
 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ -  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

 

 
- Η συμπλήρωση της αίτησης να γίνει ΜΟΝΟ με κεφαλαία. 
- Η ημερομηνία γέννησης να γίνει με 8 αριθμούς (π.χ.03/09/1960). 
- Σε περίπτωση μεταβολής κάποιου στοιχείου, ΜΕΤΑ την αρχική αίτηση, συμπληρώνεται νέα ΜΟΝΟ με τα 
στοιχεία που έχουν μεταβληθεί και τον Αριθμό Μητρώου του κυρίως μέλους. Τότε σημειώνουμε ΝΑΙ στο 
πεδίο «Μεταβολή» (πρώτη σελίδα, πάνω δεξιά). 

- Τα συμπληρωματικά στοιχεία κυρίως μέλους συμβάλλουν στην αρτιότερη εκπόνηση αναλογιστικών 
μελετών προς την κατεύθυνση της μελλοντικής επέκτασης των παροχών του Ταμείου. Ειδικότερα, ως 
προς το «Έτος Πρόσληψης στον σημερινό Εργοδότη» είναι το έτος διορισμού στον φορέα απασχόλησης 
π.χ. στο Υπουργείο Οικονομικών ή στον φορέα δημοσίου από όπου αργότερα έγινε μετάταξη στο Υπ. 
Οικονομικών, ενώ ως προς το «Έτος Πρώτης Υπαγωγής σε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Κύριας 
Συνταξιοδότησης» είναι το έτος που για πρώτη φορά έχουμε υπαγωγή σε τέτοιο φορέα. π.χ. Διορισμός 
στο Υπ. Οικονομικών το έτος 1987, αλλά προηγούμενα υπήρχε πρόσληψη το 1980 σε ιδιωτική 
επιχείρηση (ΙΚΑ), τότε θα δηλωθεί το 1980 εδώ και το 1987 στο προηγούμενο τετράγωνο. 

- Πίνακας Α. ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ: Μετά την τελευταία τροποποίηση του 
Καταστατικού (Ιανουάριος 2019) ενεργοποιήθηκε ο Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών προς όφελος των 
ασφαλισμένων.  Η υπαγωγή στον Κλάδο Σύνταξης είναι υποχρεωτική. Επομένως θα πρέπει απαραίτητα 
να συμπληρωθούν τα πεδία στον συγκεκριμένο πίνακα. 

- Πίνακας Β1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: Τα βασικά στοιχεία συζύγου συμπληρώνονται ΜΟΝΟ στην περίπτωση 
που ο/η σύζυγος ΔΕΝ είναι δικαιούχος σαν κυρίως μέλος του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ. Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος 
ΕΙΝΑΙ δικαιούχος σαν κυρίως μέλος στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, τότε θα πρέπει να συμπληρωθούν ΜΟΝΟ τα 
στοιχεία Μισθοδοσίας του/της Συζύγου. Τα λοιπά στοιχεία συζύγου (π.χ. ονοματεπώνυμο κ.λπ.) θα 
αναγράφονται στην αίτηση ένταξης του/της συζύγου ως κυρίως μέλους. 

- Πίνακας Β3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ: Θα συμπληρωθούν τα στοιχεία των τέκνων ηλικίας έως και 25 ετών ή 
ανεξαρτήτως ηλικίας με αναπηρία 67% και άνω.  Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι 
είναι δικαιούχοι ως κυρίως μέλη, τότε τα στοιχεία των μεταξύ τους τέκνων που είναι εξαρτώμενα μέλη 
του Ταμείου, θα πρέπει να συμπληρώνονται μόνο σε μία από τις αιτήσεις του πατέρα κυρίως μέλους ή 
της μητέρας κυρίως μέλους (κατ’ επιλογή). 

  

Η υποβολή της αίτησης θα γίνεται στην έδρα του Ταμείου αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή 
(ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, Ακαδημίας 76, ΤΚ 10678, Αθήνα, 6 όροφος, γραφείο 5) 

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής (teaypoik@gmail.com) θα πρέπει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών να 
ακολουθήσει η αποστολή της ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή. 

Παρακαλούμε πολύ αποφύγετε τη συρραφή των εγγράφων με συρραπτικό, χρησιμοποιήστε μόνο συνδετήρα. 


