
Με στόχο την όσο το δυνατό ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας των συναδέλφων, ετοίμασα 

έναν όσο πιο λεπτομερή οδηγό μπόρεσα για όσους αποστρατεύονται. Ο οδηγός είναι 

προσαρμοσμένος (ονόματα, τηλέφωνα, διευθύνσεις κλπ) στα δικά μου δεδομένα. Καθένας 

μπορεί να βρει τι από όλα χρειάζεται για τον ίδιο και να πράξει αναλόγως. 

Η πρώτη ενέργεια που πρέπει να κάνουμε, όταν μάθουμε μέσω κάποιου γνωστού ότι 

ξεμπερδέψαμε με τη γραφειοκρατία του ΓΕΣ (κρίσεις κλπ) είναι να ενοχλούμε το ΓΕΣ/ΔΙΠΡΟ 

στο τηλέφωνο 2106552151 για να μάθουμε αν υπογράφτηκε το ΦΕΚ από τον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας. Στο ίδιο τηλέφωνο θα μάθουμε αν δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. Το ΦΕΚ μπορούμε να το αναζητήσουμε στη διεύθυνση http://www.et.gr , 

αναζήτηση ΦΕΚ (επιλέγουμε το έτος, τεύχος Γ’, περισσότερα κριτήρια, Λέξεις-Κλειδιά 

βάζουμε το επίθετό μας, ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ και παίρνουμε τα αποτελέσματα. 

Από τη στιγμή που θα βγει το ΦΕΚ είναι θέμα 1-2 ημερών να βγει και η αντίστοιχη ΕΔΥΕΘΑ. 

Θα το μάθετε τηλεφωνώντας στο ίδιο τηλέφωνο, ή στο 2106553036. Η ΕΔΥΕΘΑ θα 

δημοσιευτεί και στο Διαύγεια http://et.diavgeia.gov.gr/ , Υπουργεία, Εθνικής Άμυνας. Εκεί 

ανοίξτε τις τελευταίες δημοσιεύσεις που έχουν υπογραφή Υπουργού και ο τίτλος τους 

ταιριάζει (πχ εγκύκλιος ή κάτι τέτοιο, (όχι δαπάνη χαχαχα)). Την ΕΔΥΕΘΑ την κατεβάζετε και 

την τυπώνετε. 

Από τη στιγμή της δημοσίευσης του ΦΕΚ έχετε ένα μήνα μέχρι να διαγραφείτε (για την 

ακρίβεια διαγράφεστε την επόμενη εργάσιμη από την συμπλήρωση του μήνα) οπότε έχετε 

αρκετό χρόνο για να ετοιμάσετε το χαρτοβασίλειο που απαιτείται. 

Η πρώτη ενέργεια που θα κάνετε είναι να αποστείλετε στο FAX 2106552396 μία υπεύθυνη 

δήλωση που λέει αν ζητάτε τρίμηνες αποδοχές ή όχι (επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το 

2106552343-44 για λεπτομέρειες και για επιβεβαίωση αν έλαβαν το FAX). 

 Την ημέρα της διαγραφής (ή 1-2 μέρες νωρίτερα, συνεννοηθείτε τηλεφωνικά), 

μεταβαίνετε στο Γ’ΣΣ/ΔΙΠΡΟ (τηλ 2310893101), προσκομίζοντας τα παρακάτω: 

 Φωτογραφία Ταυτότητας με πολιτικά (από την τετράδα που βγάλατε) 

 ΒΙΜΑΥ + Μεταλλική Ταυτότητα (μην ανησυχείτε αν χάσατε τη μεταλλική ταυτότητα, 

δε χάθηκε ο κόσμος) 

 3 Χ Φωτογραφίες 6x9 με στολή (με τον αποστρατευτικό βαθμό και μόνο για 

Συνταγματάρχες και πάνω, για τους υπόλοιπους δεν απαιτούνται) 

 Υπεύθυνες Δηλώσεις (για ό,τι χρειαστεί) 

 Ε9 

 Πρόσφατη Μισθοδοσία (αν δεν έχετε παίρνετε από το οικείο ΚΤΣ επιτόπου με μια 

απλή αίτηση) 

 Βιβλιάρια Υγείας όλης της οικογένειας (θα πάρετε δύο βεβαιώσεις ότι τα 

παραδώσατε) 

 Βεβαίωση μη οφειλής από ΚΤΣ ( παίρνετε από το οικείο ΚΤΣ επιτόπου με μια απλή 

αίτηση, ζητήστε δύο βεβαιώσεις)) 

 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (από το Δήμο που είστε εγγεγραμμένος) 

 Πρωτότυπος λογαριασμός της ΔΕΗ στο όνομά σας για το μέρος που θα μείνετε 

μόνιμα, ή σφραγισμένο από την Εφορία ενοικιαστήριο συμβόλαιο. Αυτό το 

τελευταίο είναι καινούρια μόδα, νομίζω δεν αναφέρεται στις οδηγίες στην 

ιστοσελίδα του ΓΕΣ.   

http://www.et.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/


 

 Εκεί θα σας βγάλουν το φύλλο πορείας και την εγκριτική διαταγή για την κίνηση προς 

τον τόπο μόνιμης κατοικίας που θα δηλώσετε. Αυτά δε θα τα πάρετε αυθημερόν, ούτε 

και σας χρειάζονται άμεσα. Θα σας αποσταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που θα 

δηλώσετε σαν μόνιμη διαμονή.  

 

 Αφού τελειώσετε το out-processing παίρνετε από το Διαχειριστή βεβαίωση ότι δεν 

έχετε διαχειριστικές εκκρεμότητες (ζητήστε δύο βεβαιώσεις), παίρνετε προσωρινή 

ταυτότητα, με την οποία και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά πηγαίνετε στο Τ.Α. της 

περιοχής για έκδοση ταυτότητας. Η ταυτότητα βγαίνει σε 15’ περίπου. Αυτά που θα 

χρειαστείτε είναι: 

 Για έκδοση πολιτικής ταυτότητας 

 Φωτογραφίες Ταυτότητας με πολιτικά (νομίζω χρειάζονται δύο αλλά ούτως ή 

άλλως βγαίνουν σε τετράδα) 

 ΕΔΥΕΘΑ Αποστρατείας 

 Ληξιαρχική Πράξη Γάμου (Αν έχετε παντρευτεί αλλού, θα την πάρετε μέσω του 

ΚΕΠ της περιοχής σας με FAX -δε χρειάζεται πρωτότυπη-SOS έχει ισχύ ΜΙΑ (1) 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ) 

 Πιστοποιητικό Γεννήσεως (από το Δήμο σας) 

 Βεβαίωση για ομάδα αίματος από Δημόσιο Νοσοκομείο με κόστος €4,49 (Στην 

ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ αναφέρεται ως προαιρετική η αναγραφή της ομάδας 

αίματος στην ταυτότητα. Έχει τύχει όμως σε συνάδελφο πέρυσι το καλοκαίρι να 

μην του εκδίδουν ταυτότητα χωρίς αυτή τη βεβαίωση). 

 Υπόψη ότι ταυτότητα θα εκδώσετε στον τόπο που υπηρετούσατε και όχι στον 

τόπο μόνιμης διαμονής (εκτός βέβαια αν συμπίπτουν). Γι’ αυτό το λόγο καλό 

είναι να έχετε μαζί σας κάτι (απόδειξη πληρωμής ΔΕΚΟ, ενοικιαστήριο κλπ) 

μήπως σας χρειαστεί στην Ασφάλεια (δε νομίζω αλλά καλού κακού…). 

Προσωπικά δε μου ζητήθηκε κάτι τέτοιο.  

 

 Έχετε ξεμπερδέψει και είστε έτοιμοι να κατηφορίσετε για Αθήνα για τα περαιτέρω. 

Αν έχετε χρόνο, μπορείτε να μεταβείτε στα γραφεία του ΟΠΑΔ και να βγάλετε βιβλιάρια 

υγείας για εσάς και την οικογένειά σας (δείτε λεπτομέρειες παρακάτω). Ενδεικτικά για 

τη Θεσσαλονίκη τα γραφεία του ΟΠΑΔ είναι στην Καζαντζάκη 4, ΤΚ 54627, 

Θεσσαλονίκη, κοντά στα Δικαστήρια. Όλοι οι υπάλληλοι εκεί είναι ιδιαίτερα 

εξυπηρετικοί, εγώ ξεμπέρδεψα σε μισή ώρα (έβγαλα Βιβλιάρια Υγείας και Κάρτες 

Υγείας για το Εξωτερικό για τέσσερα άτομα). Μπορείτε βέβαια και αργότερα, δεν είναι 

κάτι βιαστικό… Το δικό σας βιβλιάριο χρειάζεται ακόμη μία σφραγίδα από τον ΟΠΑΔ η 

οποία μπαίνει όταν βγει η συνταξιοδοτική πράξη (μόλις βγει η συνταξιοδοτική πράξη 

χρειάζεται μία ακόμη επίσκεψη στον ΟΠΑΔ)    

 

 Για να προχωρήσει η διαδικασία στην Αθήνα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει 

εκδοθεί Φύλλο Διακοπής Μισθοδοσίας (ΦΔΜ) (από ΟΛΚΕΣ νομίζω). Αυτό μπορεί να 

καθυστερήσει μερικές μέρες. Για να μάθετε αν εκδόθηκε τηλεφωνείτε στο 2106552839. 

Καλό είναι να ενοχλήσετε πριν την ημερομηνία διαγραφής για να μάθετε που βρίσκεται 

η όλη διαδικασία. Χωρίς αυτό δε μπορείτε να προχωρήσετε, οπότε μην κατεβαίνετε 

άσκοπα στην Αθήνα. 



 

 Όταν κατεβείτε Αθήνα, μεταβαίνετε στο ΓΕΣ/ΔΟΙ ((ισόγειο) αριθμός 26Α και 66, τηλ. 

2106552342, 2106552343, 2106552344 και  2106552538, FAX 2106552396), όπου και 

προσκομίζετε τα παρακάτω: 

 Δικαιολογητικά για τη σύνταξη 

 Βεβαίωση από τη ΔΥΓ/ΓΕΣ ή από τη Μονάδα ότι παραδώσατε τα Βιβλιάρια 

Νοσηλείας τα δικά σας και των  μελών της οικογένειάς σας (η μία βεβαίωση 

από τις δύο που θα σας έχουν δοθεί). 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρέπει να το έχετε πάρει από το 

Δήμο σας). 

 Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου καταθέσεων, οποιασδήποτε 

Τράπεζας, για κατάθεση της σύνταξης (χωρίς επικύρωση, απλά να είστε ο 

πρώτος δικαιούχος) 

 Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (χωρίς επικύρωση) 

 Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας ή φωτοαντίγραφο του 

εκκαθαριστικού Εφορίας του σημείου εκείνου που αναγράφεται το 

Ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ (Αριθ. Φορολ. Μητρώου) σας. 

 Βεβαίωση μη οφειλής από ΚΤΣ (η μία από τις δύο που σας δόθηκε) 

 Βεβαίωση Διαχειριστικών Εκκρεμοτήτων από Δχση Υλικού  (η μία από τις δύο 

που σας δόθηκε) 

 Δικαιολογητικά για τη Λήψη Μερίσματος του ΜΤΣ και Οικονομικής Ενίσχυσης 

από τον ΕΚΟΕΜΣ 

 Προσκόμιση στο ΜΤΣ της πράξης συνταξιοδοτήσεως δεν απαιτείται. 

Αποστέλλεται από το Υπ. Οικονομικών/ΓΛΚ 

 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (από το Δήμο σας) 

 Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου οποιασδήποτε τράπεζας (χωρίς επικύρωση, απλά 

να είστε ο πρώτος δικαιούχος) 

 Δικαιολογητικά για την Καταβολή του Εφάπαξ Βοηθήματος από το ΕΛ-ΜΤΣ 

 Βεβαίωση Μονάδας ότι δεν αφήσατε Οικονομική και Διαχειριστική 

εκκρεμότητα (αυτά που πήρατε εις διπλούν) 

 Πρόσφατο Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας, με την ένδειξη, «για 

είσπραξη χρημάτων», εις διπλούν (θα το έχετε πάρει από τη ΔΟΥ σας) 

 Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου Γενικής Τράπεζας (χωρίς επικύρωση, απλά να είστε 

ο πρώτος δικαιούχος) 

 ΕΔΥΕΘΑ αποστρατείας 

 Από αυτό γραφείο πρέπει να πάρετε πρόχειρο υπολογισμό σύνταξης για 

αποδέσμευση ΕΦΑΠΑΞ από το ΤΠΔ (ισχύσει για όσους έχουν δάνειο από το ΤΠΔ).  

 Αφού συμπληρώσετε ότι χαρτί σας ζητηθεί εκεί, έχετε τελειώσει από το ΓΕΣ. 

 

  Σειρά έχει το ΤΠΔ γραφείο 218 (Ακαδημίας 40, ΑΘΗΝΑ 101 74, Τηλ. Κέντρο : 

213.21.16.100, Fax: 210.36.09.545. 

  Στο ΤΠΔ μεταβαίνετε για δύο λόγους: 

 Για αποδέσμευση του ΕΦΑΠΑΞ. 

 Για αναστολή πληρωμής των δόσεων μέχρι να αρχίσετε να λαμβάνετε σύνταξη. 

(ΣΟΣ αυτό δεν ισχύει πια, ίσως αργότερα να υπάρξει πάλι τέτοια ρύθμιση) 

 Τα δικαιολογητικά είναι: 



 ΕΔΥΕΘΑ αποστρατείας για διακοπή πληρωμής δόσεων 

 Πρόχειρο υπολογισμό σύνταξης για αποδέσμευση ΕΦΑΠΑΞ (την πήρατε 

από ΓΕΣ/ΔΟΙ) 

 Από το ΤΠΔ η Πράξη Αποδέσμευσης ΕΦΑΠΑΞ θα  αποσταλεί υπηρεσιακά 

στο ΜΤΣ (ΤΑΣ) και θα κοινοποιηθεί και σε εσάς περίπου 2 μήνες μετά την 

αίτησή σας. Λεπτομέρειες για την πορεία της αποδέσμευσης μπορείτε να 

μάθετε από το ΤΠΔ (τηλ. 2132116286 - 2132116294). Οπλιστείτε με 

τεράστια υπομονή μέχρι να απαντήσουν στο τηλέφωνο όχι γιατί δε θέλουν 

αλλά λόγω φόρτου εργασίας. 

 

  Επόμενος σταθμός το ΜΤΣ 
  ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Οδός Κολοκοτρώνη 13, Αθήνα, Τ.Κ. 10562 

 Ώρες κοινού: 8:00 - 14:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες, σε όλες τις Δνσεις εκτός 

της Δνσης Παροχών. Η Δνση Παροχών εξυπηρετεί κάθε Τρίτη, Τετάρτη και 

Πέμπτη 11:00 - 14:00. Τηλεφωνική Επικοινωνία: Τηλ.Κέντρο: +30 210 3313020 

έως 29 Fax: +30 210 3233375 

 Θα προσκομίσετε τα χαρτιά που σας έδωσαν από το ΓΕΣ και αφορούν το 

ΕΦΑΠΑΞ. Τα υπόλοιπα έρχονται υπηρεσιακά 

 Τελειώσατε και από Αθήνα. Καλή επιστροφή στο σπίτι σας. 

 

 Με την επιστροφή στο σπίτι σας. 

 Πιθανόν να έχει έρθει το Φύλλο Πορείας και η εγκριτική διαταγή. Αν ναι, πηγαίνετε 

στο Φρουραρχείο για θεώρηση του ΦΠ και μετά στο Ταμείο όπως κάνουμε με τα 

έξοδα μεταθέσεως. Θα χρειαστείτε Ε9 (ή τίτλο ιδιοκτησίας ή κάτι τέτοιο) για να 

αποδείξετε ότι μένετε μόνιμα εκεί. Σύμφωνα με πρόσφατη διαταγή του ΓΕΣ (δεν 

έχω πρόχειρη τη σχετική, αναζητήστε την…) μπορείτε να υποβάλετε και μηδενικό 

ενοικιαστήριο, αρκεί να είναι θεωρημένο από τη ΔΟΥ. 

 Αφού πήρατε και τα έξοδα μετάθεσης-εγκατάστασης, απομένει να εκδώσετε 

βιβλιάρια υγείας για εσάς και τα μέλη της οικογενείας σας (αν δεν το κάνατε ήδη). 

Αυτά εκδίδονται αμέσως στις κατά τόπους Νομαρχίες (ΟΠΑΔ). Τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά είναι: 

 ΕΔΥΕΘΑ αποστρατείας 

 Βεβαίωση παράδοσης των βιβλιαρίων νοσηλείας του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ (μία από αυτές 

που πήρατε από τη Μονάδα σας) 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του στρκού  συνταξιούχου (από το 

Δήμο σας, σε εμένα δε ζητήθηκε) 

 Έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους του στρκού 

συνταξιούχου, στην οποία θα αναφέρονται όλα τα προς ασφάλιση μέλη (σε 

εμένα δε ζητήθηκε) 

 2 φωτογραφίες, τύπου ταυτότητας, για κάθε ασφαλισμένο 

 Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86 του στρκού συνταξιούχου, η οποία 

συμπληρώνεται στην οικεία ΥΠΑΔ 

 Βεβαίωση ΑΜΚΑ για κάθε ένα από τα μέλη που θα ασφαλιστούν. Η βεβαίωση 

χορηγείται από το ΚΕΠ, με την επίδειξη της Ταυτότητας. Η διαδικασία 

επιταχύνεται αν έχετε μαζί σας εκτυπωμένους τους ΑΜΚΑ 



https://www.amka.gr/AMKAGR/ . (σε εμένα δε ζητήθηκε, απλά μου ζητήθηκαν 

οι αριθμοί ΑΜΚΑ) 

 Τα βιβλιάρια θεωρούνται επιτόπου οπότε δε χρειάζονται άλλη θεώρηση για το 

τρέχον έτος.  

 Τα βιβλιάρια των μελών της οικογένειας είναι ΟΚ. Το δικό σας βιβλιάριο 

χρειάζεται ακόμη μία σφραγίδα από τον ΟΠΑΔ η οποία μπαίνει όταν βγει η 

συνταξιοδοτική πράξη (μόλις βγει η συνταξιοδοτική πράξη χρειάζεται μία 

ακόμη επίσκεψη στον ΟΠΑΔ) 

 

 Καλοφάγωτα!!!!!!!!!!!!!! 

 

 Έκανα έναν πρόχειρο υπολογισμό για τα δικαιολογητικά που θα 

χρειαστείτε. Δεν είναι 100% πλήρης, μπορεί να έχω χάσει το μέτρημα ή να 

έχω ξεχάσει κάποια τελείως. 

 

 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

 Έξι (6) Φωτογραφίες Ταυτότητας με πολιτικά 

 3 Χ Φωτογραφίες 6x9 με στολή 

 Πέντε (5) ΕΔΥΕΘΑ Αποστρατείας 

 Μία (1) Ληξιαρχική Πράξη Γάμου (από ΚΕΠ) 

 Ένα (1) Πιστοποιητικό Γεννήσεως (από Δήμο) 

 Τέσσερα (4) Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης (από Δήμο) 

 Δύο (2) Ε9 

 Μία (1) Βεβαίωση για ομάδα αίματος 

 Το ΒΙΜΑΥ 

 Η Μεταλλική Ταυτότητα 

 Μερικές Υπεύθυνες Δηλώσεις (για ό,τι χρειαστεί) 

 Πρόσφατη Μισθοδοσία 

 Δύο (2) Βεβαιώσεις Παράδοσης Βιβλιαρίων Υγείας όλης της οικογένειας 

 Δύο (2) Βεβαιώσεις μη οφειλής από ΚΤΣ 

 Δύο (2) Βεβαιώσεις της Μονάδας ότι δεν έχω Διαχειριστική εκκρεμότητα 

 Πρωτότυπος λογαριασμός της ΔΕΗ στο όνομά σας για το μέρος που θα μείνετε 

μόνιμα, ή σφραγισμένο από την Εφορία ενοικιαστήριο συμβόλαιο 

 Φύλλο Πορείας 

 Τρία Φωτοαντίγραφα πρώτης σελίδας βιβλιαρίου καταθέσεων, οποιασδήποτε 

Τράπεζας, για κατάθεση της σύνταξης (χωρίς επικύρωση) 

 Τρία Φωτοαντίγραφα πρώτης σελίδας βιβλιαρίου καταθέσεων Γενικής 

Τράπεζας, για κατάθεση της σύνταξης (χωρίς επικύρωση) 

 Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (χωρίς επικύρωση) 

 Τρία (3) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας ή φωτοαντίγραφα του 

εκκαθαριστικού Εφορίας του σημείου εκείνου που αναγράφεται το 

Ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ (Αριθ. Φορολ. Μητρώου) του ενδιαφερομένου 

 Βεβαίωση Διαχειριστικών Εκκρεμοτήτων από Δχση Υλικού 

 Πρόχειρος υπολογισμός σύνταξης για αποδέσμευση ΕΦΑΠΑΞ από το ΤΠΔ 

 Πράξη Αποδέσμευσης ΕΦΑΠΑΞ για υποβολή στο ΜΤΣ 

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


 Ένα (1) Έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους του στρκού 

συνταξιούχου 

 Από δύο (2) φωτογραφίες, τύπου ταυτότητας, για σύζυγο και παιδιά 


