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 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΟΑΕΕ  

ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ  

Σας ενημερώνουμε ότι ο Ο.Α.Ε.Ε. – Περιφερειακή Διεύθυνση του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων 
Υγρών Καυσίμων θα πραγματοποιήσει απογραφή των συνταξιούχων του για το έτος 2013 κατά το χρονικό 
διάστημα 1/2/2013 έως 15/2/2013.   
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 στα ΕΛ.ΤΑ., 
όπου τηρείται ο Λογαριασμός,  καθώς  η απογραφή θα χρησιμοποιηθεί και ως καταγραφή της φυσικής τους 
παρουσίας. 
Υπενθυμίζουμε ότι, αν ο λογαριασμός είναι κοινός, θα πρέπει ως πρώτο όνομα να είναι εκείνο 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 – επιτρόπου. 
Παρακαλούμε για την απογραφή να προσέλθετε αυτοπροσώπως μέσα στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, 
στο Πιστωτικό Ίδρυμα (Τράπεζα) ή στα ΕΛ.ΤΑ., όπου πιστώνεται η μηνιαία σύνταξή σας, προσκομίζοντας 
υποχρεωτικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά : 
1. Την Αστυνομική σας Ταυτότητα ή Διαβατήριο (σε ισχύ). 
2. Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος (ή βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.). Σε περίπτωση 

που ο συνταξιούχος δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. θα πρέπει να απευθυνθεί στην οικεία Δ.Ο.Υ.  που υπάγεται για να 
λάβει βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. 

3. Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο προκύπτει ο Α.Μ.Κ.Α. (κάρτα κοινωνικής ασφάλισης ή βιβλιάριο 
υγείας ή επιστολή γνωστοποίησης). Σε περίπτωση που ο συνταξιούχος δεν διαθέτει Α.Μ.Κ.Α. πρέπει να 
απευθυνθεί στο πλησιέστερο Κ.Ε.Π. για την  απόκτησή του. 

4. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου της Τράπεζας όπου πιστώνεται η σύνταξή σας, από το οποίο 
να προκύπτει το ΙΒΑΝ.      

5. Το Απογραφικό Δελτίο Τραπεζικού Λογαριασμού.  
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Κατ΄ εξαίρεση δεν θα προσέλθουν στα Πιστωτικά Ιδρύματα οι κάτωθι κατηγορίες συνταξιούχων, οι οποίοι 
θα απογραφούν από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στα κατά τόπους Περιφερειακά Τμήματα του 
Ο.Α.Ε.Ε. (για την Επαρχία) και στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, 
Μαμούρη 14 Αθήνα (για τον Ν. Αττικής). 
1. Οι συνταξιούχοι που, λόγω αδυναμίας μετακίνησης, δεν μπορούν να προσέλθουν για αυτοπρόσωπη 

απογραφή στα Πιστωτικά Ιδρύματα. 
2. Οι συνταξιούχοι που πληρώνονται μέσω πληρεξουσίου, όπως συνταξιούχοι κάτοικοι εξωτερικού ή 

συνταξιούχοι που τελούν σε κατάσταση μόνιμης ανικανότητας. 
3. Ανήλικοι κάτω των 14 ετών, δικαιούχοι σύνταξης ή εξωϊδρυματικού επιδόματος. 
Ο εξουσιοδοτούμενος εκπρόσωπος θα πρέπει να προσκομίζει, εκτός των ανωτέρω υποχρεωτικών 
δικαιολογητικών, και τα επιπλέον ανά κατηγορία δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται παρακάτω: 
Α. Περιπτώσεις αδυναμίας προσέλευσης για φυσική καταγραφή συνταξιούχων: 

  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. Περιπτώσεις συνταξιούχων που τελούν 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. Περιπτώσεις συνταξιούχων που κατοικούν στο εξωτερικό και πληρώνονται μέσω πληρεξουσίου: 
Εκτός των προβλεπόμενων 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 πρώτα να εκδίδονται οι εν λόγω αριθμοί και κατόπιν να 
προχωρεί η απογραφή τους. 
 
Δ. Ανήλικοι δικαιούχοι: 
 Βιβλιάριο υγείας του ανηλίκου. 
 Αστυνομική ταυτότητα εκπροσώπου (γονέα, κηδεμόνα, προσώπου που έχει την γονική μέριμνα - 

επιτροπεία με δικαστική απόφαση). 
 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 
 
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι κατά την απογραφή και με σκοπό την καλύτερη επικοινωνία του Τομέα μαζί 
σας θα σας ζητηθούν τα σημερινά στοιχεία επικοινωνίας (πλήρης διεύθυνση και τηλέφωνο). 
 
Παρακαλούμε όπως προβείτε στην απογραφή το αργότερο μέχρι 15/2/2013, δεδομένου ότι παράλειψη 
απογραφής συνεπάγεται αναστολή καταβολής της σύνταξης. 
 
 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΕ 
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ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
 
ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ……………………………………………………. ΤΡΑΠΕΖΑ 

(Τα πιο κάτω στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά στη διαδικασία πίστωσης της σύνταξής 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 σύνταξή 
μου να πιστώνεται στον λογαριασμό μου που τηρείται στην 
Τράπεζα……………………………………………………ή στα ΕΛ.ΤΑ., με ΙΒΑΝ  Λογαριασμού 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
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 αναλυθή αναφορά των δηλούμενων στοιχείων μου και του 
λογαριασμού καταθέσεων. Επίσης αναλαμβάνω την υποχρέωση να ενημερώσω έγκαιρα την Τράπεζα 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 για την ως άνω μεταβολή. 
Επίσης, δηλώνω ότι γνωρίζω την υποχρέωση μου να ενημερώνω τον Ο.Α.Ε.Ε. – Περιφερειακή Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης 
Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων σε περίπτωση αλλαγής του λογαριασμού των καταθέσεών μου, όπως και για την οποιαδήποτε 

μεταβολή στην προσωπική και οικογενειακή μου κατάσταση, που επιφέρει αναστολή ή διακοπή της σύνταξής μου.  
 

(ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΤΕ) 
 

 

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: 


