
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΞΟΓΩΝ ΚΗΓΔΙΑ  
  

1) Από ηο Γημόζιο  
Σακείν δεκνζίσλ ππαιιήισλ, Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, Γεληθνύ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο.  

 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΔΞΟΓΩΝ ΚΖΓΔΗΑ  

1. Αίηεζε δηθαηνύρνπ κε αθξηβή δηεύζπλζε θαηνηθίαο θαη αξηζκό ηειεθώλνπ, δ/λζε 

2. Καηάζηαζε εηο δηπινύλ ζηελ νπνία λα γξάθεηαη θαζαξά ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ δηθαηνύρνπ, δηεύζπλζε 

θαηνηθίαο, κε εκεξνκελία θαη ππνγξαθή.  

3. Αληίγξαθν Λεμηαξρηθήο πξάμεσο ζαλάηνπ.  

4. Γηα ηνπο πνιηηηθνύο ζπληαμηνύρνπο πηζηνπνηεηηθό ηεο Τπεξεζίαο πληάμεσλ, γηα ην πνζό ηεο ζύληαμεο πνπ 

έπαηξλε ν απνζαλώλ θαηά ην ρξόλν ηνπ ζαλάηνπ ηνπ.  

Γηα ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ρξεηάδεηαη:  

α) αίηεζε γηα ην πηζηνπνηεηηθό πνπ ζα εθδνζεί πξνο ην Γεληθό Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο - Τπεξεζία 

πληάμεσλ - Γ/λζε Πνιηηηθώλ πληάμεσλ  

β) Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ.  

Πξνθεηκέλνπ δε πεξί ελ ελεξγεία ππαιιήισλ, βεβαίσζε ηεο αξκνδίαο γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ απνδνρώλ 

ππεξεζίαο ηνπ ππαιιήινπ, πεξί ηνπ ύςνπο ησλ απνδνρώλ απηνύ θαηά ην ρξόλν ηνπ ζαλάηνπ ηνπ.  

5. Βεβαίσζε ηεο Τπεξεζίαο Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο πεξί θαηαζέζεσο ηνπ βηβιηαξίνπ λνζειείαο ηνπ 

απνζαλόληνο. ηελ αλσηέξσ ππεξεζία πξέπεη λα θαηαηεζεί ην βηβιηάξην λνζειείαο ηνπ απνζαλόληνο θαη 

Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ.  

6. Βεβαίσζε εξγνιάβνπ θεδεηώλ ζεσξεκέλε από ηελ Αζηπλνκία γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ εξγνιάβνπ, 

γηα ην πξόζσπν πνπ πιήξσζε ηα έμνδα θεδείαο.  

ε πεξίπησζε πνπ ηα έμνδα θεδείαο ηνπ απνζαλόληνο θαηέβαιε ηξίηνο πξνο ηελ νηθνγέλεηα (εθηόο από ην 

ζύδπγν, γνλείο ή αδεξθνύο) απαηηείηαη αθόκε σο δηθαηνινγεηηθό, εμνθιεκέλνο αλαιπηηθόο ινγαξηαζκόο ηνπ 

εξγνιάβνπ θεδεηώλ (ζεσξεκέλν ηηκνιόγην ή δειηίν παξνρήο ππεξεζηώλ).  

7. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ δηθαηνύρνπ ηνπ Ν.Γ. 105/1969, όηη ν απνζαλώλ δελ ήηαλ αζθαιηζκέλνο ζε άιιν 

αζθαιηζηηθό ηακείν ή νξγαληζκό ΗΚΑ - ΣΔΒΔ θιπ. θαη όηη δελ δηθαηνύηαη λα πάξεη έμνδα θεδείαο από 

νπνηαδήπνηε άιιε πεγή (Σακείν ή νξγαληζκό).  

Πξνθεηκέλνπ γηα έμνδα θεδείαο κειώλ νηθνγελείαο πνιηηηθώλ ελ ελεξγεία ππαιιήισλ, απαηηνύληαη ηα ππ'αξ. 1, 

2, 3, 5, 6 θαη 7 δηθαηνινγεηηθά θαη επί πιένλ βεβαίσζε ηεο Πξντζηάκελεο αξρήο ηνπ ππαιιήινπ πεξί ηνπ όηη 

απηόο είλαη πνιηηηθόο ελ ελεξγεία δεκόζηνο ππάιιεινο, θαζώο θαη πεξί ηνπ ζπλόινπ ησλ απνδνρώλ ηηο νπνίεο 

ιακβάλεη θαηά ην κήλα ηνπ ζαλάηνπ ηνπ κέινπο νηθνγέλεηάο ηνπ.  

 

2) Από ηο ΙΚΑ  
Α) Απόδεημε εμόδσλ θεδείαο από ην Γξαθείν Σειεηώλ.  

Β) Βηβιηάξην αζζελείαο ηνπ ζαλόληνο.  

Γ) Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ.  

Γ) Δάλ ππάξρεη ην ηειεπηαίν απόθνκκα ζπληάμεσο ηνπ ζαλάηνπ ή ην βηβιηάξην Σξαπέδεο ζην νπνίν 

θαηαζέηεηαη ε ζύληαμε 

Δ) πγθεληξσηηθή βεβαίσζε απνδνρώλ αζθαιηζκέλνπ. 

Δάλ ηα σο άλσ έμνδα δηεθδηθνύληαη από ην ζύδπγν ή ηε ζύδπγν πνπ έκεηλε ζηε δσή ηόηε δε ρξεηάδεηαη ε 

ζεσξεκέλε απόδεημε εμόδσλ από ην Γξαθείν Σειεηώλ (ηηκνιόγην).  

 

3) Από ηο ΣΔΒΔ  
Ηζρύνπλ απηά πνπ ρξεηάδνληαη από ην ΗΚΑ.  

 

4) Από διάθορες Σράπεζες  
Ζ θάζε ηξάπεδα έρεη θαη ην δηθό ηεο ζύζηεκα θαηαβνιήο ησλ εμόδσλ θεδείαο. Οδεγίεο δίλνληαη από ην Σακείν 

Τγείαο ηεο εθάζηεο Σξάπεδαο σο αλαθνξά κε ηελ θαηαβνιή εμόδσλ.  

Μεηαμύ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ρξεηάδνληαη:  

α) Απνδείμεηο εμόδσλ θεδείαο από ην Γξαθείν Σειεηώλ.  

β) Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ.  

 

5) Από ηο Σαμείο Νομικών  
πκβνπιεπηείηε ην Σακείν Τγείαο Ννκηθώλ. Μεηαμύ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ρξεηάδνληαη:  



α) Απόδεημε εμόδσλ θεδείαο από ην Γξαθείν Σειεηώλ.  

β) Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ.  

 

6) Από ηο Σαμείο ηραηού Ξηράς και Χωροθσλακής  
Ηζρύνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα ζαο γλσζηνπνηήζνπλ νη αξκόδηεο ππεξεζίεο. 

 

ΔΙΠΡΑΞΗ ΔΞΟΓΩΝ ΚΗΓΔΙΑ ΑΠΟ ΓΙΑΦΟΡΑ ΣΑΜΔΙΑ 

ΑΦΑΛΗΣΗΚΑ ΣΑΜΔΗΑ  Σει.εμππεξέηεζεο  ΠΟΟ ΔΗΠΡΑΞΖ 

  ΗΚΑ  210-5223060  642,72 Euro  

  ΟΓΑ  210- 3322353  500,00 Euro  

  ΣΔΒΔ  210-5285543  880,41 Euro γηα άκεζα αζθαιηζκέλν  

ΣΑΠ-ΟΣΔ 210- 8110954  
1379,40 Euro γηα άκεζα αζθαιηζκέλν 

698,70 Euro γηα έκκεζα αζθαιηζκέλν  

ΓΑΠ-ΓΔΖ 210- 5273867  
2202,00 Euro γηα άκεζα αζθαιηζκέλν 

1001,00 Euro γηα έκκεζα αζθαιηζκέλν  

  ΔΤΓΑΠ  210- 5221628  612,08 Euro κόλν ζε ζπληαμηνύρνπο  

ΣΑΜΔΗΟ ΓΖΜΟΗΩΝ 

ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ  
210-8223629  733,68 Euro  

ΣΑΜΔΗΟ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ 

ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ(ΣΤΓΚΤ)  
210- 8809506  724,87 Euro  

ΣΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΩΝ 

ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ(ΣΑΤ)  
210- 8229328  

2194,44 Euro γηα άκεζα αζθαιηζκέλν  

1645,83 Euro γηα έκκεζα αζθαιηζκέλν  

ΣΑΜΔΗΟ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ 

ΔΘΝΗΚΖ 

ΣΡΑΠΔΕΖ(ΣΤΠΔΣ)  

210- 3307200  1317,68 Euro γηα άκεζα αζθαιηζκέλν  

ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ 

ΔΜΠΟΡΩΝ (ΣΑΔ)  
210- 3228391  880,41 Euro γηα άκεζα αζθαιηζκέλν  

ΣΑΜΔΗΟ ΝΟΜΗΚΩΝ  210- 5296272  1588,00 Euro γηα άκεζα αζθαιηζκέλν  

ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ 

ΤΜΒΟΛΑΗΟΓΡΑΦΩΝ(ΣΑ)  
210- 3833036  1634,25 Euro γηα ηνπο ελ ελεξγεία  

ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩ 

ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΣΤΠΟΤ 

ΑΘΖΝΩΝ 

210- 5245866  
1761,00 Euro γηα άκεζα αζθαιηζκέλν 

1233,00 Euro γηα έκκεζα αζθαιηζκέλν  

ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩ 

ΞΔΝΟΓΟΥΟΤΠΑΛΛΖΛΩΝ 

(ΣΑΞΤ)  

210- 3648111  
1 κελ.κηζζό 75 x 25 άκεζα αζθαιηζκέλν  

1/2 κελ.κηζζό 75 x 12,5 έκκεζα αζθαιηζκ  

ΝΑΤΣΗΚΟ ΑΠΟΜΑΥΗΚΟ 

ΣΑΜΔΗΟ (ΝΑΣ)  
210- 4149600  590,90 Euro κόλν ζε ζπληαμηνύρνπο  

ΣΑΜΔΗΟ ΤΝΣΑΞΔΩΝ 

ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ & 

ΔΡΓΟΛΖΠΣΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ 

ΔΡΓΩΝ (ΣΜΔΓΔ)  

210- 3311139  
1251,60 Euro γηα άκεζα αζθαιηζκέλν  

625,80 Euro γηα έκκεζα αζθαιηζκέλν  

 


