
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Παραηήρηζη: Αναγράθονηαι καηά περίπηωζη οι παράγραθοι ζηις οποίες σπάγεηαι ο-η δηλ. 

  
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άπθπο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

  

 

ΠΡΟ
(1)

:  

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Εmail):  

 
 

 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 

(3
, πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 

Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 

1. Έρσ αζθαιηζζεί γηα πξώηε θνξά (ζε νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθό θνξέα π.ρ. ΙΚΑ, ΟΑΕΕ,)  

              Ηκεξνκελία :                                               Αζθαιηζηηθόο Οξγαληζκόο : 

2. Έσω    εξγαζζεί πξηλ  ηελ 01/01/2011 ζην Δεκόζην, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Σ.Α. θαη επηιέγσ σο 
αζθαιηζηηθό θνξέα  γηα θύξηα ζύληαμε ην .   

 

              (ηελ πεξίπησζε πνπ έχεηε εξγαζζεί πξηλ ηελ 01/01/2011 ζην Δεκόζην, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Σ.Α. έχεηε 
δηθαίσκα επηινγήο ηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα θύξηαο ζύληαμεο Δεκνζίνπ ή Ι.Κ.Α. θαη απαηηείηαη 
πξνζθόκηζε ζρεηηθνύ παξαζηαηηθνύ ., θαζώο θαη ππεύζπλε δήισζε επηινγήο αζθαιηζηηθνύ θνξέα γηα 
θύξηα ζύληαμε ΔΗΜΟΙΟΤ ή ΙΚΑ).   

 ή     3. Δεν έσω  εξγαζζεί πξηλ  ηελ 01/01/2011 ζην Δεκόζην, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Σ.Α.  

       Παπαηήπηζη: Ο καθέναρ ανάλογα με ηην καηηγοπία ζηην οποία ςπάγεηαι, ζςμπληπώνει ηιρ       
ζσεηικέρ ενδείξειρ ζηην Υπεύθςνη δήλωζή ηος. 

 
Ηκεξνκελία:        20 

 
Ο – Η Δει. 

 
 

(Τπνγξαθή) 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ 
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ 
εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ 
δεινύζα.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Ο – Η Δει. 
 
 
 

(Τπνγξαθή) 


