ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ

1. ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ
• Τέσσερις (4) φωτογραφίες με στολή (B/D) και βαθμό αποστρατείας.
• Βιβλιάρια υγείας ατομικό και μελών οικογενείας.
• Ατομικό δελτίο στρατιωτικής ταυτότητας.
• Κάρτες ΠΟΑ - Θερέτρων (ατομική και μελών).
• Βιβλιάριο Ιματισμού Αξκού-Υπαξκού (ΒΙΜΑΥ).
• Ατομικό δελτίο εισόδου και ΙΧ αυτοκινήτων-μοτό.
2. ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ
• Οκτώ (8) αντίγραφα προεδρικού διατάγματος αποστρατείας
(θεωρημένα στην Κεντρική Γραμματεία της Μονάδας για το ακριβές αντίγραφο).
• Δελτίο προσωρινής ταυτότητας
(αποτελεί και βεβαίωση παράδοσης στρατιωτικού δελτίου ταυτότητας).
• Βεβαίωση παράδοσης βιβλιαρίων νοσηλείας.
• Φύλλο Πορείας για οριστικό τόπο διαμονής.
• Εγκριτική διαταγή μετακίνησης.
• Φωτοτυπίες στρατιωτικής ταυτότητας
(θεωρημένα στην Κεντρική Γραμματεία της Μονάδας για το ακριβές αντίγραφο).
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3. ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
• Φύλλο ελεύθερης αναχώρησης (CLEARANCE).
• Δήλωση μετακίνησης μελών της οικογένειας για τον τόπο οριστικής διαμονής.
• Υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνεται η παραμονή μετά την αποστρατεία για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους σε κατοικία ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη.
• Βεβαίωση σπουδών για παιδιά από 18 έως 24 ετών.
• Μηχανογραφικό δελτίο εφέδρου.
• Δήλωση τόπου διαμονής εφέδρου.
• Αποδεικτικό παραλαβής προεδρικού διατάγματος αποστρατείας.
• Βεβαίωση διαγραφής από την Μονάδα (για το Τμήμα Οικονομικού).
4. ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
• Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης.
• Βεβαίωση σπουδών για παιδιά από 18 έως 24 ετών.
• Υπεύθυνη δήλωση απαγορευτικής διάταξης άρθρου 66 παρ.12 ΝΔ 1400/73.
• Υπεύθυνη δήλωση απογραφικών στοιχείων μερισματούχων προς ΜΤΑ.
• Αίτηση υποβολής συνταξιοδότησης προς ΟΛΚΑ.
• Αίτηση για απονομή μερίσματος προς ΜΤΑ.
• Αίτηση για χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος προς ΤΑΣΑ.
• Δήλωση λογαριασμού κατάθεσης σύνταξης για ΓΛΚ.
• Δήλωση λογαριασμού κατάθεσης μερίσματος για ΜΤΑ.
• Δήλωση λογαριασμού κατάθεσης εφάπαξ βοηθήματος για ΤΑΣΑ.
• Εκδίδονται πέντε (5) ταμιακές βεβαιώσεις.
• Εκδίδονται πέντε (5) φύλλα διακοπής μισθοδοσίας.
• Προσκομίζονται τέσσερις (4) φωτοτυπίες στρατιωτικής ταυτότητας.
• Προσκομίζονται τέσσερα (4) αντίγραφα προεδρικού διατάγματος αποστρατείας.
• Προσκομίζονται δύο (2) φορολογικές ενημερότητες.
• Προσκομίζονται δύο (2) πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης.
• Προσκομίζονται δύο (2) αντίγραφα αριθμού λογαριασμού τραπέζης

5. ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ή ΚΕΠ
• Πιστοποιητικό γέννησης για έκδοση αστυνομικής ταυτότητας.
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πλήρες, σε πενταπλούν (τρία στο ΤΜ.ΟΙΚΟΝ για τον φάκελο
σύνταξης, ένα στον ΟΠΑΔ για την έκδοση βιβλιαρίων υγείας και ένα στην ΕΑΑΑ).
6. ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟ ΕΦΟΡΙΑ ή ΜΕΣΩ INTERNET (ΓΓΠΣ)
• Δύο (2) αντίγραφα φορολογικής ενημερότητας με ένδειξη “για είσπραξη χρημάτων” (για να προσκομιστούν στο ΤΜ.ΟΙΚΟΝ για τον φάκελο σύνταξης).
7. ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ (ΕΑΑΑ)
• Ένα (1) αντίγραφο προεδρικού διατάγματος αποστρατείας.
• Τρεις (3) φωτογραφίες με στολή και βαθμό αποστρατείας για έκδοση ταυτότητας αποστράτου.
• Από μια (1) φωτογραφία έγχρωμη 2,5 cm Χ 2,5 cm των μελών οικογένειας για έκδοση νέων καρτών
ΠΟΑ - Θερέτρων.
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
• Φωτοτυπία αστυνομικών ταυτοτήτων του κάθε μέλους.
8. ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΠΑΔ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΒΝ
• Βεβαίωση παράδοσης βιβλιαρίων νοσηλείας.
• Από μία (1) φωτογραφία αποστράτου (με πολιτικά) και των μελών της οικογενείας.
• Φωτοτυπία αστυνομικών ταυτοτήτων αποστράτου και των μελών της οικογενείας.
• Φωτοτυπία του ΑΜΚΑ αποστράτου και των μελών της οικογενείας.
• Ένα (1) αντίγραφο προεδρικού διατάγματος αποστρατείας.
• Βεβαίωση σπουδών για παιδιά από 18 έως 24 ετών.
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
• Φωτοτυπία Ε1 ή τελευταίου εκκαθαριστικού.(Αποδεικτικό των προστατευόμενων μελών).
• Υπεύθυνες δηλώσεις Ν.1599/86
α. από τον ασφαλιζόμενο ότι τα παιδιά δεν είναι ασφαλισμένα σε άλλο ασφαλιστικό φορέα
β. από την σύζυγο ότι δεν εργάζεται και δεν είναι ασφαλισμένη σε άλλο ασφαλιστικό φορέα.
9. ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΣΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
• Προσωρινό δελτίο ταυτότητας.
• Πιστοποιητικό γέννησης.
• Λογαριασμός ΔΕΚΟ .(Αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας).
• Δύο (2) φωτογραφίες με πολιτικά, τύπου ταυτότητας.
• Μία (1) κενή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86.
10.ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΠΟΡΕΙΑΣ
• Φύλλο Πορείας, θεωρημένο από το Φρουραρχείο του τόπου διαμονής.
• Εγκριτική διαταγή μετακίνησης.
• Ένα (1) αντίγραφο προεδρικού διατάγματος αποστρατείας.
• Φωτοτυπία τελευταίου φακέλου μισθοδοσίας.
• Ταμειακή βεβαίωση.
• Φύλλο διακοπής μισθοδοσίας.
• Βεβαίωση σπουδών για παιδιά από 18 έως 24 ετών.
• Φωτοτυπία Ε9, επικυρωμένη από την εφορία, που αποδεικνύει την ύπαρξη ιδιόκτητης κατοικίας στον
τόπο διαμονής ή φωτοτυπία συμβολαίου, επικυρωμένο από την εφορία, στην περίπτωση ενοικιαζόμενης
κατοικίας στον τόπο διαμονής.
• Φωτοτυπία λογαριασμού ή συμβολαίου παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ) της κατοικίας, που να αναγράφει το όνομα του αποστράτου ή της συζύγου του.
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86.

