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Συνημμένα: 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) 
Αν ορίσετε εκπρόσωπο για να καταθέσει την αίτησή σας, συμπληρώστε τα παρακάτω: 
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ 

ΑΡ.ΔΕΛΤ.ΑΣΤ.ΤΑΥΤ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘ.-Τ.Κ.-ΠΟΛΗ Ή ΧΩΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ: 
Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο (άρθρα 22 παρ. 22 & 50 παρ. 7 του Π.Δ. 
169/2007 όπως ισχύουν μετά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν. 
4002/2011 ΦΕΚ 180/Α/2011). 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
(ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ) 
Αφορά πατρικές οικογένειες που ο στρατιωτικός έχει καταταγεί μέχρι την 
31-12-1992 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Για τον κανονισμό σύνταξης σε γονείς στρατιωτικού που πέθανε στην υπηρεσία (και συνταξιούχου), 
σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 50 του Π. Δ/τος 169/2007. 
Οι γονείς και οι αδελφές των υπαλλήλων και στρατιωτικών που πέθαναν στην υπηρεσία ή των 
συνταξιούχων, υποβάλλουν εκτός από τα γενικά δικαιολογητικά που απαιτούνται , ανάλογα με τη 
συγκεκριμένη περίπτωση, για την απόδειξη της απορίας τους, και τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
Αν Διαμένουν σε Πρωτεύουσες Νομών ή Επαρχιών 
1. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής στο οποίο να βεβαιώνεται: 
α)  Το επάγγελμά τους και τα εισοδήματά τους απ' αυτό ή από άλλη αιτία. 
β) Αν μόνο ο θανών συντηρούσε αυτούς ή συνέβαλλαν και άλλα τέκνα ή αδελφοί στη συντήρησή τους και 
αν ναι ποιά η προσωπική (άγαμοι - έγγαμοι) και η οικονομική τους κατάσταση. 
Το παραπάνω πιστοποιητικό πρέπει να στηρίζεται σε: 
α) Ένορκη βεβαίωση δύο μαρτύρων, που να μην είναι συγγενείς εξ αίματος μέχρι 4ου βαθμού και εξ 
αγχιστείας μέχρι του 3ου βαθμού, ενώπιον Ειρηνοδίκη ή Συμβολαιογράφου και 
β)   Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86. 
2. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Οικονομικού Έφορου στο οποίο να βεβαιώνεται η περιουσία τους που 
δηλώθηκε και τα εισοδήματά τους απ' αυτή και ότι η δήλωσή τους ελέγχθηκε ως αληθινή. Εάν δεν είχε 
κατατεθεί δήλωση με θετικό περιεχόμενο, ο Έφορος πιστοποιεί αυτό, βεβαιώνοντας ότι η μη υποβολή 
δήλωσης, ελέγχθηκε δικαιολογημένη. 
3. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Υποθηκοφύλακα για την ακίνητη περιουσία τους και των σ' αυτή γραμμένων 
τυχόν υποθηκών ή προσημειώσεων, ή ότι δεν υπάρχει γι' αυτούς μερίδα στα αρμόδια βιβλία μεταφορών. 
4. Βεβαίωση του αρμόδιου Οικονομικού Έφορου, από την οποία να φαίνεται το περιεχόμενο της δήλωσης 
που υποβλήθηκε για την καταληφθείσα από τον θανόντα κληρονομιά, για την επιβολή του φόρου 
κληρονομιών. 
5. Υπεύθυνη δήλωση για την κατεχόμενη ακίνητη περιουσία σε οποιαδήποτε περιοχή του Κράτους με 
προσδιορισμό του είδους, έκτασης, αξίας και ακαθάριστου εισοδήματος, καθώς και του ποσού της 
σύνταξης ή βοηθήματος που τυχόν παίρνει από οποιαδήποτε πηγή. 
6. Επικυρωμένο αντίγραφο αρχικού εντύπου Ε9 και όλων των μεταγενεστέρων αυτού υποβληθέντων. 
Εάν Διαμένουν σε άλλες πόλεις ή χωριά 
1. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής, κυρωμένο για την ακρίβεια του περιεχομένου 
του από τον αρμόδιο Ειρηνοδίκη, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Β. Δ/τος της 12 Δεκεμβρίου 1950, και στο 
οποίο να βεβαιώνεται το επάγγελμά τους και τα τυχόν πιθανά εισοδήματά τους απ' αυτό, ή από άλλη αιτία, 
η κινητή και ακίνητη περιουσία τους, με προσδιορισμό απ' αυτή των πιθανών καθαρών εισοδημάτων τους 
και αν ο θανών μόνο συντηρούσε την πατρική οικογένεια ή συνέβαλλαν και άλλα τέκνα στη συντήρησή της 
και αν ναι ποιά η προσωπική (άγαμα - έγγαμα) και οικονομική τους κατάσταση. 
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2. Υπεύθυνη δήλωση για την κατεχόμενη ακίνητη περιουσία σε οποιαδήποτε περιοχή του Κράτους με 
προσδιορισμό του είδους, έκτασης, αξίας και του ακαθάριστου απ' αυτή ετήσιου εισοδήματος, καθώς και 
του ποσού της σύνταξης ή βοηθήματος που τυχόν παίρνει από οποιαδήποτε πηγή. 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για τους υπαλλήλους που πέθαναν στην υπηρεσία, υποβάλλονται στο 
Υπουργείο στο οποίο υπάγεται ο υπάλληλος (για τους εκπαιδευτικούς στα κατά τόπους αρμόδια Γραφεία 
Δημοτικής ή Μέσης Εκπαίδευσης) και για τους θανόντες συνταξιούχους υποβάλλονται απευθείας στις 
αρμόδιες Διευθύνσεις Κανονισμού Πολιτικών Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Κάνιγγος 
29, για την έκδοση της σχετικής συνταξιοδοτικής πράξης. 
Για την καταβολή της σύνταξης 
1. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του πιστωτικού ιδρύματος που άνοιξε το 
λογαριασμό, στην οποία να φαίνεται καθαρά ο αριθμός του λογαριασμού, o IBAN και το ονοματεπώνυμο 
της ή του δικαιούχου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο απαιτείται σημείωμα του πιστωτικού 
ιδρύματος με τα προαναφερθέντα στοιχεία. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση πρώτος δικαιούχος του λογαριασμού πρέπει να είναι ο δικαιούχος της 
σύνταξης. 
2. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (και των δύο όψεων). 
3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου 
(όπως φορολογικής δήλωσης, φορολογικής ενημέρωσης κ.λπ.) από το οποίο να φαίνεται καθαρά το 
ονοματεπώνυμο της δικαιούχου και ο αριθμός φορολογικού μητρώου (τα λοιπά στοιχεία του 
εκκαθαριστικού εισοδήματος ή της φορολογικής δήλωσης δεν χρειάζονται). 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 

1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 9. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 16. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 
2. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 10. ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 17. AMERICAN EXPRESS 
3. ALPHA BANK 11. MILLENIUM BANK 18. CITIBANK 
4. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 12. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 19. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
5. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 13. ΑΣΠΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ 20. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 
6. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 14. PPOBANK A.E. 21 . ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ 
7. E.F.G. ΞϋΡχΟΒΑΝΚ 15. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 
8. MAPFIN EGNATIA BANK   

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ 
Έφεση ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου εντός 60 ημερών,(άρθρο 68 και άρθρο 110 
παρ. 16 του Ν.4055/2012). 
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