
 

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ   

ΠΡΟΣ:  Αποδέκτες Πινάκων «Α», «Β», «Γ»,   ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
   «Δ», «Ε», Εγγράφου ΠΧ                     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε3  
  Φ. 072.1/4/350037/Σ.13//16 Ιαν 20/    ΤΜΗΜΑ Ι  
               ΓΕΝ/ΔΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ-ΙΙ             Τηλ. 210-6551108 
                                        Φ. 841.2/4/288638 
                  Σ. 1837 
        Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2020 
                                                                             

 
ΘΕΜΑ: Έξοδα Κηδείας Στρατιωτικών και Μελών Οικογενείας αυτών και 

Αποστράτων 
 
ΣΧΕΤ.:  α. Η υπ’ αριθ.πρωτ.2037236/5956/0022/12-08-96/ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’801) 
 β. Ν.4464/1965 (ΦΕΚ Α’72) Άρθρο 32 
 γ. Η υπ’ αριθ.Φ.840/8/4753/Σ.1439/21 Ιαν 20 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 166) (ΑΔΑ: 

Ω7ΠΥ6-Κ79) 
 δ. Ν.4609/2019 (ΦΕΚ Α΄ 67). 
 ε. Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α’167) Άρθρο 66 
 στ. Ν.3648/2008 (ΦΕΚ Α’38) Άρθρο 36 
 ζ. Φ.954.1/03/3863/Σ.102633//25-11-13/ΓΕΝ/Ε3-V 
 η. Φ.842.2/2/282103/Σ.449/14-02-20/ΓΕΝ/Ε3-Ι 
 θ. Φ.838.2/1/02/Σ.277/30-10-02/ΓΕΝ/Ε4-Ι 
    
 
 1. Γνωρίζεται ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία δικαιολογούνται έξοδα 
που αφορούν στην κηδεία των παρακάτω κατηγοριών: 
 
  α. Στρατιωτικών σε ενέργεια και μελών οικογενείας τους, ως Παράρτημα 
«Α». 
 
  β. Αποστράτων, ως Παράρτημα «Β». 
 
  γ. Στρατιωτικών που κηδεύονται με δημόσια δαπάνη, ως Παράρτημα 
«Γ». 
 
 2. Τα έξοδα κηδείας των ανωτέρω κατηγοριών δικαιολογούνται με την 
προϋπόθεση ότι το Δημόσιο ήταν ο κύριος φορέας ασφάλισης του αποβιώσαντος, 
για υγειονομική περίθαλψη. 
 
 3. Δεν επιτρέπεται η δικαιολόγηση των εξόδων κηδείας στο ακέραιο, από 
πολλαπλές πηγές. Τυχόν καταβολή τους από έτερη πηγή, εκπίπτει από το εκ του 
Δημοσίου ποσό προς πληρωμή. 
 
 4. Αρμόδιος χειριστής πιστώσεων σε βάρος των οποίων καταλογίζονται οι 
δαπάνες των εξόδων κηδείας έχει οριστεί η ΔΔΜΝ, στην Επιμελητεία της οποίας 
(ΑΝΕΠ/ΔΔΜN) υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις / δικαιολογητικά από τους 
δικαιούχους. 
 
 5. Η τελική πληρωμή πραγματοποιείται με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού 
Εντάλματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περί δημοσίου λογιστικού διατάξεις, σε 
βάρος των οικείων πιστώσεων του Προϋπολογισμού ΓΕΝ (ΑΛΕ 2240901001, 
αρμοδιότητος ΔΔΜΝ), μέσω ΔΤΠΝ. 
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 6. Επιπλέον των εξόδων κηδείας που δικαιολογούνται ως ανωτέρω, 
προβλέπεται η χορήγηση των ακόλουθων παροχών από το Μετοχικό Ταμείο 
Ναυτικού (ΜΤΝ) ως εξής: 
 
   α. Από τον Ειδικό Λογαριασμό Πρόνοιας Ναυτικού (ΜΤΝ/ΕΛΠΝ) 
χορηγείται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπληρωματικό βοήθημα για 
την αντιμετώπιση των εξόδων κηδείας στην περίπτωση θανάτου εν ενεργεία 
στρατιωτικού ασφαλισμένου στον εν λόγω φορέα και προστατευόμενου μέλους της 
οικογενείας του. Τα ανώτατα όρια του βοηθήματος, όπως ισχύουν σήμερα, είναι:  
 
    (1)  για Αξιωματικούς: 440,00 ευρώ   
 
    (2)  για Ανθυπασπιστές: 381,00 ευρώ   
 
    (3)  για Υπαξιωματικούς: 352,00 ευρώ 
 
   β. Από το ΜΤΝ χορηγείται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 
εφάπαξ ανεξάρτητο βοήθημα στην περίπτωση θανάτου εν αποστρατεία μετόχου για 
την αντιμετώπιση των πρώτων εξόδων πένθους, το ύψος του οποίου ανέρχεται 
σήμερα σε 1.500,00 ευρώ. 
 
   Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
χορήγησης των εν λόγω βοηθημάτων και υποδείγματα αιτήσεων παρέχονται στις 
αντίστοιχες ενότητες του επίσημου ιστότοπου του Ταμείου «www.mtn.gr». 
 
 7. Σχετικά (η) και (θ) καταργούνται. 
 
 8. Χειριστής θέματος: Πλωτάρχης (Ο) Απόστολος Μπάιμπος ΠΝ, Βοηθός 
Τμηματάρχη ΓΕΝ/Ε3-Ι (Τηλ. 9-705-1108). 
  
 
                                                           Αρχιπλοίαρχος (Ο) Μιχαήλ Σούκας Π.Ν. 
                                                                         Διευθυντής Κλάδου Ε’ 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α» Έξοδα Κηδείας Στρατιωτικών σε Ενέργεια και Μελών Οικογενείας τους 
«Β» Έξοδα Κηδείας Αποστράτων 
«Γ» Έξοδα Κηδείας Στρατιωτικών που Κηδεύονται με Δημόσια Δαπάνη 
 
 
 
ΕΣΩΤ.ΔΙΑΝΟΜΗ:: Ε3, Ε3-Ι, Ε3-V, ΔΟΥ/ΟΕΠΝ/ΔΕΔ, Ως αποδέκτες Πίνακα «Θ» 
εγγράφου ΑΔ Φ.072.1/4/350037/Σ.13//16-01-20/ΓΕΝ/ΔΝΣΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΙΙ



A-1 

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ   
        ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
  Ε3-Ι  
        7 Σεπτ 20   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ 
Φ.841.2/4/288638/Σ.1837  
 
 

Έξοδα Κηδείας Στρατιωτικών σε Ενέργεια και μελών Οικογενείας τους 
             
   1. Γνωρίζεται ότι προβλέπεται η καταβολή εξόδων κηδείας ανώτατου ποσού 
733,68 ευρώ, για τις περιπτώσεις θανάτου εν ενεργεία στρατιωτικών και μελών 
οικογενείας τους. 
 
   2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται με μέριμνα του δικαιούχου 
(καταβάλλοντος τα έξοδα), προς την Επιμελητεία ΔΔΜΝ (Β’ Χρηματική Διαχείριση), 
ως κάτωθι: 
 
  α. Αίτηση του δικαιούχου, ως Προσθήκη «1». 
 
  β. Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης θανάτου ή το ειδικό πιστοποιητικό 
θανάτου που εκδίδεται από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή, για τους αποβιώσαντες 
στο εξωτερικό που κηδεύονται στην Ελλάδα. 
 
  γ. Πρωτότυπο εξοφλημένο τιμολόγιο του εργολάβου κηδειών ή 
επίσημες εξοφλητικές αποδείξεις προσφερθεισών υπηρεσιών με την αναγραφή των 
στοιχείων του αποβιώσαντος και του καταβάλλοντος τα έξοδα. 
 
  δ. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι δεν εισέπραξε έξοδα κηδείας 
από άλλη Δημόσια Υπηρεσία, Οργανισμό κλπ, πλην των παροχών ΠΝ.   
 
  ε. Βεβαίωση της οικείας Επιμελητείας ή Φύλλο μηνιαίων αποδοχών 
(μέσω εφαρμογής hellenicnavy.gr) για τον εν ενεργεία αποβιώσαντα ή κύριο 
ασφαλισμένο, από το οποίο να προκύπτει ότι πραγματοποιούνται κρατήσεις για 
υγειονομική περίθαλψη. 
 
  στ. Βεβαίωση παράδοσης του βιβλιαρίου νοσηλείας στη ΔΥΓ.  
 
   3. Τα καταβαλλόμενα ποσά δεν υπόκεινται σε κρατήσεις.  
 
       Πλοίαρχος (Ο) Κωνσταντίνος Κουτσογιάννης ΠΝ 
        Διευθυντής ΓΕΝ/Ε3 
        
    
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
 
«1» Υπόδειγμα Αίτησης Εξόδων Κηδείας Στρατιωτικών σε Ενέργεια και Μελών 
Οικογενείας του
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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ   
 
 

        ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
  Ε3-Ι  
        7 Σεπτ 20   
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Α» ΣΤΟ 
Φ.841.2/4/288638/Σ.1837                
 

Υπόδειγμα Αίτησης Δικαιούχου προς ΔΔΜΝ για Καταβολή Εξόδων Κηδείας 
Στρατιωτικών σε Ενέργεια και Μελών Οικογενείας τους  

    
 

ΠΡΟΣ 
 

ΔΔΜΝ 

ΑΙΤΗΣΗ  
 

Καταβολή Χρηματικού Ποσού Εξόδων Κηδείας 
Στρατιωτικού σε Ενέργεια ή Μελών Οικογενείας 

του 
  

Στοιχεία Αιτούντος/ούσας (α): 
Επώνυμο : 
………………………………… 

Με την παρούσα, αιτούμαι την καταβολή του 
δικαιούμενου χρηματικού ποσού για έξοδα 
κηδείας, του αποβιώσαντος: 

Όνομα: 
………………………………… 

…………………….…………………...……………..

………….………………………………………….
(β)

, 

Όνομα Πατέρα : 
…………….………………….. 
Α.Μ.Κ.Α.: 
………………………………… 

με ΑΦΜ: .……………………………………….(γ), 
με την ιδιότητα του…………………………………. 

……………………………………………….……..
(δ) 

που απεβίωσε την ………………………………
ε). 

Α.Φ.Μ.:……………………..… 
Αρ.Ταυτότητας:…………… 

Συνημμένα, υποβάλλω τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

Διεύθυνση Κατοικίας:  
Οδός και Αριθμός: 
………………………………… 

1) Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης θανάτου ή το 
ειδικό πιστοποιητικό θανάτου που εκδίδεται από την 
αρμόδια αλλοδαπή αρχή, για τους αποβιώσαντες στο 
εξωτερικό που κηδεύονται στην Ελλάδα. 

Τ.Κ. - Πόλη : 
……………………………....... 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 
…………………………………
ΙΒΑΝ: 
………………………………… 
Αθήνα, ……./………./20…… 

 
2) Πρωτότυπο εξοφλημένο τιμολόγιο του εργολάβου 
κηδειών ή επίσημες εξοφλητικές αποδείξεις 
προσφερθεισών υπηρεσιών με την αναγραφή των 
στοιχείων του αποβιώσαντος και του καταβάλλοντος 
τα έξοδα. 
 
3) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εισέπραξα έξοδα 
κηδείας από άλλη Δημόσια Υπηρεσία, Οργανισμό 
κλπ, πλην των παροχών ΠΝ.   
 
4) Βεβαίωση της Επιμελητείας ή Φύλλο μηνιαίων 
αποδοχών για τον εν ενεργεία αποβιώσαντα ή κύριο 
ασφαλισμένο 
 

 5) Βεβαίωση παράδοσης του βιβλιαρίου νοσηλείας 
στη ΔΥΓ.  
 

 Ο/Η Αιτών/ούσα 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
 
(α) Συμπληρώνονται τα στοιχεία του/της αιτούντος/αιτούσας. 
(β) Συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο του/της θανόντα/θανούσης. 
(γ) Συμπληρώνεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του/της θανόντα/ 
θανούσης.   
(δ) Συμπληρώνεται η ιδιότητα που είχε ο αποβιώσας (στρατιωτικός εν ενεργεία, 
μέλος οικογενείας εν ενεργεία στρατιωτικού). 
(ε) Συμπληρώνεται η ημερομηνία θανάτου. 
 
 
       Πλωτάρχης (Ο) Απόστολος Μπάιμπος ΠΝ  
       Βοηθός Τμηματάρχη ΓΕΝ/Ε3-Ι 
  
 
 
    
 
 



B-1 

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ   
        ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
  Ε3-Ι  
        7 Σεπτ 20   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ 
Φ.841.2/4/288638/Σ.1837  
 
 

Έξοδα Κηδείας Αποστράτων 
  
                    
   1. Γνωρίζεται ότι προβλέπεται η καταβολή εξόδων κηδείας ανώτατου ποσού 
733,68 ευρώ, για τις περιπτώσεις θανάτου αποστράτων.  
 
   2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται με μέριμνα του δικαιούχου 
(καταβάλλοντος τα έξοδα), προς την Επιμελητεία ΔΔΜΝ (Β’ Χρηματική Διαχείριση), 
ως κάτωθι: 
 
  α. Αίτηση του δικαιούχου, ως Προσθήκη «1». 
 
  β. Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης θανάτου ή το ειδικό πιστοποιητικό 
θανάτου που εκδίδεται από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή, για τους αποστράτους που 
αποβιώνουν στο εξωτερικό και κηδεύονται στην Ελλάδα. 
 
  γ. Πρωτότυπο εξοφλημένο τιμολόγιο του εργολάβου κηδειών ή 
επίσημες εξοφλητικές αποδείξεις προσφερθεισών υπηρεσιών με την αναγραφή των 
στοιχείων του αποβιώσαντος και του καταβάλλοντος τα έξοδα. 
 
  δ. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι δεν εισέπραξε έξοδα κηδείας 
από άλλη Δημόσια Υπηρεσία, Οργανισμό κλπ, πλην των παροχών ΠΝ.   
 
  ε. Πιστοποιητικό του ΕΦΚΑ στο οποίο φαίνονται ο βαθμός, η βασική 
σύνταξη και ότι πραγματοποιούνται κρατήσεις για υγειονομική περίθαλψη. 
 
   3. Τα καταβαλλόμενα ποσά δεν υπόκεινται σε κρατήσεις.  
 
 
       Πλοίαρχος (Ο) Κωνσταντίνος Κουτσογιάννης ΠΝ 
        Διευθυντής ΓΕΝ/Ε3 
        
    
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
 
«1» Υπόδειγμα Αίτησης Εξόδων Κηδείας Αποστράτων 
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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ   
        ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
  Ε3-Ι  
        7 Σεπτ 20   
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Β» ΣΤΟ 
Φ.841.2/4/288638/Σ.1837                
 
 

Υπόδειγμα Αίτησης Δικαιούχου προς ΔΔΜΝ για Καταβολή Εξόδων Κηδείας 
Αποστράτων 

    
 

ΠΡΟΣ 
 

ΔΔΜΝ 

ΑΙΤΗΣΗ  
 

Καταβολή Χρηματικού Ποσού Εξόδων Κηδείας 
Αποστράτου 

 
Στοιχεία Αιτούντος/ούσας (α): 

Επώνυμο : 
………………………………… 

Με την παρούσα, αιτούμαι την καταβολή του 
δικαιούμενου χρηματικού ποσού για έξοδα 

κηδείας, του αποβιώσαντος: 
Όνομα: 

………………………………… 
…………………….…………………...……………

..………….……………………………………….
(β)

, 

Όνομα Πατέρα : 
…………….………………….. 
Α.Μ.Κ.Α.: 
………………………………… 

με ΑΦΜ: .……………………………………….(γ), 
με την ιδιότητα του αποστράτου, που απεβίωσε 

την ………………………………
(δ). 

Α.Φ.Μ.:……………………..… 
Αρ. Ταυτότητας:…………… 

Συνημμένα, υποβάλλω τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

Διεύθυνση Κατοικίας:  
Οδός και Αριθμός: 
………………………………… 

1) Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης θανάτου ή το 
ειδικό πιστοποιητικό θανάτου που εκδίδεται από την 
αρμόδια αλλοδαπή αρχή, για τους αποβιώσαντες στο 
εξωτερικό που κηδεύονται στην Ελλάδα. 

Τ.Κ. - Πόλη : 
……………………………....... 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 
…………………………………
……………………………….... 
ΙΒΑΝ: 
………………………………… 
Αθήνα, ……./………./20…… 

 
2) Πρωτότυπο εξοφλημένο τιμολόγιο του εργολάβου 
κηδειών ή επίσημες εξοφλητικές αποδείξεις 
προσφερθεισών υπηρεσιών με την αναγραφή των 
στοιχείων του αποβιώσαντος και του καταβάλλοντος 
τα έξοδα. 
 
3) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εισέπραξα έξοδα 
κηδείας από άλλη Δημόσια Υπηρεσία, Οργανισμό 
κλπ, πλην των παροχών ΠΝ.   
 
4) Πιστοποιητικό του ΕΦΚΑ στο οποίο φαίνονται ο 
βαθμός, η βασική σύνταξη και ότι πραγματοποιούνται 
κρατήσεις για υγειονομική περίθαλψη. 

 
  

 Ο/Η Αιτών/ούσα 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
 
(α) Συμπληρώνονται τα στοιχεία του/της αιτούντος/αιτούσας. 
(β) Συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο του/της θανόντα/θανούσης. 
(γ) Συμπληρώνεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του/της θανόντα/ 
θανούσης.   
(δ) Συμπληρώνεται η ημερομηνία θανάτου. 
 
 
 
       Πλωτάρχης (Ο) Απόστολος Μπάιμπος ΠΝ  
       Βοηθός Τμηματάρχη ΓΕΝ/Ε3-Ι 
  
 
    
 
 



Γ-1 

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ   
        ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
  Ε3-Ι  
        7 Σεπτ 20   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΟ 
Φ.841.2/4/288638/Σ.1837  
 

Έξοδα Κηδείας Στρατιωτικών που Κηδεύονται με Δημόσια Δαπάνη 
                
 
   1. Γνωρίζεται ότι δικαιολογούνται έξοδα κηδείας με δημόσια δαπάνη καθώς 
και λοιπά έξοδα, ως κάτωθι: 
 
 α. Για τους στρατιωτικούς σε ενέργεια (Αξιωματικούς,  Ανθυπασπιστές ή 
Μόνιμους Υπαξιωματικούς) που αποβιώνουν κατά την εκτέλεση υπηρεσίας που 
συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο και προδήλως και αναμφισβήτητα λόγω αυτού και 
κηδεύονται με δημόσια δαπάνη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 36 
του ν.3648/2008 (Α΄ 38) και του άρθρου 66 του ν.3883/2010 (Α΄167), το ανώτατο 
όριο των εξόδων κηδείας ανέρχεται μέχρι του ποσού των 2.100,00 ευρώ. 
     
        β. Αντίστοιχα, για τους στρατιωτικούς της ανωτέρω παραγράφου που 
αποβιώνουν στο εξωτερικό και κηδεύονται στην Ελλάδα ή αντίστροφα καταβάλλεται 
επιπλέον ποσό μέχρι του ύψους των 600,00 ευρώ για την αντιμετώπιση εξόδων 
κατασκευής ειδικού φερέτρου, ταρίχευσης και μεταφοράς σορού ή των εξόδων 
αποτέφρωσης, κατασκευής τεφροδόχου και μεταφοράς τέφρας. 
 
   2. Δικαιούχοι των εξόδων θέματος είναι οι καταβάλλοντες αυτά, μετά την 
υποβολή στη Β’ Χρηματική Διαχείριση ΔΔΜΝ των παρακάτω δικαιολογητικών: 
 
  α. Αίτηση του δικαιούχου, ως Προσθήκη «1» 
 
  β. Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης θανάτου ή το ειδικό πιστοποιητικό 
θανάτου που εκδίδεται από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή, για τους στρατιωτικούς 
που αποβιώνουν στο εξωτερικό και κηδεύονται στην Ελλάδα. 
 
  γ. Αντίγραφο του προεδρικού διατάγματος απονομής του ανώτατου 
βαθμού που προβλέπεται εν ενεργεία ή εν αποστρατεία από την προηγούμενη του 
θανάτου. 
 
  δ. Πρωτότυπο εξοφλημένο τιμολόγιο του εργολάβου κηδειών ή 
επίσημες εξοφλητικές αποδείξεις προσφερθεισών υπηρεσιών με την αναγραφή των 
στοιχείων του αποβιώσαντος και του καταβάλλοντος τα έξοδα. 
 
   3. Τα καταβαλλόμενα ποσά δεν υπόκεινται σε κρατήσεις.  
 
 
       Πλοίαρχος (Ο) Κωνσταντίνος Κουτσογιάννης ΠΝ 
        Διευθυντής ΓΕΝ/Ε3 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
«1» Υπόδειγμα Αίτησης Εξόδων Κηδείας Στρατιωτικών που Κηδεύονται με 
Δημόσια Δαπάνη
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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ   
 
        ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
  Ε3-Ι  
        7 Σεπτ 20   
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Γ» ΣΤΟ 
Φ.841.2/4/288638/Σ.1837  
 
 

Υπόδειγμα Αίτησης Δικαιούχου προς ΔΔΜΝ για Καταβολή Εξόδων Κηδείας 
Στρατιωτικών που Κηδεύονται με Δημόσια Δαπάνη 

    
 

ΠΡΟΣ 
 

ΔΔΜΝ 

ΑΙΤΗΣΗ  
 

Καταβολή Χρηματικού Ποσού Εξόδων Κηδείας 
Στρατιωτικού με Δημόσια Δαπάνη  

 
Στοιχεία Αιτούντος/ούσας (α): 

Επώνυμο : 
………………………………… 

Με την παρούσα, αιτούμαι την καταβολή του 
δικαιούμενου χρηματικού ποσού για έξοδα κηδείας 

με δημόσια δαπάνη, του αποβιώσαντος: 
Όνομα: 

………………………………… 
…………………….…………………...……………

..………….……………………………………….
(β)

, 

Όνομα Πατέρα : 
…………….………………….. 
Α.Μ.Κ.Α.: 
………………………………… 

με ΑΦΜ: .……………………………………….(γ), 

που απεβίωσε την ………………………………
(δ). 

Α.Φ.Μ.:……………………..… 
Αρ.Ταυτότητας:…………… 

Συνημμένα, υποβάλλω τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

Διεύθυνση Κατοικίας:  
Οδός και Αριθμός: 
………………………………… 

1) Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης θανάτου ή το 
ειδικό πιστοποιητικό θανάτου που εκδίδεται από την 
αρμόδια αλλοδαπή αρχή, για τους αποβιώσαντες στο 
εξωτερικό που κηδεύονται στην Ελλάδα. 

Τ.Κ. - Πόλη : 
……………………………....... 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 
…………………………………
……………………………….... 
ΙΒΑΝ: 
………………………………… 
Αθήνα, ……./………./20…… 

 
2) Πρωτότυπο εξοφλημένο τιμολόγιο του εργολάβου 
κηδειών ή επίσημες εξοφλητικές αποδείξεις 
προσφερθεισών υπηρεσιών με την αναγραφή των 
στοιχείων του αποβιώσαντος και του καταβάλλοντος 
τα έξοδα. 
 
3) Αντίγραφο του Προεδρικού διατάγματος απονομής 
του ανώτατου βαθμού που προβλέπεται εν ενεργεία 
ή εν αποστρατεία από την προηγούμενη του 
θανάτου. 
 

 
  

 Ο/Η Αιτών/ούσα 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
 
(α) Συμπληρώνονται τα στοιχεία του/της αιτούντος/αιτούσας. 
(β) Συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο του/της θανόντα/θανούσης. 
(γ) Συμπληρώνεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του/της θανόντα/ 
θανούσης.   
(δ) Συμπληρώνεται η ημερομηνία θανάτου. 
 
 
 
 
       Πλωτάρχης (Ο) Απόστολος Μπάιμπος ΠΝ  
       Βοηθός Τμηματάρχη ΓΕΝ/Ε3-Ι 
  
 
    
 
 
 
    
 
 
 


