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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Πρόσκληση για απογραφή εμμέσων μελών και αυτόματη χορήγηση ασφαλιστικής 

ικανότητας για το ασφαλιστικό έτος 2016-2017 

 

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εν όψει του νέου ασφαλιστικού έτους και προς αποφυγή 

ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων του, καλεί όλους τους εργαζόμενους -

συνταξιούχους- ανέργους, οι οποίοι δεν έχουν απογράψει τα προστατευόμενα μέλη 

τους (σύζυγο και τέκνα), που είναι καταχωρημένα στο οικογενειακό βιβλιάριο υγείας, 

όπως προβούν στη διαδικασία απογραφής μέσω της ηλεκτρονικής μας υπηρεσίας.  

 

Η εν λόγω απογραφή πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής / διαλειτουργικής 

υπηρεσίας μας με τίτλο «Απογραφή και Απόδοση Ασφαλιστικής Ικανότητας Έμμεσα 

Ασφαλισμένων», που είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. 

(www.ika.gr / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς 

Ασφαλισμένους - Συνταξιούχους). 

 

Η διαδικασία είναι απλή και ολοκληρώνεται άμεσα, απαλλάσσοντας, όσους την 

επιλέγουν, από την υποχρέωση να επισκεφθούν τα Υποκαταστήματά μας και την 

προσκόμιση δικαιολογητικών, που απαιτεί η χειρόγραφη διαδικασία απογραφής και 

απόδοσης ασφαλιστικής ικανότητας. 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

 



 

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 
 

 

 

 

          O παρακάτω υπογεγραμμένος 

………………………………..   κάτοικος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

με Α.Δ.Τ ……………………….. ως νόμιμος εκπρόσωπος της 

εταιρείας  …………………………….. με έδρα την 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚH εξουσιοδοτώ την ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με Α.Δ.Τ. Ρ180443 ή την 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ με 

Α.Δ.Τ. ΑΚ939452 ή τον ΣΕΡΕΦΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ κάτοικο Θεσσαλονίκης με ΑΔΤ. 

ΑΒ367079 ή την ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ κάτοικο ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ με Α.Δ.Τ ΑΙ716282 ή 

την ΘΕΟΠΟΥΛΑ ΜΑΓΓΛΑΡΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ κάτοικο 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ με Α.Δ.Τ ΑΑ262849 ή τον ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗ 

ΚΩΝ/ΝΟ του ΗΛΙΑ κάτοικο Θεσ/νίκης με ΑΔΤ Χ266316 ή 

την ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

κάτοικο ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ με Α.Δ.Τ Χ879457 ή την 

ΖΥΜΠΕΡΔΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΦΩΤΙΟΥ κάτοικο 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ με ΑΔΤ ΑΗ 666604 ή την ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΑΘΗΝΑΚΗ  του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ κάτοικο ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ με 

ΑΔΤ Χ229106 όπως με εκπροσωπήσει στον αρμόδιο ΟΑΕΔ 

προκειμένου να αιτηθεί και να παραλάβει κλειδάριθμο για 

τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και να πράξει όλες 

τις απαραίτητες ενέργειες για το σκοπό αυτό. 
                                                                             

     

   Ο εξουσιοδοτών 

  
 



 

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 
 

 

 

 

          O παρακάτω υπογεγραμμένος 

………………………………..   κάτοικος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

με Α.Δ.Τ ……………………….. ως νόμιμος εκπρόσωπος της 

εταιρείας  …………………………….. με έδρα την 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚH εξουσιοδοτώ την ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με Α.Δ.Τ. Ρ180443 ή την 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ με 

Α.Δ.Τ. ΑΚ939452 ή τον ΣΕΡΕΦΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ κάτοικο Θεσσαλονίκης με ΑΔΤ. 

ΑΒ367079 ή την ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ κάτοικο ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ με Α.Δ.Τ ΑΙ716282 ή 

την ΘΕΟΠΟΥΛΑ ΜΑΓΓΛΑΡΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ κάτοικο 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ με Α.Δ.Τ ΑΑ262849 ή τον ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗ 

ΚΩΝ/ΝΟ του ΗΛΙΑ κάτοικο Θεσ/νίκης με ΑΔΤ Χ266316 ή 

την ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

κάτοικο ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ με Α.Δ.Τ Χ879457 ή την 

ΖΥΜΠΕΡΔΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΦΩΤΙΟΥ κάτοικο 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ με ΑΔΤ ΑΗ 666604 ή την ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΑΘΗΝΑΚΗ  του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ κάτοικο ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ με 

ΑΔΤ Χ229106 όπως με εκπροσωπήσει στον αρμόδιο ΟΑΕΔ 

προκειμένου να καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

για την υπαγωγή στο πρόγραμμα καθώς και να παραλάβει 

οποιοδήποτε έγγραφο από την υπηρεσία. 
                                                                             

     

   Ο εξουσιοδοτών 
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