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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 10 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΜ 

 
 

Διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων κληρονόμων μελών που απεβίωσαν πριν την 
2.4.2016 για το έκτακτο οικονομικό βοήθημα ΕΛΕΜ 

 
 
Σας επισυνάπτουμε τις αιτήσεις, τις οποίες πρέπει να υποβάλουν για το έκτακτο 
οικονομικό βοήθημα ΕΛΕΜ οι παρακάτω κατηγορίες κληρονόμων μελών, τα οποία 
απεβίωσαν πριν την 2.4.2016: 
 
α) Ο επιζών σύζυγος. 
β) Τα άγαμα τέκνα που δεν έχουν συμπληρώσει μέχρι την 2.4.2016 το 21ο έτος της 
ηλικίας τους ή το 25ο έτος, εφόσον συνεχίζουν σπουδές. 
γ) Τα τέκνα με σωματική ή πνευματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και πάνω, 
ανεξαρτήτως ηλικίας. 
δ) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επιζών σύζυγος και τέκνα, οι γονείς. 
ε) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επιζών σύζυγος, τέκνα και γονείς, τα αδέλφια που 
δεν έχουν συμπληρώσει μέχρι την 2.4.2016 το 21ο έτος της ηλικίας τους ή το 25ο 
έτος, εφόσον συνεχίζουν σπουδές. 
 
Οι παραπάνω κληρονόμοι θα εκτυπώσουν την αίτηση που αφορά στην περίπτωσή 
τους:  
 
 ΑΙΤΗΣΗ (ΤΥΠΟΣ 4) για όσους ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ (είτε οι ίδιοι είτε ο αποβιώσας) 

ασκήσει ΑΓΩΓΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ή ΑΛΛΟ ΕΝΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ και ο 
αποβιώσας είχε προσληφθεί στην ΑΤΕ πριν το 2005.  

 ΑΙΤΗΣΗ (ΤΥΠΟΣ 5) για όσους ΕΧΟΥΝ (οι ίδιοι ή ο αποβιώσας) ασκήσει ΑΓΩΓΗ-
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ή άλλο ένδικο βοήθημα. 

 ΑΙΤΗΣΗ (ΤΥΠΟΣ 6) για την περίπτωση που ο αποβιώσας είχε προσληφθεί στην 
ΑΤΕ μετά την 1-1-2005. 

 
 
Θα τη συμπληρώσουν με τα απαιτούμενα στοιχεία και θα επικυρώσουν σε κάθε 
περίπτωση το γνήσιο της υπογραφής σε ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα. 
 
 
Επισημαίνεται ότι: 
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1) Κάθε κληρονόμος θα υποβάλει ξεχωριστή αίτηση. 
2) Η αίτηση θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 

β) Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ή αντιγράφου της κίνησης του 
τραπεζικού λογαριασμού που αναγράφεται στην αίτηση. 

γ) Ληξιαρχική πράξη θανάτου. 

δ) Εάν υπάρχει διαθήκη, πρακτικό του αρμόδιου δικαστηρίου με το οποίο 
δημοσιεύθηκε η διαθήκη. 

ε) Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης (άλλης) διαθήκης από το αρμόδιο 
Ειρηνοδικείο. Εάν ο θάνατος επήλθε πριν την 1.3.2013, απαιτείται 
πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης (άλλης) διαθήκης και από το αρμόδιο 
Πρωτοδικείο. Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός τριμήνου 
από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

στ) Πιστοποιητικό περί μη προσβολής του κληρονομικού δικαιώματος από το 
αρμόδιο Πρωτοδικείο. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί εντός 
τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

ζ) Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης της κληρονομίας από το αρμόδιο 
Ειρηνοδικείο. Εάν ο θάνατος επήλθε πριν την 1.3.2013, απαιτείται 
πιστοποιητικό περί μη αποποίησης και από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. Τα 
πιστοποιητικά αυτά πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός τριμήνου από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

η) Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών. 

θ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί καταβολής του φόρου κληρονομίας ή 
περί μη επιβολής φόρου. 

ι) Σε περίπτωση που έχει ασκηθεί αγωγή/αίτηση ασφαλιστικών μέτρων/έφεση 
από τον αιτούντα ή τον αποβιώσαντα, θα πρέπει να προσκομίζεται δήλωση 
παραίτησης από δικόγραφο και δικαίωμα αγωγής/αίτησης ασφαλιστικών 
μέτρων / από ένδικα μέσα. 

ια) Σε περίπτωση που έχει επιβληθεί συντηρητική κατάσχεση σε βάρος του 
ΕΛΕΜ, θα πρέπει να προσκομίζεται έκθεση επίδοσης της δήλωσης άρσης 
κατάσχεσης. 

ιβ) Στις περιπτώσεις τέκνων ή αδελφών που έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της 
ηλικίας τους, θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση σπουδών. 

ιγ) Στις περιπτώσεις τέκνων με αναπηρία, θα πρέπει να προσκομίζεται 
γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης 
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Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), η οποία θα πρέπει να βεβαιώνει ότι το ποσοστό αναπηρίας 
ανέρχεται σε 67% τουλάχιστον και να καλύπτει το χρόνο καταβολής του ποσού. 
 

3) Ο ΕΛΕΜ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά κατά 
περίπτωση. 

 
4) Το ποσό του έκτακτου βοηθήματος που έχει υπολογισθεί για τον θανόντα 

αναφέρεται στο αναρτημένο αρχείο του Αναλογιστικού Γραφείου. 
 

5) Στο ποσό που θα καταβληθεί είναι υποχρεωτικό να γίνει παρακράτηση φόρου 
20%, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες ο δικαιούχος παρουσιάζει αναπηρία 
σε ποσοστό τουλάχιστον 80%. Σε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να 
συνυποβάλλεται γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής του 
Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), η οποία θα πρέπει να βεβαιώνει ότι 
το ποσοστό αναπηρίας ανέρχεται σε 80% τουλάχιστον και να καλύπτει το χρόνο 
καταβολής του ποσού. 

 
6) Το καταβλητέο έκτακτο βοήθημα θα συμψηφισθεί με τυχόν οφειλές του 

αποβιώσαντος μέλους προς το ΤΥΠΑΤΕ. 
 

7) Μαζί με το έκτακτο βοήθημα θα καταβληθούν και οι τυχόν οφειλές του ΤΥΠΑΤΕ 
προς το αποβιώσαν μέλος από νοσήλεια. Σε περίπτωση που υπάρχουν 
αποδείξεις για νοσήλεια, οι οποίες δεν έχουν ακόμα υποβληθεί στο ΤΥΠΑΤΕ, θα 
πρέπει να συνυποβληθούν με την αίτηση, προκειμένου να προσμετρηθούν στο 
καταβλητέο ποσό.  

 
8) Ως ημερομηνία έναρξης της αποστολής-κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται η 

17.1.2017 και καταληκτική ημερομηνία η 17.2.2017.  
 

 
Η κατάθεση των αιτήσεων και δικαιολογητικών θα γίνεται είτε με συστημένη 
επιστολή είτε αυτοπροσώπως, κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 9 π.μ. έως τις 
14.30 μ.μ., στις κάτωθι διευθύνσεις: 

 
Α) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Αμερικής 6 
Τ.Κ. 10671, Αθήνα 
Τηλ.: 210 3637726, 210 3623583. Φαξ: 210 3602101 
Email : silsinate@hotmail.com   

 
Β) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Παρνασσού 2 
Τ.Κ. 10561, Αθήνα 
Τηλ.: 210 3212732, 210 3250540, Φαξ: 210 3250667 
Email: info@pasysyate.gr 

mailto:silsinate@hotmail.com
mailto:info@pasysyate.gr
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ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 


