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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

ΑΠΟΓΡΑΦΗ   ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΕΤΟΥΣ 2012 

ΜΕ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  ΦΥΣΙΚΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

Σας ενηµερώνουµε ότι ο Οργανισµός θα πραγµατοποιήσει απογραφή των συνταξιούχων του για το έτος 2012 

κατά το χρονικό διάστηµα από  12/11/2012 έως 31/12/2012. 

Υποχρέωση απογραφής έχουν όλοι οι συνταξιούχοι του Οργανισµού. 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 απαραίτητα  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. 

∆ικαιούχοι περισσότερων της µιας παροχής (κύριες συντάξεις, εξωιδρυµατικό επίδοµα κλπ.) θα 

απογραφούν για κάθε παροχή χωριστά.  

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 ∆ιαβατήριο σε ισχύ (για αλλοδαπούς). 

2. Το  «Ενηµερωτικό Σηµείωµα Συντάξεων» του 3
ου

  τριµήνου 2012.  

Στην περίπτωση όπου τα στοιχεία του συνταξιούχου, όπως αναγράφονται στο σχετικό Ενηµερωτικό 

Σηµείωµα, διαφέρουν από αυτά της αστυνοµικής ταυτότητας (π.χ. όνοµα συζύγου ή επώνυµο συζύγου αντί 

πατρός) και προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η διαδικασία της απογραφής, ο δικαιούχος απαιτείται να 

προσκοµίσει στο Πιστωτικό Ίδρυµα (Τράπεζα) ή στα ΕΛ.ΤΑ. άλλο επίσηµο δηµόσιο έγγραφο (π.χ. 

πιστοποιητικό ∆ήµου) από το οποίο θα πρέπει αυτά να ταυτοποιούνται. 

3. 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 ∆.Ο.Υ, που      

υπάγεται, για να λάβει βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. 

4. 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. 

Τέλος συστήνεται να προσκοµίσετε την παρούσα επιστολή και να γνωρίζετε τον αριθµό του 

λογαριασµού που πιστώνεται η µηνιαία σύνταξη σας ( π.χ. έχοντας µαζί σας το βιβλιάριο καταθέσεων 

ή αντίγραφο κινήσεων του λογαριασµού). 

 
Προσοχή: Οι συνταξιούχοι των οποίων η σύνταξη κατατίθεται σε λογαριασµό των τραπεζών HSBC ή 
CITIBANK  θα απογραφούν προσερχόµενοι µε τα ως άνω δικαιολογητικά στα κατά τόπους Περιφερειακά 
Τµήµατα του Ο.Α.Ε.Ε. 
    

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Κατ’ εξαίρεση δεν θα προσέλθουν στα Πιστωτικά Ιδρύµατα ή στα ΕΛ.ΤΑ. οι κάτωθι κατηγορίες 

συνταξιούχων, οι οποίοι θα απογραφούν από εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους στα κατά τόπους 

Περιφερειακά Τµήµατα του Ο.Α.Ε.Ε. 
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1. Οι συνταξιούχοι που, λόγω αδυναµίας µετακίνησης, δεν µπορούν να προσέλθουν για αυτοπρόσωπη 

απογραφή στα Πιστωτικά Ιδρύµατα ή στα ΕΛ.ΤΑ. 

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 εξωιδρυµατικού 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 ∆ήλωση 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 ∆ηµοτικής Αστυνοµίας ή της Αστυνοµικής Αρχής.  

� ∆ελτίο  Αστυνοµικής Ταυτότητας ή ∆ιαβατήριο 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 ∆ικαστηρίου 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.   

 
∆. 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 
Οργανισµού µαζί σας θα σάς ζητηθούν τα σηµερινά στοιχεία επικοινωνίας (πλήρης διεύθυνση και 
τηλέφωνο). 

  
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση µπορείτε να απευθύνεστε στα κατά τόπους αρµόδια 
Περιφερειακά Τµήµατα του Ο.Α.Ε.Ε. 

    
Παρακαλούµε όπως προβείτε στην απογραφή το αργότερο µέχρι  31/12/2012, δεδοµένου ότι 
παράλειψη απογραφής   συνεπάγεται αναστολή καταβολής της σύνταξης. 
 

 

 

Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. 


