
 

 

 

Πιστοποιητικό ζωής (1) OP-E 

Α.  ΓΗΛΩΗ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΝΣΑΞΗ 

Declaration of the Beneficiary of Pension 

 

1. Πποζωπικά ηοισεία/ Personal Information 

 Δπώλπκν/ Surname:   

 Όλνκα/ Forename:  

 Ηκεξνκελία Γέλλεζεο/ Date of Birth:  

 Ταρπδξνκηθή Γηεύζπλζε (Μόληκε θαηνηθία)/ Postal Address (Permanent):   

  

 Αξ. Τειεθώλνπ/ Telephone no.:    

 E-mail:   

 Αξ. Μεηξώνπ IΚΑ-ΔΤΑΜ/ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ Insurance number:    

 ΑΜΚΑ – ΑΦΜ/ AMKA – AFM:    

 Δίδνο Παξνρήο/ Kind of pension: 

  Γήξαηνο/ Old-age  Φεξείαο/ Survivor's – Widow/er’s 

  Αλαπεξίαο/ Invalidity  Οξθαληθή/ Survivor's – Orphan’s 

 

2. Δίναι ηο αναθεπόμενο παπαπάνω ππόζωπο ζηε δωή; Is the aforementioned person in life? 

  NAI / Yes  ΟΦΙ/ No 

       

3. Ο/Η ανωηέπω απεβίωζε ζηιρ     Died on     

  Δπηζπλάπηεηαη ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ/ Α death certificate is attached.  

 

 Ημεπομενία/ Date Τπογπαθή δικαιούσος ζύνηαξερ/ Signature of the beneficiary 

 

 

 

 

Β. ΘΔΩΡΗΗ ΑΠΟ ΔΠΙΗΜΗ ΑΡΥΗ 

Certification by an Official Authority 

 

Π.ρ.: Πξεζβεία θαη Πξνμελείν ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Διιάδνο, Φνξείο Αζθάιηζεο, Σπληάμεωλ & Αζζέλεηαο, 

Οξζόδνμε Δθθιεζία, Γήκνη & Κνηλόηεηεο. 

E.g.: Embassy and Consulate of Hellenic Republic, Insurance Institutes for Pension and Sickness Benefits, 

Orthodox Church, Municipalities and Communities. 

 

Ο/Η ζπληαμηνύρνο είλαη ζηε δωή θαη πξνζθόκηζε: 

The pensioner is in life and has provided: 

 

  Γηαβαηήξην κε αξηζκό   πνπ ηζρύεη κέρξη     

  Passport no   valid till     

  Ταπηόηεηα κε αξηζκό    κε εκεξνκελία έθδνζεο     

  Identification card no    issued on     

 

 Σόπορ/ Place    Ημεπομενία/ Date     

  

 Τπεπεζία/ Institution Τπογπαθή - θπαγίδα/ Signature - Stamp



 

Πιστοποιητικό ζωής (1) OP-E 

Γ. ΠΡΟΘΔΣΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Additional Information 

  

1. Γήλωζε για ηον/ηεν ζύδςγο (εθόζνλ ρνξεγείηαη πξνζαύμεζε ζηε ζύληαμε) 

 Statement concerning the spouse (in case a spouse supplement is granted) 

 Ο/Η ζύδπγνο δεη;/ Is the spouse in life?  NAI / Yes  ΟΦΙ/ No 

 Δάλ λαη, εξγάδεηαη - ζπληαμηνδνηείηαη;/ lf yes, does (s)he work or receive a pension?    

 

2. Γήλωζε για ηα παιδιά για ηα οποία σοπεγείηαι πποζαύξεζε ζηε ζύνηαξε 

Statement in case a child supplement is granted 

 

ΟΝΟΜΑΤΔΠΩΝΥΜΟ  
(Forename – Surname) 

Ηκεξ. Γέλλεζεο/ 
Date of birth 

Βξίζθνληαη ζε ζρνιηθή εθπαίδεπζε/Φνηηνύλ 
ζε αλώηεξεο-αλώηαηεο ζρνιέο; 

Do they study/Are they still in school? 

1.    NAI / Yes            ΟΦΙ/ No 

2.    NAI / Yes            ΟΦΙ/ No 

3.    NAI / Yes            ΟΦΙ/ No 

 
(Παξαθαινύκε λα επηζπλάπηεηαη βεβαίωζε ζπνπδώλ/ A certificate of studies should be attached.) 

 

3. Πλεποθοπίερ για δικαιούσοςρ ζύνηαξερ επιδώνηων 

 Information for persons entitled to a survivor's pension 

 Δάλ είζηε δηθαηνύρνο νξθαληθήο ζύληαμεο θαη ζπλερίδεηε ηηο ζπνπδέο ζαο κεηά ην 18° έηνο ηεο ειηθίαο ζαο ζε 

αλώηεξεο ή αλώηαηεο ζρνιέο ζα πξέπεη λα επηζπλάπηεηε βεβαίωζε ζπνπδώλ. 

If you are entitled to an orphan's pension and attend a higher education or university course after your 18th 

year of age, you should enclose a certificate of studies. 

 Γηα ρήξεο θαη ρήξνπο: Ο/H δηθαηνύρνο μαλαπαληξεύηεθε κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζύληαμεο; 

For widows and widowers: Has the beneficiary been remarried after the pension took effect?  

  NAI / Yes - Δπηζπλάπηεηαη ιεμηαξρηθή πξάμε γάκνπ/ A marriage certificate is attached. 

  ΟΦΙ/ No 

 

4. Πλεπωμή ζύνηαξερ μέζω Πλεπεξοςζίος/ Payment by proxy 

 (γηα όζνπο έρνπλ επηιέμεη απηόλ ηνλ ηξόπν πιεξωκήο/ for those who have chosen this kind of payment.)  

Δπηζπκώ ε ζύληαμε λα ζπλερίζεη λα θαηαβάιιεηαη κέζω ηνπ πιεξεμνπζίνπ κνπ/ I wish my proxy to remain valid.                        

 NAI / Yes  ΟΦΙ/ No 

  

 

ΟΔΗΓΙΕ 

Έσεηε ηην ςποσπέωζη να ζηέλνεηε κάθε σπόνο, από Οκηώβπιο μέσπι Δεκέμβπιο, ηην παπούζα δήλωζη 

ζςμπληπωμένη και θεωπημένη από επίζημη απσή, ζηην παπακάηω διεύθςνζη: 

Πεπιθεπειακό Τποκαηάζηημα ΙΚΑ-ΕΣΑΜ Αθηνών - Σμήμα Πληπυμών ςνηάξευν Καηοίκυν Εξυηεπικού - 

Αγηζιλάος 48 - 10436 Αθήνα 

ή ζηο Υποκαηάζηημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ηηρ πεπιοσήρ πος διαμένει ο πληπεξούζιορ ζαρ. 

ΠΡΟΟΥΗ: Η αναγπαθή τεςδών/ανακπιβών ζηοισείυν ή η μη έγκαιπη αποζηολή ηηρ παπούζαρ δήλυζηρ 

μποπεί να επιθέποςν καθςζηέπηζη ζηην πληπυμή ηηρ ζύνηαξηρ ή και ηη διακοπή ηηρ.  

                                                                    

INSTRUCTIONS 

You are requested to send from October to December each year, this declaration filled in and certified by an official 

authority, to the following address:  

IKA ATHINON - Tmima Pliromon Syntaxeon – 48, Agisilaou Str. - GR 10436 Athens 

in case you have chosen to get paid by proxy, please address to the IKA-ETAM Office of his/her region. 

ATTENTION: False or inaccurate information, or delay in forwarding the present declaration may cause the 

delay or suspension of the payment. 


