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ΓNΩΣτoΠo|ιlΣH
ΘEMA: EξαYoρq τρoυπηρεσiαζ στo τ.Π-Δ Y.
Σαζ γνι,JρiζoUμε 6τ| με τη Uπ, αρ|θμ6ν Φ 2151 1763124'11-98 YπoUργ|κη Aπ6φαση'
ΦΕK 12421 8-12-98, εΧετε διJνατ6τητα εξαγoρdζ τηζ πρoυπηρεσiαζ σαζ' μεσα σε
ατroκλε|στ|κη πρoθεσμiα διio ετ6v απ6 τηv ημερoμηviα υτfαYι'γηζ στηv
ασφdλ|ση τoU ταμεioυ.
ΣΧετ|Kη αiτηση Uτoβαλλεται απ6 τoUζ ενδ!αφερ6μεvoυξ ατ, εUθεiαζ στo ταμεio
(Σταδioυ 31' 1ο5 59 AΘηνα τμημα Aσφαλ|σηζ )με τα παραKdτω δtKαloλoγητ|κd:

1

2
3

Π|στoπo 1r|κo Unηρεσ|σ\ωv μεταβoλωv
Bεβαiωση απoδoΧΦν τoU μηνα υπoβoληζ τηζ αiτησηζ
Bεβαiωση εναρξηζ κρατησεωv υπερ τoυ τ Π Δ Y

|\,ετd τηV εκπνoη τηζ τροβλεπ6μεvηζ πρoθεσμiαζ Χdvεταl oρ|στ|κd τo δ|κοiωμα

αvα\nr'ι;Jρ|σηζ τoυ Χρ6voU

πρoUπηρεσiαζ

τo πoσoστ6 ε|σφoρdζ ανερΧεταl στo 7aλ επi των απoδoΧωv τou μηνα Uτoβoληζ τηζ
αiτησηζ

ΠληρoφoρΙεζ δiνoντα] στo τηλ.φωνo 21ο- 3213756 τoU τ.Π.Δ Y

Σnμεiωσn

τo παρ6v

Uπoγραφετα|

απ6 τov ενδ!αφερομεvo Kαl αντiγραφo

κρατ]ετα] στην

Uπηρεσiα τoU

KoINoΠoIHΣH:

(UπoYραφη)
1) εvδ|αφερ6μεvoζ

2) A.Φ

EΞ]glilgygs τo παρ6v

αφoρd τoυζ vεoδ|6ρtστoυζ εκπ/κoιiζ κα| εκεivoυξ πoU
τo
2.
iτoζ
τηζ
Uπηρεσiαξ τoυξ ιυζ μ6v|μo|. Nα Uπoγραφεi ατ16 τoUξ
δ|αvι'ouv
εvδ/vouζ καt vα σταλεiστo Γραφεio μαζ-

Eξαvood ΠooUπnρεσiα< αττ6 τo τ.Π.Δ.Y.
A) Πρoσμετρdταl με εξαγoρd ωξ xρ6voξ ασφdλ|σηζ κdθε πρoυπηρεσiα ττoU
iΧε| παρασxεΘεi στo Δημ6σto εφ6σov η μισΘoδoσiα τoU υτrαλληλoυ βdρυvε
τov κρατ|κ6 ττρoυπoλoγ|σμ6 κα| Eχε| ληφΘεi Uπ6ψη Y|α τη βαΘμoλoγ|κti και
μ|σΘoλoμκη τoυ εvταξη.
B) Πρoσμετρdτα| με εξαYoρd ωξ Χρ6voζ ασφdλ|σηζ κ6Θε πρoυτrηρεσiα πoυ
Eχεl τrαρασxεΘεi σε N.Π.Δ.Δ. i oργαv|σμ6. τo μovtμo τΙρoσωτt|κ6 τωv oττoiιυv

ταμεioυ Πρovoiαζ κα| ixε| ληφΘεi υπ6ψη γ|α
βαθμoλoγ|κη κα| μ|σθoλoγtκ|i .vταξη' με τηv πρoιiτr6Θεση oτ| γ|α τov
αΙτoι,μενo χρ6vo τrρog αvαYvιi)ρ|ση δεν εχε| ασφαλ|σΘεi σε dλλo φoρεα
πρovo|αζ.
Γ) Δεv πρoσμετρdτα| η στρατ|ωτικη Θητεiα.
Δ) Δεv τrρoσμετρdτα| xρ6voζ ατrασχ6λησηs στov |δΙωτ|κ6 Toμεα.
Eχεt Uτταxθεiστηv ασφdλtση τoU

