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1

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΣΤΡΑΤ. ΠΡΟΣ.
Βεβαίωση Μονάδας για το ύψος πτητικού επιδόµατος κατά περίπτωση
κατηγορίας (Μόνο σε περίπτωση θανάτου σε διατεταγµένη πτήση)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ
2

2

Ληξιαρχική Πράξη θανάτου

5

3

∆ιαταγή ∆ιαγραφής

5

4

Πιστοποιητικό Πλησιεστέρων Συγγενών

5

5

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του θανόντα στο οποίο να
αναγράφεται ηµεροµηνία γάµου ή διάζευξης ή χηρείας όπου υπάρχει .

5

6

Βεβαίωση σπουδών για τα ενήλικα τέκνα που σπουδάζουν ( υποχρεωτική
αναγραφή της ηµεροµηνίας εισαγωγής στο εκπαιδευτικό ίδρυµα και της
διάρκεια σπουδών)

2

7

Αποδεικτικό Έγγραφο ΑΜΚΑ

5

8

Έντυπο Γνωστοποίησης Τραπεζικού Λογαριασµού (ΙΒΑΝ)

5

9

Φωτοαντίγραφο ∆ελτίου Υπηρεσιακής Ταυτότητας του θανόντα

5

10

Φωτοαντίγραφο ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας όλων των δικαιούχωνκληρονόµων

5

11

Πράξη ∆ιοικητικού Προσδιορισµού Φόρου (εκκαθαριστικό εφορίας) ή
φορολογική ενηµερότητα του θανόντα

5

Πράξη ∆ιοικητικού Προσδιορισµού Φόρου (εκκαθαριστικό εφορίας) ή
12 φορολογική ενηµερότητα ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ όλων των δικαιούχωνκληρονόµων

5

∆ικαιολογητικά αναγνώρισης ασφάλισης προηγούµενης υπηρεσίας εκτός ΠΑ
13 (π.χ.ένσηµα ΙΚΑ) ή συντάξιµου χρονικού διαστήµατος (σπουδές, θητεία) ή
ακύρωσης ασφάλισης (01-01-90 έως 30-09-2001) όπου υπάρχουν

2

14

Ταµειακή Βεβαίωση της µισθοδοτούσας Μονάδας, ως προς τη µισθοδοσία του
µήνα διαγραφής.

15 Φύλλο ∆ιακοπής Μισθοδοσίας της οικείας Μονάδας
16

Σελίδα 8 του ∆ΑΥΚ (υπογεγραµµένη από την ταµειακή επιτροπή της
µισθοδοτούσας Μονάδας)

17 Φάκελος Μισθοδοσίας του µήνα που έγινε η διαγραφή

5
5
2
1

18 Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών σύνταξης στο ΟΛΚΑ (ως υπόδειγµα 1)

-

19 ∆ήλωση τραπεζικού λογαριασµού κατάθεσης σύνταξης (ως υπόδειγµα 2)

-

20 Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης (ως υπόδειγµα 3)

-

21 Υπεύθυνη δήλωση ως η σελίδα 11 του ∆ΑΥΚ (ως υπόδειγµα 4)

-

Τα δικαιώµατα από το ΜΤΑ και τα κατά περίπτωση απαιτούµενα
22 έντυπα/δικαιολογητικά που συµπληρώνονται από τον ενδιαφέροµενο,
βρίσκονται ανηρτηµένα στην ιστοσελίδα του ΜΤΑ: https:\\mta.haf.gr

-

Τα δικαιώµατα από το ΕΛΟΑΑ και τα κατά περίπτωση απαιτούµενα
23 έντυπα/δικαιολογητικά που συµπληρώνονται από τον ενδιαφέροµενο,
βρίσκονται ανηρτηµένα στην ιστοσελίδα του ΜΤΑ https:\\mta.haf.gr

-

* ∆ικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται στις αιτήσεις απόδοσης δικαιωµάτων στα Ταµεία Ασφάλισης της
ΠΑ (ΜΤΑ & ΕΛΟΑΑ) και εκδίδονται από ΓΕΑ/Β1 και ΟΛΚΑ επισυνάπτονται στο φάκελο του δικαιούχου µε
ευθύνη του φορέα έκδοσης.

