
Σ Υ Χ Ν Ε Σ   Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Σ 
 

 

Ι. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 

 

1. Ποια είναι η διαδικασία υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης; 

 

Η αίτηση συνταξιοδότησης υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, με θεώρηση του γνήσιου υπογραφής σας από Δημόσια 

Αρχή ή ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr, απευθείας στο ΤΕΑΥΦΕ – εφόσον 

το ΤΕΑΥΦΕ είναι ο τελευταίος φορέας επικουρικής ασφάλισης. 

Οι σχετικές έντυπες φόρμες είναι διαθέσιμες, στην ιστοσελίδα www.teayfe.gr στην καρτέλα «Χρήσιμα Έντυπα- 

Παροχές Συντάξεων». Η υποβολή γίνεται είτε μέσω αλληλογραφίας (συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονικά στη 

διεύθυνση protocol@teayfe.gr), είτε μέσω κατάθεσης στην έδρα του Ταμείου, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του 

Ταμείου. 

 

Προσοχή: σε περίπτωση υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης (ή οποιασδήποτε άλλης αίτησης) απευθείας στο 

Γραφείο Πρωτοκόλλου, αυτή γίνεται αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο άτομο. 

 

2. Ποια είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλω μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης; 

 

Στην αίτηση συνταξιοδότησης αναφέρονται αναλυτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ανάλογα και με τα πεδία 

που έχουν συμπληρωθεί. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται κατά τη συμπλήρωση της αίτησης συνταξιοδότησης, καθώς 

αυτή επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. 

 

3. Πότε υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης στο Ταμείο; 

 

Η αίτηση συνταξιοδότησης υποβάλλεται στο Ταμείο από τον ενδιαφερόμενο αμέσως μετά τη διακοπή εργασίας ή 

την έλευση αναπηρίας και από τα προστατευόμενα μέλη αμέσως μετά το θάνατο ασφαλισμένου/συνταξιούχου. 

Διευκρινίζεται ότι κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης στο ΤΕΑΥΦΕ δεν απαιτείται η ταυτόχρονη 

προσκόμιση της οριστικής απόφασης του κύριου φορέα ασφάλισης, ωστόσο, είναι απαραίτητη για την 

ικανοποίηση του αιτήματος και την έκδοση σχετικής απόφασης από το Ταμείο. 

 

4. Ήμουν ασφαλισμένος στο ΤΕΑΥΦΕ κατά το παρελθόν και τώρα πρόκειται να συνταξιοδοτηθώ από άλλο 

επικουρικό φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Τι θα συμβεί με το χρόνο ασφάλισής 

μου στο Ταμείο; 

 

 Ο χρόνος που διανύθηκε στην ασφάλιση του ΤΕΑΥΦΕ, συνυπολογίζεται από τον απονέμοντα επικουρικό φορέα στο 

συνολικό χρόνο επικουρικής ασφάλισης, εφόσον ζητηθεί ο συνυπολογισμός του κατά την υποβολή της αίτησης 

συνταξιοδότησης. Το τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης ΤΕΑΥΦΕ, θα αποδοθεί απευθείας στο 

συνταξιούχο από το Ταμείο, εφόσον πρώτα συνταξιοδοτηθεί από το φορέα κύριας ασφάλισης, καθώς και από τον 

απονέμοντα φορέα επικουρικής ασφάλισης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teayfe.gr/
mailto:protocol@teayfe.gr


 

II. ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

 

1. Πόσος χρόνος απαιτείται για την έκδοση απόφασης συνταξιοδότησης; 

 

Άμεσα με την προϋπόθεση της πληρότητας των στοιχείων του συνταξιοδοτικού φακέλου και των απαραίτητων 

προσυνταξιοδοτικών διαδικασιών, όπως, π.χ. οριστική απόφαση συνταξιοδότησης κύριου φορέα ασφάλισης, 

εύρεση διαδοχικού χρόνου ασφάλισης, εξαγορές πλασματικού χρόνου κλπ. 

 

2. Δικαιούμαι προσωρινή σύνταξη; 

 

Σύμφωνα με τις Καταστατικές διατάξεις του Ταμείου, δεν προβλέπεται η χορήγηση προσωρινής σύνταξης. 

 

3. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις απονομής επικουρικής σύνταξης ΤΕΑΥΦΕ; 

 

Το ΤΕΑΥΦΕ εξετάζει αυτοτελώς τη θεμελίωση δικαιώματος επικουρικής – επαγγελματικής σύνταξης, ακολουθώντας 

τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του κύριου φορέα ασφάλισης ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ). 

 

 

 

III. ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ 

 

1. Τι επιπτώσεις έχει στην καταβολή της σύνταξης η ανάληψη εργασίας από τον συνταξιούχο του ΤΕΑΥΦΕ; 

 

Η καταβολή της σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας διακόπτεται εάν ο συνταξιούχος απασχολείται σε εργασία 

ασφαλιστέα στο Ταμείο. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση (μισθωτής εργασίας ή ελεύθερου επαγγέλματος) η 

σύνταξη αναστέλλεται. 

 

IV. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

 

1. Πότε καταβάλλεται η σύνταξη ΤΕΑΥΦΕ; 

 

Η καταβολή των συντάξεων από το Ταμείο γίνεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Στην περίπτωση νέου 

συνταξιούχου, κατά την πρώτη πληρωμή καταβάλλεται το σύνολο των δικαιούμενων αναδρομικών ποσών 

συντάξεων, καθώς και η σύνταξη του τρέχοντος μηνός. 

 

2. Η σύνταξη που λαμβάνω υπόκειται σε κρατήσεις. Ποιες είναι αυτές; 

 

Το βασικό ποσό της σύνταξης που χορηγεί το Ταμείο υπόκειται στις προβλεπόμενες από τις ετήσιες αναλογιστικές 

μελέτες του Ταμείου αναπροσαρμογές (αρ.27 του Καταστατικού) και σε παρακράτηση εισφοράς 6% για 

υγειονομική περίθαλψη υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (αρ.1, παρ.31, Ν.4334/2015). 

 

3. Που μπορώ να βρω τα ενημερωτικά σημειώματα / βεβαιώσεις για φορολογική χρήση που αφορούν στη 

σύνταξή μου; 

 

Τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα των συντάξεων καθώς και οι ετήσιες βεβαιώσεις για φορολογική χρήση, είναι 

διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ταμείου www.teayfe.gr, στην καρτέλα «Εκκαθαριστικά Συντάξεων ΤΕΑΥΦΕ», 

χρησιμοποιώντας τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ. 

 

 

http://www.teayfe.gr/


4. Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου του ΤΕΑΥΦΕ, ποιες είναι οι απαιτούμενες ενέργειες; 

 

α. Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου του Ταμείου, είναι απαραίτητη η υποβολή αίτησης διακοπής της 

σύνταξης, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης θανάτου.  

  

 β. Αν υπάρχει δικαιούχος σύνταξης (χήρος, χήρα, ανήλικα ή ανάπηρα τέκνα), δύναται να υποβληθεί αίτηση 

απονομής σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου. 

 

 γ. Το δικαίωμα απόληψης της σύνταξης λήγει για όλους τους συνταξιούχους κατά το τέλος του μηνός που 

επήλθε ο θάνατος. Σε περίπτωση που η σύνταξη καταβληθεί προτού ενημερωθεί το αντίστοιχο Τμήμα για το 

θάνατο, θα πρέπει ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο πιστώνεται να παραμείνει ανοιχτός για χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον 2 μηνών, προκειμένου να επιστραφεί υπηρεσιακά το ποσό που χορηγήθηκε αχρεώστητα. 

5. Πως μπορώ να αλλάξω τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο κατατίθεται η σύνταξή μου; 

 

Η αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού γίνεται με αποστολή (ή προσκόμιση) απευθείας στο Ταμείο των παρακάτω 

δικαιολογητικών: 

• Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του συνταξιούχου από Δημόσια Αρχή 

(Σημ.: σε περίπτωση που ο συνταξιούχος προσέλθει αυτοπροσώπως στο Ταμείο, συμπληρώνει και υπογράφει τη 

σχετική αίτηση ενώπιον του υπαλλήλου του  Πρωτοκόλλου) και 

• Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου Τραπέζης της επιλογής του, με πρώτο δικαιούχο το 

συνταξιούχο. 

(Σημ.: το ανωτέρω δεν πρέπει να είναι αντίγραφο κίνησης λογαριασμού ή e-banking. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει 

βιβλιάριο θα πρέπει να προσκομίζεται επίσημο έγγραφο από την Τράπεζα, στο οποίο να αποτυπώνονται τα στοιχεία 

λογαριασμού (πρώτος δικαιούχος και ο ειδικός αριθμός ΙΒΑΝ). 

 

6. Σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων (αλλαγή ταυτότητας, διεύθυνσης κατοικίας κ.τ.λ.), πως μπορώ να 

ενημερώσω το Ταμείο; 

 

Η αλλαγή στοιχείων διεύθυνσης κατοικίας, ταυτότητας, τηλεφώνου, κ.τ.λ., γίνεται με αποστολή (ή προσκόμιση) 

απευθείας στο Ταμείο των παρακάτω δικαιολογητικών: 

• Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του συνταξιούχου 

• Φωτοαντίγραφο του αντίστοιχου αποδεικτικού (λογαριασμός ΔΕΚΟ, φωτοαντίγραφο νέου αστυνομικού 

δελτίου ταυτότητας, κ.τ.λ.). 

 

V. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 

 

1. Χορηγούνται έξοδα κηδείας από το ΤΕΑΥΦΕ; 

 

Δεν προβλέπεται η χορήγηση εξόδων κηδείας. 

 

2. Λαμβάνω εξωϊδρυματικό – παραπληγικό επίδομα από τον ΕΦΚΑ. Δικαιούμαι το αντίστοιχο επίδομα και από 

το ΤΕΑΥΦΕ; 

 

Δεν προβλέπεται η χορήγηση εξωϊδρυματικού – παραπληγικού επιδόματος από το Ταμείο. 

 

3. Λαμβάνω επίδομα απόλυτης αναπηρίας από τον ΕΦΚΑ. Δικαιούμαι το αντίστοιχο επίδομα και από το 

ΤΕΑΥΦΕ; 

 

Σύμφωνα με τις Καταστατικές Διατάξεις προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος απόλυτης αναπηρίας, κατόπιν 

υποβολής σχετικού αιτήματος στο Ταμείο και προσκόμισης της αντίστοιχης απόφασης κύριου φορέα. 


