
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Βλέπε « Οδηγίες » στη σελίδα 3 
Κανονισµοί κοινωνικής ασφάλισης 
                     ΕΟΧ * 
 
 
 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 
 

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 : άρθρο 38 . άρθρο 43α . άρθρο 45 . άρθρο 48 . άρθρο 51α . άρθρο 57.5 
Κανονισµός(ΕΟΚ) αριθ.  574/72 : άρθρο 42.1 . άρθρο 43.1 έως 3⋅  άρθρο 69. 

 
 
Συµπληρώνεται από το φορέα εξέτασης (επεξεργασίας της αίτησης) και επισυνάπτεται στο έντυπο  E 202, E 203 και E 204. 
 
Οι πληροφορίες του πλαισίου 7 έχουν δοθεί από τον ενδιαφερόµενο και γνωστοποιούνται στο σχετικό φορέα για κάθε πιθανή χρήση. 
 
 
 
Στοιχεία για τον ασφαλισµένο (2) 
 
 
1   

1.1 Επώνυµο (3) :          …………………………………………… 
1.2 Το γένος (3) :    ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.3 Ονόµατα (4) :                    ……………………………………………………………………………………………………………………………... 
1.4 Προηγούµενα ονόµατα (5) :     ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.5 Φύλο (6) :                          ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1.6 Επώνυµο και ονόµατα πατέρα (7) :      …………………………………………………………………………………………………………………
1.7 Επώνυµο και ονόµατα µητέρας (7) :    ………………………………………………………………………………………………………………….

 
 

2 Υπηκοότητα (8)   ………………………                          Aρ Ταυτότητας ………………………..Αρ..Ασφαλίσεως ………………………… 

 
 
3  Στοιχεία γεννήσεως 

3.1 Ηµεροµηνία (9) :   ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
3.2 Τόπος (10) :       …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3.3 Επαρχία ή νοµός (11) :     ……………………………………………………………………………………………………………………… 
3.4 Χώρα (12) :          …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
4  ∆ιεύθυνση  (13) (14) 

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

 
 

5 Αριθµός ασφαλιστικού  µητρώου του φορέα εξέτασης (15) :   .………………………………………………………..…………………….…… 
 
 
6  Φορέας εξέτασης 

6.1 Επωνυµία :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
6.2 ∆ιεύθυνση (13) :       

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

6.3 Σφραγίδα 6.4 Ηµεροµηνία :  ……………………………………………………..

  6.5 Υπογραφή 
………………………………………………………………………
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7 Πληροφορίες σχετικά µε όλες τις συµπληρωθείσες περιόδους (περίοδοι ως δηµόσιος υπάλληλος ή περίοδοι µισθωτής απασχόλησης,  µη µισθωτής απασχόλησης,  κατοικίας και κατάρτισης) (16) 

 Περίοδοι (17) 

 Από µέχρι 
Είδος περιόδων (18) 

Επωνυµία και έδρα του εργοδότη ή είδος 
της επαγγελµατικής δραστηριότητας ως 

µη µισθωτού  

Τόπος και χώρα 
απασχόλησης (άσκησης 
της δραστηριότητας) (19) 

a) Φορέας ή ασφαλιστικό σύστηµα(15) 
b) Αριθµός ασφαλιστικού µητρώου (20) 
c) Είδος ασφάλισης (21) 

Τόπος κατοικίας κατά τη διάρκεια 
της απασχόλησης 

(δραστηριότητας) (22) 

 1 2 3 4 5 6 7 

1      α)  ……………………………………………. 
β)  ……………………………………………. 
γ)  …………………………………………….. 

 

2      α)  ……………………………………………. 
β)  ……………………………………………. 
γ)  …………………………………………….. 

 

3      α)  ……………………………………………. 
β)  ……………………………………………. 
γ)  …………………………………………….. 

 

4      α)  ……………………………………………. 
β)  ……………………………………………. 
γ)  …………………………………………….. 

 

5      α)  ……………………………………………. 
β)  ……………………………………………. 
γ)  …………………………………………….. 

 

6      α)  ……………………………………………. 
β)  ……………………………………………. 
γ)  …………………………………………….. 

 

7      α)  ……………………………………………. 
β)  ……………………………………………. 
γ)  …………………………………………….. 

 

8      α)  ……………………………………………. 
β)  ……………………………………………. 
γ)  …………………………………………….. 

 

 
 

…………………………………………   ……………………………………………………… (23) 
          Ηµεροµηνία                                    Υπογραφή 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ 
Το έντυπο συµπληρώνεται µε κεφαλαία γράµµατα και µόνο στις διάστικτες γραµµές. Αποτελείται από τρεις σελίδες.. καµία από αυτές 
δεν πρέπει να αφαιρεθεί, ακόµη κι αν δεν περιέχει κάποια χρήσιµη πληροφορία. Αν ο χώρος που έχει προβλεφθεί στη σελίδα 2 δεν 
είναι αρκετός για να σηµειωθούν όλες οι περίοδοι της ασφαλιστικής σταδιοδροµίας του ασφαλισµένου, προσθέτονται στη συνέχεια 
µία ή περισσότερες όµοιες σελίδες και αλλάζονται οι αριθµοί που βρίσκονται στην έξω αριστερή στήλη (αντικατάσταση µε 9, 10, 11 … 
των 1, 2, 3 …). 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 
(*) ΕΟΧ – Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, παράρτηµα VI, κοινωνική ασφάλιση : για τους σκοπούς της συµφωνίας αυτής, το 

παρόν έντυπο ισχύει επίσης στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη  Νορβηγία. 
(1) Σύµβολο της χώρας στην οποία ανήκει ο φορέας που συµπληρώνει το έντυπο : B= Βέλγιο.   DK= ∆ανία.    D=Γερµανία.    GR = Ελλάδα .   E 

= Ισπανία .   F= Γαλλία.    IRL = Ιρλανδία.    I= Ιταλία .   L= Λουξεµβούργο.    NL = Κάτω Χώρες  .   A = Αυστρία .    P= Πορτογαλία.    FIN= 
Φινλανδία.   S= Σουηδία.    GB = Ηνωµένο Βασίλειο.    IS Ισλανδία .    FL=Λιχτενστάιν .    N=Νορβηγία 

(2)  Για τη Γερµανία, ο όρος «ασφαλισµένοι» περιλαµβάνει τα άτοµα που είναι ασφαλισµένα στο γενικό σύστηµα κοινωνικής 
         ασφάλισης καθώς και τους δηµοσίους υπαλλήλους και τα άτοµα που προσοµοιούνται µε αυτούς και είναι ασφαλισµένα σε ειδικό σύστηµα. 

Για τις ανάγκες των φορέων της Σουηδίας συµπληρώνεται η πρόσθετη σελίδα αριθµ. 1. 
(3)  - Ως επώνυµο νοείται το σύνηθες επώνυµο ή εκείνο που αποκτάται µε το γάµο. 

- Το γένος (επώνυµο κατά τη γέννηση) πρέπει πάντα να αναγράφεται . σε περίπτωση που είναι το ίδιο µε το σύνηθες επώνυµο, 
σηµειώνεται η ένδειξη «idem» (το ίδιο). 

- Οι ενδείξεις  «επιλεγόµενος» και  « έτερα »,ως και όλα τα µόρια που συνοδεύουν το επώνυµο, πρέπει να αναγράφονται λεπτοµερώς και 
κατά τη σειρά που ακολουθείται στο πιστοποιητικό  γεννήσεως.  

- Για τους ισπανούς πολίτες, σηµειώστε και τα δύο επώνυµα. 
- Για τους πορτογάλους πολίτες, σηµειώστε όλα τα ονόµατα (ονόµατα, επώνυµο, γένος)κατά τη σειρά που αναγράφονται στην ταυτότητα 
ή στο διαβατήριο. 

(4) Σηµειώνονται  όλα τα ονόµατα κατά τη σειρά που ακολουθείται στο πιστοποιητικό γεννήσεως . 
(5) Σηµειώνονται κυρίως σε περίπτωση υιοθεσίας ή χρησιµοποίησης προσωνυµίων που ισχύουν στην προκειµένη περίπτωση . οι ενδείξεις 

« επιλεγόµενος » και « έτερα »,ως και όλα τα µόρια που συνοδεύουν το επώνυµο, πρέπει να αναφέρονται λεπτοµερώς και κατά τη σειρά 
που ακολουθείται στο πιστοποιητικό γεννήσεως. 

(6) M = άρρεν . F = θήλυ.  
(7) Οι πληροφορίες αυτές ζητούνται εάν ο εργαζόµενος είναι ισπανός υπήκοος ή όταν το έντυπο προορίζεται για γαλλικό φορέα ανεξαρτήτως 

της εθνικότητας του εργαζοµένου. 
(7α)    Για τους εργαζόµενους που υπάγονται στη βελγική νοµοθεσία, αναφέρεται ο αριθµός ασφαλιστικού µητρώου του εργαζόµενου (NISS). Για 

τις ανάγκες των ολλανδικών φορέων συµπληρώνεται ο αριθµός SOFI.  
(8) Σηµειώνεται, ενδεχοµένως η ηµεροµηνία πολιτογράφησης. 
(8α) Για τους ισπανούς πολίτες άνω των 16 ετών, σηµειώστε το «Numero de Identificacion Fiscal» (N.I.F). ∆ιαφορετικά, σηµειώστε τον αριθµό 

που αναγράφεται στο «Documento Nacional de Identidad» (D.N.I.) ή τον αριθµό διαβατηρίου, ακόµα και αν η ισχύς των παραπάνω 
εγγράφων έχει λήξει. Σε περίπτωση που τα προαναφερόµενα έγγραφα δεν υπάρχουν σηµειώστε «ουδέν». 

(9) H ηµέρα και ο µήνας προσδιορίζονται µε δύο αριθµούς το καθένα και το έτος µε τέσσερις αριθµούς  (παράδειγµα : 1η Αυγούστου 1921 = 
01.08.1921). 

(10) Για τις γαλλικές πόλεις που περιλαµβάνουν περισσότερες διοικητικές περιφέρειες, σηµειώνεται ο αριθµός της διοικητικής περιφέρειας 
(παράδειγµα : Παρίσι 14). Για κάθε τόπο στην Πορτογαλία  σηµειώστε επίσης την ενορία και την κοινότητα. 

(11) Υποχρεωτικό στοιχείο για ασφαλισµένους ισπανικής, γαλλικής ή ιταλικής υπηκοότητας.  αυτό το σηµείο περιέχει ανάλογα µε τη χώρα την 
ένδειξη του διοικητικού διαµερίσµατος στο οποίο ανήκει ο τόπος γεννήσεως [παράδειγµα : για την Γαλλία, αν η κοινότητα γεννήσεως είναι 
η Λίλη ,πρέπει να σηµειωθεί το διοικητικό διαµέρισµα γεννήσεως µε την ένδειξη « Nord » (Βορράς), σε συνδυασµό µε τον κωδικό αριθµό 
του διαµερίσµατος, στην προκειµένη περίπτωση «59», αν αυτός ο αριθµός είναι γνωστός στον ασφαλισµένο. Η παρεχόµενη λοιπόν 
πληροφορία πρέπει να είναι « Nord 59 » (Βορράς 59)]. Για τους γεννηθέντες στην Ισπανία, σηµειώστε µόνο την επαρχία. 

(12) Σύµβολο της χώρας γεννήσεως του ασφαλισµένου, κωδικοποιηµένης σύµφωνα µε το διεθνή κώδικα τροχοφόρων αυτοκινήτων. 
(13)  Οδός, αριθµός, ταχυδροµικός κώδικας, πόλη, χώρα, αριθµός τηλεφώνου. 
(14) Για τις ανάγκες φορέων της Νορβηγίας σηµειώστε σηµερινή διεύθυνση και τελευταία διεύθυνση στη Νορβηγία καθώς και την ηµεροµηνία 

µετανάστευσης. 
(15) Για τις ανάγκες των ισπανικών φορέων εσωκλείστε φωτοτυπία του ισπανικού ναυτικού φυλλαδίου ή των φυλλαδίων εάν ο αρµόδιος 

φορέας είναι το  ISM (Instituto Nacional de la Marina /Εθνικό Ίδρυµα Ναυτικού) ή εάν το αρµόδιο σύστηµα είναι το Ειδικό Σύστηµα για 
Ναυτικούς. 

(16) Επισυνάψτε επικυρωµένα αντίγραφα αποδεικτικών εγγράφων για κάθε περίοδο (π.χ. δελτία σύνταξης, εκκαθαριστικά σηµειώµατα µισθού, 
δελτία εισφορών ενσήµων). 

(17) Εάν το έντυπο αποστέλλεται σε φορέα της ∆ανίας, των Κάτω Χωρών, της Φινλανδίας, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν ή της Νορβηγίας 
σηµειώστε  επίσης όλες τις περιόδους κατοικίας που πραγµατοποιήθηκαν στη ∆ανία, στις Κάτω Χώρες, στη Φινλανδία, στην Ισλανδία, στο 
Λιχτενστάιν ή στη Νορβηγία. Για αυτές τις ίδιες ανάγκες, σηµειώστε ακριβή διεύθυνση στο αντίστοιχο κράτος. 

(18) Σηµειώνεται το είδος της ασκούµενης δραστηριότητας (µισθωτός ή µη µισθωτός, π.χ. µηχανικός, πωλητής, αυτοαπασχολούµενος 
αγρότης). Εφόσον ισχύει, σχολική ή επαγγελµατική κατάρτιση : (προσδιορίστε είδος µαθηµάτων και αποκτηθέντα πτυχία). οι περίοδοι 
χωρίς αµειβόµενη απασχόληση (π.χ. οικοκυρά, ανεργία, ασθένεια κ.λ.π.) .  αν ο ενδιαφερόµενος εκπλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία 
στον ισπανικό στρατό, επισυνάπτεται στο έντυπο Ε 207 αντίγραφο του βιβλιαρίου στρατιωτικής θητείας. Αν δεν υπάρχει βιβλιάριο, 
παρέχονται οι εξής πληροφορίες: κλάση, σώµα, ειδικότητα, στρατολογικό γραφείο και τόπος κατοικίας µετά την εκπλήρωση της 
στρατιωτικής υποχρέωσης⋅ στρατιωτική θητεία (χώρα). Εάν ο ενδιαφερόµενος εκπλήρωσε στρατιωτική θητεία στην Ιταλία, επισυνάπτεται 
στο έντυπο Ε 207, εάν είναι δυνατό, αντίγραφο του βιβλιαρίου στρατιωτικής θητείας (foglio matricolare ) ή στρατιωτικής κατάστασης (stato 
di servizio). 

(19) Εάν η δραστηριότητα ασκείται στη Γαλλία, σηµειώνεται το όνοµα του διαµερίσµατος. 
(20) Εάν το έντυπο απευθύνεται σε φορέα της ∆ανίας, σηµειώνεται ο αριθµός CPR. Αν το έντυπο απευθύνεται σε φορέα της Ισλανδίας, 

σηµειώνεται ο ισλανδικός ατοµικός αριθµός ταυτότητας. Αν το έντυπο απευθύνεται σε φορέα του Λιχτενστάιν , σηµειώνεται ο αριθµός 
ασφάλισης AHV. 

(21) Προσδιορίζεται, αν πρόκειται για υποχρεωτική ασφάλιση, προαιρετική ασφάλιση, προαιρετική συνέχιση ασφάλισης ή για περίοδο χωρίς 
ασφάλιση. 

(22) Σηµειώνεται η κοινότητα (ή ο δήµος) και ο νοµός της Ελλάδας, αν πρόκειται για ασφαλισµένο του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων 
(ΟΓΑ). 

(23) Τίθεται ηµεροµηνία και υπογραφή του αιτούντος, αν ο ίδιος ο αιτών συµπληρώνει τη σελίδα 2. Στην περίπτωση της Ιρλανδίας 
επισυνάπτεται αντίγραφο του εθνικού εντύπου που συµπλήρωσε ο αιτών. 
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΣΟΥΗ∆ΙΑΣ 
 
 
 

Περίοδοι  κατοικίας  
από 16 έως 65 ετών Περίοδοι σε σύστηµα 

σύνταξης  απασχόλησης 
∆ιάρκεια σε 

από έως από έως έτη Μήνες ηµέρες 

∆ιευθύνσεις στη Σουηδία 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 
Σε περίπτωση σύνταξης επιζώντος οι περίοδοι που αναφέρονται παραπάνω αφορούν το θανόντα. 
 
Εάν ο αιτών/ο θανών έχει απασχοληθεί ως µισθωτός/µη µισθωτός στη Σουηδία πριν από το 1960 πρέπει, εάν είναι δυνατό να εσωκλείεται 
αποδεικτικό στοιχείο της απασχόλησης. 
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