
 

 

 

                                                                                                                                           Αξηζ.Πξωη : 
 

 

                                     ΑΙΣΗΗ – ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ  

                                  ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑ 

                                             
  Η παξνύζα  αίηεζε αξζξν 3 παξ.3 ν.2690/99 απνηειεί Τπεύζπλε Γήιωζε ηνπ άξζξνπ .8 ηνπ λ.1599/1986 

Η αθξίβεηα ηωλ ζηνηρείωλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήιωζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιιωλ ππεξεζηώλ 

(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

                      
Δάλ ε αίηεζε -ππεύζπλε δήιωζε απνζηαιεί ζηνλ ΟΠΔΚΑ κε ειεθηξνληθό κήλπκα(e-mail),ε επζύλε γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ κελύκαηνο βαξύλεη πιήξωο θαη απνθιεηζηηθά ηνλ απνζηνιέα. 
 

      ΠΡΟ           ΟΠΔΚΑ-ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΟΥΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 

ΣΟΙΥΔΙΑ  ΑΙΣΟΤΝΣΑ 

Ο-Η Όλνκα:                                                     Δπώλπκν:  

 Όλνκα Παηέξα:  Δπώλπκν Παηέξα:  

 Όλνκα Μεηέξαο:  Δπώλπκν Μεηέξαο:  

 ΑΓΣ/ Γηαβ:                                       Ηκεξνκελία έθδνζεο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο:  Σόπνο γέλλεζεο:  

ΑΦΜ:    ΓΟΤ:   ΑΜΚΑ:  

Σόπνο θαηνηθίαο:                                          Οδόο,    

Αξηζ.: 
 Σ.Κ                                         

Σει.                                                Fax:            E-mail:  

ΟΡΙΜΟ/ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ(γηα θαηάζεζε αίηεζεο ή παξαιαβή ηειηθήο πξάμεο) 

Όλνκα:                                                    Δπώλπκν:  

Ολνκαηεπώλπκν παηέξα:           ΑΓΣ/ Γηαβ:  

Οδόο:  Αξηζ.  Σ.Κ  

Σει.:  Fax:   Δ-mail:                                                   

ε πεξίπηωζε πνπ δελ ζπληάζζεηαη ε εμνπζηνδόηεζε ηνπ εληύπνπ απηνύ, απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε 

ζπκβνιαηνγξαθηθνύ πιεξεμνπζίνπ ή εμνπζηνδόηεζε κε ζεωξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο από Γεκόζηα ππεξεζία 

ή ΚΔΠ. 

 
ΣΟΙΥΔΙΑ  ΘΑΝΟΝΣΑ 

Ο-Η Όλνκα:                                            Δπώλπκν:                                                   

Ολνκαηεπώλπκν παηέξα:  

Ολνκαηεπώλπκν κεηέξαο:  

ΑΜΚΑ:        Αξηζ. Μεηξώνπ πλη/ρνπ:  

Ηκεξνκελία ζαλάηνπ:                        

 



Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλωξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.1599/1986, « Όποιορ εν γνώζει ηος δηλώνει τεςδή 

γεγονόηα ή απνείηαι ή αποκπύπηει ηα αληθινά με έγγπαθη ςπεύθςνη δήλυζη ηος άπθπος 8 ηιμυπείηαι με θςλάκιζη 
ηοςλάσιζηον ηπιών μηνών. Εάν ο ςπαίηιορ αςηών ηυν ππάξευν ζκόπεςε να πποζποπίζει ζηον εαςηόν ηος ή ζε άλλον 

πεπιοςζιακό όθελορ βλάπηονηαρ ηπίηον ή ζκόπεςε να βλάτει άλλον, ηιμυπείηαι με κάθειπξη μέσπι 10 εηών”,  

δειώλω όηη: 

 

1. Δπηκειήζεθα ηεο θεδείαο θαη δελ δηθαηνύκαη λα εηζπξάμω ηε δαπάλε από άιιν θνξέα 

εζωηεξηθνύ ή εμωηεξηθνύ . 
 

2. Σελ θεδεία αλέιαβε γξαθείν ηειεηώλ     ΝΑΙ           ΟΥΙ      

     

3. Ο IBAN  Σξαπεδηθνύ ινγ/ζκoύ ή  ΔΛΣΑ ζηνλ νπνίν ζα πηζηωζεί ην πνζό γηα ηε δαπάλε ηωλ 

εμόδωλ θεδείαο  είλαη: 

 

4. Δλεκεξώζεθα κε ζαθήλεηα γηα ην ζύλνιν  ηωλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 

εμέηαζε  ηνπ αηηήκαηόο   κνπ  θαη  παξέρω ηε  ξεηή,  ειεύζεξε  θαη  ζαθή  ζπγθαηάζεζή   

κνπ ζηελ επεμεξγαζία ηωλ ζηνηρείωλ πνπ δειώλω, κε αξρεία    άιιωλ 

ππεξεζηώλ/θνξέωλ :   ΝΑΙ           

5. Δπίζεο,...................................................................................................................................   

................................................................................................................................................... 

6. ................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

                                                                                                Ηκεξνκελία: ………/………/20…… 

 

                                                                                                 Ο – Η Γει…… 

 

 

 

                                                                                                                    (Τπνγξαθή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     



           ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΚΑΣΑ ΠΔΡΙΠΣΩΗ  ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΏΝ  

 

ΣΙΣΛΟ  ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ                        ΚΡΙΣΗΡΙΑ  

1. Απόζπαζκα ιεμηαξρηθήο πξάμεο ζαλάηνπ. 
 

 

2.Απόζπαζκα ιεμηαξρηθήο πξάμεο ζαλάηνπ λνκίκωο 

κεηαθξαζκέλε. 
 

Δάλ ε ηαθή  ή ε θαύζε πξαγκαηνπνηεζεί 

ζε άιιν θξάηνο. 

3.Φωηναληίγξαθν ηεο πξώηεο ζειίδαο θαηαζεηηθνύ ινγ/ζκνύ 

Σξάπεδαο ή ΔΛΣΑ ηνπ αηηνύληα από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη κε 

επθξίλεηα ν IBAN ηνπ ινγαξηαζκνύ. 

 

4.Φωηναληίγξαθν ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο /  

Γηαβαηεξίνπ  /  Δηδηθνύ Γειηίνπ Σαπηόηεηαο Οκνγελνύο ηνπ 

αηηνύληα. 

Δθόζνλ ε αίηεζε δελ ππνβάιιεηαη ζηα 

Κέληξα Κνηλόηεηαο ή ειεθηξνληθά.  

5.Πξωηόηππε θαη εμνθιεκέλε απόδεημε παξνρήο ππεξεζηώλ ηνπ 

γξαθείνπ ηειεηώλ. 
Η ηέιεζε ηεο θεδείαο γίλεηαη από 

εξγνιάβν θεδεηώλ.                              

6. Απόδεημε δαπάλεο λνκίκωο κεηαθξαζκέλε Δάλ ε ηαθή  ή ε θαύζε πξαγκαηνπνηεζεί 

ζε άιιν θξάηνο. 

7.Πξωηόηππεο απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηώλ ή πώιεζεο 

αγαζώλ, ζρεηηθέο κε ηελ θεδεία, όπωο ελδεηθηηθά, γηα θέξεηξν, 

αλόξπμε ηάθνπ, έμνδα πεξηπνίεζεο λεθξνύ, δηθαηώκαηα λανύ, 

ηεξέωλ, λεθξνηαθείνπ, ζηνιηζκόο θέξεηξνπ θαη εθθιεζίαο, 

κεηαθνξά κε λεθξνθόξα .  

Η ηέιεζε ηεο θεδείαο δελ γίλεηαη από      

γξαθείν ηειεηώλ(αθξηηηθά λεζηά). 

8.α) Βεβαίωζε ηεο αξκόδηαο Μνπθηείαο ή ηεο Ιζξαειηηηθήο  

Κνηλόηεηαο από ηελ νπνία  λα πξνθύπηεη  ε ηέιεζε ηεο θεδείαο 

θαη ην πνζό ηεο δαπάλεο. 

 β) Γηπιόηππν είζπξαμεο ηεο νηθείαο ΓΟΤ ηειώλ ραξηνζήκνπ, πί 

ηνπ ζπλόινπ ηεο βεβαηωζείζαο δαπάλεο(γηα κνπζνπικάλνπο). 

Λόγω ζξεζθεπηηθώλ πεπνηζήζεωλ  δελ 

γίλεηαη ρξήζε γξαθείνπ ηειεηώλ. 

  
Σα δηθαηνινγεηηθά  1,3,θαη 5 αθνξνύλ ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο. 
                         

 

 


