
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αμτή τη δήλωοη μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο ά λ λ ω ν  ύίΐ(|ρεσΐών. 
Ιάρβρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/86) ________ __________  ■ . ;_________________________________  . '  ̂  ̂ ..

Η ΫπεΟβυνη Δήλωση συμπληρώνεται και μπογραφίτάι μπόχρέώτικά dnd fdy/TnV 
αιτούντα/-ούσα. ίτην περίπτωση nou η Υπεύθυνη Δήλωση κατατϊδεται από νόμιμο 
εκπρόσωπό τοιι/+ης βπάιτείται ’ ft Θεώρηση το« γνήσιου της υπργραφής τΡΜ,/της 
anro0vtoc/-*gac.

Το Υπό καταστη μ ύ ΙΚΑ; ΕΤΑΜ'
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Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας 
(ή Διαβατηρΐρ.υ> γϊα αλλοδαπούς)';
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Αριθμός, ̂ rjAi£Qtf0t0t6nbt* (FAXfe
Διεύ θϋνση. Η λεκτρον, 
Τα^υδρομέίάυ (efcma i I) :

τα έξης;
Στον ακόλρυθρ /wvqKg :.συμπ.λΐ5ρώνρΜ?π :θί ^σβε(ςΐκύριαςΛΟσφαλισης, Ύό^ρονίκσ $Ί0<&η§ά ίνά^ξρις 
κοί λήξης *ης.ασφάλισης σε αυτσύς, κ<?! WAΙ^έρες^ς^λισης/γι^τίς ρηοίες-έχουν κώταβλήθ'έϊ
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Έλαβα γνώση και αποίέχομαι ταεξής: - λ . , . ,

ί. Στην;ηερίπτ«ση διαδοχικής ασφάλισης ποϋ ^;οιτ|ί3η γιβ^^ν^αξη «Ιχ#ι ϋησβλίί^εί. μέχρι 
3 1 /1 2 /2 0 1 0  έόν ‘δεν δικαιωθώ σύνταξης ίαπό 'τους; προηγούμενους του τελεΰταίοϋ 

„ ασφαλιστικούς ορνανίσμ^υςί τοτε:·, εφόσον b τελευταίος φορέας είναι W  ii^A-ETAM,- θα μδυ



χορηγήσει σύνταξη: ο) εόν έχω- πραγματοποιήσει στην ασφάλισή του 1000 ημέρες εργασίας 
■ οποτεδήποτε,'από τις οποίες 300. την τελευταία 5ετία πριν από την υποβολή της αίτησης για. 

■σύνταξη ή τη διακοπή της απασχόλησης, για περιπτώσεις συνταξϊσδότησης λόγω γήρατος ή 
f  'αναπηρίας και 300 ημέρες εργασίας οποτεδήποτε για περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω

θανάτου, εάν συμπληρώνω με τρ συνολικό χρόνο της διαδοχικής ασφάλισης τις
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

,ίί, Στην περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης ηου η αίτηση για σύνταξη έχει υποβληθεί απρ 
1/1 /2 01 1  και μετά εάν δέν δικαιωθώ σύνταξής από τους, προηγούμενους του τελευταίου 
ασφαλιστικούς οργανισμούς  ̂ τότε εφόσον ο τελευταίος φορέας είναι το ΙΚΑ.-ΕΤΑΜ, θα μου 
χορηγήσει σύνταξη: α) εάν έχω ηράγματόηοίήόει στην ^σφαλιςτή τόύ 1000 ημέρες εργασίας 
οποτεδήποτε, από: τις οποίες 300 τήν' τε.Μμταίά 5ετΤύ ρριν ορό την υποβολή της αίτησης για. 
σύνταξη ή τη διακοπή της απασχόλησής, i\Q ήέρϊππίισεις σύντάξιοδότησης λόγω γήρατος και 
300 ημέρες έργασίάς οποτεδήποτε.για περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου ή αναπηρίας,, 
β) εάν συμπληρώνω με τρ συγολικό χρόνο της διαδοχικής, ασφάλισης τις προϋποθέσεις 
συνταξιοδότησες από τα ΙΚΛ-ΕΤΑΜ . 

ίίί. Στην περίπτωση που μου χορηγηθεί ίιροσωίρίνή σύνταξη με ποσό μεγσλότερό από αυτό 
που δικαιούμαι να λάβω με την οριστική απόφασή συνταξίοδότήσή^ θα επιστρέφω τις 
διαφορές ποσών μέ παρακράτησή τού V» της μήγιΰ,ίας σύνταξής μου μέχρι τιήν 
εξόφλησή* ’ *

«V, Στην περίπτωση που μου Καταβληθεί προσωρινή σήντόξη με τα στοιχεία που δηλώνω 
και προσκομίζω καί στη συνέχεια διαπι^ωθεί ότι θυτά είναι ανακριβή ή αναληθή και 
δεν δικαιούμαι να λάβω σύνταξη, ξκτός των προβλεπόμεγων κυρώσεων του άρθρου 8 
του Ν. 1599/19S6), υποχρεούμαι,σύμφωναμε τις <5ιαΫαξεις της παρ. 3 του άρθρου 38: 
του Ν. 3996/ να επιστρέφω εΐ^όκως οτό ΙΚΑ-ΕΤΑΜ *άθ£ αχρέωσϊήτως κατάβληθείσϋ 
παροχή. Εάν διαπιστωθεί ότι δεν έχω δικαίωμά συνταξίοδοτήσης και μου έχει 
^καταβληθεί προσωρινή σύνταξή χωρίς ϋπαιτιρ*»ητά μου) ύπάχρεούμαι, σύμφωνα μέ τις 
άνωτέρώ διατάξεις γα επιστρέφω άτοκα ;κ^«^λπ^ίεΐ^ :̂πι3ροχιι^

0 /  ΗΓ δήλ.^>.,.„

,(Υπογραφή);
Ε Π Ε Ξ Η Γ Η Σ Ε ΙΣ : ' „ \  ·
1, Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενό πόλίΤή| ή :Αρ£η ή Υπηρεσία toia τό|||ρ ρ,ίνά.μ'

απευθύνεται η Υπεύθυνη Δήλωση. .· .: ;·
2;. .Αναγράφεται ολογράφως.
3*.' « Όποιος εν γγώσέι του δηλώνει ψευδή γεγονότα η άρνέίταί η άποκρύπτερτα αληθινά με έγγραφή' 

' υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν σ.
υπαίτιος αυτών των πρά ξέω ν σκόπευε, να προσπορίσει ,στον εαμτό ταυ ή σε. άλλον; περιουσιακό- 
ιόφελος βλάπτοντας.τρίτον ή σκόπευε, γαβλάψεΐ άλλον, τιμωρείται;με, κά 1 ειρξη■ μ 0^̂ετώνν 
Αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του Τραπεζικού Λογαριασμού..:
;ΣεΥπερί πτώση ονεπίάρκέίας χώρού, ήίΔήλωση buνεχίζετα t ;κσΐν·.ϋ ετφΐ ή τη
δ ηλούσα,. . ' ' ’

^ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
«  Υπηρεσία δεν υποχρεοίπαι νρ fiisu' jtoprtYî cei-Π(5ο«ωΐΜνφΧΕ̂ τ#̂ \ϊ3̂ Λ̂€ρΙ|®ί&ί4ϊ̂ ίΜ&υί 

•k Υπάρχει προφανής έλλειψή των νόμιμων, πρόυπο^έσειογί' . . .
* Δεν έχουν κατατεθεί απαραίτητο δικόιολογητικά.
k  Λαμβάνω τάυτοχρόνώς κάι άλλη σύνταξή,.
* Δεν έχω διακόψει την εργαοία μου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης γιο σϋνταξιοδότηση.
,» Για τη σϋνταξιοδότηση μου εφαρμόζονται οι Κοινοτικοί Κανονισμοί 1408/71 και 574/72 και οι Κανονισμοί των Διμερών

.  Συμβάσεων &το συνταξιοδοτικό μου δικαίωμα δενθεμελιώνεταιμε βάση τους ελληνικούς χρόνους.
^Φ*'. Είναι απαραίτητη η προηγούμενη αναγνώριση χρόνων ασφάλισης για τη .συμπλήρωση ϊτών προϋποθέσεων

συνταξιοδότησης (π.χ., χρόνος αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας) .
* Αιτσύμσι σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου τέκνου μου.
2. Η- έναρξη της προθεσμίας καταβολής προσωρινής σϋνταξης σε περιπτώσεις. συΨταξιόδότήσης'Χόγώ.όνάπήρίας ή γήρστος -σέ 
ειδικές κατηγορίες οσφαλισμένών (π.χ. τυφλοί, νεφροπαθείς κ.α,)' καθορίζετακαπό ;το χρόνσ- Επον ρποΐο ορίστικόπριείτα! #ι 
κρίση των Υγειονομικών Επιτροπών..
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