
2. Ολνκαηεπώλπκν:

3. Γηεύζπλζε:  …………………………………………………………. 4. Σειέθωλν:………………………

6. Α.Κ.Α   …………………… 7. Ηκεξ. γέλλεζεο ……………………………

9. Ηκ/λία έληαμεο ζην Σακείν Πξνλνίαο:  ……………………….. 10. Αξηζκόο Σακείνπ Πξνλνίαο: ………………

Ωξνκίζζην

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

……………………..

14.Κιίκαθα θαηά ηελ εκεξνκελία αθππεξέηεζεο / απνρώξεζεο : ……………………………….

15.Ωξνκίζζην θαηά ηελ εκεξνκελία αθππεξέηεζεο / απνρώξεζεο :  € ………………….

11. Ηκ/λία αθππεξέηεζεο / απνρώξεζεο:  ………………………………………….

………………………………………….
(Όριο Ηλικίας, Παραίηηζη, Λόγοι Υγείας, Απόλσζη, Θάναηος, Διοριζμός ζηη Δημόζια Υπηρεζία)

13.Θέζε θαηά ηελ εκεξνκελία αθππεξέηεζεο / απνρώξεζεο : ……………………………………

……………………..

8. Ηκεξνκελία έλαξμεο εξγαζίαο ……………………………….

……………………..

……………………..

16.Πεξίνδνο ππεξεζίαο θαη ωξνκίζζην ζε πεξίπηωζε κεηαθίλεζεο ζε ρακειόηεξε 

θιίκαθα ή/θαη κείωζεο ωξνκηζζίνπ ιόγω κε θαηαβνιήο επηδόκαηνο / επηδνκάηωλ γηα 

ηα νπνία θαηαβάιινληαη εηζθνξέο ζην Σακείν Πξνλνίαο:

Λόγνο κεηαβνιήο Ωξνκηζζίνπ

…………………………………………………………

Πεξίνδνο Σκήκαηα

………………………

………………………

…………………………………………….

Πεξίνδνο

……………………..

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

……………………..

……………………..

……………………..

…………………………………………………………

…………………………………………………………

ΣΟΙΥΔΙΑ ΜΔΛΟΤ TOY ΣΑΜΔΙΟΤ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΟΤ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΩΡΟΜΙΘΙΟΤ ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

ΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΩΦΔΛΗΜΑΣΩΝ  

1. Τπνπξγείν / Σκήκα / Τπεξεζία : …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………….

……………………..

………………………….……………………………………………………

5. Α.Γ.Σ   …………………………………

12. Λόγνο αθππεξέηεζεο / απνρώξεζεο:  

……………………..

……………………..

…………………………………………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

……………………..

17. Πεξίνδνο / Σκήκαηα πνπ ν Ωξνκίζζηνο ππεξέηεζε  κε ωξάξην δηαθνξεηηθό ηνπ θαλνληθνύ ηωλ 

38 ωξώλ, αλ εθαξκόδεηαη
Αξ. ωξώλ εξγαζίαο ηελ 

εβδνκάδα

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

……………………..

……………………..

…………………………………………….

……………………..
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Τπνγξαθή: Τπνγξαθή:

Ηκεξνκελία: Ηκεξνκελία:

Σειέθωλν:

Τπνγξαθή:

Ηκεξνκελία:

8. Πιζηοποιηηικά αζθενείας

9. Άλλες εγκρίζεις Ιαηροζσμβοσλίοσ

11. Έγκριζη για εργαζία με ανηικανονικό ωράριο 

      (διαθορεηικό ηοσ καθοριζμένοσ ηων 7:30 π.μ. - 2:30 μ.μ.)

18. Βεβαηώλεηαη όηη ηα πην θάηω ζηνηρεία πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πξνζωπηθό θάθειν ηνπ κέινπο 

2. Πρωηόησπο πιζηοποιηηικό γέννηζης

3. Πιζηοποιηηικό Θανάηοσ
4. Γραπηή δήλωζη ηοσ μέλοσς ζηην οποία να αναθέρεηαι η ακριβής

    ημερομηνία παραίηηζης

5. Απόθαζη Τ.Δ.Δ.Π για απόλσζη μέλοσς 

6. Απόθαζη  Ιαηροζσμβοσλίοσ για μόνιμη ανικανόηηηα για εργαζία

10. Εγκρίζεις τορήγηζης άδειας άνεσ απολαβών

7. Κάρηα αδειών ( ανάπασζης, αζθενείας, και άνεσ απολαβών )

1. Ένησπο εγγραθής ζηο Ταμείο Προνοίας

Δηνηκάζηεθε από: ………………………………………… Διέγρζεθε από: ……………………………………………….

……………………………………….. ………………………………………..

"ΝΑΙ" εαλ πεξηιακβάλεηαη 

"Γ/Δ" εαλ δελ εθαξκόδεηαηΑπαηηνύκελα ηνηρεία

Διέγρζεθε από: ……………………………………………….

………………………………………..

ΓΙΑ ΥΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ

………………………………………..

………………………………………..

       (Ονομαηεπώνσμο)        (Ονομαηεπώνσμο)

……………………………………….. ………………………………………..
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