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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  

1.  Απονομή σύνταξης λόγω ΓΗΡΑΤΟΣ 

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. 

2. Βεβαίωση του τελευταίου εργοδότη στην οποία να αναφέρονται η 

ιδιότητα, ο χρόνος απασχόλησης και οι αποδοχές του τελευταίου 

12μήνου πριν από το μήνα διακοπής της εργασίας καθώς και αν έχει 

πληρωθεί και ποιο χρονικό διάστημα η εισφορά γάμου (για έμμισθους). 

 
3. Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού εφορίας. 

 
4. Αντίγραφο συνταξιοδοτικής απόφασης Κύριου Φορέα Ασφάλισης όταν 

εκδοθεί. 

 
5. Φωτοαντίγραφα των ενσήμων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ για το χρονικό διάστημα 

που ήσαστε ασφαλισμένη/ος στο Ταμείο μας. 

 
6. Φωτοτυπία σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας με τον αριθμό 

λογαριασμού και το ΙΒΑΝ. 

 
7. Βεβαίωση διακοπής επαγγέλματος από εφορία (για μη έμμισθους). 

8.  Ληξιαρχική πράξη γέννησης παιδιού (για μητέρες ανηλίκων τέκνων). 

9. Το/α σχετικό/α δικαιολογητικό/α για την αναγνώριση χρόνων, όπου 

αυτό προβλέπεται με τις διατάξεις του Ν.3996/11 . 
 

Αρμόδια Υπηρεσία Παροχών 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8221685 (εσωτ.18-19-27) 
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2. Απονομή Σύνταξης λόγω ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 

 

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. 

2. Βεβαίωση του τελευταίου εργοδότη στην οποία να αναφέρονται η 

ιδιότητα, ο χρόνος απασχόλησης και οι αποδοχές του τελευταίου 

12μήνου πριν από το μήνα διακοπής της εργασίας καθώς και αν έχει 

πληρωθεί και ποιο χρονικό διάστημα η εισφορά γάμου (για έμμισθους). 

 
3. Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού εφορίας. 

 
4. Αντίγραφο συνταξιοδοτικής απόφασης Κύριου Φορέα Ασφάλισης όταν 

εκδοθεί. 

 
5. Φωτοαντίγραφα των ενσήμων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ για το χρονικό διάστημα 

που ήσαστε ασφαλισμένη/ος στο Ταμείο μας. 

 
6. Φωτοτυπία σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας με τον αριθμό 

λογαριασμού και το ΙΒΑΝ. 

 
7. Βεβαίωση διακοπής επαγγέλματος από εφορία (για μη έμμισθους). 

8.  Ληξιαρχική πράξη γέννησης παιδιού (για μητέρες ανηλίκων τέκνων). 

9. Το/α σχετικό/α δικαιολογητικό/α για την αναγνώριση χρόνων, όπου 

αυτό προβλέπεται με τις διατάξεις του Ν.3996/11 . 
 

Αρμόδια Υπηρεσία Παροχών 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8221685 (εσωτ.18-19-27) 
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3. Απονομή Σύνταξης λόγω ΘΑΝΑΤΟΥ Ασφαλισμένου 

 

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας όλων των δικαιούχων. Σε 
περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ταυτότητα στα ανήλικα τέκνα, 
ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γέννησης. 

2. Πιστοποιητικό Δήμου πλησιέστερων συγγενών. 

 
3. Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού εφορίας. 

 
4. Πιστοποιητικό Γραμματέα Πρωτοδικών ότι δεν διαλύθηκε και δεν 

ακυρώθηκε ο γάμος από το δικαστήριο. 

 
5. Ληξιαρχική πράξη θανάτου. 

 
6. Ληξιαρχική πράξη γάμου. 

 
7. Βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος φοίτησης του παιδιού σας, σε 

περίπτωση που σπουδάζει. 

8.  Αντίγραφο συνταξιοδοτικής απόφασης Κύριου Φορέα Ασφάλισης 

όταν εκδοθεί. 

9. Φωτοαντίγραφα των ενσήμων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ του/της 

θανόντος/θανούσης για το χρονικό διάστημα που ήταν ασφαλισμένος/η 

στο Ταμείο μας. 

10. Φωτοτυπία σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας με τον αριθμό 

λογαριασμού και το ΙΒΑΝ. 

11. Βεβαίωση διακοπής επαγγέλματος από εφορία (για μη έμμισθους) 

12. Το/α σχετικό/α δικαιολογητικό/α για την αναγνώριση χρόνων, όπου 

αυτό προβλέπεται με τις διατάξεις του Ν.3996/11 
 

Αρμόδια Υπηρεσία Παροχών 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8221685 (εσωτ.18-19-27) 
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4. Απονομή Σύνταξης λόγω ΘΑΝΑΤΟΥ Συνταξιούχου του Ταμείου 

 

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας όλων των δικαιούχων. Σε 
περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ταυτότητα στα ανήλικα τέκνα, 
ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γέννησης. 

2. Πιστοποιητικό Δήμου πλησιέστερων συγγενών. 

 
3. Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού εφορίας. 

 
4. Πιστοποιητικό Γραμματέα Πρωτοδικών ότι δεν διαλύθηκε και δεν 

ακυρώθηκε ο γάμος από το δικαστήριο. 

 
5. Ληξιαρχική πράξη θανάτου. 

 
6. Ληξιαρχική πράξη γάμου. 

 
7. Βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος φοίτησης του παιδιού σας, σε 

περίπτωση που σπουδάζει. 

8.  Φωτοτυπία σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας με τον αριθμό λογαριασμού 

και το ΙΒΑΝ. 
 

Αρμόδια Υπηρεσία Παροχών 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8221685 (εσωτ.18-19-27) 


