
                                     

                                ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΗΗ  (2021) 

                         (ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ: 17 ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ – 10 ΜΑΡΣΙΟΤ) 

 
1. Αίτθςθ Παραίτθςθσ-Υπεφκυνθ Διλωςθ (Ηλεκτρονικι υποβολι ςτο gov.gr)  

2. Αίτθςθ για Απονομι Σφνταξθσ (x6 αντίγραφα)  

3. Υπεφκυνθ Διλωςθ (άρκρο 8 Ν. 1599) (x6 αντίγραφα) 

4. Φωτοαντίγραφο Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ (x5 αντίγραφα) 

5. Φωτοαντίγραφο 1θσ ςελίδασ βιβλιαρίου Τράπεηασ Πειραιϊσ (x5 αντίγραφα) 

6. Φωτοαντίγραφο Εκκακαριςτικοφ Σθμειϊματοσ Εφορίασ (x5 αντίγραφα) 

7. Πρόςφατο Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ (x2 αντίγραφα) (εντόσ 6 μθνϊν) 

8. Διαηευκτιριο ςε περίπτωςθ λφςθσ γάμου(x2 αντίγραφα) 

9. Βεβαίωςθ Α.Μ.Κ.Α. (x2 αντίγραφα) (ΑΜΚΑ.gr) 

10. Πιςτοποιθτικό Στρατολογίασ Τφπου Αϋ(εάν πρόκειται  για άνδρα) (x5 αντίγραφα) 

11. Βεβαίωςθ Σπουδϊν Τζκνων (τριτοβάκμια εκπαίδευςθ ζωσ 24 ετϊν) (x5 αντίγραφα) 

12. Βεβαίωςθ εξαγοράσ χρόνου προχπθρεςίασ (άλλα ταμεία, αναγνϊριςθ ςτρατοφ, πλαςματικοφ 

χρόνου ςπουδϊν ι τζκνων κ.λ.π.). Εάν ζχει υποβλθκεί αίτθςθ ςτο Γ.Λ.Κ. ι ςτα Ταμεία, να φζρετε 

τον αρικμό πρωτοκόλλου τθσ αίτθςθσ (x2 αντίγραφα)  

13. Σε περίπτωςθ διοριςμοφ ςτο δθμόςιο με οποιαδιποτε ιδιότθτα μετά τθν 1/1/1983, δικαιολογθτικά 

που να αποδεικνφουν τουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ ςτουσ οποίουσ είχατε εργαςτεί (π.χ. Ι.Κ.Α, ΟΑΕΕ)  

14. Βεβαίωςθ καταμζτρθςθσ ενςιμων Ι.Κ.Α.(εάν ζχει γίνει)(x5 αντίγραφα) ΚΑΙ τα φωτοαντίγραφα των 

καρτελϊν ενςιμων Ι.Κ.Α. (x2 αντίγραφα)  

15. Α.Μ.Α. (Αρικμόσ Μθτρϊου Αςφαλιςμζνου), εφόςον ζχετε προχπθρεςία πριν το διοριςμό ςασ, ι 

επικυμείτε τθν εφαρμογι διαδοχικισ αςφάλιςθσ. (Αναγράφεται και ςτθν καρτζλα ενςιμων) 

16. Βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ προ διοριςμοφ (ωσ αναπλθρωτζσ/τριεσ, ςε κζςεισ ευκφνθσ,  ι ςε 

οποιοδιποτε άλλο φορζα) και οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο αφορά τθ ςυνταξιοδότθςθ (x5 αντ/φα) 

17. Γνωμάτευςθ από τθν Α.Σ.Υ.Ε. ,( Ανωτάτθ Στρατοφ Υγειονομικι Επιτροπι), ι τα ΚΕΠΑ  ι Πρόςφατθ 

Ιατρικι Γνωμάτευςθ από Δθμόςιο Νοςοκομείο του ιδίου, ι μζλουσ τθσ οικογζνειασ (x5 αντίγραφα)  

18. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599 (x2 αντίγραφα)(δείτε τισ οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ εγγράφων) 

19. Ζντυπο Διευκόλυνςθσ (για αναηιτθςθ των ςχετικϊν εγγράφων)  

20. Πιςτοποιθτικό Υπθρεςιακϊν Μεταβολϊν (Βλ. Οδθγίεσ) 

21.  A)Αίτθςθ Παραίτθςθσ ΚΑΙ Β)Αίτθςθ-Διαβιβαςτικό κατάκεςθσ δικαιολ/κϊν (Βλ.πρότυπα εγγράφων) 

      ΕΠΙΠΡΟΘΕΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΗΗ ΜΕΩ ΚΤΠΕ 

(Από τθν επόμενθ τθσ πρϊτθσ εργάςιμθσ μζρα μετά τθν πάροδο του πρϊτου δεκαθμζρου 

 του Φεβρουαρίου ζωσ και τθν 31θ Ιανουαρίου εκάςτου ζτουσ)          

22. Γνωμάτευςθ από τθν Α.Σ.Υ.Ε. – Ανωτάτθ Στρατοφ Υγειονομικι Επιτροπι, ι Πρόςφατθ Ιατρικι 

Γνωμάτευςθ από Δθμόςιο Νοςοκομείο (εάν ο ενδ/μενοσ ςυνταξιοδοτείται για λόγουσ υγείασ) 

23. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599 (εάν ο ενδ/μενοσ ςυνταξιοδοτείται για οικογ/κοφσ ι άλλουσ λόγουσ) 

ΗΜ.:   Όλα τα φωτοαντίγραφα πρζπει να είναι με ςυμπληρωμζνα τα ςτοιχεία 

            και πρωτότυπεσ υπογραφζσ.  

          



 

Ο Δ Η Γ Ι Ε  – Δ Ι Ε Τ Κ Ρ Τ Ν Ι  Ε Ι    Τ Μ Π Η Ρ Ω  Η   Ε Γ Γ Ρ Α Υ Ω Ν: 

1. Η αίτθςθ παραίτθςθσ αποςτζλλεται ΜΟΝΟ  με θλεκτρονικι μορφι (17 Φεβρουαρίου _ 10  
Μαρτίου) ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ gov.gr , 
ακολουκϊντασ τα βιματα τθσ παραγράφου 1 του υπ’αρ. πρωτ: 41410/Ε3/30-03-2020 Επείγον 
εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ.(βλ. αρχικι ςελίδα) και κατόπιν κα αποςτζλλεται θλεκτρονικά ςτθ δ/νςθ 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου τθσ Υπθρεςίασ: mail@dipe-d-athin.att.sch.gr   

ΟΛΑ ΣΑ ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ, ΘΑ ΑΠΟΣΑΛΛΟΤΝ ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟ 
22/03/2021 ΕΩ 29/04/2021, ΚΑΣΟΠΙΝ ΣΗΛΕΥΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ 
ΤΠΑΛΛΗΛΟ. 

2.  Στθν Αίτθςθ για Απονομι Σφνταξθσ ςυμπλθρϊνετε και τον αρικμό κινθτοφ τθλεφϊνου ςασ. 

       Στθν περίπτωςθ Α.Α. (προσ Γ.Λ.Κ), ςε περίπτωςθ αναγνϊριςθσ επιπλζον χρόνου υπθρεςίασ , 
αναγράφετε ςτον κενό: «ζχω υποβάλει ςτο ΓΛΚ, τθν υπ,αρ πρωτ.: ……/..-..-…. Αίτθςθ αναγνϊριςθσ-
εξαγοράσ Στρατιωτικισ Θθτείασ (ι πλαςματικϊν ετϊν ςπουδϊν ι τζκνων)» 

      Στθν περίπτωςθ Α.Β. (εφαρμογι των διατάξεων διαδοχικισ αςφάλειασ), αναγράφετε: ΙΚΑ-
Αναπλθρωτισ/τρια, ή Ιδιωτικι Εκπ/ςθ, ή Ιδιωτικόσ Τομζασ, ή το Φορζα Αςφάλιςθσ (π.χ. Ο.Α.Ε.Ε) και 
ςυμπλθρϊνετε ΝΑΙ ςτο αντίςτοιχο πεδίο δίπλα.  

         3.     Στθν Υπεφκυνθ Διλωςθ διαγράφετε όςα  ΔΕΝ ιςχφουν. 

   18.   Στθν  Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599 ςυμπλθρϊνετε τα κάτωκι: 

           …… δθλϊνω ότι: 

                  Θεμελιϊνω ςυνταξιοδοτικό δικαίωμα βάςει τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ κακϊσ: 

            α)  ζχω ςυμπλθρϊςει τα απαιτοφμενα ζτθ υπθρεςίασ και ζχω τθν απαραίτθτθ θλικία για      

                  πλιρθ ςφνταξθ   ή 

            β)  είχα ςυμπλθρϊςει 25 ζτθ υπθρεςίασ κατά το ζτοσ 2010 (ι 2011, ι 2012) και κατά το 

                  διάςτθμα εκείνο, είχα ανιλικο τζκνο/α  ή 

            γ)  άλλο λόγο κεμελίωςθσ ςυντ/κοφ δικαιϊματοσ (το λόγο) και 

                   Σε περίπτωςθ αναγνϊριςθσ επιπλζον χρόνου υπθρεςίασ  για να ςυμπλθρωκοφν τα   

                   απαραίτθτα για τθ κεμελίωςθ ςυνταξιοδοτικοφ δικαιϊματοσ ζτθ Υπθρεςίασ,  

              Α) ζχω υποβάλει ςτο ΓΛΚ τθν/τισ υπ’αρ. πρωτ: ……/..-..-…. αίτθςθ/ςεισ αναγνϊριςθσ-εξαγοράσ  

                   Στρατιωτικισ Θθτείασ (ι πλαςματικϊν ετϊν ςπουδϊν ι τζκνων), ι 

              Β) ζχω αναγνωριςμζνθ προχπθρεςία από προθγοφμενο Φορζα. (αναλυτικά)  

         20.   Το Πιςτοποιθτικό Υπθρεςιακϊν Μεταβολϊν κα εκδοκεί από τθν Υπθρεςία μασ για όλουσ  

          τουσ υποψιφιουσ ςτισ 31 Αυγοφςτου, εκτόσ εάν κάποιοσ επικυμεί να το χρθςιμοποιιςει για   

          να απευκφνει ερϊτθμα ςτο ΓΛΚ ι ςε εργατολόγο.      

       ΗΜ.: Παρακαλείςτε να ελζγξετε την ιςτοςελίδα τησ Δ/νςησ  πριν  την υποβολή τησ αίτηςησ. 

mailto:mail@dipe-d-athin.att.sch.gr

