
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ 

 
1. Φωτοτυπίες ενσήμων ΙΚΑ όλου του εργασιακού βίου 
2. Καταγγελία σύμβασης ή αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης ή ΦΕΚ παραίτησης  
3. Βεβαίωση εργοδότη/των με τις αποδοχές της τελευταίας διετίας προ της διακοπής της ασφαλιστέας 

εργασίας  στο  ΤΑΥΦΕ  (αφορά  παλαιούς ασφαλισμένους) 
4. Βεβαίωση εργοδότη/των με τις αποδοχές της τελευταίας 5ετίας προ της διακοπής της ασφαλιστέας 

εργασίας στο  ΤΑΥΦΕ  (αφορά νέους ασφαλισμένους)  
5. Επικυρωμένη Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας από αστυνομία ή δικηγόρο 
6. Συνταξιοδοτική απόφαση Κύριου Φορέα επικυρωμένη από ΚΕΠ ή αστυνομία ή δικηγόρο 
7. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86, η οποία φέρει γνήσιο υπογραφής και με την οποία δηλώνεται ότι:  

α) Δεν έχω λάβει εφάπαξ χρηματική παροχή ή επιστροφή εισφορών κλάδου Πρόνοιας από το τέως 
ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΔΔ ή τον τέως τομέα Π.Υ.Φ.Ε. του ΤΑΠΙΤ ΝΠΔΔ ή  το  ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ. 
β) Επιθυμώ να μου χορηγηθεί η εφάπαξ παροχή για τον χρόνο που έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές 
εισφορές, βάσει του άρθρου 14, παρ. 4 του Καταστατικού του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ (ΦΕΚ 3259/Β/2013). 
γ) Τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και όσα υποβληθούν στον μέλλον για την συμπλήρωση του 
φακέλου αποτελούν ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή παραστατικών που βρίσκονται στην 
κατοχή μου, πλην των ενσήμων τα οποία έχει στην κατοχή του ο e-ΕΦΚΑ. 
δ) Τα στοιχεία που δηλώθηκαν στις παραγράφους I. έως και IV.της συνυποβαλλόμενης  αίτησης- 
υπεύθυνης δήλωσης για την χορήγηση της εφάπαξ παροχής είναι ακριβή, και τα συμπλήρωσα με πλήρη 
ευθύνη μου και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου για δήλωση ψευδών στοιχείων. Σε περίπτωση που 
κάποιο από τα δηλωθέντα στοιχεία μεταβληθεί ή κάποιο από τα συνυποβαλλόμενα με την αίτηση 
έγγραφα/δικαιολογητικά τροποποιηθεί αναλαμβάνω την υποχρέωση να ενημερώσω εγγράφως και 
παραχρήμα  το Ταμείο. 

8. Απόφαση χορήγησης εφάπαξ από άλλον φορέα πρόνοιας επικυρωμένη από ΚΕΠ ή αστυνομία ή 
δικηγόρο (απαιτείται μόνον στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης). 

9. Φωτοτυπία βιβλιαρίου Τραπέζης (με ευδιάκριτο IBAN) στο οποίο ο αιτών είναι πρώτος δικαιούχος 
10. Εκκαθαριστικό/εκκαθαριστικά εφορίας για το χρονικό διάστημα από τη διακοπή εργασίας έως την 

υποβολή της αίτησης χορήγησης εφάπαξ  
11. Σε περίπτωση  ελεύθερου  επαγγέλματος:  

α) Έναρξη επαγγέλματος από ΔΟΥ 
β) Βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα του ΟΑΕΕ 
γ) Αναλυτικές καταστάσεις ΚΕΠΥΟ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Α. ΕΦΑΠΑΞ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 
1. Αρχική Απόφαση Κύριου Φορέα με την οποία χορηγήθηκε σύνταξη λόγω αναπηρίας καθώς και  οι 

μεταγενέστερες αποφάσεις με τις οποίες παρατάθηκε η συνταξιοδότηση. επικυρωμένες από ΚΕΠ ή 
αστυνομία ή δικηγόρο. 

2. Απόφαση Κύριου φορέα με την οποία η συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας παρατάθηκε για χρόνο αόριστο 
ή μετατράπηκε σε γήρατος, επικυρωμένη από ΚΕΠ ή αστυνομία ή δικηγόρο. 

3. Συνταξιοδοτική απόφαση Επικουρικού Φορέα με την οποία απονεμήθηκε αρχικά η αναπηρία καθώς και οι 
μεταγενέστερες αποφάσεις με τις οποίες παρατάθηκε η συνταξιοδότηση, επικυρωμένες από ΚΕΠ., 
αστυνομία ή δικηγόρο. 

4. Απόφαση Επικουρικού Φορέα με την οποία η σύνταξη λόγω αναπηρίας παρατάθηκε για χρόνο αόριστο ή 
μετατράπηκε σε γήρατος, επικυρωμένη από ΚΕΠ ή αστυνομία ή δικηγόρο. 

Β. ΕΦΑΠΑΞ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ  
1. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών 
2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου 
3. Ληξιαρχική πράξη γάμου 
4. Πιστοποιητικό πρωτοδικείου περί μη λύσεως του γάμου 
5. Ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου 
Γ. ΕΦΑΠΑΞ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ Συνεπεία κληρονομικού δικαιώματος 
1. Πιστοποιητικό από Πρωτοδικείο περί μη αποποίησης κληρονομικού δικαιώματος. 
2. Πιστοποιητικό από Πρωτοδικείο περί μη αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος. 
 


