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Βοηθηματούχους & Δικαιοδόχους του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ                                                              

 

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 52, 53, 54 & 68 

               του Καταστατικού του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ για το φορολογικό έτος 2016. 

Συνάδελφοι,  

      Όπως γνωρίζετε, σε εφαρμογή των αναφερομένων στην επικεφαλίδα άρθρων του Καταστατικού του Ταμείου 

μας, κάθε χρόνο σας ζητούμε να μας προσκομίσετε δικαιολογητικά τα οποία είναι απαραίτητα για τις υπηρεσίες 

μας. 

     Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε για μία ακόμη φορά να σας εφιστήσουμε την προσοχή, για το πόσο 

απαραίτητη είναι για την ομαλή λειτουργία του Ταμείου, η πλήρης και έγκαιρη αποστολή όλων των εγγράφων που 

σας ζητούμε. 

    Έτσι, σχετικά με την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων του Καταστατικού μας, το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Ταμείου, αποφάσισε ότι, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα παραπάνω άρθρα του Καταστατικού, 

είναι τα ακόλουθα: 

 

     ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΙ   

 

Α. Ανω των 65 ετών (θεωρούνται και αυτοί που συμπλήρωσαν το 65ο έτος εντός του 2016) θα 

αποστείλουν : 

   - Υπεύθυνη Δήλωση Βοηθηματούχου, άνευ θεώρησης (συνημμένη). 

  -  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του οικείου Δήμου. 

Το Πιστοποιητικό θα είναι πρωτότυπο και πρόσφατο (ημερομηνία έκδοσης μετά την 1-11-2017). 

 

            Β. Κάτω των 65 ετών θα αποστείλουν: 

                -  Υπεύθυνη Δήλωση Βοηθηματούχου, άνευ θεώρησης (συνημμένη). 

                -  Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 περί απασχόλησης (συνημμένη). 

   -  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του οικείου Δήμου. 

       Το Πιστοποιητικό θα είναι πρωτότυπο και πρόσφατο (ημερομηνία έκδοσης μετά την 1-11-2017). 

                - Απλό φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του Φορολογικού έτους 2016 (για τα  

                   εισοδήματα 2016)  .    

                -  Απλό φωτοαντίγραφο της φορολογικής σας δήλωσης  (E1) του Φορολογικού έτους 2016 

             (για τα εισοδήματα του έτους 2016).  

            

Οι  ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟΙ  βοηθήματος θα αποστείλουν : 

 

   Α. Άνω των 65 ετών (θεωρούνται και αυτοί που συμπλήρωσαν το 65ο έτος εντός του 2016) θα 

αποστείλουν : 

   - Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιοδόχου, άνευ θεώρησης (συνημμένη). 

  -  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του οικείου Δήμου. 

Το Πιστοποιητικό θα είναι πρωτότυπο και πρόσφατο (ημερομηνία έκδοσης μετά την 1-11-2017). 

         

                Β. Κάτω των 65 ετών θα αποστείλουν: 

                -  Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιοδόχου, άνευ θεώρησης (συνημμένη). 

                -  Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 περί απασχόλησης (συνημμένη). 

    -  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του οικείου Δήμου. 

Το Πιστοποιητικό θα είναι πρωτότυπο και πρόσφατο (ημερομηνία έκδοσης μετά την 1-11-2017). 



 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟΙ  βοηθήματος (κάτω των 65 ετών - συνεχίζεται)   

- Απλό φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του Φορολογικού έτους 2016 (για τα 

εισοδήματα 2016).    

           -  Απλό φωτοαντίγραφο της φορολογικής σας δήλωσης  (E1) του Φορολογικού έτους 2016  (για τα                                                                                                                                                               

εισοδήματα του έτους 2016).  

 

- Τα τέκνα δικαιοδόχοι βοηθήματος μετά την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους  θα 

αποστείλουν και :  

            Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86, ότι είναι άγαμα και άνεργα. 

                        

                   Προσοχή:  

      -Σας επισημαίνουμε επίσης ότι, μας αφορούν από το  έντυπο της φορολογικής σας  

              δήλωσης (Ε1) οι  πίνακες 1,2,3,4Α,8.       

              Συνεπώς, εφόσον το επιθυμείτε, θα διαγράψετε Λοιπά εισοδήματα, ακίνητα, κλπ. στους  

              υπόλοιπους πίνακες της φορολογικής σας  δήλωσης. 

                    Αντιστοίχως μπορείτε να διαγράψετε και από το εκκαθαριστικό  την ανάλυση λοιπών  

                    εισοδημάτων, π.χ. τα ακίνητα κλπ., όπως έχετε διαγράψει και στη φορολογική δήλωση. 

                     

- Διαζευγμένοι γονείς στους οποίους έχει ανατεθεί η επιμέλεια των παιδιών τους με δικαστική  

απόφαση και το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ καταβάλλει επίδομα παιδιών, θα υποβάλουν παράλληλα υπ. Δήλωση 

Ν. 1599/86, ότι, η υφισταμένη δικαστική απόφαση εξακολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα, και σε 

περίπτωση που εκδοθεί νέα, θα ενημερώσoυν άμεσα το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ (αναφέροντας τον αριθμό της 

δικαστικής απόφασης). 

                                                                          ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ : 

 

- Σας  ενημερώνουμε  ότι, τα αιτούμενα  στοιχεία  είναι εμπιστευτικά  για τους φακέλους σας και θα 

χρησιμοποιηθούν  αποκλειστικά  για τον έλεγχο της ορθότητας της καταβολής του βοηθήματός σας 

και σε καμία περίπτωση για αλλότριους σκοπούς. Για τις μεταβολές του Τμ. Μητρώου ακολουθούμε 

τις αναλυτικές διαδικασίες του αρ. 28 & 29 του καταστατικού μας. 

-     Σας υπενθυμίζουμε ότι, σε περίπτωση που έχει εκδοθεί για τον οποιονδήποτε λόγο νέα (ή/ και οριστική σε         

      αντικατάσταση προσωρινής) απόφαση συνταξιοδότησής σας από τον κύριο φορέα, οφείλετε να την  

      κοινοποιήσετε άμεσα στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. 

- Τέλος στην περίπτωση που δεν υποβάλλατε φορολογική δήλωση, θα προσκομίσετε στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ    

   δήλωση του Ν.1599/86, θεωρημένη από την αρμόδια Οικονομική Εφορία του τόπου διαμονής  

   σας ότι, «ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ».  

   

         Τα παραπάνω δικαιολογητικά, θα αποσταλούν στην υπηρεσία του Ταμείου το αργότερο μέχρι  

     31-01-2018 στη διεύθυνση: ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, Ευπόλιδος 8, 10551 Αθήνα (Τμήμα Συντάξεων). 

 

Συνάδελφοι παρακαλούμε όπως δηλώσετε στην συνημμένη υπεύθυνη δήλωση έναν ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ σε περίπτωση 

που το Ταμείο, για τον οποιοδήποτε λόγο, δεν μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! 

 

        Όλα τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν μόνο Ταχυδρομικά στην Διεύθυνση του Ταμείου. 

      Οι υπηρεσίες του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ δεν θα παραλαμβάνουν σε καμία περίπτωση τα εν λόγω         

δικαιολογητικά, διότι είναι επιβαρυμένες από συνταξιοδοτήσεις και άλλες συναφείς εργασίες. 

 

                                         Είμαστε στη διάθεσή σας για συμπληρωματικές πληροφορίες. 

                                                                            Συναδελφικά 

                                                              Με εντολή Δ.Σ. ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ 

                                                                  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

 

 

                                                                 Γ. ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ      



ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣ & ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

  Ευπόλιδος 8  , Αθήνα   105.51

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΥ    

1)  Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ     Μ Η Τ Ρ Ω Ο Υ……………………………………………. 

2 ) Α Μ Κ Α  ……………………………………………………………………… 

3)  Α Φ Μ ……………………………………………………………………………

4)  Α.Δ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ…………………………………………………………….

5 ) Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ………………………………………………………………

6)  Ο Ν Ο Μ Α…………………………………………………………………..

7)  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ…………………………………………………………..

8) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  ΟΔΟΣ ………………………………ΑΡΙΘ………………………

ΠΟΛΗ………………………………………ΔΗΜΟΣ………………………………. Τ.Κ………….

9) ΤΗΛΕΦΩΝΑ Οικίας ………………………………………...Κινητό…………………………………………..

10) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ………………………………………………….    ( ΕΓΓΑΜΟΣ/Η  - ΑΓΑΜΟΣ /Η

     ΧΗΡΟΣ/Α - ΔΙΑΖ-ΝΟΣ / Η  )

11) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΗΡΕΙΑΣ ή ΔΙΑΖΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ :

 ΗΜΕΡΟΜΗΝ.ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ/ΤΗΣ  ΣΥΖΥΓΟΥ ………………ΗΜΕΡΟΜΗΝ. ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΖΕΥΚΤΗΡΙΟΥ………………

12) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ 

 (Σε περίπτωση διαζευγμένων αναφέρονται τά τέκνα των οποίων έχετε την  επιμέλεια  με δικαστική απόφαση )  

    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΗΜΕΡ . ΓΕΝΝΗΣΗΣ        ΙΔΙΟΤΗΤΑ   ΕΓΓΑΜΟΣ/ΑΓΑΜΟΣ

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

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

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

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

18) Έχετε εργαστεί ή εργάζεστε μετά την διακοπή της ασφάλισής σας στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ:

ΝΑΙ ΟΧΙ

 Σε περίπτωση που εργασθήκατε ή εργάζεσθε αναφέρετε τα εξής στοιχεία :

Που εργασθήκατε η εργάζεστε  Περίοδος Εργασίας Φορέας Επικουρικής Ασφάλισης

Α

Β

19) ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ ( σε περίπτωση απουσίας μου) :………….....……………………………………………..………

Διευθυνση:……………………………………………………………………….. Τηλ………………………………………

   Στην περίπτωση πού εκδοθεί νέα απόφαση συνταξιοδότησης(ή/ και Οριστική σε αντικατάσταση Προσωρινής), 

   για οποιοδήποτε λόγο, από τον κύριο ασφαλιστικό μου φορέα, αναλαμβάνω την υποχρέωση να την 

    Τά παραπάνω στοιχεία είναι αληθή και αναλαμβάνω την υποχρέωση να γνωστοποιώ αμέσως στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ 

    εγγράφως και με τά σχετικά δικαιολογητικά κάθε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων . 

    Σε περίπτωση αρχικής ή μεταγενέστερης ψευδούς δηλώσεως ή μη έγκαιρης γνωστοποίησης  στο Ταμείο 

    οποιασδήποτε μελλοντικής αλλαγής επί των πιο πάνω στοιχείων, το Ταμείο επιφυλλάσεται για την λήψη 

    κάθε νόμιμου μέτρου προστασίας των συμφερόντων του .

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α   ………………………………………………….

Ο  Δ Η Λ Ω Ν / Η  Δ Η Λ Ο Υ Σ Α …………………………………………………….

   προσκομίσω άμεσα στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ .

α ) Σε περίπτωση αναστολής , ετεροχρονισμό καταβολής του βοηθήματος , για  ισόποσο χρονικό διάστημα,   μετά το χρονικό σημείο

      απόκτησης δικαιώματος επανέναρξης καταβολής του βοηθήματος . 

β ) Σε περίπτωση οριστικής λήξης την άμεση επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων βοηθημάτων , με πίστωση του λογαριασμού

     του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στην ΑLPHA  BANK .

ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΚΑΙ ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΨΕΥΔΟΥΣ ΔΗΛΩΣΕΩΣ ΟΤΙ: 

   H καθυστέρηση ενημέρωσης του Ταμείου, για ορισμένο χρονικό διάστημα, με στοιχεία που οδηγούν σε αναστολή ή οριστική λήξη

του βοηθήματός μου από προηγούμενο χρονικό σημείο, ( για τά οποία στοιχεία ενημερώθηκα λεπτομερώς από το Ταμείο ),  συνεπάγεται  :



  ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣ & ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

  ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

 Ευπολιδος 8 , Αθηνα  105.51

   ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ  ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ  Η  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ  :  …………...……………………………………………………

Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο   :  ….…………………………………………………..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΘΑΝΑΤΟΥ      :  ………………………………………………………

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α       Δ Ι Κ Α Ι Ο Δ Ο Χ Ο Υ

Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο  : ……………………………………………..      

Ο Ν Ο Μ Α :      ………………………………………………

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΠΑΤΕΡΑ    :      …………....…...………………………………………….

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΜΗΤΕΡΑΣ :       …………....………………………………………………

Α Μ Κ Α :……………………………

Α  Φ  Μ :……………………………. 

Α.Δ.Ταυτοτητας   …..……………..

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :    Ο Δ Ο Σ :  …………………………………………….     ΑΡΙΘ………………….

ΠΟΛΗ  : ………………………  ΔΗΜΟΣ     ………………………...            Τ Κ   …....…………..

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Οικίας : ...…………………………….. Κινητό…………………………………

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α                  :  .…………………………………………

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : .....……………........   ( Έγγαμος/η-Άγαμος/η-Χήρος/α-Διαζ-νος/η )

Εργασθήκατε   η   εργάζεσθε μετά την έναρξη καταβολής του βοηθήματος  ; 

Ν  Α  Ι Ο  Χ  Ι

Σε περίπτωση που εργασθήκατε   ή   εργάζεσθε αναφέρετε τα εξής  στοιχεία  :

     Ε  Ρ  Γ  Ο  Δ  Ο  Τ  Η   Σ    ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ

     19) ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ ( σε περίπτωση απουσίας μου) :………….....………………...…………..………………

       Διευθυνση:………………………..………………………………………………….. Τηλ…………..…………..

Επισημαίνεται ότι,η καθυστέρηση ενημέρωσης του Ταμείου για ορισμένο χρονικό διάστημα,με στοιχεία που  

οδηγούν σε αναστολή η οριστική λήξη του βοηθήματος από προηγούμενο χρονικό σημείο,συνεπάγεται:

α)  Σε περίπτωση αναστολής,ετεροχρονισμό καταβολής του βοηθήματος για ισόποσο χρονικό διάστημα,

μετά το χρονικό σημείο απόκτησης δικαιώματος επανέναρξης καταβολής του βοηθήματος .

β)   Σε περίπτωση οριστικής λήξης την άμεση επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων 

βοηθημάτων, με πίστωση του λογ-σμού του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ  στήν ALPHA BANK.

Στή περίπτωση που εκδοθεί νέα απόφαση συντ/σης για οποιοδήποτε λόγο από τον Κύριο Ασφαλιστικό

μου Φορέα,σας δηλώνω ότι αναλαμβάνω την υποχρέωση να την προσκομίσω άμεσα στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.

Σας δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου περί ψευδούς δηλώσεως ,ότι τα 

παραπάνω στοιχεία είναι αληθή και αναλαμβάνω την υποχρέωση να γνωστοποιώ αμέσως στο 

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ εγγράφως καί μέ τα σχετικά δικαιολογητικά κάθε μεταβολή τών παραπάνω στοιχείων .

Σε περίπτωση αρχικής η μεταγενέστερης ψευδούς δηλώσεως ή μή έγκαιρης γνωστοποίησης στό 

ΤΑΜΕΙΟ οποιασδήποτε μελλοντικής αλλαγής επί των πιό πάνω στοιχείων, το Ταμείο επιφυλάσσεται

με τη λήψη κάθε νόμιμου μέτρου , για την προστασία των συμφερόντων του .

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α…………………………………………..

Ο ΔΗΛΩΝ / Η ΔΗΛΟΥΣΑ ……………………………………………..



 
  

                                                                                       ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ(1): Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Ιονικής & Λαϊκής Τράπεζας και Αλλων Τραπεζών 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 

Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  (υπογραφή στο πεδίο της δήλωσης που ανήκετε)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          
 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

 
Ημερομηνία:      ……….20……                            Ο – Η Δηλ. 

 
 

 
 
 

(Υπογραφή) 

 

 
Ημερομηνία:      ……….20……                        Ο – Η Δηλ. 

 
 
 

 
 

(Υπογραφή) 

 

Παρέχω εργασία ή απασχόληση με 

οποιουδήποτε είδους σύμβαση (π.χ. 

εξαρτημένης εργασίας, ανεξάρτητων 

υπηρεσιών αορίστου ή ορισμένου χρόνου 

κ.α. σε οποιοδήποτε εργοδότη).  

Αυτοαπασχολούμαι με οποιαδήποτε μορφή 

ή σχέση. 

Ασκώ ελεύθερο επάγγελμα. 

Χρονικό διάστημα εργασίας - 

αυτοαπασχόλησης – άσκησης ελεύθερου 

επαγγέλματος  

Από……………. έως………………………. . 

Δεν παρέχω εργασία ή απασχόληση με 

οποιουδήποτε είδους σύμβαση (π.χ. 

εξαρτημένης εργασίας, ανεξάρτητων υπηρεσιών 

αορίστου ή ορισμένου χρόνου κ.α. σε 

οποιοδήποτε εργοδότη).  

Δεν αυτοαπασχολούμαι με οποιαδήποτε μορφή 

ή σχέση. 

Δεν ασκώ ελεύθερο επάγγελμα. 


