
 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ  ΔΙΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ 

1. Αίτηση απονομής κύριας και επικουρικών συντάξεων και ασφαλιστικής 

παροχής προς τα ταμεία, σε πέντε (5) αντίγραφα και με πρωτότυπη υπογραφή (από 

το Τμήμα Προσωπικού). 

 2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία διαγράφεται ότι δεν είναι σωστό στις προτάσεις 

που περιέχει, σε πέντε (5) αντίγραφα και με πρωτότυπη υπογραφή (από το Τμήμα 

Προσωπικού). 

 3.Πιστοποιητικό Οικογενειακής  Κατάστασης  

4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής  Ταυτότητας 

 5. Εκκαθαριστικό Εφορίας 

6. ΑΜΚΑ 

7. Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο πρώτος δικαιούχος του  

   λογαριασμού πρέπει οπωσδήποτε να είναι ο δικαιούχος της σύνταξης. 
 

8. α) Πιστοποιητικό Στρατολογίας Τύπου Α΄. Για τους άνδρες που έχουν κάνει 

εξαγορά της στρατιωτικής θητείας και η απόφαση εξαγοράς του Γ.Λ.Κ.                             

β) Για όσους έχουν κάνει αίτηση εξαγοράς και δεν έχει εκδοθεί η απόφαση από το 

Γ.Λ.Κ. θα πρέπει να μας ενημερώσετε για τον αριθμό με τον οποίο πρωτοκολλήθηκε 

η σχετική αίτηση(φωτοτυπία) επειδή πρέπει να αναγραφεί στο Δελτίο Ατομικής και 

Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ). 

         9. Σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης για διορισμένους μετά 01-01-83 για το        
χρόνο ασφάλισης στο δημόσιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή στον 
ιδιωτικό τομέα:  

 Βεβαιώσεις από τους αντίστοιχους ασφαλιστικούς φορείς. 

 Αρ. Μητρώου ασφαλιστικού φορέα από επίσημο έγγραφο. 

10. Βεβαίωση καταμέτρησης ενσήμων (από το ΙΚΑ)  

 11. Α.Μ.Α (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου  ΙΚΑ).  

12. Σε περίπτωση που υπάρχει, γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής για 

αναπηρία 67% και άνω του ενδιαφερομένου, ή του/της συζύγου, ή των τέκνων. 

13. Πιστοποιητικό φοίτησης-προόδου των τέκνων, εφόσον είναι έως 24 ετών και 

σπουδάζουν,  από την οικεία σχολή οπού θα αποδεικνύεται η κανονική φοίτησή 

τους και να αναγράφει τα απαιτούμενα εξάμηνα ή έτη φοίτησης. 



14. Σε περίπτωση διαζυγίου: α) Το διαζευκτήριο & β) Δικαστική απόφαση 
επιμέλειας παιδιών αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα. 
 
15. Δικαιολογητικά για τυχόν δάνεια στα οποία να δηλώνεται το ύψος του 
δανείου, η διάρκειά του, η μηνιαία δόση, το υπόλοιπο οφειλής, η λήξη 
παρακράτησης. 
 
16. Υπεύθυνη δήλωση για το χρονικό διάστημα της εκπαιδευτικής άδειας, μετά ή 
άνευ αποδοχών, - ή τις ανακοινώσεις χορήγησης της εκπαιδευτικής άδειας. 
 
17. Έγγραφα που αφορούν στο επίδομα θέσης ευθύνης. 


