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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 Η ζωή μας διαταράσσεται από έκτακτα περιστατικά ενίοτε θλιβερά. 
Πριν από οποιοδήποτε τέτοιο περιστατικό καλόν θα ήταν να προνοούμε και να 
οργανωνόμαστε ώστε τη στιγμή στην οποία υπό το βάρος των γεγονότων είναι 
δύσκολη η αναζήτηση και η συγκέντρωση ουσιωδών θεμάτων της ζωής μας να 
έχουμε έναν «οδηγό».    
 Έναν τέτοιο φιλοδοξεί να παρέχει το παρόν πόνημα προς όλους τους 
ενδιαφερόμενους και σκοπό έχει να διευκολύνει τις όποιες ενέργειες απαιτηθούν 
όταν αυτές καταστούν αναγκαίες.  

Οι ενέργειες που προτείνονται εναπόκεινται στο ενδιαφέρον κάθε 
συναδέλφου και εφόσον αποφασίσει να τις ακολουθήσει οφείλει να 
γνωστοποιήσει τις ενέργειές του, σε όσους έχουν έννομο συμφέρον στις 
συντάξιμες αποδοχές του, καθώς και σε άλλα συγγενικά πρόσωπα κατά την 
κρίση του. 
 Η υλοποίηση ή μη των προτεινομένων είναι απόφαση του καθενός μας 
ξεχωριστά.  

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 

 Η τακτοποίηση είναι το πρωταρχικό βήμα και πρέπει να περιλαμβάνει τα 
παρακάτω προτεινόμενα έγραφα, συγκεντρωμένα σε φάκελο προσωπικής 
επιλογής. 
 

1. Ταυτότητες (Αστυνομική, ΕΑΑΣ, κλπ)  
  Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων των ταυτοτήτων1.  
 

2. Συνταξιοδοτικά Θέματα 
  Πράξη Απονομής Σύνταξης από το ΓΛΚ2 (πρωτότυπη)  
  Πράξη Απονομής Μερίσματος από το ΜΤΣ (πρωτότυπη) 
  Πράξη Απονομής Μερίσματος από το ΕΚΟΕΜΣ (πρωτότυπη) 
  Πράξη Απονομής Βοηθήματος ΕΛΟΑΣ (Εφ’ Απαξ3)  
  Αναλυτικά Φύλλα Σύνταξης/ΜΤΣ/ΕΚΟΕΜΣ (οποιουδήποτε μήνα) 
 

                                            
1. Τα στοιχεία των ταυτοτήτων είναι κρίσιμα για τη διεκπεραίωση κάποιων υποθέσεων. Η δυνατότητα 
άντλησης αυτών των στοιχείων όμως καθίσταται δυσχερής καθώς αυτή παραδίδεται στο γραφείο 
κηδειών που τη δίνει στο ληξιαρχείο του δήμου για την έκδοση της Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου.  
  
2. Το ΓΛΚ αποτελεί τμήμα του ΕΦΚΑ και έτσι θα αναγράφεται σε όλο το κείμενο. 

 
3. Συνήθως δεν απαιτείται αλλά ο φάκελος έχει διττό χαρακτήρα για τον απόστρατο και τους οικείους 
του. 



  

3. Κρατική Ταυτοποίηση 
 Αρχική Χορήγηση ΑΦΜ (από ΚΕΠ) 
 Όνομα Χρήστη και Κωδικός taxisnet4 
 Έντυπα Ε1 και Ε9 
 Πιστοποιητικό ΑΜΚΑ από το https://www.amka.gr/AMKAGR/ 

 

4. Τράπεζες 
 Όνομα τράπεζας, IBAN   
 Όνομα Χρήστη και Κωδικός internet Banking5  
 Ή αν το επιθυμείτε ορίζετε συνδικαιούχους  
 

5. Δικηγόροι – Λογιστές 
 Αναγραφή των δικηγόρων και των λογιστών που αναθέσατε να 
χειρίζονται θέματα που σας αφορούν, με περίληψη των θεμάτων ή παραπομπή 
σε άλλο φάκελο. 
 

6. Τυχόν υπάρχοντα συμβόλαια ακινήτων  
 

7. Διαθήκη 
 Η επιθυμία του καθενός μας για την διανομή των όσων αποκτήσαμε εν 
ζωή είναι προσωπική του υπόθεση. Αν και εφόσον, έχουμε αποφασίσει για την 
παραπάνω διανομή, η σύνταξη διαθήκης θα διευκόλυνε τους κληρονόμους μας 
και θα επιτάχυνε τις όποιες διαδικασίες.  
 Οι τρόποι σύνταξης νόμιμης διαθήκης είναι: 

α. Ιδιόχειρη διαθήκη, συγκεκριμένης δομής, φυλασσόμενη από 
έμπιστο σε εμάς πρόσωπο. 

β. Σε συμβολαιογράφο με κόστος περίπου 150 ευρώ.  
 

8. Ενημέρωση των οικείων μας 
α. Για τις προαναφερόμενες ενέργειές μας. 
β. Για το μνημόνιο της ΕΑΑΣ «Οδηγιών σε Περίπτωση Θανάτου 

ε.α. Αξκού». 
γ. Προφορική ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων για το τι 

κάνουμε στα πρώτα στάδια και που βρίσκουμε το φάκελο με τα 
προαναφερόμενα στοιχεία.

                                            
4. Δεν απαιτείται καθόσον εντός, το πολύ επτά ημερών, αυτόματα ενημερώνεται το μητρώο 

της ΑΑΔΕ και κλειδώνει ο λογαριασμός. 
5. Εφόσον υπάρχει επιθυμία, είναι απαραίτητο γιατί γίνονται συναλλαγές χωρίς κόπο και σε 

ελάχιστο χρόνο. 

https://www.amka.gr/AMKAGR/
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