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Ι.Κ.Α. Αθηνών
Κσρία Προϊσταμένη,
Μεηά ηελ θαηαγγειία πνπ ζαο θνηλνπνηήζακε ζηηο 12/11/09 γηα ηελ άθπξε απόιπζε ηνπ πλάδειθνπ Γαζθαιάθε
Ησάλλε, κέινο ηνπ αλσηέξνπ πλδηθάηνπ θαη κεηά από πξνζσπηθή ζπλνκηιία ηνπ Γελ.Γξακκαηέα κε ηελ θπξία
Παπαδαλησλάθε, όηη δελ έρεη θαηαγγειζεί επηζήκσο ε απόιπζε κε ηελ θαηαγγειία ύκβαζεο όπσο νξίδεη ν
Νόκνο πεξί απνιύζεσλ, εξρόκαζηε εθ λένπ λα ζαο ελεκεξώζνπκε όηη ε εηαηξεία Η.Μ.Δ.- Δ.Π.Δ.ΚΟΡΓΤΛΖ
ΑΘΑΝΑΗΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΗΣΖ, κε έδξα ηνλ Σαπξσλίηε Υαλίσλ, αληί λα θνηλνπνηήζεη απόιπζε εξγαδνκέλνπ,
θνηλνπνίεζε νηθεηνζειή απνρώξεζε κε εκεξνκελία 12/11/09 ε νπνία εζηάιε ζηνλ αλσηέξσ εξγαδόκελν ζηηο
18/11/09, ρσξίο ν εξγαδόκελνο λα έρεη ζπλαηλέζεη ζηελ νηθεηνζειή απνρώξεζε. εκεησηένλ όηη ν εξγαδόκελνο
εληόο 2 εηώλ ζπληαμηνδνηήζεθε˙ επίζεο ζαο αλαθέξνπκε όηη ε πξόζιεςε έρεη γίλεη ζηηο 16/8/2003 όπσο
απνδεηθλύεηαη από ην έγγξαθν ηνπ ΟΑΔΓ θαη όρη ζηηο 15/1/2007 όπσο αλαθέξεη ην έγγξαθν ηεο νηθεηνζεινύο
απνρώξεζεο. Δπεηδή πηζηεύνπκε όηη ε παξαπάλσ ελέξγεηα ππνθξύπηεη δόιν, θαηά παξάβαζε ηεο εξγαηηθήο
λνκνζεζίαο θαη ηνπ 281 Α.Κ. πεξί θαιήο πίζηεο θαη από καξηπξίεο ζπλαδέιθσλ νδεγώλ, νη νπνίνη ήηαλ παξώλ
ζηελ ηειεθσληθή ζπλνκηιία κε αλνηθηή αθξόαζε πεξί απνιύζεσο κε ηνπο ραξαθηεξηζκνύο «όηη ηνλ απέιπζα
δηόηη δελ άληερα άιιν θαη όηη είλαη ξνπθηάλνο δηόηη θαηήγγεηιε ηα ππέξβαξα ζηελ Ληκεληθή Αζηπλνκία ηνπ
Πεηξαηά.
Εεηνύκε από ηελ ππεξεζία ζαο όπσο επηιεθζεί ηεο εξγαηηθήο δηαθνξάο. Δπίζεο δεηνύκε όπσο
πξνζθνκίζεη ε εηαηξεία πξνο ηελ ππεξεζίαο ζαο ηα εμήο:
1) Αλαιπηηθέο απνδείμεηο πιεξσκήο (Άξζξν 18) Ν.1082/80, Άξζξν 20 παξ. 2. Ν1469/84.
2) Γλσζηνπνίεζε ησλ όξσλ ηεο αηνκηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο Π.Γ. 156/94.
3) Κάξηα πξόζιεςεο ΟΑΔΓ Ν.Γ. 2656/53, 763/70.
4) Μηζζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Η.Κ.Α.
5) Καηαζηάζεηο πξνζσπηθνύ θαη σξώλ εξγαζίαο Ν.Γ. 515/70, άξζξν 16, Ν. 2874/2000.
6) Βηβιίν αδεηώλ αξζξ. 3 παξ. 4, Α.Ν. 539/45.
7) Βηβιίν ππεξσξηώλ Ν.Γ. 515/70.
8) ΔΗΓΗΚΟ ΒΗΒΛΗΟ Νενπξνζιακβαλνκέλνπ πξνζσπηθνύ ( Ν. 2556/97).
9) Βηβιίν Γξνκνινγίσλ (αξζξ. 4 Β.Γ. 28-1/4-2-1938 θαη αξζξ. 1 Π.Γ. 93/86.
Δπίζεο ζαο επηζπλάπηνπκε ..Δ. αλαιπηηθή κηζζνδνζία- δηαθνξέο κηζζώλ από ..Δξγαζίαο
θαη δηαθνξέο από έλαληη κηζζώλ Η.Κ.Α., νηθεηνζειήο απνρώξεζε.
Παξαθαινύκε δηα ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο θαη όπσο ελεκεξώζεηε εγγξάθσο ην Γ.. ηνπ
.Δ.Ο.Φ.Α.Δ.
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