
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  Α.Ε. 

Νοµίµως  εκπροσωπούµενη 
 
 
 

∆ΗΛΩΣΗ 
 

 Ο / Η  υπογράφων   ……………………………………………………………  του  

……………………………….  (Α.Μ. …………….)  σας  δηλώνω ότι  δέχοµαι να  µου  

παρακρατείτε  από  τις  αποδοχές  µου    από  1ης  ……………………   και  στο  εξής  

την  συνδροµή που  οφείλω  να  πληρώνω  κάθε µήνα  ως µέλος  του  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΣΤΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  η 

οποία  ανέρχεται  σήµερα  σε  1%  επί  του  Βασικού  Μισθού  του  21ου  

µισθολογικού κλιµακίου  της  ΕΣΣΕ  που  ισχύει  στα  ΕΛ.ΠΕ  (παράρτηµα  ΙV)  και  

υπογράφεται µεταξύ  Σωµατείου και Επιχείρησης. 

 Επιπροσθέτως,  σας  δηλώνω  ότι  δέχοµαι  να  µου  παρακρατείτε  από  

τις  αποδοχές  µου  την  συνδροµή  που  οφείλω  να  πληρώνω  κάθε  µήνα  ως  

µέλος  Ταµείου  Αλληλοβοηθείας – Απεργιακού  Ταµείου  (ΤΑΑΤ)  η  οποία  

ανέρχεται  σήµερα  σε  τρία  ευρώ  (3 €). 

 Επίσης,  αποδέχοµαι  να  µου  παρακρατείτε  την  εισφορά  του  Άρθρου  

10  του  Κανονισµού  Λειτουργίας  του  ΤΑΑΤ  όταν  εργάζοµαι  ως  Προσωπικό  

Ασφαλείας  σε  απεργίες. 

 Στο  µέλλον  οι  αυξοµειώσεις  των  συνδροµών  µου,  τις  οποίες  από  

τώρα  αποδέχοµαι,  θα  σας  ανακοινώνονται  από  το  Π.Σ.Ε.Ε.Π. 

 

 

Η  παρούσα  δήλωσή µου  ισχύει  µέχρι να  την  ανακαλέσω  εγγράφως. 

 

 

Ασπρόπυργος   

 

…………………………….. 

 

Ο / Η  ∆ηλών 



 

 

 
ΑΙΤΗΣΗ 

 
Α.Μ.  ………………………………… 

ΕΠΩΝΥΜΟ  ………………………… 

ΟΝΟΜΑ  …………………………….. 

ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ  ………………………. 

ΟΝ. ΜΗΤΡΟΣ ……………………….. 

ΕΤΟΣ  ΓΕΝΝΗΣΗΣ  ………………… 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ……………….. 

∆ΙΕΥΘ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  ………………. 

………………………………………... 

Τ.Κ.  …………………………………. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ………………………... 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ ………………………... 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ……………………….. 

ΗΜΕΡ.ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ………………. 

ΕΤΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ …………… 

Α.∆.Τ.  ……………………………….. 

ΑΡ.ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΙΚΑ ……………… 

 

 

ΠΡΟΣ  

Το  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΣΩΜΑΤΕΙΟ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ  

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 

 

Συνάδελφοι 

Παρακαλώ  να µε γράψετε  

στη  δύναµη  του Σωµατείου,  

δηλώνω  δε  ότι  αποδέχοµαι  το  

Καταστατικό  και  τις  αρχές  του 

Σωµατείου. 

 

Συναδελφικά 

 

 

 

Ασπρόπυργος   ……………………… 

 

 

  

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  ΒΑΣΕΙ  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ  1264/1982 

− Ηµεροµηνία πρόσληψης  στα  ΕΛ.ΠΕ   ………………………………………………………. 
− Σε  πόσα  Σωµατεία  είσαι µέλος   …………………………………………………………….. 
− Σε ποια  Σωµατεία  θέλεις να  µείνεις µέλος: (Έχεις δικαίωµα  να ανήκεις  σε 

δύο (2) Σωµατεία , ένα  κλαδικό  και  ένα  επιχειρησιακό.) 
− Στο  Κλαδικό  …………………………………………………………………………………………. 
− Στο  Επιχειρησιακό  ………………………………………………………………………………… 
− Πήρες µέρος  στις  τελευταίες  και  προτελευταίες  αρχαιρεσίες  για  ανάδειξη  

∆ιοίκησης ;  Όχι  γιατί  ήµουν µέλος  σε  άλλο  επιχειρησιακό Σωµατείο και  
συγκεκριµένα στο …………………  από  το  οποίο µε  την  παρούσα  αίτηση  
εγγραφής µου  στο  ΠΣΕΕΠ  παραιτούµαι. 


