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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Συνάδελφοι,  σε συνέχεια της ανακοίνωσης Νο12 του Συλλόγου μας και για λόγους 

καλύτερης εξυπηρέτησης και κατανόησης των διαδικασιών δικαστικής προσφυγής για 

όσους από τους συναδέλφους συνταξιούχους επιθυμούν να προσφύγουν παραθέτουμε 

αναλυτικά όλες αυτές τις περιπτώσεις που θεωρούμε ότι κρίνεται αναγκαία περαιτέρω 

ανάλυση και ταυτόχρονα απαντάμε σε συγκεκριμένα ερωτήματα που έχετε θέσει: 

 

1. Σας ενημερώνουμε ότι από το αρμόδιο Τμήμα χορήγησης συντάξεων θα αποσταλεί 

εκ νέου μαζί με το εκκαθαριστικό σύνταξης ο προσωπικός ΚΩΔΙΚΟΣ του κάθε 

συνταξιούχου ώστε να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω του Συστήματος 

Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης Συνταξιούχων 

ΤτΕ(https://iris.bankofgreece.gr/pensioners) για την εκτύπωση των 

εκκαθαριστικών σημειωμάτων  (δηλ. κύριας σύνταξης, επικουρικής και 

προγράμματος μετεργασιακών παροχών) 
 

2. Εκτός των εκκαθαριστικών σύνταξης που έχουν αναφερθεί στο σχετικό 

ενημερωτικό σημείωμα θα αποστείλετε πρόσθετα και το εκκαθαριστικό μηνός 

Ιουνίου 2013. 
 

3. Η επιλογή του τρόπου έκδοσης της δικαστικής απόφασης (καταψηφιστικής ή 

αναγνωριστικής), δεν θα πρέπει να μας απασχολήσει σε αυτή τη φάση 

της διαδικασίας καθότι  θα υπάρξει αρκετό χρονικό διάστημα έως ότου οριστεί 

ημερομηνία δικάσιμου της υπόθεσης ώστε να εκτιμήσουμε εκείνη τη χρονική 

περίοδο ποια από τις δύο διαδικασίες θα πρέπει να επιλέξουμε.  

 
 

4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

α. Οι έμμεσα ασφαλισμένοι - δικαιούχοι  σύνταξης  λόγω  θανάτου διεκδικούν ως 

κληρονόμοι και τα παρελθόντα έτη; (δηλαδή τα έτη που ήταν εν ζωή το άμεσο μέλος 

μας). Τα παραπάνω  τα διεκδικούν και οι  κληρονόμοι που δεν  έχουν καταστεί 

ωστόσο  συνταξιούχοι λόγω θανάτου ; Τι επί πλέον δικαιολογητικά – έντυπα 

πρέπει να προσκομίσουν; 
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 Έχουν  όλοι οι παραπάνω το δικαίωμα διεκδίκησης, θα πρέπει όμως 

στην αναλυτική φόρμα στοιχείων να συμπληρωθούν τα στοιχεία 

εκάστου εξ αυτών καθώς και να προσκομισθούν και τα σχετικά 

πιστοποιητικά δηλ. ληξιαρχική πράξη  θανάτου και εγγυτέρων 

συγγενών. 
 

β. Συνταξιούχοι που παίρνουν 2 συντάξεις από την ΤτΕ (άμεσου & έμμεσου  μέλους) 

θα συμπληρώσουν 2  φόρμες στοιχείων και για τα 2 μητρώα ; 
 

 Χρειάζεται να συμπληρωθούν και οι 2 φόρμες στοιχείων και για τα 2 

μητρώα θα κατατεθεί όμως μόνο μία (1) φορά το ποσό των 30€ για 

έξοδα δεδομένου ότι και οι 2 φόρμες στοιχείων θα συμπεριληφθούν 

σε μία αγωγή και για αυτό το λόγο θα υπογραφεί  και ένα (1) 

εργολαβικό εις τριπλούν. Στην πρώτη φόρμα (του έμμεσου μέλους)  

χρειάζεται να συμπληρωθεί στο πεδίο της ημερομηνίας 

συνταξιοδότησης η ημερομηνία θανάτου  και η ημερομηνία 

«σύνταξης λόγω θανάτου», στο δε άλλο (του άμεσου μέλους) θα 

αναφέρετε την ημερομηνία συνταξιοδότησης από   δικό σας   

δικαίωμα. . 
 

γ. Για τα ανήλικα έμμεσα μέλη το εργολαβικό υπογράφει ο κηδεμόνας; Τι επί 

πλέον δικαιολογητικά – έντυπα πρέπει να κατατεθούν; 
 

 Το εργολαβικό το υπογράφει  ο κηδεμόνας και κάτω από την 

υπογραφή  θα αναφέρεται η φράση" ως ασκών την επιμέλεια του 

ανήλικου τέκνου (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ)" . Κατά τα λοιπά 

στην φόρμα στοιχείων χρειάζεται να αναγραφούν τα αναλυτικά 

στοιχεία των δικαιούχων (τέκνου-ων  και κηδεμόνα). 
 

δ. Εάν ο συνταξιούχους αποβίωσε και έχει δικαιούχους σύνταξης πάνω από ένα (1) 

φυσικά πρόσωπα (π.χ. σύζυγος, ανήλικο τέκνο και  ενήλικο που σπουδάζει) ποιοι 

δικαιούνται να προσφύγουν και με τι δικαιολογητικά; 
 

 Μπορούν να προσφύγουν όλοι οι δικαιούχοι, οπότε θα 

συμπληρωθούν οι ανάλογες φόρμες στοιχείων, επιπρόσθετα  θα 

πρέπει να προσκομισθεί η ληξιαρχική πράξη θανάτου του 

αποβιώσαντος συνταξιούχου και  το πιστοποιητικό εγγυτέρων 

συγγενών  (για την συμπλήρωση  του εργολαβικού  ίδετε  και  περ. 

γ) . 

 

ε. Συνταξιούχος που έχει ήδη προσφύγει για τα ίδια θέματα μπορεί εκ νέου να 

συμμετέχει και σε αυτή την προσφυγή;  
 

 Δεδομένου ότι έχει δοθεί εντολή για δικαστική διεκδίκηση σε άλλο 

δικηγόρο δεν είναι δυνατή η εκ νέου προσφυγή του. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 


