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Γ/λζε θαηνηθίαο

Σ.Κ.

αο πιεξνθνξνύκε όηη, ζύκθσλα κε ην Ν.3198/55, θαηαγγέιινπκε ηε ζύκβαζε πνπ ππάξρεη
κεηαμύ καο γηα εξγαζία ανξίζηνπ ρξόλνπ, από ηελ
( Ηκεξνκελία απόιπζεο )

Καη ζαο θαινύκε λα παξνπζηαζηείηε ζην Σακείν καο γηα λα εηζπξάμεηε ηε λόκηκε απνδεκίσζή ζαο.
201
Ο εξγνδόηεο ( ή πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο )

Έιαβα γλώζε ηεο απόιπζήο κνπ ζήκεξα
Τπνγξαθή απνιπόκελνπ

( Τπνγξαθή – θξαγίδα )
Γειώλσ ππεύζπλα όηη ηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο κνπ θαη ηνπ πην πάλσ
απνιπόκελνπ κηζζσηνύ είλαη ηα αθόινπζα:

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ
1) Δπσλπκία
2) Αληηθείκελν
3) Γηεύζπλζε
4) Ολνκαηεπώλπκν εθπξνζώπνπ
5) Αξηζ. βηβι. αγνξάο ελζήκσλ (εξγνδόηε)

Σαρ.Κσδ.

ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΠΟΛΤΟΜΔΝΟΤ
1) Δηδηθόηεηα (α):
2) Δπάγγεικα, επαθξηβώο πξνζδηνξηζκέλν (β):
3) Ηιηθία:
4) Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε:
5) Οξγαληζκόο ζηνλ νπνίν είλαη αζθαιηζκέλνο:
6) Απνδνρέο θαηά ηελ πξόζιεςεο:
7) Υξνλνινγία πξόζιεςεο (γ):
8) Υξνλνινγία απόιπζεο:
9) Υξνλνινγία θαηαβνιήο απνδεκίσζεο:
10) Πνζό απνδεκίσζεο:
11) Σειεπηαία κέξα εξγαζίαο:
201
Ο εξγνδόηεο ( ή πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο)
(1) πκπιεξώλνληαη κε θεθαιαία ζηνηρεία. α) ηεο Δπηρείξεζεο β) ηνπ κηζζσηνύ
(α) Δξγάηεο ή ππάιιεινο.
(β) π.ρ. πιάζηεο, ιεβεηνπνηόο, ιηλνηύπεο, θιπ.
(γ) Δπί κεηαβνιώλ ε ρξνλνινγία ηεο ηειεπηαίαο πξόζιεςεο.

ΒΛΔΠΔ ΣΗΝ ΠΙΩ ΔΛΙΓΑ ΣΙ ΗΜΔΙΩΔΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ

( Τπνγξαθή – θξαγίδα)

ΗΜΔΙΩΔΙ : ρεηηθέο δηαηάμεηο
Άξζξνλ 9 Ν. 3198/55
1.
Ο θαηαγγέισλ ηελ ζρέζηλ εξγαζίαο εξγνδόηεο, ππνρξενύηαη όπσο εληόο πξνζεζκίαο (8) νθηώ
εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηεο παξαδόζεσο ηνπ εγγξάθνπ ηεο θαηαγγειίαο εηο ηνλ απνιπόκελνλ, αλαγγείιε ηελ
ππ’ απηνύ ελεξγεζείζαλ θαηαγγειίαλ εηο ηελ αξκόδηαλ ππεξεζίαλ ηνπ Οξγαληζκνύ Απαζρνιήζεσο Δξγαηηθνύ
Γπλακηθνύ, σο θαη εηο ην αξκόδηνλ Γξαθείνλ Δπξέζεσλ Δξγαζίαο ( ηνπ ηόπνπ απαζρνιήζεσο ηνπ κηζζσηνύ ), όπεξ
ππνρξενύηαη λα πξσηνθνιιήζε ηαύηελ απζεκεξόλ).

3.
Οη εξγνδόηαη ππνρξενύληαη εηο ηελ αλαγγειίαλ θαη όηαλ ε ζρέζηο εξγαζίαο ιύεηαη νπρί ζπλεπεία θαηαγγειίαο,
αιιά εμ άιινπ ιόγνπ, ήηνη δηα ηεο παξόδνπ ηνπ ζπκπεθσλεκέλνπ ρξόλνπ, εηο ηελ πεξίπησζηλ ζπκβάζεσο δηαξθείαο
σξηζκέλνπ ρξόλνπ, ή νζάθηο πξνθύπηεη ηνηαύηε δηάξθεηα εθ ηνπ δεισζέληνο ζθνπνύ εξγαζίαο ή δηα ηεο
απνπεξαηώζεσο ηνπ έξγνπ, εηο ηελ πεξίπησζηλ ζπκβάζεσο σξηζκέλνπ έξγνπ.
4.
Καηά παληόο εξγνδόηνπ παξαβαίλνληνο ηαο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ, σο θαη θαηά ηνπ αλαγξάθνληνο
ςεπδή ζηνηρεία εηο ηελ θαηαγγειίαλ ηεο ζρέζεσο εξγαζίαο, επηβάιινληαη, θαη’ έθιεζηλ ηνπ αξκνδίνπ Γξαθείνπ
Δπξέζεσο Δξγαζίαο ηνπ Οξγαληζκνύ Απαζρνιήζεσο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ, αη πνηλαί, αη νξηδόκελαη εηο ηελ
παξάγξ.4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.Γ.2656/53 «πεξί νξγαλώζεσο θαη ειέγρνπ ηεο αγνξάο εξγαζίαο».
Άξζξνλ 28 Ν.Γ. 2961/54
Πνηληθαί επζύλαη εξγνδόηνπ

Ο εξγνδόηεο θαη ν άλεξγνο νίηηλεο βιάπηνπζη ηα ζπκθέξνληα ηνπ Οξγαληζκνύ, είηε δηόηη απαζρνιείηαη άλεξγνο
επηδνηνύκελνο, είηε δηόηη άλεξγνο ηπγράλεη επηδόκαηνο άλεπ πξαγκαηηθώλ πξνϋπνζέζεσλ, ηηκσξείηαη κε πνηλάο ηεο
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.Γ. 2656/53.

Αη κελύζεηο ππνβάιινληαη παξά ησλ Γ/ληώλ ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ Οξγαληζκνύ Απαζρνιήζεσο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ.

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:
1) Η αλαγγειία ηεο θαηαγγειίαο απηήο, ζύκθσλα κε ηε κε αξηζκό 59/2-9-1976 εγθύθιην δηαηαγή ηεο Γηνίθεζεο ηνπ
Ο.Α.Δ.Γ. πξέπεη λα θαηαζέηεηαη κέζα ζε νθηώ (8) κέξεο, από ηε κέξα πνπ θνηλνπνηείηαη ζηνλ απνιπόκελν, κόλνλ
ζηελ αξκόδηα Τπεξεζία ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. ηεο πεξηθεξείαο πνπ ππάγεηαη ε επηρείξεζε (ν εξγνδόηεο).ε πεξίπησζε πνπ
δελ ππάξρεη Τπεξεζία Ο.Α.Δ.Γ. ηα δύν αληίγξαθα ηεο αλαγγειίαο, πξέπεη λα θαηαζέηνληαη ζην πην θνληηλό Τπνθ/κα
Ι.Κ.Α.
2) ΒΑΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΟΣΗΗ ΑΝΔΡΓΟΤ
Άξζξνλ 27 παξγξ. 1 Ν.Γ. 2961/54, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 7 ηνπ Ν. 1545/85
Ο άλεξγνο, γηα λα ηύρεη επηδόηεζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαγγειζεί πξνζσπηθά ζηελ Τπεξεζία Αλεξγίαο
ηεο θαηνηθίαο ηνπ ή ηεο ηειεπηαίαο απαζρόιεζεο ηνπ, ζηελ νπνία ζα δεηήζεη λα ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε γηα
επηδόηεζε.
Σελ πην πάλσ αίηεζε πξέπεη λα ηελ θαηαζέζεη κέζα ζε ρξνληθό δηάζηεκα εμήληα (60) εκεξώλ, από ηελ
εκέξα πνπ ιύζεθε ( θαηαγγέιζεθε) ε ζύκβαζε εξγαζίαο ηνπ.

