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ΘΕΜΑ: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ» 
ΣΧΕΤ: Η από 11/12/2017 ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Π.Ο.Α.Σ.Α. 
 

 Σας γνωρίζουμε ότι η Π.Ο.Α.Σ.Α. σε σημερινή συνάντηση 11/12/2017 με αρμόδιους 
υπηρεσιακούς παράγοντες του Γ.Λ.Κ. ενημερώθηκε για τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται 

μαζί με την αίτηση των κληρονόμων αποβιώσαντος συνταξιούχου για επιστροφή των ποσών που 

παρακρατήθηκαν με λάθος τρόπο για την περίθαλψη του εκλιπόντος αποστράτου. 

Επίσης, σας ενημερώνουμε συμβουλευτικά στις περιπτώσεις που εκτός της χήρας υπάρχουν 

και κληρονόμοι για λόγους γρήγορης απόδοσης των χρημάτων και επειδή τα επιστρεφόμενα 

χρήματα είναι δυνατόν να είναι λίγα οι κληρονόμοι με Υπεύθυνη Δήλωση επικυρωμένη να 
αποποιούνται τα χρήματα που τους αναλογούν προς όφελος της χήρας. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1) Αίτηση έκαστου κληρονόμου, στην οποία θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. και ο Α.Μ.Κ.Α. του. 

2) Φωτοαντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου του συνταξιούχου. 
3) Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.O.Y. περί μη ύπαρξης χρεών του αποβιώσαντος 

συνταξιούχου. 

4) Απλή φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας στην οποία τηρεί 

λογαριασμό έκαστος κληρονόμος σε μορφή ΙΒΑΝ ( το δικ/κό αυτό αφορά και τους 

κατοίκους εξωτερικού είτε τηρούν λογαριασμό στην Ελλάδα είτε σε χώρα του 

εξωτερικού ). 
5) Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών.  

6) Κληρονομητήριο ή διαθήκη. Αν δεν έχουν εκδοθεί τέτοια, τότε απαιτείται πιστοποιητικό 

Πρωτοδικείου  ( τμήμα διαθηκών ) περί μη δημοσίευσης διαθήκης. 

7) Υπεύθυνη δήλωσή έκαστου κληρονόμου στην οποία θα αναγράφεται η ηλεκτρονική του 

δ/νση ( e-mail ). 

8) Αν δεν έχει ο ίδιος τότε του λογιστή ή του προσώπου που του υποβάλλει την φορολογική 
του δήλωση ηλεκτρονικά. 

9) Επίσης θα αναγράφεται το ονομ/μο, ο τόπος και η χρονολογία αποβιώσεως του 

προσώπου που είναι κληρονόμος του καθώς και ο Α.Φ.Μ. του προσώπου αυτού. 

10) Αν οι κληρονόμοι είναι περισσότεροι του ενός, θα αναφέρει το ποσοστό του ή τη μερίδα 

του και τα ονόματα των λοιπών κληρονόμων, όταν αυτό δεν προκύπτει από τη δήλωση 
κληρονομιάς. 

Με εκτίμηση 

 

             Ο            Ο 

             Γεν. Γραμματέας               Πρόεδρος 

 

ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς    ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος 

   Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ           Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ 
 
 Συνημμένα: (1) έντυπο αίτησης 


