ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Περιγραφή αιτήματος: «∆ιεκπεραίωση αίτησης και δικαιολογητικών για αναγνώριση ως συντάξιμου
χρόνου απασχόλησης στον Ιδιωτικό τομέα».
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Γενικό Λογιστήριο του κράτους

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

∆ιεύθυνση *

ΠΡΟΣ:

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

Κάνιγγος 29 - Τ.Θ. 1116
Κάνιγγος
29 - Τ.Θ. 1116 - 101 10 ΑΘΗΝΑ
101 10 ΑΘΗΝΑ

* Η αίτηση υποβάλλεται από τους δημοσίους υπαλλήλους στη ∆42-∆/νση Κανονισμού Πολιτικών Συντάξεων, από τους υπαλλήλους ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ στη ∆43∆/νση Κανονισμού Συντάξεων Υπαλλήλων ΝΠ∆∆ και Ειδ. Κατηγοριών, και από τους στρατιωτικούς (περιλαμβάνονται όλοι οι «ένστολοι») στην ∆44-∆/νση
Κανονισμού Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων. Στις αντίστοιχες ∆/νσεις Συντάξεων υποβάλλονται και οι αιτήσεις των ήδη συνταξιούχων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:

Αρχή έκδοσης:

Ημερομηνία γέννησης(1):

Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

Fax:

ΤΚ:

E – mail:

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής
πράξης):Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο ενώπιον του αρμοδίου υπαλλήλου,
απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή
συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:

Τ.Κ:

Fax:

E – mail:

1
Τηλ:

Fax:

email:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:
1 Πιστοποιητικό του οικείου ασφαλιστικού φορέα (ΙΚΑ,ΤΕΒΕ,ΤΣΑ κλπ)
του Ν. 1405/1983 από το οποίο θα πρέπει να προκύπτουν :
α) Η υπηρεσία ή η επιχείρηση στην οποία είχε απασχοληθεί ο
υπάλληλος
β) Η χρονολογία και η διάρκεια της απασχόλησής του
γ) Ο ακριβής χρόνος ασφάλισης αναλυτικά σε έτη, μήνες, ημέρες ή σε
ημερομίσθια
δ) Τα ποσά που έχουν καταβληθεί για την ασφάλισή του στον κλάδο
συντάξεων (εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένού)
ε) Αν έγινε ανάληψη των εισφορών ή αν χορηγήθηκε εφάπαξ παροχή
αντί για σύνταξη.
2. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο να
προκύπτουν το έτος γέννησης και η διάρκεια της πραγματικής
υπηρεσίας του αιτούντος. Επίσης θα αναγράφονται οι ημερομηνίες
δημοσίευσης του διορισμού στο ΦΕΚ, ανακοίνωσής του, ορκομωσίας
και ανάληψης υπηρεσίας, καθώς και οι τυχόν προϋπηρεσίες του
(ημερομηνία έναρξης και λήξης). Εφόσον κατά το διορισμό του
υπαλλήλου απαιτείτο η ύπαρξη (σχετικής με την ειδικότητα)
επαγγελματικής εμπειρίας ως «προσόν διορισμού» θα πρέπεί να
αναφέρεται επακριβώς ποιο χρονικό διάστημα λήφθηκε τελικά
υπόψη από τον συνολικό χρόνο απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα,
καθώς επίσης και οι διατάξεις που προέβλεπαν το συγκεκριμένο
«προσόν διορισμού».
3. Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης (τύπου Α΄) ή
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τούτου από το ευρισκόμενο στον
υπηρεσιακό του φάκελο.
4. Βεβαίωση αποδοχών που καταβάλλονταν κατά τον μήνα υποβολής
της αίτησής του στην Υπηρεσία, προκειμένου βάσει αυτών, να
καθοριστεί το ποσό της συμπληρωματικής εισφοράς του 7%. Σε
περίπτωση επί συμβάσει υπαλλήλων να αναγράφεται ο κλάδος και το
μισθολογικό κλιμάκιο που θα κατατασσόταν αν ήταν μόνιμος
υπάλληλος. Επισημαίνεται ότι για αιτήσεις που υποβάλλονται μετά
την 1-1-2003 για τον υπολογισμό της μηνιαίας συμπληρωματικής
εισφοράς του 7% λαμβάνονται υπόψη: (Βασικός μισθός +
Χρονοεπίδομα + Επίδομα του άρθρ. 10 του Ν. 3029/2002 ή του άρθρ.
10 του Ν. 3075/2002 κατά περίπτωση).
5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (υποβάλλεται μόνο από
έγγαμες γυναίκες).
6. Υπεύθυνη ∆ήλωση (συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα αίτηση)
όπου ο αιτών θα αναφέρει ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει ούτε θα
χρησιμοποιήσει τον ίδιο χρόνο για να πάρει σύνταξη από άλλό
φορέα κύριας ασφάλισης. Επίσης δηλώνει αν επιθυμεί την εφ’άπαξ
καταβολή του ποσού της εισφοράς.

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ(3)

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

✔

✔

✔

✔

✔

✔

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη ∆ιεύθυνση:
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
✔
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας

ΧΡΟΝΟΣ:
ΚΟΣΤΟΣ: Μηδέν
ΕΝ∆ΙΚΑ ΜΕΣΑ: Μπορεί να υποβληθεί ένταση ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων
που στεγάζεται στο ίδιο κτίριο με τις ∆/νσεις Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Κάνιγγος 29Αθήνα) εντός έτους από της κοινοποιήσεως της Πράξεως.
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Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:

14/11/2003
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
(αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
παραλάβει την τελική πράξη. (∆ιαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969
γράφεται αριθμητικά: 070269
(2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών».

Πρωτοκόλληση
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτημα:

∆ιεκπεραίωση αίτησης και δικαιολογητικών για αναγνώριση ως συντάξιμου χρόνου
απασχόλησης στον Ιδιωτικό τομέα.

Υπηρεσία Υποβολής:

Γενικό Λογιστήριο του κράτους Κάνιγγος 29 - Τ.Θ. 1116 - 101 10 ΑΘΗΝΑ

Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημ/νια αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

Επώνυμο:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:

14/11/2003
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✔
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✔

✔

✔
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ΧΡΟΝΟΣ:
ΚΟΣΤΟΣ: Μηδέν
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

Παραλαβή εκ μέρους σας από τον/την

(υπογραφή)

14/11/2003

Τηλ:

Fax:

email:
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