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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 
 ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ - Ο.Α.Ε.Ε.  

ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
ΚΑΙ ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

 
Σας ενημερώνουμε ότι ο Ο.Α.Ε.Ε.- Περιφερειακή Διεύθυνση του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών στα 
πλαίσια της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 40 του Ν.3863/2010, θα προχωρήσει στην αλλαγή του τρόπου 
πληρωμής των συντάξεων, τις οποίες, εφ’ εξής, θα καταβάλλει με πίστωση Τραπεζικού λογαριασμού ή 
λογαριασμού που θα τηρείται στα ΕΛ.ΤΑ. (μέσω της ΔΙΑΣ Α.Ε.)  
Υποχρέωση απογραφής έχουν όλοι οι συνταξιούχοι του Τομέα και η απογραφή θα πραγματοποιηθεί με  
υποχρεωτική ταυτοπρόσωπη, φυσική παρουσία του συνταξιούχου στο Πιστωτικό Ίδρυμα (Τράπεζα) ή 
ΕΛ.ΤΑ., όπου επιθυμεί να πιστώνεται η σύνταξη του.   
Οι συνταξιούχοι οι οποίοι δεν έχουν καθόλου Λογαριασμό Τράπεζας (IBAN) ή επιθυμούν να τον αλλάξουν, πρέπει 
να προσέλθουν σε υποκατάστημα συμμετέχουσας στο Διατραπεζικό Σύστημα   Τράπεζας ή σε υποκατάστημα των 
ΕΛ.ΤΑ. με το συνημμένο «ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», για να ανοίξουν 
τον νέο λογαριασμό.  

ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΔΗΛΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΑΠΟΓΡΑΦΗ) 

 
1. Προκειμένου να απογραφείτε και να ανοίξετε λογαριασμό σε Τράπεζα ή στα ΕΛ.ΤΑ., ή να δηλώσετε αυτόν που 
ήδη έχετε, πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά τα στοιχεία σας που έχουν εκτυπωθεί στο «ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ» και 
να το καταθέσετε από 01-02-2013 έως15-02-2013 στο Κατάστημα της Τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ. που θα επιλέξετε 

από τον κατάλογο Τραπεζών, που σας αναφέρουμε στο «ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ». 
Αν κάποιο από τα στοιχεία που ήδη αναγράφονται στο Απογραφικό Δελτίο δεν συμφωνεί με τα πραγματικά σας 
στοιχεία ή έχει αλλάξει, παρακαλούμε, αφού το διαγράψετε, να συμπληρώσετε το σωστό δίπλα στο αντίστοιχο 
πεδίο και να ενημερώσετε ΑΜΕΣΑ την Τράπεζα της επιλογής σας και τον Ο.Α.Ε.Ε. - Περιφερειακή Διεύθυνση του 
Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (τηλ. : 210 3252831 - εσωτ. : 2,4,5 / fax : 210 3245880,210 3211876). 
 
2. Κατά την κατάθεση του Απογραφικού σας Δελτίου, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχετε μαζί σας : 
α) Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο 
β) Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος, ή βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. Αν δεν διαθέτετε 

Α.Φ.Μ., θα πρέπει να απευθυνθείτε στη Δ.Ο.Υ. που υπάγεστε, για να λάβετε βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. 
γ) Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (κάρτα 
κοινωνικής ασφάλισης ή βιβλιάριο υγείας ή επιστολή γνωστοποίησης). Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε Α.Μ.Κ.Α., 
θα πρέπει να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κ.Ε.Π για την απόκτηση του. 
δ) Το βιβλιάριο της Τράπεζας (εφόσον υπάρχει) αν ήδη έχετε λογαριασμό ή αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού.  
Για να κατατίθεται η σύνταξη στο λογαριασμό σας πρέπει να γνωρίζετε ότι : 
• Ο λογαριασμός μπορεί να είναι καταθέσεων Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. 
• Μπορεί να είναι ατομικός ή κοινός. 
Αν ο λογαριασμός είναι κοινός, πρώτο όνομα θα είναι αυτό του δικαιούχου της σύνταξης. Κατ’ εξαίρεση, για 
τέκνα ανήλικα ή ανίκανα προς κάθε δικαιοπραξία, πρώτο όνομα απαιτείται να είναι του γονέα ή του ασκούντος τη 
γονική μέριμνα - επιτροπεία (ο τρόπος απογραφής αναφέρεται στην υπό δ. περίπτωση των εξαιρέσεων). 
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 

Κατ’ εξαίρεση δεν θα προσέλθουν στα Πιστωτικά Ιδρύματα ή στα ΕΛ.ΤΑ. οι συνταξιούχοι , οι οποίοι θα 
απογραφούν από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους και οι οποίοι θα πρέπει να προσέλθουν στα κατά 
τόπους Περιφερειακά Τμήματα του Ο.Α.Ε.Ε. (για την επαρχία) και στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης 
Αρτοποιών, Λέκκα 22, Αθήνα (για το Ν. Αττικής). 

 
Ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος θα πρέπει να προσκομίζει, εκτός των ανωτέρω υποχρεωτικών 
δικαιολογητικών και τα επιπλέον ανά κατηγορία δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται παρακάτω : 

 
α) Αν ο συνταξιούχος αδυνατεί να προσέλθει για φυσική απογραφή : 
• Πρόσφατο πληρεξούσιο (τελευταίου εξαμήνου) ή σε περίπτωση παλαιού πληρεξούσιου, αυτό θα πρέπει να 
συνοδεύεται από πρόσφατη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, δια της 
οποίας ο συνταξιούχος θα δηλώνει ότι το πληρεξούσιο βρίσκεται σε ισχύ. Ελλείψει πληρεξούσιου κατά την 
προηγούμενη έννοια θα απαιτείται ειδική εξουσιοδότηση για την διενέργεια της απογραφής, εκδοθείσα κατά το 
χρονικό διάστημα της απογραφής ή το μέγιστο ένα μήνα πριν από την έναρξη της απογραφής με θεωρημένο το 
γνήσιο της υπογραφής (από Κ.Ε.Π. ή Αστυνομία). Το γνήσιο της υπογραφής μπορεί σε περίπτωση αδυναμίας 
μετακίνησης, να βεβαιωθεί και με την παρουσία κατ’ οίκον της Δημοτικής Αστυνομίας ή της Αστυνομικής Αρχής. 
• Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ (για αλλοδαπούς) και του συνταξιούχου και του 
πληρεξούσιου / εξουσιοδοτημένου. 
• Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του πληρεξούσιου / εξουσιοδοτημένου (οποιοδήποτε αποδεικτικό). 
 
β) Αν ο συνταξιούχος τελεί σε κατάσταση ανικανότητας για δικαιοπραξία : 

• Απόφαση Δικαστηρίου για το διορισμό συμπαραστάτη / επιτρόπου. 
• Βεβαίωση Δημόσιας Αρχής (π.χ. Αστυνομίας) ή πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από όπου 
θα προκύπτει ότι ο συνταξιούχος βρίσκεται στη ζωή. 
 
γ) Αν ο συνταξιούχος κατοικεί στο εξωτερικό και πληρώνεται μέσω πληρεξουσίου : 
Εκτός των προβλεπομένων ως άνω υποχρεωτικών δικαιολογητικών, για την απογραφή της εν λόγω κατηγορίας 
ισχύουν όσα αναγράφονται στην υπό α. περίπτωση των εξαιρέσεων. 
Επισημαίνεται ότι και οι συνταξιούχοι κάτοικοι εξωτερικού θα πρέπει να διαθέτουν Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ. Σε 
περίπτωση που δεν διαθέτουν, θα πρέπει να εκδίδονται οι εν λόγω αριθμοί και κατόπιν να προχωρεί η απογραφή 
τους.  
 
δ) Αν οι δικαιούχοι είναι ανήλικοι : 

• Βιβλιάριο υγείας του ανηλίκου 
• Αστυνομική Ταυτότητα εκπροσώπου (γονέα, κηδεμόνα, προσώπου που έχει την γονική μέριμνα-επιτροπεία με 
δικαστική απόφαση). 
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
1. Εάν εισπράττετε τη σύνταξη σας από τα ΕΛ.ΤΑ. και επιθυμείτε τη συνέχιση της καταβολής της μέσω αυτών, 

πρέπει να προσέλθετε οπωσδήποτε σε ένα κατάστημα των ΕΛ.ΤΑ. με το Απογραφικό Δελτίο Λογαριασμού και 
να αποκτήσετε ένα IBAN λογαριασμού στα ΕΛ.ΤΑ. 

2. Μετά το τέλος της απογραφής, η σύνταξη σας θα συνεχίζει να καταβάλλεται στην Εθνική Τράπεζα 
μέχρι νεωτέρας εντολής, γι’ αυτό μην κλείσετε τον παλαιό λογαριασμό σας, αν δεν βεβαιωθείτε ότι η 
σύνταξη κατατίθεται στον νέο λογαριασμό, στην Τράπεζα της επιλογής σας. 

. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ : Σε κάθε περίπτωση σας επισημαίνουμε ότι η συμμετοχή σας στην απογραφή είναι 
υποχρεωτική. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν μέχρι 15-02-2013 δεν δηλώσετε IBAN λογαριασμού καταθέσεων 
υποβάλλοντας το Απογραφικό Δελτίο σε Τράπεζα της επιλογής σας ή στα ΕΛ.ΤΑ., θα ανασταλεί η 
καταβολή της σύνταξης σας. 

 

 
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΕ 
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ΛΕΚΚΑ 22,105 62 ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ : 210 3252831 (εσωτ. : 2,4,5)  
FAX : 210 3245880 & 210 3211876 
 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
 

ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ……………………………………………………..ΤΡΑΠΕΖΑ Ή ΤΑ ΕΛ.ΤΑ. 
 
(Τα πιο κάτω στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά στη διαδικασία πίστωσης της 
σύνταξης μου μέσω Τραπεζικού λογαριασμού ή ΕΛ.ΤΑ. – Ν. 2472/97 ). 
 
1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: (ONOMATEPWNYMO) 
2. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ :  (ON_PATROS)  ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ : (ON_MHTROS) 
3. ΟΔΟΣ:(ODOS)    Τ.Κ. : (TK) 
4. ΠΟΛΗ/ΧΩΡΙΟ: (POLH)   ΝΟΜΟΣ :   (NOMOS) 
5. Α. Δ. Τ. ή Διαβατηρίου : (ADT) 
6. ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ :  (HM_GENNHSHS) 
7. Α.Φ.Μ. : (AFM) 
8. Α.Μ.Κ.Α. : (AMKA) 
9. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : (TEL) 
  

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ : (MHTRWO_DIAS) 
 

 
Ο/Η παρακάτω υπογράφων/ουσα……………………………………………………………….ζητώ 
η σύνταξη μου να πιστώνεται στον λογαριασμό μου που τηρείται στην Τράπεζα 
……………………………………………….........................................................ή στα ΕΛ.ΤΑ. με   
ΙΒΑΝ Λογ/σμού  ……………………………………………………………………………………….. 

 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που αναφέρω στο παρόν απογραφικό δελτίο είναι αληθή και ορθά και 

αναλαμβάνω όλη την ευθύνη για ζημιά που τυχόν προκληθεί σε οποιονδήποτε από ανακριβή ή αναληθή αναφορά 
των δηλούμενων στοιχείων μου και του λογαριασμού καταθέσεων. Επίσης αναλαμβάνω την υποχρέωση να 
ενημερώσω έγκαιρα την Τράπεζα ή τα ΕΛΤΑ για τυχόν μεταβολή των προσωπικών μου στοιχείων και του 

λογαριασμού καταθέσεων, ευθυνόμενος για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν προκληθεί εξαιτίας της παράλειψης ή 
ανακριβούς ενημέρωσης της Τράπεζας ή των ΕΛΤΑ για την ως άνω μεταβολή. 
Επίσης, δηλώνω ότι γνωρίζω την υποχρέωση μου να ενημερώνω τον Ο.Α.Ε.Ε.-Περιφερειακή Διεύθυνση του Τομέα 

Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών σε περίπτωση αλλαγής του λογαριασμού των καταθέσεων μου, όπως και για την  
οποιαδήποτε μεταβολή στην προσωπική και οικογενειακή μου κατάσταση, που επιφέρει αναστολή ή διακοπή της 
σύνταξης μου.  

 
(ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΑΣ)  

 

ALPHA BANK ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝ/ΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ATE BANK ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝ/ΚΗ ΕΒΡΟΥ 
ATTICA BANK ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝ/ΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 

EMPORIKI BANK ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 
EUROBANK ERGASIAS ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΥΝ/ΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
FIRST BUSINESS BANK ΤΑΜ.ΠΑΡ.& ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΥΝ/ΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

GENIKI BANK ΤΑΧΥΔ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ 
MARFIN EGNATIA BANK ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝ/ΚΗ ΣΥΝ/ΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
MILLENIUM BANK ΣΥΝ/ΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ/ΚΗ ΣΕΡΡΩΝ 

PROBANK  ΣΥΝ/ΚΗ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ/ΚΗ ΧΑΝΙΩΝ 
PROTON BANK  ΕΛ.ΤΑ. 

 

       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ……………………. 
 
……………………………………....................... 

Ο/Η  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ΕΝΤΟΛΕΑΣ 


