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ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΛΟΓΩ
ΘΑΝΑΤΟΥ

ΑΜ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ Ε.Τ.Α.Α. – T. Σ.Α.Υ.:
Σας ενηµερώνουµε ότι από 28/1/2013 έως 28/2/2013 θα διενεργηθεί, ύστερα από
την αριθ. Α.Π. Φ 80000/οικ.29810 /1981/14-12-12 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και σχετική απόφαση του ∆.Σ του
Ε.Τ.Α.Α , ειδική απογραφή των συνταξιούχων λόγω θανάτου του Τοµέα
Υγειονοµικών , η οποία θα είναι αυτοπρόσωπη και υποχρεωτική.
Υποχρέωση της ειδικής απογραφής έχουν όλοι οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου
(χήροι/ες, θυγατέρες που έχουν συνταξιοδοτηθεί µε τις διατάξεις των αγάµων
θυγατέρων και παιδιά(ανήλικα, φοιτητές και ανάπηρα) που έχουν γεννηθεί πριν την
1-1-01), που είναι µόνιµοι κάτοικοι Ελλάδας ή κάτοικοι εξωτερικού, και λαµβάνουν
οριστική ή προσωρινή σύνταξη λόγω θανάτου.
Παρακαλούµε για την διαδικασία αυτή να προσέλθετε έως 28/2/2013, στις αρµόδιες
Υπηρεσίες του Ταµείου, κεντρικές ή περιφερειακά γραφεία, οι διευθύνσεις των
οποίων υπάρχουν στο συνηµµένο πίνακα, ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ προσκοµίζοντας
τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.∆ελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή ∆ιαβατήριο σε ισχύ(για αλλοδαπούς) ή βεβαίωση
ταυτοπροσωπίας για ανήλικα που δεν έχουν αστυνοµική ταυτότητα.
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης εκδοθέν κατά τον ηµερολογιακό µήνα
της απογραφής από την κατά νόµο αρµόδια αρχή. Ειδικά για τους αλλοδαπούς
συνταξιούχους λόγω θανάτου που κατοικούν µόνιµα εκτός Ελλάδος ,πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης ή ισοδύναµο αυτού ,σύµφωνα µε τους νόµους της χώρας
µόνιµης διαµονής τους ,επισήµως µεταφρασµένο. Το πιστοποιητικό αυτό σε κάθε

περίπτωση που αφορά χήρες /χήρους (είτε στην Ελλάδα έχει εκδοθεί είτε στην
αλλοδαπή) θα πρέπει εκτός των στοιχείων της οικογενειακής κατάστασης να
αναγράφει ρητά για τις χήρες/χήρους την ένδειξη ¨µετά το θάνατο του/της συζύγου
δεν έχει τελέσει γάµο και συνεχίζει να τελεί σε κατάσταση χηρείας¨
Για τις θυγατέρες το παραπάνω πιστοποιητικό πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη
¨ΑΓΑΜΗ¨
3.Το τελευταίο εκκαθαριστικό φόρου εισοδήµατος.
4.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ρητά από τον συνταξιούχο λόγω
χηρείας ότι από την ηµεροµηνία θανάτου του /της συζύγου µέχρι σήµερα δεν έχει
τελέσει γάµο και εξακολουθεί να τελεί σε κατάσταση χηρείας, ή προκειµένου για
άγαµες θυγατέρες ότι εξακολουθούν µετά το θάνατο του γονέα να είναι άγαµες .
5.Επίσηµο δηµόσιο έγγραφο(βιβλιάριο ασθενείας ,εκτύπωση ΚΕΠ, κλπ) στο οποίο να
αναγράφεται ο Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
6.Για τα παιδιά που σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές πιστοποιητικό
σπουδών πρόσφατα εκδοθέν(µετά την 1-9-12) και στην περίπτωση που πρόκειται για
πιστοποιητικό της αλλοδαπής νόµιµα µεταφρασµένο.
7. Το παρόν ενηµερωτικό έγγραφο.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κατ’ εξαίρεση δύνανται να απογραφούν µέσω εκπροσώπου οι παρακάτω:
1.Oι συνταξιούχοι που αδυνατούν να προσέλθουν ,λόγω σοβαρών προβληµάτων
υγείας ή άλλων σοβαρών προβληµάτων.
2.Οι κάτοικοι εξωτερικού,(Αν βρίσκονται στην Ελλάδα κατά το διάστηµα της
απογραφής, θα προσέλθουν οι ίδιοι) .
4.Οι νέοι συνταξιούχοι που έχουν παραλάβει την συνταξιοδοτική απόφαση αλλά δεν
έχουν παραλάβει ειδοποιητήριο ότι πιστώθηκε ο τραπεζικός τους λογαριασµός δεν θα
προσέλθουν καθόλου για την ειδική απογραφή.
Οι παραπάνω κατηγορίες θα καταγραφούν δια του νοµίµου εκπροσώπου τους
(επίτροπος –δικαστικός συµπαραστάτης κλπ),στα τοπικά γραφεία του Ταµείου
στην επαρχία και στην Κεντρική Υπηρεσία, οι διευθύνσεις των οποίων
παρατίθενται στο τέλος του ειδοποιητηρίου.
Εκτός των προαναφεροµένων δικαιολογητικών(ταυτότητα συνταξιούχου κλπ) για
κάθε µία από τις παραπάνω κατηγορίες, θα πρέπει να προσκοµιστούν ανάλογα µε
την περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:
A)Περιπτώσεις αδυναµίας προσέλευσης για φυσική καταγραφή:
1.Πληρεξούσιο ή ειδική εξουσιοδότηση για τη διενέργεια της καταγραφής ,εκδοθέντα
µετά την 1/1/2013. Στην περίπτωση της εξουσιοδότησης χρειάζεται θεώρηση για το
γνήσιο της υπογραφής (από ΚΕΠ, Αστυνοµία ή τη ∆ηµοτική Αστυνοµία στην
περίπτωση που η βεβαίωση γίνεται στο σπίτι του συνταξιούχου).

2.∆ελτίο αστυνοµικής ταυτότητας (του συνταξιούχου και του εκπροσώπου του)ή
∆ιαβατήριο σε ισχύ(για αλλοδαπούς)ή βεβαίωση ταυτοπροσωπίας για ανήλικα τέκνα
που δεν έχουν εκδώσει δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας.
3.Αριθµός φορολογικού µητρώου του νόµιµου εκπροσώπου.
Β)Περιπτώσεις συνταξιούχων που τελούν σε κατάσταση ανικανότητας
δικαιοπραξίας λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής:
1. Απόφαση ∆ικαστηρίου για το διορισµό δικαστικού συµπαραστάτη /επιτρόπου η
οποία να βρίσκεται σε ισχύ.
Γ)Περιπτώσεις συνταξιούχων που κατοικούν στο εξωτερικό
1.Βεβαίωση της αρµόδιας Προξενικής Αρχής ,που έχει εκδοθεί µετά την 1/1/2013,
από την οποία θα πιστοποιείται ότι ο συνταξιούχος βρίσκεται στη ζωή καθώς και ή
µόνιµη ή µη, διαµονή του στο εξωτερικό .
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
1. Οι νέοι συνταξιούχοι των οποίων έχει εκδοθεί συνταξιοδοτική απόφαση και
δεν έχουν παραλάβει ενηµερωτικό σηµείωµα από την Ευrobank για την
πίστωση του λογαριασµού τους δεν θα προσέλθουν καθόλου για απογραφή.
2. Στην ειδική απογραφή υποχρεούνται όλες οι ανωτέρω κατηγορίες
συνταξιούχων, έστω και εάν καταγράφηκαν έως και 31/1/2012
ΠΡΟΣΟΧΗ
1. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας παρακαλούµε να προσέρχεστε µε τα
δικαιολογητικά που προβλέπονται σε κάθε περίπτωση .Η απογραφή µέσω
εκπροσώπου θα γίνεται µόνο στις προαναφερόµενες εξαιρετικές περιπτώσεις .
2. Εφιστάται η προσοχή ότι σε περίπτωση µη απογραφής στην ορισθείσα
προθεσµία, προβλέπεται η διακοπή της σύνταξης.
3.Επισηµαίνεται ότι όπου διαπιστώνεται παράνοµη είσπραξη σύνταξης ή
επιδόµατος θα αναζητούνται όλα τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά µε τις
νόµιµες επιβαρύνσεις και οι περιπτώσεις αυτές θα διαβιβάζονται στον αρµόδιο
οικονοµικό εισαγγελέα για τα περαιτέρω.
Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα
2108816911- 17 (εσωτ. 288) και 210 8254152.
Ζητούµε την κατανόηση και την συνδροµή σας για την επιτυχή ολοκλήρωση της
διαδικασίας αυτής που ,παρά την ταλαιπωρία που πιθανόν θα προκαλέσει ,
αποσκοπεί στην προστασία των χρηµάτων του Ταµείου ,σε καιρούς πολύ
δύσκολους οικονοµικά και όχι µόνο.
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Ε. ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΑΥ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΑΥ
ΒΟΛΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΑΥ
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Πλ. Γεωργίου Α΄ 20
Τ.Κ. 262 21-ΠΑΤΡΑ
Πλ. Ρήγα Φεραίου 13
712 01- ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βενιζέλου 8 –10
68100-ΑΛΕΞ/ΛΗ
Kουµουνδούρου 24
41222 - ΛΑΡΙΣΑ
Ναπολέων Ζέρβα4-6
45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Καζαµπάκα 4
Πλ. ∆ικαστηρίων
43100 -ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ
Βενιζέλου 1 –
50100 - ΚΟΖΑΝΗ
∆ον. ∆αλεζίου 1 38221 - ΒΟΛΟΣ
Ελ.Βενιζέλου 23 –
811 00 -ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Πλ.Κολοκοτρώνη 6-8
3ος όροφος –221 00ΤΡΙΠΟΛΗ
∆. Θεοδωράκη 18
851 00 - ΡΟ∆ΟΣ
ΠλΛαού & Όθωνος 1
35100 - ΛΑΜΙΑ
Τσαλοπούλου 12
621 22 - ΣΕΡΡΕΣ
Ιατροπούλου 12Α
24100 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ

