
    ΤΑ.Π.Ι.Τ. 
ΤΟΜΕΑΣ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ    ( τ.  ΤΕΑΥΕΚ ) 
 
Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  ΕΦΑΠΑΞ  ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ  ΛΟΓΩ      

ΘΑΝΑΤΟΥ    ΤΟΥ  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 
1. Αιτήσεις των δικαιούχων σύνταξης. 
2. Αντίγραφα Αποφάσεων Συνταξιοδότησης από φορέα Κύριας Ασφάλισης. 
3. Αντίγραφα αστυνομικής ταυτότητας. 
4. Αντίγραφα λογ/σμών τραπέζης (1η σελίδα βιβλιαρίου), με πρώτο συνδικαιούχο (σε 

περίπτωση περισσοτέρων δικαιούχων) τον αιτούντα.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: O λογ/σμός να είναι ΕΝΕΡΓΟΣ (να ζητηθεί από την τράπεζα να τεθεί 
σφραγίδα και υπογραφή του ελέγξαντα). 

5. Ληξιαρχική πράξη θανάτου. 
6. Ληξιαρχική πράξη γάμου. 
7. Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών του Δήμου που να αναφέρει ότι ο γάμος δεν λύθηκε 

ή ακυρώθηκε δικαστικώς  ή   Πιστοποιητικό γραμματέα Πρωτοδικών ότι ο γάμος δεν λύθηκε 
ή ακυρώθηκε δικαστικώς. 

8. ( Εάν έχετε λάβει την Απόφασης Συνταξιοδότησης από τον φορέα Επικουρικής Ασφάλισης, 
προσκομίστε αντίγραφο και αυτής της απόφασης). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαραίτητη η αναγραφή στην αίτηση του Α.Μ. τ. ΤΕΑΥΕΚ. 
 
• Σε περίπτωση που θα χορηγηθεί το εφάπαξ βοήθημα με κληρονομικό δικαίωμα, 

απαιτούνται: 
1. Αιτήσεις των δικαιούχων κληρονόμων. 
2. Αντίγραφα αστυνομικής ταυτότητας. 
3. Αντίγραφα λογ/σμών τραπέζης (1η σελίδα βιβλιαρίου), με πρώτο συνδικαιούχο (σε 

περίπτωση περισσοτέρων δικαιούχων) τον αιτούντα.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: O λογ/σμός να είναι ΕΝΕΡΓΟΣ (να ζητηθεί από την τράπεζα να τεθεί 
σφραγίδα και υπογραφή του ελέγξαντα). 

4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου. 
5. Ληξιαρχική πράξη γάμου. 
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των δικαιοδόχων. 
7. Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών του Δήμου που να αναφέρει ότι ο γάμος δεν λύθηκε 

ή ακυρώθηκε δικαστικώς. 
8. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης Διαθήκης ή Δημοσιευμένη Διαθήκη ή 

Κληρονομητήριο. 
9. Πιστοποιητικό περί μη αμφισβήτησης του κληρονομικού δικαιώματος των κληρονόμων του 

θανόντος. 
10.  Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης της κληρονομιάς από τους κληρονόμους του θανόντος. 
11.  Πιστοποιητικό αρμοδίας Δ.Ο.Υ. (Εφορίας Κεφαλαίου), από το οποίο να προκύπτει ότι 

υποβλήθηκε Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς και καταβλήθηκε ο φόρος που αντιστοιχεί στο 
κληρονομηθέν εφάπαξ βοήθημα. (Θα ζητηθεί μετά την έκδοση της απόφασης). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαραίτητη η αναγραφή στην αίτηση του Α.Μ. τ. ΤΕΑΥΕΚ. 


