ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
1

Αριθμός Μητρώου:
(που έχει δοθεί επίσημα από το ΥΠΕΠΘ)

2

Αριθμός Μητρώου:
(που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία σας εάν δεν υπάρχει του ΥΠΕΠΘ)

3

Επώνυμο: (όπως στο ΦΕΚ διορισμού)

4

Επώνυμο: (όπως στο Δελτίο Ταυτότητας)

5

Όνομα: (όπως στο Δελτίο Ταυτότητας)

6

Όνομα Πατρός:

7

Όνομα Μητρός:

8

00 Κανονική
01 Στρατιωτική
Είδος ταυτότητας:
02 Ξένη
03 Διαβατήριο

9

Α.Φ.Μ.:

10

Δ.Ο.Υ.:

11

ΑΜΚΑ:

12

Τόπος κατοικίας:

13

Τηλέφωνο

14

Ε-mail:

Αριθ. Δελτίου
Ταυτότητας:

Χώρα έκδοσης:

Οδός:

Αριθ.:

Τ.Κ.:

Οικίας:
Κινητό:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

15

Οργανική θέση ή προσωρινή τοποθέτηση:

Γραφείο Εκπαίδευσης:
Διεύθυνση Εκπαίδευσης:
Γραφείο Εκπαίδευσης:

16 Σχολείο/Υπηρεσία όπου υπηρετείτε:
ΠΕ

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης-Ν.3205/2003 άρ. 3 §1

ΤΕ

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης- Ν.3205/2003 άρ. 3 §1

ΔΕ

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης-Ν.3205/2003 άρ. 3 §1

ΥΕ

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης-Ν.3205/2003 άρ. 3 §1

ΤΕ2

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με πτυχίο ή δίπλωμα διάρκειας πλήρους εξαετούς
φοίτησης-Ν.3205/2003 άρ. 3 §3
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με πτυχίο ή δίπλωμα διάρκειας πλήρους πενταετούς
φοίτησης- Ν.3205/2003 άρ. 3 §3
Κλάδος ΤΕ-1 του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςΝ.3205/2003 άρ. 3 §4 περ. β.ii
Κλάδος ΔΕ-1 του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςΝ.3205/2003 άρ. 3 §4 περ. β.iii
Κλάδος ΤΕ-2 του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΔΕ2

Κλάδος ΔΕ-2 του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΠΕ6
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Διεύθυνση Εκπαίδευσης:

Κατηγορία Εκπαίδευσης:
(Σημειώστε Χ στο αντίστοιχο
τετραγωνάκι)

ΠΕ5
ΤΕ1
ΔΕ1

ΠΕ0
ΤΕ0
ΔΕ3

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης χωρίς δίπλωμα Πανεπιστημίου-Ν.3205/2003 άρ. 3 §2
περ. β
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης χωρίς δίπλωμα ΤΕΙ-Ν.3205/2003 άρ. 3 §2 περ. β
ΔΕ με πτυχίο μέσων τεχν. σχολών (κατάργηση με Ν.576/77), το οποίο αποτέλεσε τυπικό
προσόν διορισμού-Ν.3205/2003 άρ. 3 §2 περ. α

ΑΝΕΥ Άνευ Κατηγορίας Εκπαίδευσης
1

ΚΛΑΔΟΣ:

18

(π.χ. Π.Ε.04,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ κ.λπ)

19

ΒΑΘΜΟΣ:

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:

(πχ : 02)

(πχ Χημικός)

20

Μισθολογικό Κλιμάκιο κατά την ημερομηνία της απογραφής :

ΜΟΝΙΜΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ

21

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ

Α.Μ. Ι.Κ.Α.:

Α.Μ. Ι.Κ.Α.:

Ι.Δ.Α.Χ.

(Σημειώστε Χ στο
αντίστοιχο
τετραγωνάκι)

Α.Μ. Ι.Κ.Α.:

ΜΟΝΙΜΟΙ:
22 Αριθμός Φ.Ε.Κ. :
- Ημερομηνία ΦΕΚ: ..... / .... / ….
Ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας: ..... / .... / ….

Θέση ευθύνης:

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ/ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
Ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας: ..... / .... / ….

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ:------------------------------------------------( π.χ.Δ/ντής Γυμνασίου, Προϊστάμενος Γραφείου κλπ)

(Σημειώστε Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι)
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Ημερομηνία τοποθέτησης σε θέση ευθύνης:

Ειδική θέση:

..... / .... / ….

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ:------------------------------------------------( π.χ. Υπευθ. ΕΚΦΕ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ, κλπ)

(Σημειώστε Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι)
24

Ημερομηνία τοποθέτησης σε Ειδική θέση :

..... / .... / ….

Διδακτορικό
25 (Σημειώστε Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι)

Ημερομηνία αναγνώρισης από την υπηρεσία

..... / .... / ….

Μεταπτυχιακό
26 (Σημειώστε Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι)

Ημερομηνία αναγνώρισης από την υπηρεσία

.... / .... / ….

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ:………………………………………

27 (κατά την ημερομηνία της απογραφής)

Αριθμός ΙΒΑΝ λογαριασμού τραπέζης μισθοδοσίας:
GR ……………………………………………………………….
(κατά την ημερομηνία της απογραφής)

Αριθμός ΙΒΑΝ λογαριασμού τραπέζης μισθοδοσίας:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ:…………………………………..
GR………………………………………………………………..
28 ( από την ημερομηνία καταβολής των πάσης φύσεως αποδοχών μέσω
(από την ημερομηνία καταβολής των πάσης φύσεως αποδοχών μέσω
της Ενιαίας αρχής πληρωμών)
της Ενιαίας αρχής πληρωμών)
29

ΕΙΣΤΕ:

ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ:

(Σημειώστε Χ στο αντίστοιχο

Νέος ασφαλισμένος είναι εκείνος ο οποίος ασφαλίστηκε για

Παλαιός ασφαλισμένος είναι όποιος ασφαλίστηκε

τετραγωνάκι)

πρώτη φορά σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας

για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας

ασφάλισης μετά την 1-1-1993.

ασφάλισης μέχρι και την 31-12-1992.

ΤΕΑΔΥ
ΤΕΑΧ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:
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ΤΣΜΕΔΕ
ΤΣΑΥ

(Σημειώστε Χ στο αντίστοιχο
τετραγωνάκι)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ .... / .... / ….
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ .... / .... / ….

ΤΕΑΕΙΓΕ
ΙΚΑ-ΤΕΑΜ
ΑΛΛΟ (Σημειώστε ποιο)

2

Έγγαμος/η ( )

Αριθ. Τέκνων (

31

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

Άγαμος/η (

)

)

Διαζευγμένος/η ( )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΗΣΗΣ

.... / .... / ….

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΗΣΗΣ

.... / .... / ….

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΗΣΗΣ

.... / .... / ….

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΗΣΗΣ

.... / .... / ….

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΗΣΗΣ

.... / .... / ….

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΗΣΗΣ

.... / .... / ….

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΗΣΗΣ

.... / .... / ….

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΗΣΗΣ

.... / .... / ….

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΗΣΗΣ

.... / .... / ….

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Τέκνα που
φοιτούν στην
ανώτερη ή
ανώτατη
εκπαίδευση καθώς
και σε Ι.Ε.Κ.

(

) εξάμηνα

(

) εξάμηνα

.... / .... / ….

ΧΡΟΝΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

(

) εξάμηνα

.... / .... / ….

ΧΡΟΝΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

(

) εξάμηνα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

.... / .... / ….

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

.... / .... / ….

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

ΧΡΟΝΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

32

Επίδομα ειδικών συνθηκών

Ναι ( ) Όχι ( )

33

Επίδομα προβληματικών και
παραμεθόριων περιοχών

Ναι ( ) Όχι ( ) Ποσό : _____

34

Ειδικά επιδόματα του εκπαιδευτικού α)Μειονοτικών Σχολείων: Ναι ( ) Όχι ( ) Ποσό : _____
προσωπικού:
β)Ειδικής αγωγής: Ναι ( ) Όχι ( )

35

36

Άδεια Άνευ Αποδοχών κατά την
ημερομηνία της απογραφής:
(συμπληρώνετε την ημερομηνία έναρξης
και λήξης της άδειας)

Θέση σε διαθεσιμότητα κατά την
ημερομηνία της απογραφής:

(συμπληρώνετε την ημερομηνία έναρξης
και λήξης της διαθεσιμότητας)

Έναρξη : .... / .... / ….

Λήξη : .... / .... / ….

Έναρξη : .... / .... / ….

Λήξη : .... / .... / ….

3

Ταχυδρ. Ταμ. ( ) Ταχυδρ. Ταμ. Προεγκ. ( )

Τύπος Δανείου:

ΜΤΠΥ ( ) ΤΕΑΔΥ ( ) ΤΠΔ ( )
ΑΛΛΟ : ____________

1

Αριθμός Δανείου:
Ημερ. Λήξης Δανείου /
Ποσό Μηνιαίας Δόσης

.... / .... / ….

Δόση : _______

(την ημ/νία της απογραφής)

Ταχυδρ. Ταμ. ( ) Ταχυδρ. Ταμ. Προεγκ. ( )

Τύπος Δανείου:

ΜΤΠΥ ( ) ΤΕΑΔΥ ( ) ΤΠΔ ( )
ΑΛΛΟ : ____________

2

Αριθμός Δανείου:
Ημερ. Λήξης Δανείου /
Ποσό Μηνιαίας Δόσης:
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.... / .... / ….

Δόση : _______

(την ημ/νία της απογραφής)

ΔΑΝΕΙΑ

Ταχυδρ. Ταμ. ( ) Ταχυδρ. Ταμ. Προεγκ. ( )

Τύπος Δανείου:

ΜΤΠΥ ( ) ΤΕΑΔΥ ( ) ΤΠΔ ( )
ΑΛΛΟ : ____________

3

Αριθμός Δανείου:
Ημερ. Λήξης Δανείου /
Ποσό Μηνιαίας Δόσης:

.... / .... / ….

Δόση : _______

(την ημ/νία της απογραφής)

Ταχυδρ. Ταμ. ( ) Ταχυδρ. Ταμ. Προεγκ. ( )

Τύπος Δανείου:

ΜΤΠΥ ( ) ΤΕΑΔΥ ( ) ΤΠΔ ( )
ΑΛΛΟ : ____________

4

Αριθμός Δανείου:
Ημερ. Λήξης Δανείου /
Ποσό Μηνιαίας Δόσης:

.... / .... / ….

Δόση : _______

(την ημ/νία της απογραφής)
38

39

Άλλες Παρακρατήσεις

(κατασχέσεις, διατηρητέο, κλπ)

Εξαγορές (Στρατού, Διαδ. Ασφαλ., κλπ)

Παρακράτηση : ______________
Ποσό : ______

Λήξη : .... / .... / ….

Εξαγορά : ______________
Ποσό : ______

Λήξη : .... / .... / ….

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις* που προβλέπονται από τις διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/86 δηλώνω ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι ακριβή και
αληθή.
Υπογραφή Μισθοδοτούμενου

Ημερομηνία:
………………………………………………..
(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)
Υπογραφή

* «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 (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει
άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών».
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ:
1.

Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, όπου θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμό σας
και ο λογαριασμός IBAN. Επειδή πρόκειται για λογαριασμό μισθοδοσίας, το πρώτο όνομα του
λογαριασμού θα πρέπει να είναι του μισθοδοτούμενου.

2.

Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

3.

Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ.

4.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και Βεβαίωση/Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα που φοιτούν
στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση και σε Ι.Ε.Κ. για τη χορήγηση της μηνιαίας οικογενειακής παροχής
του άρθρου 11 του Ν.3205/2003. Στη Βεβαίωση/Πιστοποιητικό σπουδών θα πρέπει να αναγράφεται και
ο χρόνος φοίτησης που προβλέπεται από τον οργανισμό της οικείας Σχολής.

5.

Για κατόχους μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος, απόφαση ΠΥΣΔΕ από την οποία θα
προκύπτει η συνάφεια του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου που κατέχετε με το αντικείμενο
απασχόλησής σας.

6.

Για ληφθέντα δάνεια από δημόσιο ταμείο, π.χ. Παρακαταθηκών και Δανείων, ΤΕΑΔΥ, ΜΤΠΥ, ΤΠΔΥ
ή Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, των οποίων οι δόσεις παρακρατούνται από την υπηρεσία, έγγραφο της
τράπεζας κλπ, στο οποίο θα αναγράφεται η δόση, η ημερομηνία λήξης του δανείου καθώς και ο αριθμός
του (λογαριασμός).

7.

Έγγραφο ή φωτοτυπία οποιουδήποτε εγγράφου (π.χ. καρτέλας ενσήμων ΙΚΑ) που να αποδεικνύει την
ασφάλιση για πρώτη φορά, σε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης μέχρι και την 31-12-1992 και
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο μισθοδοτούμενος δηλώνει την ακρίβεια των στοιχείων. Η υπεύθυνη δήλωση
απαιτείται μόνον στην περίπτωση που προσκομίσετε φωτοτυπία εγγράφου. (Αν το ΦΕΚ διορισμού είναι
πριν την 31-12-1992, τότε δεν χρειάζεται να προσκομίσετε φωτοτυπία εγγράφου ούτε να κάνετε υπεύθυνη
δήλωση).

Παρατηρήσεις:
Έντυπα με δυσανάγνωστα και ελλιπή στοιχεία θα επιστρέφονται .
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