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ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΚΑΣΑΚΗΝΩΗ
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΤΠΑΛΛΗΛΟΤ:………………………………………………………………………(ΚΕΦΑΛΑΙΑ)
Α.Μ.:……………………………………………………………………………
ΤΠΗΡΔΙΑ:……………………………………………………………………………………………………..
ΣΗΛ. ΤΠΗΡΔΙΑ:…………………………………………………………….
Γ/ΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ: ………………………………………………………….
ΣΗΛ. ΚΑΣΟΙΚΙΑ: ……………………………………………………………
ΚΙΝΗΣΟ ΣΗΛ.:………………………………………………………
Επηζσκώ ηε ζσκκεηοτή ζηο πρόγρακκα ηφλ θαηαζθελώζεφλ ζερηλής περηόδοσ έηοσς 2018 ηοσ παηδηού κοσ:
(ΕΠΩΝΥΜΟ)………………………………………………….
(ΟΝΟΜΑ) ……………………………………
ποσ γελλήζεθε ηο έηος ……………, ζηελ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
……………………………………………………………….. ζηελ …………….περίοδο.
/ / 2018

Ο/Η ΑΙΤ….
ΠΡΟΟΥΗ
1. Από ηολ γολέα ζσκπιερώλεηαη ε ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ε οποία αποζηέιιεηαη ζηελ Επηηροπή από
7/6/2018 έως 14/6/2018 γηα ηελ Α’ περίοδο θαη από 19/6/2018 έως 30/6/2018 για ηις Β’,
Γ’ & Γ’ περιόδοσς.
2. Ο γολέας ζσκπιερώλεη κε θαζαρά εσαλάγλφζηα γράκκαηα ηελ κάρηα καηαζκηνωηή ε οποία
αποζηέιιεηαη καδί κε ηελ αίηεζε ζσκκεηοτής ζηελ Επηηροπή από 7/6/2018 έως 14/6/2018 γηα
ηελ Α’ περίοδο θαη από 18/6/2018 έως 29/6/2018 για ηις Β’, Γ’ και Γ’ περιόδοσς.
3. Ο γολέας ζσκπιερώλεη θαη σπογράθεη ηελ σπεύζσλε δήιφζε προζέιεσζες (σπόδεηγκα 1), ηελ οποία
παραδίδεη ζηελ θαηαζθήλφζε θαηά ηελ προζέιεσζε ηοσ παηδηού (ε εκεροκελία αρηζκεηηθώς θαη
οιογράθφς).
4. Ο γολέας σπογράθεη ζηελ θαηαζθήλφζε ζε εηδηθή θαηάζηαζε ηελ εκεροκελία εηζόδοσ θαη αποτώρεζες
ηοσ παηδηού από ηελ θαηαζθήλφζε.
5. Ο γολέας ζσκπιερώλεη θαη σπογράθεη σπεύζσλε δήιφζε αποτώρεζες (σπόδεηγκα 2), ηελ οποία ζα
παραδώζεη θαηά ηελ αποτώρεζε ηοσ παηδηού, ζηελ θαηαζθήλφζε, ζηελ οποία αλαγράθοληαη:
i.
Τα πιήρε ζηοητεία ηοσ
ii.
Η εκεροκελία εηζόδοσ θαη αποτώρεζες ηοσ παηδηού από ηελ θαηαζθήλφζε (αρηζκεηηθώς θαη
οιογράθφς) θαζώς θαη ώρα αποτώρεζες.
iii.
Ο ζσλοιηθός αρηζκός ηφλ εκερώλ παρακολής θαζώς θαη ε αθρηβής εκεροκελία ηστόλ αποσζίας
ηοσ κε άδεηα.
Σηης περηπηώζεης ποσ ζα αποδεηθλύεηαη όηη ηα αλαγραθόκελα ζηοητεία είλαη υεσδή ή βρεζούλ ζηης
θαηαζθελώζεης σπογεγρακκέλες δειώζεης από ηολ γολέα κε θελές εκεροκελίες ή δηαπηζηφζούλ
δηαθορές ζηης εκεροκελίες, ο ΕΦΚΑ δελ ζα θαιύυεη ηης δαπάλες θαη ζα επηβάιιοληαη όιες οη από ηο
Νόκο προβιεπόκελες θσρώζεης.
ΗΜΔΙΩΗ: Η καηάζηαζη ηων καηαζκηνώζεων είναι ενδεικηική και ζε περίπηωζη μη
σπογραθής ζύμβαζης με ηην καηαζκήνωζη επιλογής ζας θα ενημερωθείηε από ηην
σπηρεζία για αλλαγή καηαζκήνωζης.

