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Γνωρίζοντας τις συνέπειες του Νόμου «Περί ψευδούQ δήλωσης» δηλΦνω ότι ο με τα κατωτέρω στοι-
χεία εργοδότης μου, στον οποίο απασχολήθηκα δεν έχει επικολλήσει στο ασφαλιστικό μου βιβλιάριο τα
κανονικά ένσημα και παραKαλι!lνα κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλιστική μου τακτοποίηση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
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ΑσφαλΙσθηκα

Διαφορά που ζητώ

Ανάλυση 'Κατα μήνα
των ημεrών που ζητώ
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1.-

ΛΟΙΠΑ ΣΤOlΧΕΙΑ

Για την ακρίβεια των ανωτέρω δύνανται να βεβάιΦσουν :

Αυτοί που απασχολήθψdν ή απασχολούνται στον εργοδότη: α)

.. β). -... .. Υ). .•............•................................•.............................•.

2.- Οι εξής που γνωρίζουν (γείτονες κ.λ.It.).: α) .

β) _.._ _ _.... Υ). ............•.......••••••.•.•••••••...•• _ •••••••••...•.•••..••••••••••• _ •••••.•.••.••

Κατά την πληρωμή των αποδοχΦν μου υπέγραφα σε .

Η ανωτέρω απασχόληση προκύπτει και από τα εξής στοιχεία:

_ .•...._ __ _ -...••..•.......... _ - _ ..•.......... -.....••................•...............• -.._ ..................•.•......... _ ..-
.._ .....•.••••••...._ ~....................•...•• _ ••............•.... __ .•.......•...•......•.•............. - _ ~...........•........... _ ~.......•.•

Εκκρεμεί αίτηση συνταξιοδότησής μου ή άλλης παροχής στο __ .

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ

ΤΗΝ γΠΗΡΕΣΙΑ

Ημερ. εκδόσ. ασφαλ. βιβλιαρίου _ .

Φέρει ανακεφαλαίωση χρον. περιόδου από .

................--_ μέχρι. ._ _._ με σύνολο

ημεΡΦν εργασίας .

Παρ. Α - 22/88 Αριθ. τυποπ. 2003463

......__ .._ _ __ ......•............. __ __ _-_.__ .
Q ΔΗΛΟΝ
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ΕΚΒΕΣΗ ΕΛΕΓχον

Α.- Η εμπρός δήλωση απασχόλησης, υποβλήθηκε την _._ ", τυγχάνει

Β.- Μετά από την έρευνα που έγινε για όσα δηλό\θηκαν προέκυψαν τα εξ!Ίς !
Ι) Από τα στοιχεία μας (Β.Ε.Ε., φάκελλος, στοιχεία ελέγχου, κ.λ.π.)

Εμπρόθεσμη
Εκπρόθεσμη

2) Από τα γραπτά στοιχεία που έχει ο εργοδότης (Μισθολόγια - Β.Α.Ε. - Πρόχειρο βιβλto Τα-
μείου-Λογισηκά βιβΜα-Καταστάσεις Επιθεαιρησεων ΕΡΥασίας-Κάρτα ΕΡΥασίας κ.λ.π.)

3) Σχετικώς κατέθεσαν οι α)•..............................................................................δη
(Oνoματεπdlνυμo)

4) Επίσης από τα εξής στοιχεία και μάλιστα

Επειδή από τη συνεκτίμηση των ανωτέραι στοιχείαιν

Δ ώ ό λ έ απασχολήθηκειαπιστ νεται n ο ασφα ισμ νσς δεν απασχολήθηκεστον εργοδότη από .~----------. μέχρι .__._.__ _

για ημέρες ερΥασίας με αποδοχές _ _ _ δΡ1 ---- ..- _.._ __ .

και με ειδικότητα _.._.._ ((\. ιroτδ καί συντάχθηκε η
Π. Ε. Ε. θ . _~~..... , σή'&6. Eλqιχoυ αρι .- - ---- - για την ασφ••••ισn~,ι ταtIIΤOΠO,η του.
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