εφορίας τριών (3) τελευταίων ετών   

8.3.5  Φωτοτυπία ταυτότητας ή Διαβατηρίου της χήρας/χήρου   

8.3.6 Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 της χήρας/χήρου στην οποία δηλώνει: α)Αν εργάζεται ή 
συνταξιοδοτείται από άλλο φορέα από ίδιο δικαίωμα ή λόγω θανάτου β) Αν έχει προστατευόμενα 
μέλη γ) σε περίπτωση μεταβολής της οικογενειακής ή οικονομικής της/του κατάστασης θα ενημερώσει 
το Ταμείο. 

  

ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ: 

A) Ληξιαρχική Πράξη γέννησης τέκνων   

B) Πιστοποιητικό σπουδών τέκνων   

Γ) Πράξη νομιμοποίησης ή αναγνώρισης ή υιοθεσίας τέκνων εφ’  όσον υπάρχουν.   

Δ) Πιστοποιητικό Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής περί συνταξιοδοτήσεως  γονέων, ορφανών αδελφών 
και εγγονών ότι ο θανών συντηρούσε αυτούς και ήταν ο μοναδικός προστάτης. 

  

Ε) Πιστοποιητικό Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής προκειμένου περί αδελφών και εγγονών ότι τυγχάνουν 
ορφανοί πατρός και μητρός 

  

8.4  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 

8.4.1  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης   

8.4.2  Πιστοποιητικό περί μη λύσεως γάμου   

8.4.3  Ληξιαρχική Πράξη θανάτου   

8.4.4  Εκκαθαριστικά εφορίας τριών (3) τελευταίων ετών   

8.4.5  Φωτοτυπία ταυτότητας ή Διαβατηρίου της χήρας/χήρου   

8.4.6 Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 της χήρας/χήρου στην οποία δηλώνει: α)Αν εργάζεται ή 
συνταξιοδοτείται από άλλο φορέα από ίδιο δικαίωμα ή λόγω θανάτου β) Αν έχει προστατευόμενα 
μέλη γ) σε περίπτωση μεταβολής της οικογενειακής ή οικονομικής της/του κατάστασης θα ενημερώσει 
το Ταμείο. 

  

ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ:   

A) Ληξιαρχική Πράξη γέννησης τέκνων   

B) Πιστοποιητικό σπουδών τέκνων   

Γ) Πράξη νομιμοποίησης ή αναγνώρισης ή υιοθεσίας τέκνων εφ’  όσον υπάρχουν.   

Δ) Πιστοποιητικό Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής περί συνταξιοδοτήσεως  γονέων, ορφανών αδελφών 
και εγγονών ότι ο θανών συντηρούσε αυτούς και ήταν ο μοναδικός προστάτης. 

  

Ε) Πιστοποιητικό Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής προκειμένου περί αδελφών και εγγονών ότι τυγχάνουν 
ορφανοί πατρός και μητρός 

  

 

 

 

 


