ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999)

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)

(1)

ΠΡΟΣ

: Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α./Τ.Π.Υ.Α.Π. (ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ τ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ)

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:

Α.Φ.Μ:

Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Τόπος Γέννησης:
Οδός:

Αριθ:
Εmail:

Fax:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

ΤΚ:

(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του

Γνωρίζοντας τις καταστατικές διατάξεις του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α./Τ.Π.Υ.Α.Π., το άρθρο 35 του
Ν.4387/2016 και προκειμένου να μου χορηγηθεί το δικαιούμενο εφάπαξ χρηματικό βοήθημά μου,
συναινώ όπως παρακρατήσετε από αυτό, το υπόλοιπο των εισφορών μου υπέρ του Ταμείου, όπως
προκύπτει από τα στοιχεία που σας γνώρισε η Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού και η Διεύθυνση
Πληροφορικής / Α.Ε.Α., λόγω καταβολής αναδρομικών διαφορών αποδοχών σε 36 δόσεις από τη
Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού, που απορρέουν από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 86 του
Ν.4307/2014, όπως αποφασίστηκε με την υπ’ αριθ. οικ2/88371/ΔΕΠ από 17-11-2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ
3093-Β/18-11-2014) Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του
Πολίτη και Ναυτιλίας & Αιγαίου.
Το ποσό αυτό θα μου επιστραφεί ως αχρεωστήτως καταβληθέν ατόκως, κατόπιν νέου αιτήματός μου
μετά την λήξη των ανωτέρω δόσεων και την ολοσχερή απόδοσή τους στο Ταμείο.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Για το γνήσιο της υπογραφής του/ης
………………………………………..………......

Ημερομηνία ……/………/2016
Ο Δηλών

………………….…..του ……………………….
ΑΔΤ ………………………... ……./……/2016
..………………………………………………….
.......……………………..……. ……./.…../2016
Ο ΒΕΒΑΙΩΝ

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «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.

