ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.

Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ (για τους αλλοδαπούς)

2.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία ο συνταξιούχος δηλώνει
ότι δεν εργάζεται ή αν εργάζεται ενέργειες που έχει κάνει στον κύρια
ασφαλιστικό φορέα

3.

Το τελευταίο εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 ή
φορολογική δήλωση οικονομικού έτους 2013 εφόσον δεν έχει παραληφθεί
εκκαθαριστικό,

ειδικά

για

τις

περιπτώσεις

συνταξιούχων

λόγω

αναπηρίας, ΜΟΝΟ φορολογική δήλωση οικονομικού έτους 2013
4.

Επιπρόσθετα για τους συνταξιούχους αναπηρίας : Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ
σε ισχύ .

ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Ι.

Περιπτώσεις αδυναμίας προσέλευσης για λόγους υγείας
α) Εξουσιοδοτούμενο τρίτο πρόσωπο :


Πληρεξούσιο ή ειδική εξουσιοδότηση για τη διενέργεια απογραφής,
εκδοθείσα στο χρονικό διάστημα της καταγραφής αυτής, ή το μέγιστο
ένα μήνα πριν την ημερομηνία έναρξης της καταγραφής θεωρημένη για
το γνήσιο της υπογραφής (από ΚΕΠ, Ελληνική Αστυνομία ή Δημοτική
Αστυνομία στην περίπτωση που η βεβαίωση γίνεται στην οικεία του
συνταξιούχου).



Δελτίο

Αστυνομικής

πληρεξουσίου

Ταυτότητας

εξουσιοδοτημένου)

(του
ή

συνταξιούχου

Διαβατήριο

σε

και

του

ισχύ

(για

αλλοδαπούς)

σελ.1/2



Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής, με την οποία ο συνταξιούχος δηλώνει ότι το πληρεξούσιο
βρίσκεται σε ισχύ (εφόσον είναι παλαιό).



Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του πληρεξουσίου/ εξουσιοδοτουμένου
(οποιοδήποτε αποδεικτικό).

β) Κλιμάκιο από την υπηρεσία του ΕΔΟΕΑΠ στην κατοικία του
συνταξιούχου


Θα ορίζεται συγκεκριμένη ημέρα και ώρα στα πλαίσια της περιόδου της
Απογραφής και κλιμάκιο υπαλλήλων από τον ΕΔΟΕΑΠ θα επισκέπτεται
το συνταξιούχο μέλος στην οικία του προκειμένου να συμπληρωθεί το
Απογραφικό Δελτίο Δικαιοδόχου



Ο ανωτέρω πρέπει να έχει στην κατοχή του τα απαιτούμενα ανωτέρω
δικαιολογητικά

ΙΙ.

Περιπτώσεις συνταξιούχων που τελούν σε κατάσταση ανικανότητας
για δικαιοπραξία λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής


Απόφαση

της

Επιτροπής

Καθορισμού

Ηλικίας για

τον

ορισμό

προσωρινού διαχειριστή ή Απόφαση Δικαστηρίου για τον διορισμό
δικαστικού συμπαραστάτη/επιτρόπου


Βεβαίωσης δημόσιας αρχής (π.χ. Ελληνική Αστυνομία, Δημοτική
Αστυνομία) ότι ο συνταξιούχος βρίσκεται εν ζωή

ΙΙΙ.

Περιπτώσεις

συνταξιούχων

που

κατοικούν

στο

εξωτερικό

και

πληρώνονται μέσω πληρεξουσίου


Βεβαίωση της αρμόδιας προξενικής αρχής που έχει εκδοθεί κατά το
χρόνο διενέργειας της καταγραφής (μετά την 1-1-2013), από την οποία
θα πιστοποιείται ότι ο συνταξιούχος βρίσκεται εν ζωή καθώς και η
μόνιμη ή μη διαμονή του συνταξιούχου στο εξωτερικό



Υπεύθυνη δήλωση του συνταξιούχου, θεωρημένη από την αρμόδια
προξενική αρχή, ότι εξακολουθεί η ισχύς του πληρεξουσίου

σελ.2/2

