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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ
ΣΤΗ ΧΗΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)

Π Ρ Ο Σ
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Υπηρεσία Συντάξεων

                  Α Ι Τ Η Σ Η Δ/νση: ................ Τμήμα: .............

Κάνιγγος 29
ΕΠΩΝΥΜΟ : ......................................... Τ.Θ. 1116 - 101 10  ΑΘΗΝΑ
ΟΝΟΜΑ : ..............................................
ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ : ......................................
ή ΣΥΖΥΓΟΥ : ........................................     Καταθέτω τα παρακάτω δικαιολογητικά
Α.Φ.Μ. : ................................................ και παρακαλώ να προβείτε στις απαραίτητες
A.M.K.A. …………………………………. ενέργειες για την καταβολή του τριμήνου
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: συντάξεως τ.... αποβιωσ......... .....................
..............................................................
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: .......................................................................
.............................................................. με Α.Μ.: ......................................... καθώς και

τη μεταβίβαση της σύνταξης στο όνομά μου.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: 1. ..............................................................
ΟΔΟΣ : ................................... ΑΡ.: ..... 2. ..............................................................
ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ : .................................. 3. ..............................................................
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : ................................... 4. ..............................................................
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ....................................... 5. ..............................................................

6. ..............................................................
7. ..............................................................
8. ..............................................................

Αθήνα, ............................. 20....

    ...... Αιτ..........

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:
Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο (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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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

[άρθρα 22 & 50 του Π.Δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α΄/2007)]

Α. ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
1. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου του συνταξιούχου.
2. Πιστοποιητικό της οικείας Δημοτικής ή Κοινοτικής αρχής, που να έχει εκδοθεί βάσει 

επισήμων στοιχείων ή εφόσον τέτοια δεν υπάρχουν, βάσει υπευθύνων δηλώσεων δύο 
πολιτών οι οποίοι είναι σε θέση να γνωρίζουν την οικογενειακή κατάσταση του 
θανόντος/της θανούσης (Σχετ. η αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/15743/19-6-2007 Υ.Α. ΦΕΚ 1064/Β΄/28-
6-2007). 
Στο πιστοποιητικό αυτό πρέπει να φαίνονται τα πρόσωπα που άφησε στη ζωή ο θανών, το 
έτος γέννησης τους και η προσωπική τους κατάσταση (έγγαμα ή άγαμα παιδιά, η χήρα 
διατελεί ακόμη σε χηρεία, ο γάμος δεν λύθηκε μέχρι την ημέρα του θανάτου του 
συνταξιούχου).

3. Πιστοποιητικό γάμου της οικείας Ιεράς Μητρόπολης ή αντίγραφο ληξιαρχικής Πράξης 
γάμου, που να έχει εκδοθεί από τα τηρούμενα στο Δήμο ή την Κοινότητα στοιχεία, στην 
οποία να φαίνονται η ημερομηνία τέλεσης του γάμου του θανόντος.

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 από την οποία να προκύπτει, εάν τα δικαιούχα 
πρόσωπα εργάζονται και πού ή αν παίρνουν σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα. Εάν 
κατέχουν θέση στο Δημόσιο Τομέα πρέπει επιπλέον να δηλώσουν εάν επιθυμούν την 
καταβολή του μεριδίου της σύνταξής τους (με τις συνέπειες που προβλέπει ο Νόμος). 
Επίσης για την καταβολή στη χήρα οικογενειακής παροχής θα πρέπει να δηλώσει ότι δεν 
την παίρνει από άλλη πηγή.

5. Για τα άγαμα αγόρια και άγαμες θυγατέρες που έχουν συμπληρώσει το 18ο ή αν φοιτούν 
σε Ανώτερη ή Ανώτατη Σχολή, όσο ορίζει ο οργανισμός της σχολής τους αλλά όχι πάνω 
από το 24ο έτος της ηλικίας τους.

6. Σε περίπτωση δικαιούχων τέκνων ή καταβολής στη χήρα οικογενειακής παροχής επειδή τα 
παιδιά φοιτούν σε ανώτερη ή ανώτατη Σχολή, απαιτείται σχετική βεβαίωση της σχολής 
τους, που να φαίνεται η ημερομηνία πρώτης εγγραφής τους και τα υποχρεωτικά έτη 
φοίτησης.

7. Όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά να είναι πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα επικυρωμένα 
από την εκδούσα Αρχή ή οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή ή δικηγόρο.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Για όσες θυγατέρες ο γονέας τους έχει αποβιώσει μετά την 21-7-2010 και ήταν 
διορισμένος πριν από την 31-12-1982 θα πρέπει να έχουν τις εξής προϋποθέσεις (άρθρο 
9 του Ν.3865/2010):
α) Την 31-12-2010 να έχουν συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας τους
β) Να μην έχουν μηνιαίο εισόδημα από το Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα 
μεγαλύτερο από το κατώτερο όριο σύνταξης του Δημοσίου, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
γ) Να μην έχουν φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε άλλη πηγή μεγαλύτερο από το 
παραπάνω καθοριζόμενο κατώτερο όριο αναγόμενο σε ετήσια βάση.
δ) Να μην λαμβάνουν άλλη σύνταξη και να μην έχουν ασφαλιστεί για σύνταξη σε 
οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας σύνταξης, για χρόνο με βάση τον οποίο 
προσδοκούν να θεμελιώσουν δικαίωμα ανταποδοτικής σύνταξης από τον φορέα αυτόν.

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η
Από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η ληξιαρχική πράξη θανάτου (δικαιολογητικό Νο 1) 

το πιστοποιητικό της οικείας Δημοτικής ή Κοινοτικής αρχής (δικαιολογητικό Νο 2), η ληξιαρχική 
πράξη γάμου (δικαιολογητικό Νο 3) και η βεβαίωση σπουδών (δικαιολογητικό Νο 5) με βάση τις 
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διατάξεις του Ν. 3242/2004 αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας. Για το λόγο 
αυτό παρακαλούμε για τη συμπλήρωση των πιο κάτω στοιχείων:
1. Ληξιαρχείο στο οποίο έχει δηλωθεί ο θάνατος του/της συνταξιούχου:

...................................................................................................................................
2. Ληξιαρχείο στο οποίο έχει δηλωθεί ο γάμος του/της συνταξιούχου και το έτος τέλεσης του 

γάμου ...........................................................................................................................
3. Δήμος ή Κοινότητα στο οποίο τηρείται η οικογενειακή μερίδα του θανόντος/της θανούσας:

....................................................................................................................................
4. Σχολή Φοίτησης :

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

Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

1. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του πιστωτικού ιδρύματος που άνοιξε 
το λογαριασμό, στην οποία να φαίνεται καθαρά ο αριθμός, και ο ΙΒΑΝ του λογαριασμού
και το ονοματεπώνυμο της ή του δικαιούχου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο 
απαιτείται σημείωμα του πιστωτικού ιδρύματος με τα προαναφερθέντα στοιχεία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση πρώτος δικαιούχος του λογαριασμού πρέπει να είναι ο 
δικαιούχος της σύνταξης.

2. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (και των δύο όψεων).

3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος ή οποιουδήποτε άλλου 
εγγράφου (όπως φορολογικής δήλωσης, φορολογικής ενημέρωσης κ.λπ.) από το οποίο να 
φαίνεται καθαρά το ονοματεπώνυμο της δικαιούχου και ο αριθμός φορολογικού μητρώου 
(τα λοιπά στοιχεία του εκκαθαριστικού εισοδήματος ή της φορολογικής δήλωσης δεν 
χρειάζονται).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  9. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 16. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
2. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 10. ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 17. AMERICAN EXPRESS
3. ALPHA BANK 11. MILLENIUM BANK 18. CITIBANK
4. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 12. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 19. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
5. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 13. ΑΣΠΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ 20. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
6. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 14. PROBANK A.E. 21. ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ 
7. E.F.G. EUROBΑNK 15. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΑΝΙΩΝ       ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
8. MARFIN EGNATIA BANK

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Έφεση ενώπιον του ΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου εντός 60 ημερών,(άρθρο 68 
και άρθρο 110 παρ. 16 του Ν.4055/2012).
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ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ


ΣΤΗ ΧΗΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)



Π Ρ Ο Σ


Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους



Υπηρεσία Συντάξεων


                  Α Ι Τ Η Σ Η
Δ/νση: ................ Τμήμα: .............
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ΕΠΩΝΥΜΟ : .........................................
Τ.Θ. 1116 - 101 10  ΑΘΗΝΑ


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



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


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

    Καταθέτω τα παρακάτω δικαιολογητικά
Α.Φ.Μ. : ................................................
και παρακαλώ να προβείτε στις απαραίτητες
A.M.K.A. ………………………………….
ενέργειες για την καταβολή του τριμήνου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
συντάξεως τ.... αποβιωσ......... .....................
..............................................................

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:
.......................................................................

..............................................................
με Α.Μ.: ......................................... καθώς και


τη μεταβίβαση της σύνταξης στο όνομά μου.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:
1. ..............................................................


ΟΔΟΣ : ................................... ΑΡ.: .....
2. ..............................................................


ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ : ..................................
3. ..............................................................


ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : ...................................
4. ..............................................................


ΤΗΛΕΦΩΝΟ : .......................................
5. ..............................................................



6. ..............................................................


7. ..............................................................


8. ..............................................................




Αθήνα, ............................. 20....







    ...... Αιτ..........

		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:

		Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο (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).





ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ


[άρθρα 22 & 50 του Π.Δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α΄/2007)]

Α. 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ


1. 
Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου του συνταξιούχου.


2.
Πιστοποιητικό της οικείας Δημοτικής ή Κοινοτικής αρχής, που να έχει εκδοθεί βάσει επισήμων στοιχείων ή εφόσον τέτοια δεν υπάρχουν, βάσει υπευθύνων δηλώσεων δύο πολιτών οι οποίοι είναι σε θέση να γνωρίζουν την οικογενειακή κατάσταση του θανόντος/της θανούσης (Σχετ. η αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/15743/19-6-2007 Υ.Α. ΦΕΚ 1064/Β΄/28-6-2007). 



Στο πιστοποιητικό αυτό πρέπει να φαίνονται τα πρόσωπα που άφησε στη ζωή ο θανών, το έτος γέννησης τους και η προσωπική τους κατάσταση (έγγαμα ή άγαμα παιδιά, η χήρα διατελεί ακόμη σε χηρεία, ο γάμος δεν λύθηκε μέχρι την ημέρα του θανάτου του συνταξιούχου).


3.
Πιστοποιητικό γάμου της οικείας Ιεράς Μητρόπολης ή αντίγραφο ληξιαρχικής Πράξης γάμου, που να έχει εκδοθεί από τα τηρούμενα στο Δήμο ή την Κοινότητα στοιχεία, στην οποία να φαίνονται η ημερομηνία τέλεσης του γάμου του θανόντος.

4.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 από την οποία να προκύπτει, εάν τα δικαιούχα πρόσωπα εργάζονται και πού ή αν παίρνουν σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα. Εάν κατέχουν θέση στο Δημόσιο Τομέα πρέπει επιπλέον να δηλώσουν εάν επιθυμούν την καταβολή του μεριδίου της σύνταξής τους (με τις συνέπειες που προβλέπει ο Νόμος). Επίσης για την καταβολή στη χήρα οικογενειακής παροχής θα πρέπει να δηλώσει ότι δεν την παίρνει από άλλη πηγή.


5.
Για τα άγαμα αγόρια και άγαμες θυγατέρες που έχουν συμπληρώσει το 18ο ή αν φοιτούν σε Ανώτερη ή Ανώτατη Σχολή, όσο ορίζει ο οργανισμός της σχολής τους αλλά όχι πάνω από το 24ο έτος της ηλικίας τους.


6.
Σε περίπτωση δικαιούχων τέκνων ή καταβολής στη χήρα οικογενειακής παροχής επειδή τα παιδιά φοιτούν σε ανώτερη ή ανώτατη Σχολή, απαιτείται σχετική βεβαίωση της σχολής τους, που να φαίνεται η ημερομηνία πρώτης εγγραφής τους και τα υποχρεωτικά έτη φοίτησης.

7.
Όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά να είναι πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από την εκδούσα Αρχή ή οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή ή δικηγόρο.


Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :


Για όσες θυγατέρες ο γονέας τους έχει αποβιώσει μετά την 21-7-2010 και ήταν διορισμένος πριν από την 31-12-1982 θα πρέπει να έχουν τις εξής προϋποθέσεις (άρθρο 9 του Ν.3865/2010):


α) Την 31-12-2010 να έχουν συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας τους


β) Να μην έχουν μηνιαίο εισόδημα από το Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα μεγαλύτερο από το κατώτερο όριο σύνταξης του Δημοσίου, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.


γ) Να μην έχουν φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε άλλη πηγή μεγαλύτερο από το παραπάνω καθοριζόμενο κατώτερο όριο αναγόμενο σε ετήσια βάση.


δ) Να μην λαμβάνουν άλλη σύνταξη και να μην έχουν ασφαλιστεί για σύνταξη σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας σύνταξης, για χρόνο με βάση τον οποίο προσδοκούν να θεμελιώσουν δικαίωμα ανταποδοτικής σύνταξης από τον φορέα αυτόν.

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η



Από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η ληξιαρχική πράξη θανάτου (δικαιολογητικό Νο 1) το πιστοποιητικό της οικείας Δημοτικής ή Κοινοτικής αρχής (δικαιολογητικό Νο 2), η ληξιαρχική πράξη γάμου (δικαιολογητικό Νο 3) και η βεβαίωση σπουδών (δικαιολογητικό Νο 5) με βάση τις διατάξεις του Ν. 3242/2004 αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε για τη συμπλήρωση των πιο κάτω στοιχείων:


1.
Ληξιαρχείο στο οποίο έχει δηλωθεί ο θάνατος του/της συνταξιούχου:


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


2.
Ληξιαρχείο στο οποίο έχει δηλωθεί ο γάμος του/της συνταξιούχου και το έτος τέλεσης του 



γάμου ...........................................................................................................................


3.
Δήμος ή Κοινότητα στο οποίο τηρείται η οικογενειακή μερίδα του θανόντος/της θανούσας:



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


4.
Σχολή Φοίτησης :



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

Β.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

1.
Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του πιστωτικού ιδρύματος που άνοιξε το λογαριασμό, στην οποία να φαίνεται καθαρά ο αριθμός, και ο ΙΒΑΝ του λογαριασμού  και το ονοματεπώνυμο της ή του δικαιούχου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο απαιτείται σημείωμα του πιστωτικού ιδρύματος με τα προαναφερθέντα στοιχεία.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση πρώτος δικαιούχος του λογαριασμού πρέπει να είναι ο δικαιούχος της σύνταξης.


2. 
Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (και των δύο όψεων).


3.
Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου (όπως φορολογικής δήλωσης, φορολογικής ενημέρωσης κ.λπ.) από το οποίο να φαίνεται καθαρά το ονοματεπώνυμο της δικαιούχου και ο αριθμός φορολογικού μητρώου (τα λοιπά στοιχεία του εκκαθαριστικού εισοδήματος ή της φορολογικής δήλωσης δεν χρειάζονται).


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ


1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  9. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ



2. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10. ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
17. AMERICAN EXPRESS


3. ALPHA BANK
11. MILLENIUM BANK
18. CITIBANK


4. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ



5. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
13. ΑΣΠΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ
20. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ



6. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
14. PROBANK A.E.
21. ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ 



7. E.F.G. EUROBΑNK
15. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΑΝΙΩΝ
      ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ



8. MARFIN EGNATIA BANK




ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ



Έφεση ενώπιον του ΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου εντός 60 ημερών,(άρθρο 68 και άρθρο 110 παρ. 16 του Ν.4055/2012).
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