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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
 

Έχει προηγηθεί η αίτηση παραίτησης ή η υπεύθυνη δήλωση μέσω του gov.gr που έχει αποσταλεί στην 
υπηρεσία μας και πρωτοκολληθεί το χρονικό διάστημα από 01-02-2023 έως 13-02-2023 

 
 

1. Αίτηση απονομής κύριας και επικουρικών συντάξεων και ασφαλιστικής παροχής προς τα ταμεία 
με πρωτότυπη υπογραφή (x5 – πέντε αιτήσεις με πρωτότυπη υπογραφή) 

 

2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία διαγράφεται ό,τι δεν είναι σωστό στις προτάσεις που περιέχει 
με πρωτότυπη υπογραφή (x5 – πέντε Υπεύθυνες Δηλώσεις με πρωτότυπη υπογραφή) 

3. Έντυπο 1  

4. ΑΜΚΑ 
 

5. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο όψεων. 

6. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης – να αναγράφονται, εκτός των άλλων, η 
οικογενειακή μερίδα, η ημερομηνία (κατά περίπτωση) γάμου-θανάτου συζύγου-διαζυγίου, τα 
παιδιά και η προσωπική τους κατάσταση (έγγαμα, άγαμα). Σε περίπτωση Διαζυγίου: Το 
διαζευκτήριο & Δικαστική απόφαση επιμέλειας παιδιών, αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα ή ενήλικα 
που σπουδάζουν. 

7. Έγγραφο αποδεικτικό του Α.Φ.Μ. (π.χ. 1η σελίδα εκκαθαριστικού εφορίας) 

8. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης όπου αναγράφεται ο ΙΒΑΝ με πρώτο το 
όνομα του αιτούντος, στο οποίο θα κατατίθεται η σύνταξη (οποιαδήποτε τράπεζα επιλογής του 
ενδιαφερόμενου). 

9. Σε περίπτωση που έχετε διοριστεί στο δημόσιο με οποιαδήποτε ιδιότητα μετά την 01/01/1983, 
δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τους ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους είχατε 
εργαστεί(ΙΚΑ/ΟΑΕΕ/ΟΓΑ). 

10. Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (Α.Μ.Α.),εάν υπάρχει.(αναγράφεται πάνω στην καρτέλα των ενσήμων ή 
μπορεί να αναζητηθεί στον ΕΦΚΑ) 

11. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄(μόνο για τους άνδρες). 
 

12. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν κάνει εξαγορά χρόνου (σπουδών, παιδιών, στρατού κλπ.) να μας 
προσκομίσουν τις αποφάσεις εξαγοράς των ταμείων (ΓΛΚ, ΜΤΠΥ κλπ) και το πρωτότυπο παράβολο 
κατάθεσης ποσού. Εαν για την εξαγορά δεν εχει εκδοθεί απόφαση να μας προσκομίσετε τον αριθμό 
πρωτοκόλλου της αίτησης στο ταμείο γιατί πρέπει να αναγραφεί στο Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής  
Κατάστασης (ΔΑΥΚ). 

 

13. Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών για τα παιδιά (μέχρι και το 24ο έτος ηλικίας) από ΑΕΙ ή ΤΕΙ στην 
οποία να αναφέρονται η ημερομηνία πρώτης εγγραφής και η διάρκεια σπουδών - ή - βεβαίωση 
φοίτησης στη Β/θμια Εκπ/ση στην περίπτωση που αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί (για ενήλικα 
παιδιά μέχρι και το 19ο έτος ηλικίας). 

14. Βεβαίωση καταμέτρησης ενσήμων από το ΙΚΑ ή άλλο ασφαλιστικό φορέα ή φωτοαντίγραφα 
των ενσήμων. 

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. Η καταβολή της δόσης των 
δανείων ή η εξόφλησή τους μετά την παραίτηση του εκπαιδευτικού από την υπηρεσία γίνεται κατόπιν 
συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία χορήγησης του δανείου. 

https://dipe-anatol.att.sch.gr/wp-content/uploads/2022/10/1888_24-01-2023_aitisi_aponomis_syntaxis_2022.pdf
https://dipe-anatol.att.sch.gr/wp-content/uploads/2022/10/1888_24-01-2023_yd.pdf
https://dipe-anatol.att.sch.gr/wp-content/uploads/2022/10/1888_24-01-2023_entypo1.pdf
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16. Σε περίπτωση που υπάρχει, γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής για αναπηρία 67% και άνω 
του  ενδιαφερομένου, ή του/της συζύγου, ή των τέκνων. 

 

 

 

 

 ¶      Πριν από την υποβολή αίτησης παραίτησης, σκόπιμο είναι να ενημερώνεστε από τη 
Διεύθυνση Α΄ Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα (πρώην Γενικό Λογιστήριο 
του Κράτους- Κάνιγγος 29, Αθήνα), για το αν θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα και 
συντάξιμη ηλικία, καθώς και ως προς το αν δικαιούστε πλήρη ή μειωμένη σύνταξη 

¶   Σύμφωνα με  το υπ΄αριθμ. πρ. 68556/14-02-2022 έγγραφο του e-ΕΦΚΑ, δεν θα 
πραγματοποιείται περαιτέρω έλεγχος των δικαιολογητικών που αφορούν τη 
συνταξιοδότησή από τους υπαλλήλους των Δ/νσεων Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ 
Δημοσίου Τομέα. 

Κατά συνέπεια σας παρακαλούμε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή συμπλήρωση των 
αιτήσεων Απονομής και Υπεύθυνης Δήλωσης (αρ. 8/ ν. 1599/1986), καθώς επίσης και στην 
ορθή και άμεση κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ώστε στη συνέχεια να 
αποτυπωθούν ορθά από την Υπηρεσία μας στο ηλεκτρονικό σύστημα του Δ.Α.Υ.Κ.  
 


