
 
 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιών 
(άρκρο 8, παρ. 4, Ν.1599/1986). 

 
Εάν θ αίτθςθ – υπεφκυνθ διλωςθ αποςταλεί ςτο ΣΕΑΤΦΕ με θλεκτρονικό μινυμα (email), θ ευκφνθ για τθν προςταςία του μθνφματοσ βαρφνει πλιρωσ και 

αποκλειςτικά τον αποςτολζα. 

 
 

 

Είδοσ αιτιματοσ: ΠΑΡΑΣΑΗ ΤΝΣΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
 
ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ 
 

ΦΤΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ (φ.π.)  
 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ (ν.π.)  
 

Επώνυμο: …………………….……………….………………….….. 
 

Όνομα: ………………………..…….…..………...…………….…… 
 

Όν. Πατζρα: …………...…….………………………………………. 
 

Αρ. Μθτρώου υνταξιοφχου: ………..…………………………..  
 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ  
(εάν επικυμείτε ταχυδρομικι απάντθςθ)  
 

Οδόσ: …………………….….…………………………………………… 
 

Αρικμόσ: …………….…….……… ΣΚ: ………………..…….……… 
 

Περιοχι: ……………………..……………..………………………….. 
 

Πόλθ: ……………………….…………………………….……………… 
 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ   ………………………..……..…….………………... 
 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ (e-mail)  
(εάν επικυμείτε θλεκτρονικι επικοινωνία)  
 

……………..……..…….………………..................................... 
 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ 
 

Επώνυμο: ………………………………………..…………………….. 
 

Όνομα: ……………….………….………………….……………….....  
 

Αρικμ. Δελτ. Σαυτ.: ………………………………….……….…….. 
 
 
 
Εάν η αίτηςη αποςταλεί ςτο Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ. με ηλεκτρονικό μήνυμα 
(email), η ευθφνη για την αςφάλεια του μηνφματοσ και τησ λήψησ τησ 
απάντηςησ του βαρφνει πλήρωσ και αποκλειςτικά τον αποςτολζα και η 
παραλαβή τησ απάντηςησ γίνεται μόνο εφόςον προγενζςτερα ζχουν 
βεβαιωθεί τα ςτοιχεία επικοινωνίασ με πρωτότυπη υπογραφή του 
αιτοφντοσ ή εξουςιοδοτημζνου αντιπροςϊπου του με πρωτότυπη 
εξουςιοδότηςη που μζνει ςτο Σαμείο. 
 
 
               
 
 
 
 

Παρακαλϊ όπωσ παραταθεί η ςφνταξη λόγω  
 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ που δικαιοφμαι από το Σαμείο. 

 
Δθλώνω ότι προςκομίηω τα παρακάτω απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά: 
 

1. Οριςτική απόφαςη παράταςησ φορζα κφριασ 

αςφάλιςησ (ΕΦΚΑ) 

2. Γνωμάτευςη Τγειονομικήσ Επιτροπήσ ΚΕΠΑ 

3. Σελευταίο εκκαθαριςτικό ςημείωμα Εφορίασ 

 
Παρακαλϊ όπωσ ενημερωθϊ για τη διεκπεραίωςη 
του αίτηματόσ μου: 
 

□ το e-mail: …..……………………………………………. 
□ το fax: …………………………..…………….…………… 
□ τθν ταχυδρομικι διεφκυνςθ: ………….…..……… 

…………………………………………….……..…………….. 
 

Ή όπωσ γίνει παραλαβή τησ απαντήςεωσ από την 
ζδρα του Σαμείου: 
 

□ Από τον/τθν αιτοφντα/οφςα 
 

□ Από τον εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο μου 
…………………………….…………………………………….  
 

με Α.Δ.Σ. …………………………………………………… 
 
ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ, ΤΝΑΙΝΕΙΣΕ ΡΗΣΑ ΣΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ 
ΣΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ ΠΕΡΙΕΧΕΙ, ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΧΕΣΙΚΗ 
ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΣΟΤ Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ. ΠΟΤ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΙΜΗ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ 
www.teayfe.gr. ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΣΕΡΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΑΠΕΤΘΤΝΘΕΙΣΕ ΣΟ 
dpo@teayfe.gr. 

 
Αθήνα , …….. /….…./………..… 

 

Ο / Η αιτ….. 
 

mailto:dpo@teayfe.gr

