
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤA ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙKA ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ - ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 
8.1 ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ Συνημμ. Ελλείπ. 

8.1.1 Πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ασφαλισμένου από το Δήμο. 
(ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, εφόσον δηλωθεί στην αίτηση η υπηρεσία που πρέπει να απευθυνθεί ο 
Τομέας για την έκδοση του πιστοποιητικού). 

  

8.1.2 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνουν τα εξής : 

Α) Αν συμπίπτει ο χρόνος ασφάλισής τους στο ΕΤΑΑ/ΤΑΝ με τη στρατιωτική υπηρεσία και σε 
καταφατική περίπτωση αν η στρατιωτική υπηρεσία έχει αναγνωριστεί σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό 
(Μόνο για άνδρες). 

  

Β) Αν κατά τη διάρκεια της ασφάλισής τους στο ΕΤΑΑ/ΤΑΝ είναι συνταξιούχοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. 
ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού της Ελλάδας ή του εξωτερικού και σε καταφατική περίπτωση να 
προσκομίσουν αντίγραφο της πράξης απονομής της σύνταξής τους.  

  

Γ) Αν πριν την ασφάλιση στο ΕΤΑΑ/ΤΑΝ πραγματοποιήθηκε ασφάλιση σε οποιοδήποτε άλλο 
ασφαλιστικό οργανισμό ή το δημόσιο. 

  

Δ) Εάν μετά την παραίτησή σας εργάζεστε και εάν ασφαλιστήκατε σε άλλο φορέα και σε καταφατική 
περίπτωση να προσκομίσετε βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού οργανισμού από την οποία να 
προκύπτει η έναρξη της ασφάλισής σας εκεί, ενώ εάν μετά την παραίτησή σας διοριστήκατε αλλού θα 
πρέπει να προσκομίσετε πρακτικό ορκωμοσίας ή βεβαίωση ανάληψης καθηκόντων. 

  

8.2    ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 

8.2.1 Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δικηγορικού Συλλόγου στο οποίο να βεβαιώνονται όλες οι 
μεταβολές (απόφαση διορισμού, ΦΕΚ, ορκοδοσία, εγγραφή στα Μητρώα του Δ.Σ., προαγωγές, 
πειθαρχικές ποινές, μεταθέσεις κ.λ.π.). Επίσης πρέπει να βεβαιώνονται η υποβολή κάθε χρόνο των 
δηλώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά και η κρίση γι' αυτές των 
αρμόδιων Επιτροπών, ο χρόνος της πραγματικής και ενεργούς άσκησης δικηγορίας, ο χρόνος παροχής 
υπηρεσίας που συνεπάγεται αναστολή άσκησης δικηγορίας και ο χρόνος παροχής υπηρεσίας πάγιας 
αντιμισθίας. 
Εφόσον πρόκειται για συνταξιοδότηση πρέπει να αναφέρεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου και η 
ημερομηνία που πρωτοκολλήθηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο η αίτηση παραίτησης, η απόφαση, το 
Φ.Ε.Κ. και η ακριβής ημερομηνία σε άλλες περιπτώσεις διαγραφής. 

  

8.2.2 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνουν τα εξής : 

Α) Αν όλο το διάστημα της Δικηγορίας άσκησαν πραγματική και ενεργό δικηγορία και αν τράπηκαν σε 
έργα ασυμβίβαστα μ' αυτή. 

  

Β) Αν διετέλεσαν σε αναστολή άσκησης της δικηγορίας και σε καταφατική περίπτωση να 
προσκομίσουν πιστοποιητικά αρμόδιων Αρχών για το χρόνο της αναστολής και για το ύψος του 
βασικού μισθού ή της αποζημίωσης ή των εξόδων παράστασης. 

  

Γ) Αν έχουν υπηρετήσει μέχρι σήμερα Δικηγόροι με πάγια αντιμισθία και σε καταφατική περίπτωση να 
προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν αναλυτικά οι 
υπηρεσιακές μεταβολές (ημερομηνία πρόσληψης, εργασιακή σχέση, διάρκεια κλπ) καθώς και οι 
μηνιαίες αποδοχές. 

  

8.3  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ -ΑΜΙΣΘΟΙ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΣ 

8.3.1 Πιστοποιητικό μεταβολών του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το οποίο να βεβαιώνονται όλες οι 
μεταβολές από του αρχικού διορισμού και τυχόν πειθαρχικές ποινές που έχουν επιβληθεί.  
Εφόσον πρόκειται για συνταξιοδότηση να αναφέρεται και η αιτία εξόδου, η δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. 
του διατάγματος ή της απόφασης της απόλυσης ή παραίτησης και η ημερομηνία επίδοσης του 
εγγράφου με το οποίο ανακοινώθηκε το διάταγμα ή η απόφαση απόλυσης ή παραίτησης. 

  

8.3.2 Αντίγραφο επικυρωμένο του πρακτικού ορκοδοσίας, αν δεν έχει υποβληθεί στο Ταμείο.   

8.4  ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ 

8.4.1  Πιστοποιητικό του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το οποίο να βεβαιώνονται όλες οι μεταβολές 
(ορκωμοσία, μεταθέσεις κ.λ.π.) και οι τυχόν πειθαρχικές ποινές που έχουν επιβληθεί.  
Εφόσον πρόκειται για συνταξιοδότηση να αναφέρεται και η αιτία εξόδου, ΦΕΚ του διατάγματος της 
απόλυσης ή παραίτησης και η ημερομηνία επίδοσης του εγγράφου με το οποίο ανακοινώθηκε το 
Διάταγμα ή η απόφαση απόλυσης ή παραίτησης. 

  

8.4.2 Πιστοποιητικό του αρμόδιου Εισαγγελέα ή Ειρηνοδίκη για την πραγματική και αποκλειστική 
άσκηση του επαγγέλματος από της ορκωμοσίας τους και εφεξής. 

  

8.4.3 Αντίγραφο επικυρωμένο του πρακτικού ορκωμοσίας, αν δεν έχει υποβληθεί στο Ταμείο.   



8.4.4 Αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης των βιβλίων τους, επιδόσεων και εκτελέσεων, του αρμόδιου Εισαγγελέα ή 
Ειρηνοδίκη ή Επιθεωρητή του Ταμείου, στην οποία να σημειώνονται: 

α) ο αριθμός των επιδόσεων και εκτελέσεων κάθε χρόνο 

β) αν έχει επικολληθεί κανονικά στα βιβλία εκτελέσεων και επιδόσεων το ένσημο του Ταμείου που αντιστοιχεί σε κάθε 
περίπτωση και ο αριθμός και η ημερομηνία της τελευταίας επίδοσης και εκτέλεσης που έχουν ενεργήσει. 

8.4.5  Υπεύθυνη δήλωση του Ν .1599/86 στην οποία να δηλώνουν αν έχουν διατελέσει και έμμισθοι 
δικαστικοί επιμελητές. 

  

8.5 ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 

8.5.1 Πιστοποιητικό του αρμόδιου Υπουργείου ή της αρμόδιας Αρχής στο οποίο να βεβαιώνονται όλες 
οι μεταβολές ( η ημερομηνία του εγγράφου ανακοίνωσης του διορισμού, η διάρκεια υπηρεσίας, οι 
προαγωγές, οι οικονομικές μεταβολές και οι πειθαρχικές ποινές που τυχόν έχουν επιβληθεί).  
Εφόσον πρόκειται για συνταξιοδότηση να αναφέρεται και η αιτία εξόδου, το Φ.Ε.Κ. του διατάγματος ή 
της απόφασης της απόλυσης ή παραίτησης και η ημερομηνία επίδοσης του εγγράφου με το οποίο 
ανακοινώθηκε το Διάταγμα ή η απόφαση απόλυσης ή παραίτησης. 

  

8.5.2 Νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο της πράξης του Γενικού Λογιστηρίου για απονομή σύνταξης από 
το Δημόσιο και αν δεν εδικαιώθησαν, σχετική βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου. 

  

8.5.3 Βεβαίωση της Υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν αναλυτικά τα ποσά των μηνιαίων 
εισφορών υπέρ του ΤΑΝ, για το τελευταίο εξάμηνο προ της εξόδου τους από την ασφάλιση ή από του 
χρόνου μέχρι του οποίου ζητείται να βεβαιωθεί ο χρόνος ασφάλισης. 

  

8.5.4 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνουν αν κατά τη διάρκεια της ασφάλισής 
τους στο ΤΑΝ είναι ή όχι συνταξιούχοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού 
άμεσα ή έμμεσα. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


