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Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 

8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Περιγραφή αιτήματος: «Χορήγηση εφ'άπαξ βοηθήματος Εξόδων Κηδείας» 

(για περιπτώσεις που ο θάνατος του ασφαλισμένου/συνταξιούχου επήλθε πριν από την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016) 

ΠΡΟΣ: 

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ 
ΠΑΡΟΧΩΝ (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ* 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

*Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα Πατέρα:   Επώνυμο Πατέρα:  

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:  Ημερομηνία έκδοσης:  

Εκδούσα Αρχή:  Α.Φ.Μ:  

Δ.Ο.Υ.

: 

 ΑΜΚΑ:  Α.Μ. ΙΚΑ:  

Ημερ/νία γέννησης:      Τόπος Γέννησης:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Τηλ:  Fax:  E – mail:  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑΝΟΝΤΟΣ:    □ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ /   □ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα Πατέρα:   ΑΜΚΑ  

Ασφαλισμένος 

του τ. Ταμείου/ 

ΕΤΕΑ (τελευταίο) 

 

Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (τ.Ταμείου)                    

 

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης) 

ΟΝΟΜΑ:  ΕΠΩΝΥΜΟ

: 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:  ΑΔΤ:  

ΟΔΟΣ:  ΑΡΙΘ:  Τ.Κ:  

Τηλ:  Fax:  E – mail:  

Σε περίπτωση που δεν συντάσσεται η εξουσιοδότηση του εντύπου αυτού, απαιτείται η προσκόμιση συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου ή 

εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή ΚΕΠ. 

(1) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 

άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 



Σελίδα: 2 από: 2 

Κωδικός Εντύπου: ΑΕ-01-Κ-1609 

Παρακαλώ όπως ενεργήσετε για να μου χορηγηθούν έξοδα κηδείας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 

του Καταστατικού του ανωτέρω Ταμείου, για τον συνταξιούχο / ασφαλισμένο. 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 

του άρθρου 22 του Ν1599/86 δηλώνω ότι: 

α) επιμελήθηκα τα έξοδα κηδείας και το Τιμολόγιο του Γραφείου Τελετών έχει εκδοθεί στα στοιχεία 

μου. 

β) Δεν έχω υποβάλει άλλη αίτηση χορήγησης εξόδων κηδείας στο ΕΤΕΑΕΠ. 

γ) Ο θάνατος του ανωτέρω ασφαλισμένου επήλθε την ......................./............./......................... 

Επίσης δηλώνω: 

α) Ότι ενημερώθηκα για τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για τη διεκπεραίωση αυτής της αίτησης και 

για τα ελλείποντα, τα οποία  σημειώνονται στον σχετικό πίνακα (ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ) και αναλαμβάνω να 

τα προσκομίσω το συντομότερο δυνατό. 

β) Ότι θα προσκομίσω όλα τα επιπρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία απαιτηθούν κατα την εξέταση της 

αίτησης μου. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

(Τα δικαιολογητικά κατατίθενται με την σειρά και επιβεβαιώνει ο αρμόδιος υπάλληλος) 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΘΑ 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ 

1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου           

 

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου εξόδων κηδείας   

 

3. Φωτοτυπία βεβαίωση απόδοσης αριθμού ΑΜΚΑ αιτούντος   

 

4. Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ και στο 

οποίο να αναγράφεται η ΔΟΥ και το ΑΦΜ του αιτούντος 

  

5. Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασμού Τράπεζας (να είναι 

εμφανής ο αριθμός IBAN και το όνομα του πρώτου δικαιούχου να είναι του 

αιτούντος) . 

  

6. Τιμολόγιο Γραφείου Τελετών (Πρωτότυπο) στο οποίο θα αποδεικνύεται ότι 

ο αιτών επιμελήθηκε τα έξοδα κηδείας του θανόντος ή ευανάγνωστο 

αντίγραφό του. 

  

7. Αντίγραφο “Απόφασης για εφάπαξ βοήθημα για έξοδα κηδείας” ή 

Αντίγραφο “Βεβαίωσης πληρωμής για έξοδα κηδείας”. 

  

 

ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΟΣΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ  

ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΨΕΥΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.  

O/H ΑΙΤ….. - Ο/Η ΔΗΛ.... 

 

…….……………..201………….. 

(Υπογραφή) 

 


