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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Π Ρ Ο Σ

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Δ/νση 45η

Α Ι Τ Η Σ Η Κάνιγγος 29
Τ.Θ. 1116 -  101 10 ΑΘΗΝΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ : ........................................
ΟΝΟΜΑ : ........................................
ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ: ........................................
ή ΣΥΖΥΓΟΥ : ........................................
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:
ΟΔΟΣ: ................................... . ΑΡ.: .....       Επειδή άλλαξα λογαριασμό Τράπεζας
ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ: .................................... σας υποβάλλω φωτοτυπία της πρώτης
ΤΑΧ. ΚΩΔ. : ........................................ σελίδας του βιβλιαρίου στην οποία φαί-
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ........................................ νεται ο αριθμός του λογαριασμού και
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: παρακαλώ η σύνταξή μου να πιστώνε-
.................................................................. ται στο λογαριασμό αυτό.
ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ : 
..................................................................
Α.Φ.Μ. : ....................................................
Α.Μ.Κ.Α. ……………………………………..

ΘΕΜΑ: Αλλαγή λογαριασμού Τράπεζας. ..... Αιτ.............

Αθήνα..................................... 20.....

Συνημμένα:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)
Αν ορίσετε εκπρόσωπο για να καταθέσει την αίτησή σας, συμπληρώστε τα παρακάτω:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

ΑΡ.ΔΕΛΤ.ΑΣΤ.ΤΑΥΤ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘ.-Τ.Κ.-ΠΟΛΗ Ή ΧΩΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ:

Εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του/της 
αιτούντος/σας από Δημόσια Αρχή   (άρθρα 22 παρ. 22 & 50 παρ. 7 του 

Π.Δ. 169/2007 όπως ισχύουν μετά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 1 
του Ν. 4002/2011 ΦΕΚ 180/Α/2011).
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

1. Ο συνταξιούχος που αλλάζει λογαριασμό Τράπεζας πρέπει αμέσως να στέλνει καθαρή 

φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. 

στην οποία να φαίνεται ο αριθμός, ο ΙΒΑΝ του λογαριασμού και η τράπεζα. Η φωτοτυπία 

πρέπει να συνοδεύεται με αίτηση του συνταξιούχου στην οποία πρέπει απαραιτήτως να 

σημειώνεται ο αριθμός μητρώου της σύνταξής του.

2. Αν δεν υπάρχει ειδικός λόγος για άμεσο κλείσιμο του παλιού λογαριασμού (π.χ. λόγω 

απώλειας του βιβλιαρίου της τράπεζας) συνιστάται να μην κλείνει ο συνταξιούχος τον 

παλιό λογαριασμό πριν αρχίσει να πιστώνεται η σύνταξή του στο νέο λογαριασμό, 

δεδομένου ότι η νέα πίστωση πραγματοποιείται συνήθως μετά από δύο μήνες από την 

ημερομηνία που θα ενημερωθεί η Υπηρεσία Συντάξεων.

3. Αν κλεισθεί αμέσως ο παλιός λογαριασμός (για τους λόγους που αναφέραμε πιο πάνω), 

η σύνταξη για δύο συνήθως μήνες και μέχρις ότου αρχίσει η πίστωση στο νέο 

λογαριασμό, η σύνταξη θα καταβάλλεται με εντολή πληρωμής.
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ΕΠΩΝΥΜΟ
: ........................................




ΟΝΟΜΑ
: ........................................


ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ: ........................................


ή ΣΥΖΥΓΟΥ
: ........................................


Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:







ΟΔΟΣ: ................................... . ΑΡ.: .....

      Επειδή άλλαξα λογαριασμό Τράπεζας


ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ: ....................................

σας υποβάλλω φωτοτυπία της πρώτης
ΤΑΧ. ΚΩΔ.
: ........................................

σελίδας του βιβλιαρίου στην οποία φαί-
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
: ........................................

νεται ο αριθμός του λογαριασμού και
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
παρακαλώ η σύνταξή μου να πιστώνε-
..................................................................
ται στο λογαριασμό αυτό.


ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ : 

..................................................................


Α.Φ.Μ. : ....................................................

Α.Μ.Κ.Α. ……………………………………..

ΘΕΜΑ: Αλλαγή λογαριασμού Τράπεζας.



..... Αιτ.............

Αθήνα..................................... 20.....

Συνημμένα:

		ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)



		Αν ορίσετε εκπρόσωπο για να καταθέσει την αίτησή σας, συμπληρώστε τα παρακάτω:



		ΕΠΩΝΥΜΟ

		ΟΝΟΜΑ

		ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

		ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ



		ΑΡ.ΔΕΛΤ.ΑΣΤ.ΤΑΥΤ.

		Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘ.-Τ.Κ.-ΠΟΛΗ Ή ΧΩΡΙΟ

		ΤΗΛΕΦΩΝΟ



		ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ:

		Εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του/της αιτούντος/σας από Δημόσια Αρχή   (άρθρα 22 παρ. 22 & 50 παρ. 7 του Π.Δ. 169/2007 όπως ισχύουν μετά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν. 4002/2011 ΦΕΚ 180/Α/2011).





ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ


ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ


1.
Ο συνταξιούχος που αλλάζει λογαριασμό Τράπεζας πρέπει αμέσως να στέλνει καθαρή φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. στην οποία να φαίνεται ο αριθμός, ο ΙΒΑΝ του λογαριασμού και η τράπεζα. Η φωτοτυπία πρέπει να συνοδεύεται με αίτηση του συνταξιούχου στην οποία πρέπει απαραιτήτως να σημειώνεται ο αριθμός μητρώου της σύνταξής του.


2.
Αν δεν υπάρχει ειδικός λόγος για άμεσο κλείσιμο του παλιού λογαριασμού (π.χ. λόγω απώλειας του βιβλιαρίου της τράπεζας) συνιστάται να μην κλείνει ο συνταξιούχος τον παλιό λογαριασμό πριν αρχίσει να πιστώνεται η σύνταξή του στο νέο λογαριασμό, δεδομένου ότι η νέα πίστωση πραγματοποιείται συνήθως μετά από δύο μήνες από την ημερομηνία που θα ενημερωθεί η Υπηρεσία Συντάξεων.


3.
Αν κλεισθεί αμέσως ο παλιός λογαριασμός (για τους λόγους που αναφέραμε πιο πάνω), η σύνταξη για δύο συνήθως μήνες και μέχρις ότου αρχίσει η πίστωση στο νέο λογαριασμό, η σύνταξη θα καταβάλλεται με εντολή πληρωμής.
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