
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

1) Αίτηση απονομής σύνταξης για ΔΕΠ 

2) Υπεύθυνη δήλωση απονομής σύνταξης για ΔΕΠ 

(τα παραπάνω δικαιολογητικά παραλαμβάνονται από το Τμήμα ΔΕΠ με την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος στα χρήσιμα έγγραφα) 

 

3) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (και οι δυο όψεις) 

4) Εφόσον ο/η δικαιούχος επιθυμεί να πιστώνεται η σύνταξη (κύρια, επικουρική) ή το μέρισμά 

του στον τραπεζικό λογαριασμό της μισθοδοσίας του/της, δεν οφείλει καμία ενέργεια.  

Σε περίπτωση που επιθυμεί να πιστώνεται η σύνταξη σε διαφορετικό τραπεζικό λογαριασμό, 

χρειάζεται να μας καταθέσει φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου του τραπεζικού 

λογαριασμού, με πρώτο το όνομά του/της 

5) Ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ (Α.Μ.Α.).  

Υπάρχει η δυνατότητα online εύρεσης του Α.Μ.Α. μέσω του πληροφοριακού συστήματος 

“ΑΤΛΑΣ” [Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης – Ασφαλιστικής Ικανότητας “ΑΤΛΑΣ”]. Στο ασφαλιστικό 

βιογραφικό αναφέρεται ο Α.Μ.Α. . 

O σύνδεσμος  https://www.atlas.gov.gr/ATLAS/Atlas/Login.aspx οδηγεί στο ασφαλιστικό 

βιογραφικό Εθνικού Μητρώου Ασφάλισης ΑΤΛΑΣ. Η πρόσβαση στο ασφαλιστικό βιογραφικό  

γίνεται με τη χρήση κωδικών του TAXIS της ΑΑΔΕ. Απαιτείται η γνώση του Αριθμού Μητρώου 

Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Μ.Κ.Α. (στην αρχική σελίδα του ασφαλιστικού βιογραφικού δίνεται 

η δυνατότητα αναζήτησης του Α.Μ.Κ.Α.).   

6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.  

Δια της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης gov.gr στη διαδρομή  

https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-

oikogeneiakes-katastases υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικού οικογενειακής 

κατάστασης 

7) Εφόσον ο/η δικαιούχος έχει προϋπηρεσία σε δημόσιους φορείς, που έχει αναγνωριστεί από 

το Α.Π.Θ., χρειάζεται να προσκομίσει βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία του φορέα αυτού 

στην οποία να αναφέρεται το χρονικό διάστημα που μισθοδοτήθηκε καθώς και αν έγιναν και 

αποδόθηκαν κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων και αν έγιναν κρατήσεις για 

δικαιώματα εγγραφής υπέρ αυτών 

8) Εφόσον ο/η δικαιούχος έχει προϋπηρεσία εκτός δημοσίου (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κλπ.) χρειάζεται να 

προσκομίσει:  

α) καταμέτρηση ενσήμων από τον ΕΦΚΑ, ή  

β) βεβαιώσεις των φορέων με το σύνολο των προς συνταξιοδότηση ημερών, την ημερομηνία 

έναρξης και λήξης στον φορέα καθώς και τον Α.Μ.  στον φορέα αυτό. 

9) Εφόσον ο/η δικαιούχος λαμβάνει σύνταξη από άλλους φορείς, χρειάζεται να προσκομίσει τη 

συνταξιοδοτική πράξη 

10) Για τα παιδιά των δικαιούχων που είναι φοιτητές ή σπουδαστές, πρόσφατο πιστοποιητικό της 

Σχολής από το οποίο να προκύπτει το έτος της πρώτης εγγραφής και η διάρκεια των σπουδών. 

Για φοιτητές εξωτερικού η βεβαίωση πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένη και 

επικυρωμένη (να φέρει την επισημείωση της Χάγης) 

 

https://www.atlas.gov.gr/ATLAS/Atlas/Login.aspx
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases


Τα δικαιολογητικά (1) και (2) υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μας (διαδρομή : 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ – Διοικητικές Υπηρεσίες, Έγγραφα Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διδακτικού Ερευνητικού 

Προσωπικού – Χρήσιμα έγγραφα). 

Συνιστάται τα δικαιολογητικά (3) έως (10) να κατατεθούν στο Τμήμα ΔΕΠ (κτίριο Διοίκησης  - 6ος 

όροφος – γραφείο 17) όσο το δυνατόν νωρίτερα, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την έγκαιρη 

συμπλήρωση του ηλεκτρονικού Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ). 

Τηλέφωνα επικοινωνίας :  2310 99 7182 (Γκαβού Λέλα)  

2310 997180 (Κνάπεκ Γιώργος) 

2310 99 1389 (Ψαθά Λυδία)  

 

 

  


