
ΘΑΝΑΤΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ

Η ΟΡΦΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ :

Έξοδα Κηδείας

Βοήθημα Θανάτου

Τριών μηνών σύνταξη του θανόντος και μεταβίβαση της σύνταξης

Μέρισμα και ΕΚΟΕΜΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ

Σημείωση : Απαιτούμενα δικαιολογητικά και φορέας που τα καταβάλλει

στις ένθετες σελλίδες.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

Χαριλ. Τρικούπη 18Α ΤΚ 10679, Αθήνα

Τηλ. 210 - 3633797

Σύνταξη - επιμέλεια

Ανχης ε.α Μπουικίδης Ελευθέριος

Μέλος ΔΣ/ΕΑΑΣ





ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ

ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ



ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ

ΘΑΝΟΝΤΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

α. Η χήρα σύζυγος

β. Τα τέκνα (έγγαμα ή άγαμα) και γενικά οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος.

2. ΠΟΣΟΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

Μέχρι 733,68 ευρώ κατ΄ανώτατο, ανεξαρτήτως βαθμού.

3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α.  Αίτηση ενός εκ των δικαιούχων του θανόντος ως υπόδειγμα Α΄

β.  Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου από το Ληξιαρχείο στο οποίο  

δηλώθηκε ο θάνατος συνταξιούχου στρατιωτικού(βλέπε παρ. 7α)

γ.  Πιστοποιητικό Συνταξιοδοτικής κατάστασης του θανόντος από το Γενικό  

Λογιστήριο του Κράτους (αίτηση χορήγησης ως υπόδειγμα Β΄).

δ.  Πρωτότυπη Βεβαίωση της οικείας Νομαρχίας (Δ/νση υγιεινής) ότι κατα-

τέθηκε το  Βιβλιάριο Νοσηλείας του θανόντος.

ε.  Πρωτότυπα τιμολόγια ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών από το Γραφείο 

Κηδειών στο όνομα του δικαιούχου που πλήρωσε τα έξοδα κηδείας.

στ. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 του δικαιούχου που πλήρωσε τα

έξοδα 

κηδείας του θανόντος ως υπόδειγμα Γ΄

ζ.  Πρόσφατο Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεως του θανόντος από το Γε-

νικό 

Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ).



4. ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

α. Στις χήρες  των εκλιπόντων Αξκών του Στρατού που κατοικούν στο   

Λεκανοπέδιο Αττικής το Κεντρικό Ταμείο Στρατού (ΚΤΣ) Πέτρου Ράλλη 1 Ρουφ

Αθήνα τηλ. 210-3455830. Στις δε χήρες που κατοικούν εκτός Λεκανοπεδίου Αττι-

κής το πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας  Κεντρικό Ταμείο Στρατού ή Μονάδα με

Ανεξάρτητη Διαχείριση Χρηματικού.

β. Στις χήρες των εκλιπόντων  Αξκών της ΕΛ.ΑΣ που κατοικούν στο Λεκανο-

πέδιο Αττικής, η Διαχείριση χρηματικού της Γενικής Διεύθυνσης Αττικής, Λεωφό-

ρος Αλεξάνδρας 173, Αθήνα τηλ. 210-6476013. Στις δε χήρες που κατοικούν εκτός

Λεκανοπεδίου Αττικής η πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας Αστυνομική Διεύ-

θυνση.

5. ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Καταβάλλονται με την κατάθεση των δικαιολογητικών όλες τις εργάσιμες ημέρες

και ώρες (08:00 – 13:00).

6. ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Τα έξοδα κηδείας τα εισπράττει με την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτό-

τητος αυτός που πλήρωσε τα έξοδα κηδείας και το όνομά του αναγράφεται στα τι-

μολόγια του Γραφείου Κηδειών. Σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας αυτού

μπορεί να τα εισπράξει για λογαριασμό του άλλο πρόσωπο, (δικαιούχο ή μη) με

εξουσιοδότησή του θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από τα ΚΕΠ.

7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

α. Το Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, συνήθως το παίρνει ο εργολά-

βος κηδειών που ανέλαβε την κηδεία του θανόντος. Με το πιστοποιητικό θανάτου

από το Νοσοκομείο ή τον Ιατρό που πιστοποιεί το θάνατο και το Δελτίο Αστυνομι-

κής Ταυτότητος  του θανόντος στο χέρι ο εργολάβος κηδειών μεταβαίνει στο Λη-

ξιαρχείο όπου δηλώνει τον θάνατο, παραδίδει το δελτίο αστυνομικής ταυτότητος

και παίρνει πέντε αντίγραφα Ληξιαρχικής Πράξης θανάτου (θα χρειασθούν). Το

ίδιο ακριβώς μπορεί να κάνουν οι οικείοι του θανόντος σε περίπτωση που αυτό δεν

γίνει από τον εργολάβο κηδειών.

β. Όλα τα Ληξιαρχεία της χώρας, εκτός των Ληξιαρχείων των Δήμων Αθη-

ναίων, Πειραιώς και Θεσ/νικης, εδρεύουν στο Δημαρχείο του κάθε Δήμου.

γ. Η Αίτηση (υπόδειγμα Α΄) η Υπεύθυνη Δήλωση (υπόδειγμα Γ΄) και τα τιμο-

λόγια εξόδων κηδείας πρέπει ν΄αναφέρονται στο ίδιο πρόσωπο (δηλαδή ν΄αναγρά-

φεται το ίδιο ονοματεπώνυμο και στα τρία δικαιολογητικά).



ΠΡΟΣ: ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΤΡΑΤΟΥ

………………………………

…………………….(βλ.παρ.4)

1. Σας γνωρίζω ότι ο σύζυγός μου …………………

……………………... σε αποστρατεία, απεβίωσε την

…………….. ……………… στην …………………

…

2. Για έξοδα της κηδείας του κατέβαλα ……………

…………….. ευρώ.

3. Παρακαλώ όπως μου καταβληθούν τα ως άνω

έξοδα.

4. Συνημμένως υποβάλλω.

α.  Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης 

Θανάτου

β.  Πιστοποιητικό συνταξιοδοτικής

κατάστασης  του θανόντος

γ.  Πρωτότυπη Βεβαίωση της οικείας 

Νομαρχίας (Δνση υγιεινής) ότι 

κατατέθηκε το βιβλιάριο Νοσηλείας 

του θανόντος.

δ. Πρωτότυπα τιμολόγια του Γραφείου 

κηδειών

ε. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του 

δικαιούχου.

στ. Πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα 

συντάξεως του θανόντος.

Ημερομ………………………..

Η ΑΙΤΟΥΣΑ

ΑΙΤΗΣΗ

Της ……………………………...χήρας 

συζύγου………………………………..

…………………………………..ε.α.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Οδός ………………………….

Αριθ…………. Τ.Κ………….

Πόλη: ………………………...

Τηλ.: ………………………….

ΘΕΜΑ:  Αίτηση για είσπραξη  

Εξόδων Κηδείας 

Αποβιώσαντος

Συνταξιούχου Στρατιωτικού

Σημείωση : 

Την ίδια αίτηση υποβάλλουν και 

οι χήρες των εκλιπόντων  Αξκων της 

ΕΛ.ΑΣ προς (ορα παράγραφο 4β 

σελίς 2)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α’



ΑΙΤΗΣΗ

Της ……………………………...χήρας 

συζύγου………………………………..

Α.Φ.Μ……………(της αιτούσης)

Αριθ.Δελτ. Ταυτ…………….

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Οδός ………………………….

Αριθ…………. Τ.Κ………….

Πόλη: ………………………...

Τηλ.: ………………………….

ΘΕΜΑ: Αίτηση για χορήγηση 

Πιστοποιητικού     Συνταξιοδοτικής

Κατάστασης.

ΠΡΟΣ: ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 

ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Γενική  Διεύθυνση Συντάξεων

Δνση 46 Τμήμα Α

Κάνιγγος 29

Τ.Κ. 10110 Αθήνα 

1. Σας γνωρίζω ότι ο σύζυγός μου …………

………………συνταξιούχος στρατιωτικός

με αριθ. μητρώου συντάξεως ……………

…………………

απεβίωσε την …………………………

2. Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε εις τρι-

πλούν, πιστοποιητικό Συντα-ξιοδοτικής κα-

τάστασης προκειμένου να το

χρησιμοποιήσω για είσπραξη εξόδων κη-

δείας, και μεταβίβαση του μερίσματος ΜΤΣ

και ΕΚΟΕΜΣ.

3. Συνημμένως υποβάλλω Αντίγραφο Λη-

ξιαρχικής Πράξης Θανάτου.

Ημερομην……………………………….

Η ΑΙΤΟΥΣΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β’





ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

Κολοκοτρώνη 13 Τ.Κ. 10562, Αθήνα

Τηλ. 210-3313020-30 (εσωτ. 259)

1. Βοήθημα Θανάτου

2. Μέρισμα

3. ΕΚΟΕΜΣ



ΑΠΟΝΟΜΗ

ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ

ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥ Μ.Τ.Σ.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

α. Η χήρα  σύζυγος

β. Οι άγαμες θυγατέρες

γ. Τα άρρενα άγαμα τέκνα μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας 

τους ή εφόσον φοιτούν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή του 24ου έτους.

δ. Οι γονείς του θανόντος σε περίπτωση που δεν υπάρχει δικαιούχος της 

ορφανικής οικογένειας.

ε.  Οι άπορες μητέρες ή άγαμες αδελφές θανόντων αγάμων μερισματούχων. 

(χωρίς την προϋπόθεση της 25ετούς συντάξιμης υπηρεσίας).

ΠΟΣΟΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ

Το ποσόν του βοηθήματος που καταβάλλεται στους δικαιούχους είναι ίσο με δέκα

(10) πλήρη μηνιαία μερίσματα του θανόντος μερισματούχου (ν. 3943/31-3-2011

ΦΕΚ 66Α).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση  ενός εκ των δικαιούχων ως υπόδειγμα Α΄

2. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάσασης του θανόντος

4. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητος από την οικεία εφορία, για εί-

σπραξη χρημάτων με 4μηνη ισχύ στο όνομα κάθε δικαιούχου χωριστά.

5. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδος βιβλιαρίου ατομικού λογαριασμού του

δικαιούχου στην ΓΕΝΙΚΗ ή ΑΓΡΟΤΙΚΗ Τράπεζα ή κοινού λογαριασμού σε περί-

πτωση που υπάρχουν συνδικαιούχοι για την καταβολή του βοηθήματος θανάτου. Αν

δεν υπάρχει βιβλιάριο πρέπει να ανοιχθεί σε μία από τις δυο προαναφερόμενες τρά-

πεζες.

6. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδος βιβλιαρίου ατομικού λογαριασμού του

δικαιούχου σε όποια τράπεζα επιθυμεί για την καταβολή του μερίσματος και του

ΕΚΟΕΜΣ. Αν δεν υπάρχει βιβλιάριο πρέπει να ανοιχθεί.

7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, ως υπόδειγμα Β΄.

8. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος και των δύο όψεων

των δικαιούχων.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Για  την είσπραξη του βοηθήματος θανάτου δεν αναμένουμε την πράξη μεταβίβα-

σης της σύνταξης του αποβιώσαντος συνταξιούχου στρατιωτικού στους δικαιούχους.

Αμέσως μετά την συγκέντρωση των προαναφερομένων δικαιολογητικών ταύτα υπο-

βάλλονται με αίτηση ενός εκ των δικαιούχων προς το Μετοχικό Ταμείο Στρατού

(ΜΤΣ) για την απονομή του βοηθήματος θανάτου (αίτηση ως υπόδειγμα Α΄).

2. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μέσα σε τριάντα  (30) ημέρες από τον θάνατο του

μερισματούχου.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΟΕΜΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ

ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥ ΜΤΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Βλέπε δικαιούχοι βοηθήματος θανάτου

ΠΟΣΟΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΟΕΜΣ

Από  31-3-2011 και εφ΄εξής (ν. 3943 ΦΕΚ 66 Α) η ορφανική οικογένεια θα λαμβάνει

ποσοστόν του Μερίσματος, που ελάμβανε ο Μερισματούχος κατά την ημέρα του θα-

νάτου, ίσο με το ποσοστό της κυρίας σύνταξης που της απονομέθηκε. 

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ

Η μεταβίβαση του Μερίσματος και του ΕΚΟΕΜΣ στους δικαιούχους αρχίζει από την

ημερομηνία που αρχίζει η καταβολή της σύνταξης ή από την επομένη ημέρα που

λήγει το τρίμηνο της σύνταξης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δεν απαιτούνται και δεν υποβάλλονται δικαιολογητικά για την μεταβίβαση του Μερί-

σματος και του ΕΚΟΕΜΣ στους δικαιούχους, χρειάζεται μόνο η πράξη απονομής της

σύνταξης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) η οποία αποστέλλεται αυτε-

πάγγελτα στο ΜΤΣ.

Επειδή, μερικές φορές, το Γ.Λ.Κ. καθυστερεί να αποστείλει την πράξη απονομής της

σύνταξης στους δικαιούχους, συνιστάται όπως μόλις η ορφανική οικογένεια λάβει την

πράξη απονομής της σύνταξης του Γ.Λ.Κ. να την υποβάλει στο Μετοχικό Ταμείο

στρατού, μαζί με το διαβιβαστικό έγγραφο του Γ.Λ.Κ.

Σημείωση:

Δικαιούχος Μερίσματος και ΕΚΟΕΜΣ δεν μπορεί να παραιτηθεί του δικαιώματος

υπέρ άλλου συνδικαιούχου.



ΑΙΤΗΣΗ

Της …………………………….. χήρας

συζύγου ……………………………….

…………………………..ε.α.

Προέλευση *

Στρατός

Χωροφυλ.

Διεύθυνση Κατοικίας

Οδός……………………………

Αριθ……………….Τ.Κ……….

Πόλη…………………..

Τηλ…………………….

ΘΕΜΑ: Απονομή Βοηθήματος

Θανάτου

* Σημειώστε Χ στο αντίστοιχο

Τετραγωνίδιο

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α’

ΠΡΟΣ: ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΤΡΑΤΟΥ

Τμήμα:  Ειδικών Παροχών

Κολοκοτρώνη 13

Τ.Κ. 10562 Αθήνα 

Τηλ. 210-3313020 – 30 (εσωτ.259)

1. Σας γνωρίζω ότι ο σύζυγός μου …………………………

..Μερισματούχος ΜΤΣ απεβίωσε την ………………

2. Παρακαλώ για την καταβολή του βοηθήματος θανάτου

και στην συνέχεια την μεταβίβαση του Μερίσματος και του

ΕΚΟΕΜΣ.

3. Συνημμένως υποβάλλω: 

α.  Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης 

Θανάτου

β. Πιστοποιητικό Οικογενειακής 

Καταστάσεως του θανόντος.

γ. Αποδεικτικά Φορολογικής 

Ενημερότητος δικαιούχων

δ. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδος 

Βιβλιαρίου ατομικού λογαριασμού

για την καταβολή του βοηθήματος

θανάτου  

ε.  Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδος  Βιβλιαρίου ατομι-

κού λογαριασμού για την καταβολή του Μερίσματος και

του ΕΚΟΕΜΣ 

στ. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986   

ότι δεν λαμβάνω Μέρισμα από το  

Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών 

υπαλλήλων

ζ.    Φωτοαντίγραφο του Δελτίου αστυνομικής ταυτότητος

και των δύο όψεων των δικαιούχων.

Ημερομηνία …………….

Η ΑΙΤΟΥΣΑ 





ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Κάνιγγος 29 Τ.Κ. 10110, Αθήνα

Τηλ. 210-3329900

1. Τριών μηνών σύνταξη του θανόντος

2. Σύνταξη



ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΡΙΩΝ ΜΗΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΤΟΥ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

α. Η χήρα σύζυγος.

β. Οι άγαμες θυγατέρες (όρα παραγ.1 πληροφοριακά στοιχεία)

γ. Τα άγαμα άρρενα τέκνα (όρα παρ. 2 πληροφοριακά στοιχεία)

δ. Οι διαζευγμένες θυγατέρες, υπό προϋποθέσεις.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση  της χήρας  συζύγου του θανόντος ως υπόδειγμα ΄Α.

2. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης  Θανάτου, από το Ληξιαρχείο στο οποίο δη-

λώθηκε ο θάνατος (ορα παραγρ. 3 πληροφοριακά στοιχεία).

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης του θανόντος, από το Δήμο στον

οποίο είναι εγγεγραμμένος (αίτηση ως υπόδειγμα Β΄ ορα και παραγ. 4 πληροφο-

ριακά στοιχεία).

4. Αντίγραφο  Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, από το Δήμο ή πιστοποιητικό γάμου

από τη Μητρόπολη που τελέσθηκε ο γάμος (αίτηση  ως υπόδειγμα Γ΄).

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, εάν εργάζεσθε ή όχι, εάν παίρνετε

σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα κλπ ως υπόδειγμα Δ΄.

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 της χήρας  συζύγου του θανόντος ότι

δεν παίρνει οικογενειακή παροχή από άλλη πηγή εκτός του Δημοσίου, ως υπό-

δειγμα Ε΄.

7. Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδή-

ματος στο οποίο να φαίνεται καθαρά το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου και ο Αριθ-

μός Φορολογικού Μητρώου (τα λοιπά στοιχεία του εκκαθαριστικού δεν

χρειάζονται).

8. Φωτοαντίγραφο της πρώτης  σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης ατομικού λογαρια-

σμού στο όνομα της χήρας συζύγου του θανόντος ή κοινού λογαριασμού με συνδι-

καιούχο όποιο πρόσωπο θέλει με πρώτο το δικό της όνομα για την καταβολή της

σύνταξης. Αν δεν έχει βιβλιάριο πρέπει να ανοίξει. Σημειώνεται ότι κάθε συνδι-

καιούχος σύνταξης πρέπει να ανοίξει χωριστό λογαριασμό σε τράπεζα π.χ. Αν ο

θανών έχει δυο θυγατέρες ή κάθε μία πρέπει να ανοίξει λογαριασμό και να υποβάλει

φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδος του δικού της βιβλιαρίου.

9. Φωτοαντίγραφο και των δυο όψεων, των δελτίων Αστυνομικούς Ταυτότητας

των δικαιούχων.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Αμέσως μετά την συγκέντρωση των προαναφερομένων 

δικαιολογητικών ταύτα υποβάλλονται με αίτηση της χήρας συζύγου του θανόντος στο

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) για την Καταβολή του Τριμήνου συντάξεως

του θανόντος και την μεταβίβαση της σύνταξής του στους δικαιούχους (όρα αίτηση ως

υπόδειγμα Α΄).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Άγαμες θυγατέρες (Ν. 3865/2010) 

Προϋποθέσεις μεταβίβασης σύνταξης στις άγαμες θυγατέρες των αποβιούντων Στρα-

τιωτικών ε.α.

α. -  Ανάπηρες με αναπηρία άνω των 67% χωρίς όριο ηλικίας.

β. -  Θα πρέπει την 31-12-2010  να έχουν συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας 

τους

γ. -  Προϋποθέσεις  εκτός ορίου ηλικίας.

1) Να μη έχουν μηνιαίο εισόδημα από το Δημόσιο ή τον ευρύτερο  Δημόσιο φορέα

μεγαλύτερο από το κατώτατο όριο σύνταξης του Δημοσίου, όπως ισχύει κάθε φορά.

2) Να μη λαμβάνουν άλλη σύνταξη και να μη έχουν ασφαλισθεί σε  οποιονδήποτε

Ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας σύνταξης για χρόνο με βάση τον οποίον προσδοκούν

να θεμελιώσουν δικαίωμα ανταποδοτικής σύνταξης από τον φορέα αυτό.

3) Να μη έχουν φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε άλλη πηγή μεγαλύτερο

από το κατώτατο όριο σύνταξης του Δημοσίου αναγόμενο σε ετήσια βάση.

2. Τα άγαμα άρρενα τέκνα που φοιτούν σε ανώτερη ή ανωτάτη σχολή της χώρας ή

σε ισότιμες με αυτές του εξωτερικού ή σε δημόσια ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρ-

τισης (ΙΕΚ) της χώρας δικαιούνται σύνταξη μέχρι να τελειώσουν τις σπουδές τους,

σύμφωνα με τα έτη φοίτησης που προβλέπει ο οργανισμός της σχολής ή του κάθε ΙΕΚ

και για ένα ακόμη έτος, εφόσον συνεχίζεται η φοίτηση και πάντος  όχι πέρα από τη

συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους για όσους φοιτούν σε ανώτερη ή ανώ-

τατη σχολή και του 22ου έτους για όσους φοιτούν σε ΙΕΚ. Η σύνταξη στις ανωτέρω

περιπτώσεις καταβάλλεται εφόσον προσκομίζεται κάθε χρόνο  στο ΓΛΚ πιστοποιητικό

φοίτησης της οικείας Σχολής στο οποίο να φαίνεται η κανονική φοίτηση του σπουδα-

στή, καθώς και η ημερομηνία πρώτης εγγραφής και τα υποχρεωτικά  έτη φοίτησης

καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι είναι άγαμος και δεν παίρνει σύν-

ταξη από άλλο φορέα.



3.  Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου

Το Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, συνήθως το παίρνει ο εργολάβος κη-

δειών που ανέλαβε την κηδεία του θανόντος. Με το πιστοποιητικό θανάτου από το Νοσοκο-

μείο ή τον Ιατρό και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητος του θανόντος στο χέρι ο εργολάβος

κηδειών μεταβαίνει στο Ληξιαρχείο όπου δηλώνει τον θάνατο, παραδίδει το δελτίο αστυνομι-

κής ταυτότητος του θανόντος  και παίρνει τέσσερα (4) αντίγραφα ληξιαρχικής πράξης θανά-

του. Το ίδιο ακριβώς μπορεί να κάνουν τα  μέλη της οικογενείας του θανόντος σε περίπτωση

που αυτό δεν γίνει από τον εργολάβο κηδειών.

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Για την έκδοση του Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο χρειάζε-

ται να παραστούν δυο μάρτυρες οι οποίοι να γνωρίζουν την οικογένεια του θανόντος διότι

θα υπογράψουν υπεύθυνες δηλώσεις για τα μέλη της οικογενείας που άφησε  εν ζωή ο

εκλιπών.

5. Οικογενειακή παροχή (Επίδομα Οικογ. Βαρών)

Για την καταβολή στη χήρα οικογενειακής παροχής χρειάζεται να υποβάλει

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι δεν παίρνει από

άλλη πηγή. (ως υπόδειγμα Ε΄)

Αν τα παιδιά φοιτούν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή χρειάζεται βεβαίωση της οι-

κείας σχολής στην οποία να φαίνεται η ημερομηνία πρώτης εγγραφής τους και τα υπο-

χρεωτικά έτη φοίτησης. 

6. Τρίμηνο Συντάξεως

Οι δικαιούχοι συντάξεως θανόντος συνταξιούχου στρατιωτικού δικαιούνται

τριών μηνών σύνταξη του θανόντος, χωρίς καμιά περικοπή, από την επομένη ημέρα

του θανάτου. Στη συνέχεια λαμβάνουν το 70% της συντάξεως που ελάμβανε ο θανών

ως κάτωθι: 

α. χήρα χωρίς τέκνα ή με ένα ή δυο τέκνα 7/10 της σύνταξης

β. χήρα με τρία παιδιά 8/10

γ. χήρα με τέσσερα παιδιά 9/10

δ. χήρα με πέντε παιδιά 10/10 (ολόκληρη  την σύνταξη)

Σε κάθε περίπτωση το μισό της σύνταξης ανήκει  στη χήρα και το άλλο μισό

στα παιδιά σε ίσες μερίδες.

7. Υπόψη ότι όλα τα Ληξιαρχεία της χώρας, εκτός των Ληξιαρχείων των Δήμων

Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσ/νικης εδρεύουν στο Δημαρχείο του κάθε Δήμου.



ΑΙΤΗΣΗ

Της ……………………χήρας συζύγου

…………………………….

Α.Φ.Μ…………………(της αιτούσης)

Αριθ.Δελτ. Αστυν. Ταυτ…………….

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Οδός ………………………….

Αριθ…………. Τ.Κ………….

Πόλη: ………………………...

Τηλ.: ………………………….

ΘΕΜΑ:  Αίτηση για καταβολή του  

τριμήνου σύνταξης και

μεταβίβαση σύνταξης

θανόντος συνταξιούχου

στρατιωτικού.

ΠΡΟΣ: ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 

ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Υπηρεσία Συντάξεων

Δ/νση 44ο Τμήμα Α’

Κάνιγγος 29

Τ.Κ. 10682 Αθήνα 

1. Σας γνωρίζω ότι ο σύζυγός μου ………

…………………………………..., συντα-

ξιούχος στρατιωτικός με αριθμό Μητρώου

Συντάξεως…………………… απεβίωσε

στην ………………….……….. στην …

…………………………

2. Παρακαλώ για την : 

α.- Καταβολή του τριμήνου της σύνταξης

του θανόντος και

β.- Μεταβίβαση της σύνταξής του στους

δικαιούχους.

3. Συνημμένως υποβάλλω.

α. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης 

Θανάτου

β. Πιστοποιητικό Οικογενειακής 

κατάστασης του θανόντος

γ. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης γάμου.

δ. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 

ότι δεν εργάζομαι και δε παίρνω σύνταξη 

από οποιονδήποτε φορέα.ε. Υπεύθυνη Δή-

λωση του ν. 1599/1986 ότι δεν παίρνω οι-

κογενειακή παροχή από άλλη πηγή εκτός

του Δημοσίου.

στ. Φωτοαντίγραφο του τελευταίου  ση-

μειώματος φόρου εισοδήματος.

ζ. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βι-

βλιαρίου Τραπέζης ατομικού λογαρια-

σμού στο όνομά μου.

η. Φωτοαντίγραφο και των δυο όψεων

των δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητος

των δικαιούχων.

Ημερομ………………………..

Η ΑΙΤΟΥΣΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α’



ΑΙΤΗΣΗ

Της …………………….. χήρας συζύ-

γου

……………………………………

Α.Φ.Μ. ……………..(της αιτούσης)

Αριθ. Δελτ. Αστυν. Ταυτ……………….

Διεύθυνση Κατοικίας

Οδός: ………………………

Αριθ………………Τ.Κ……………

Πόλη: …………………………….

Τηλ.:……………………………..

ΘΕΜΑ: Αίτηση για χορήγηση

Πιστοποιητικού οικογενειακής

Κατάστασης

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β’

ΠΡΟΣ:  ΤΟ ΔΗΜΟ…………………….

Τμήμα Δημοτολογίων

Οδός ……………………………

Αριθμός …….. Τ.Κ…………….

ΠΟΛΗ…………………………..

Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε, σε τέσσερα αν-

τίγραφα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

του αποβιώσα-ντος συζύγου μου…………………

……… του……………...και της ………………

Συνταξιούχου στρατιωτικού για μεταβί-βαση της

σύνταξής του επ΄ ονόματί μου.

Ημερομ………………….

Η ΑΙΤΟΥΣΑ



ΑΙΤΗΣΗ

Της ………………… χήρας συζύγου

……………………………………..

Α.Φ.Μ………………(της αιτούσης)

Αριθ. Δελτ. Αστυν. Ταυτ…………….

Διεύθυνση Κατοικίας

Οδός…………………..

Αριθ………….. Τ.Κ…………….

Πόλη:…………………….

Τηλ……………………..

ΘΕΜΑ:  Αίτηση για χορήγηση 

Αντίγραφο  Ληξιαρχικής 

Πράξης Γάμου

ΠΡΟΣ:  ΤΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ………….

Οδός: ………………………………….

Αριθμός…………….. Τ.Κ…………....

ΠΟΛΗ…………………………………

Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε Αντίγραφο Λη-

ξιαρχικής Πράξης Γάμου, σε τρία αντίγραφα, του

αποβιώσαντος συζύγου μου………………………

…….... ………………….. του ……………….......

…………… και της …………….. συνταξιούχου

στρατιωτικού για μεταβίβαση της σύνταξής του

επ΄ονόματί μου.

Ημερομ…………………….

Η ΑΙΤΟΥΣΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ’






