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ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ 11μηνου
Ν. 4051 & 4093/2012
ΣΤΟΥΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ
Σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμοδίου τμήματος χορήγησης συντάξεων της ΤτΕ, αιτήσεις υποβάλλουν
οι νόμιμοι κληρονόμοι συνταξιούχων που ήταν εν ζωή καθ’ όλο ή μέρος του χρονικού διαστήματος από
11.6.2015 έως και 12.5.2016. Ανεξάρτητα από το αν έχει μεταβιβαστεί ή όχι η σύνταξή του, οι κληρονόμοι
του (δηλαδή ο/η σύζυγος ή τα παιδιά κ.λπ.) θα λάβουν τα αναδρομικά που αντιστοιχούν στις περικοπές που
είχε ο/η θανών/ούσα κατά το ως άνω διάστημα με τη συμπλήρωση της συνημμένης αίτησης και κατά το
ποσοστό του κληρονομικού τους δικαιώματος.
Οι οφειλόμενες περικοπές καταβάλλονται στους νόμιμους κληρονόμους μετά την υποβολή των κάτωθι
δικαιολογητικών:
1. Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών
2. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης ή πρακτικό δημοσίευσης διαθήκης
3. Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς
4. Πιστοποιητικό περί μη προσβολής κληρονομικού δικαιώματος (πρόσφατο)
5. IBAN Τραπεζικού Λογαριασμού εκάστου κληρονόμου σε έντυπη μορφή, με πρώτο όνομα δικαιούχου
τον/ην αιτούντα/ουσα και

Σε περίπτωση ύπαρξης διαθήκης, επιπλέον:
6. Πρακτικό δημοσίευσης διαθήκης και αντίγραφο διαθήκης
7. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης (πρόσφατο)
Για διευκόλυνση σας, σας ενημερώνουμε ότι τα δικαιολογητικά 1,2 & 3 μπορείτε να τα βρείτε στην
ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia
ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Η σχετική αίτηση δύναται να συμπληρωθεί από έναν εκ των κληρονόμων, υπό την προϋπόθεση της
επικυρωμένης εξουσιοδότησής του από τους υπόλοιπους.
• Απαραίτητη η κατάθεση όλων των απαιτούμενων εγγράφων.
• Συνίσταται

η

ηλεκτρονική

υποβολή

της

αίτησης

και

των

πιστοποιητικών

klironomika@bankofgreece.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας Τμήματος Διαχείρισης Συντάξεων: 210-3203640, 210-3203630,
210-3203639, 210-3203631
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Ιωάννης Γοζαδίνος
Νικόλαος Αντωνόπουλος

στο

e-mail:

ΑΙΤΗΣΗ
Θέμα: «Επιστροφή περικοπών και μειώσεων που επιβλήθηκαν στις κύριες συντάξεις»

ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:
Α.Μ.Κ.Α.:

Προς:
Τράπεζα της Ελλάδος
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και
Οργάνωσης
Τμήμα Διαχείρισης Συντάξεων

ΑΦΜ:
Δ.Ο.Υ.:
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ
ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ:
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Οδός:

Παρακαλώ να μου καταβάλετε σύμφωνα με την
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ B΄ 4536/14.10.2020)
και κατά το ποσοστό του κληρονομικού μου
δικαιώματος, το ποσό που αντιστοιχεί στην
παρακράτηση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 1
του ν. 4051/2012 (ΦΕΚ Α΄ 40) και του άρθρου

Ταχ. Κώδικας:

πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ. 5 περ. 1 του ν.

Αρ. Τηλεφώνου:

4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222) επί της καταβληθείσας
κύριας σύνταξης στον αποβιώσαντα συνταξιούχο
της

Τραπέζης

της

Ελλάδος

……………

……..…………… του ……......
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συνημμένα Έγγραφα:
1. Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών (πρόσφατο)
2. Πιστοποιητικό περί μή δημοσίευσης διαθήκης
(πρόσφατο)
3. Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς
(πρόσφατο)
4. Πιστοποιητικό περί μη προσβολής κληρονομικού
δικαιώματος (πρόσφατο)
5. IBAN Τραπεζικού Λογαριασμού αιτούντος/
αιτούσας σε έντυπη μορφή, με πρώτο όνομα
δικαιούχου τον/ην αιτούντα/ουσα και
Σε περίπτωση ύπαρξης διαθήκης, επιπλέον:
6. Πρακτικό δημοσίευσης διαθήκης και αντίγραφο
διαθήκης
7. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης
διαθήκης (πρόσφατο)

Η Τράπεζα επιφυλάσσεται να ζητήσει περαιτέρω
δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να προσκομισθούν εντός
ευλόγου χρόνου.
Με την υπογραφή της παρούσας, δηλώνω ότι έλαβα γνώση της
Ενημέρωσης για Τήρηση Αρχείου που έχει αναρτηθεί στο
Τμήμα Διαχείρισης Συντάξεων και ενημερώθηκα για την
επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, το περιεχόμενο
και τον τρόπο άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων μου, με
βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ)
2016/679 (ΓΚΠΔ) και το νόμο και κατανόησα πλήρως το
περιεχόμενο των σχετικών διαδικασιών που ακολουθούνται
κατά περίπτωση.

Ο/Η αιτών/ούσα

(υπογραφή)

Η παρούσα αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, σχετικά με την ορθότητα και
πληρότητα των δεδομένων που αναγράφονται σε αυτή.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
(Άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου)
Με την παρούσα ανακοίνωση ενημερώνουμε τους εν ενεργεία υπαλλήλους της Τράπεζας της Ελλάδος, τους συνταξιούχους, τα τέκνα ή/και τους
δικαιοδόχους αυτών καθώς και τρίτα πρόσωπα (κληρονόμοι, δικηγόροι, δικαστικοί συμπαραστάτες κ.λπ.) ότι τηρούμε αρχείο δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν και επεξεργαζόμαστε τέτοια δεδομένα.
Σκοποί Επεξεργασίας και Νομική Βάση
Οι σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι για την απονομή σύνταξης, τον υπολογισμό και τη χορήγηση παροχών και
τη συμμόρφωση με κατασχέσεις εις χείρας της Τράπεζας της Ελλάδος ως τρίτου. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη στο πλαίσιο συμβατικής σχέσης
μεταξύ των υποκειμένων και της Τράπεζας της Ελλάδος και για σκοπούς έννομης υποχρέωσης της Τράπεζας της Ελλάδος, ως υπεύθυνου
επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1 (β και γ) ΓΚΠΔ), καθώς για την εκτέλεση υποχρεώσεων και άσκηση δικαιωμάτων του υπεύθυνου επεξεργασίας ή
του υποκειμένου στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας (άρθρο 9 παρ. 2 (β) ΓΚΠΔ).
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι δεδομένα που αφορούν σε στοιχεία ταυτοποίησης, οικογενειακής,
φορολογικής και οικονομικής κατάστασης, καθώς και δεδομένα υγείας των υποκειμένων. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να αποτελέσουν
αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή/και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους.
Αποδέκτες
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος διαβιβάζονται σε τρίτους φορείς, όπως: πιστωτικά ιδρύματα,
φορολογικές, δικαστικές αρχές, ασφαλιστικούς φορείς, ΚΕΠΑ, καθώς και στο ΑΤΠΣΥΤΕ και στο Σύλλογο Συνταξιούχων ΤτΕ. Με την
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιγράφονται πιο πάνω ασχολούνται μόνον αρμόδιοι υπάλληλοι της Τράπεζας της Ελλάδος, οι
οποίοι έχουν ενημερωθεί δεόντως για τις νόμιμες υποχρεώσεις τους και την κρατούσα δεοντολογία.
Υπεύθυνος Επεξεργασίας
«ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», με έδρα στην Αθήνα (Ε. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50), τηλ. 210-3201111.
Εκπρόσωπος Υπευθύνου Επεξεργασίας
Αρμόδιος υπάλληλος/στέλεχος για θέματα προσωπικών δεδομένων είναι η Προϊσταμένη του Τμήματος Διαχείρισης Συντάξεων της Τράπεζας της
Ελλάδος (e-mail: mkoutsoukali@bankofgreece.gr) και ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της Τράπεζας της Ελλάδος (e-mail:
dpo@bankofgreece.gr).
Χρόνος Αποθήκευσης Δεδομένων
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων για το κατάλληλο
ενόψει του σκοπού επεξεργασίας χρονικό διάστημα, όπως αυτό προβλέπεται στο θεσμικό και λειτουργικό πλαίσιο της Τράπεζας.
Δικαιώματα υποκειμένων προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ως υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχετε δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον
υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των
δεδομένων που σας αφορούν ή δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία ή ανάκλησης συγκατάθεσης, καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Το παραπάνω δικαιώματα ασκούνται με υποβολή έγγραφης αίτησης από το υποκείμενο,
απευθυνόμενη προς την Τράπεζα της Ελλάδος και τον προαναφερθέντα εκπρόσωπό της, στην οποία θα αναγράφονται ευκρινώς και πλήρως τα
στοιχεία του υποκειμένου.
Ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, καθώς και για την περίπτωση που ο δηλών επιθυμεί να
ασκήσει τα ως άνω δικαιώματά του, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου, μπορεί να απευθύνεται στην Τράπεζα της Ελλάδος και
συγκεκριμένα στο αρμόδιο Τμήμα Διαχείρισης Συντάξεων της Τράπεζας της Ελλάδος (e-mail: Sec.PensionMgmt@bankofgreece.gr).

