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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (Κύρια ασφάλιση) 

1.Η αίτηση του ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ συμπληρωμένη.  
2.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.    
3.Πιστοποιητικό Λιμενικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία διακοπής του 
επαγγέλματος. 
4.Αν είστε πράκτορας τουρισμού ή μετανάστευσης, βεβαίωση του ΕΟΤ ή του Υπουργείου 
Εσωτερικών, από την οποία να προκύπτει η διακοπή του επαγγέλματος και η ημερομηνία λύσεως 
της ατομικής ή εταιρικής άδειας (ανάκληση αδείας). 
 5.Για τους εκπροσώπους εταιρειών Ν 89/67, βεβαίωση ΥΕΝ περί διακοπής της εκπροσώπησης και 
από ποιόν αντικαταστάθηκαν. 
 6.Για τους έχοντας συστήσει εταιρεία, θεωρημένο αντίγραφο (από Πρωτοδικείο) τροποποίησης ή 
διάλυσης Καταστατικού, από όπου να προκύπτει η ημερομηνία αποχώρησης τους. 
 7.Υπεύθυνη δήλωση Ν 1599/86, στην οποία να αναφέρετε σε ποιες επιχειρήσεις απασχοληθήκατε, 
το αντικείμενο των οποίων ασφαλίζεται στο ΤΑΝΠΥ, μέχρι την υποβολή της αίτησης 
συνταξιοδότησης. 
 8.Υπεύθυνη δήλωση Ν 1599/86, στην οποία να αναφέρετε αν εργάζεσθε. Αν ναι, αναφέρατε το 
Ταμείο, στο οποίο ασφαλίζεστε για την εργασία αυτή και από πότε, επίσης ότι υποχρεούστε στο 
μέλλον, αν αναλάβετε εργασία, να το δηλώσετε στο ΤΑΝΠΥ.   
  9.Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας. 
 10.Αν έχετε σύζυγο, η οποία δεν εργάζεται και δεν συνταξιοδοτείται και ο γάμος σας δεν έχει λυθεί 
με δικαστική απόφαση, για να πάρετε προσαύξηση στην σύνταξή σας, απαιτείται πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης και γάμου. 
11.Αν έχετε παιδιά άγαμα κάτω των 18 ετών, και το επίδομα τέκνων δεν λαμβάνεται από τον έτερο 
των συζύγων, αν είναι συνταξιούχος, απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή 
ληξιαρχικές πράξεις γέννησης. 
 12.Αν έχετε παιδιά άνω των 18 ετών, αλλά είναι ανίκανα προς εργασία και η ανικανότητα τους 
αυτή χρονολογείται πριν από το 18ο έτος της ηλικίας τους, απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής  
κατάστασης  και πιστοποιητικό ανικανότητας. 
13.Αν έχετε παιδιά άγαμα πάνω από 18 ετών και μέχρι 24, τα οποία σπουδάζουν σε ΑΕΙ εσωτερικού 
ή εξωτερικού, ΤΕΙ, ΙΕΚ ιδιωτικά ή δημόσια και δεν εργάζονται, απαιτείται πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό σπουδών (θα προσκομίζεται στην αρχή κάθε σχολικού 
έτους μέχρι να αποφοιτήσουν. Σε αντίθετη περίπτωση, το επίδομα θα διακόπτεται). 
14. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας λογαριασμού τραπέζης(ΙΒΑΝ).(Πρώτο όνομα του 
ασφαλισμένου) 
15.  A.M.K.A. 
Παρατήρηση: Ο ασφ/νος μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία που θα του γνωστοποιηθεί η 
οφειλή είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει εφάπαξ το ποσό, άλλως θεωρείται ληξιπρόθεσμο το 
σύνολο της οφειλής. Στην περίπτωση αυτή η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται μετά την 
εξόφληση της οφειλής.  
Σημ : Τα φωτοαντίγραφα επικυρώνονται από το ΤΑΝΠΥ, εφόσον έχετε το πρωτότυπο. 

Εφόσον επιθυμείτε  αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών από την υπηρεσία, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 
του Ν 3242/2004 ,συμπληρώστε ότι σας ενδιαφέρει στην επισυναπτόμενη σελίδα της αίτησης.  
Παρακαλούμε μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά να έχετε μαζί σας και το βιβλιάριο ασθενείας 
του ΟΑΕΕ. 
  
ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ: 
Αίτηση, με την οποία να μας ζητείται παραπεμπτικό για εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή  ΚΕ.Π.Α. για 
διαπίστωση της αναπηρίας σας. 
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