
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Τ  (1) 

    
Προς τ  Μισθωτό της επιχείρησης μας:  (1) 

  ( Όνομα ) 
 του  (1) 

( Επώνυμο ) ( Όνομα Πατέρα ) 
Δ/νση κατοικίας  Τ.Κ.   
    
Σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με το Ν.3198/55, καταγγέλλουμε τη σύμβαση που υπάρχει  
    
μεταξύ μας για εργασία αορίστου χρόνου, από την  
  ( Ημερομηνία απόλυσης ) 
Και σας καλούμε να παρουσιαστείτε στο Ταμείο μας για να εισπράξετε τη νόμιμη αποζημίωσή σας. 
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Ο εργοδότης ( ή πληρεξούσιος δικηγόρος )  Έλαβα γνώση της απόλυσής μου σήμερα 
 

Υπογραφή απολυόμενου 
 
 
 
 

( Υπογραφή – Σφραγίδα ) 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία της επιχείρησης μου και του πιο πάνω 

απολυόμενου μισθωτού είναι τα ακόλουθα: 
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

1) Επωνυμία   
2) Αντικείμενο  
3) Διεύθυνση  Ταχ.Κωδ.  
4) Ονοματεπώνυμο εκπροσώπου  
5) Αριθ. βιβλ. αγοράς ενσήμων (εργοδότη)  

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΟΥ 

 
1) Ειδικότητα (α):  
2) Επάγγελμα, επακριβώς προσδιορισμένο (β):  
3) Ηλικία:  
4) Οικογενειακή κατάσταση:  
5) Οργανισμός στον οποίο είναι ασφαλισμένος:  
6) Αποδοχές κατά την πρόσληψης:  
7) Χρονολογία πρόσληψης (γ):  
8) Χρονολογία απόλυσης:  
9) Χρονολογία καταβολής αποζημίωσης:  
10) Ποσό αποζημίωσης:  
11) Τελευταία μέρα εργασίας:  
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Ο εργοδότης ( ή πληρεξούσιος δικηγόρος) 

 
 
(1) Συμπληρώνονται με κεφαλαία στοιχεία. α) της Επιχείρησης β) του μισθωτού 
(α) Εργάτης ή υπάλληλος. 
(β) π.χ. πλάστης, λεβητοποιός, λινοτύπης, κλπ. 
(γ) Επί μεταβολών η χρονολογία της τελευταίας πρόσληψης. ( Υπογραφή – Σφραγίδα) 
 
 
 
ΒΛΕΠΕ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΣΕΛΙΔΑ ΤΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : Σχετικές διατάξεις 
 

Άρθρον 9 Ν. 3198/55 
 

1. Ο καταγγέλων την σχέσιν εργασίας εργοδότης, υποχρεούται όπως εντός προθεσμίας (8) οκτώ 
ημερολογιακών ημερών από της παραδόσεως του εγγράφου της καταγγελίας εις τον απολυόμενον, αναγγείλη την 
υπ’ αυτού ενεργηθείσαν καταγγελίαν εις την αρμόδιαν υπηρεσίαν του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού 
Δυναμικού, ως και εις το αρμόδιον Γραφείον Ευρέσεων Εργασίας ( του τόπου απασχολήσεως του μισθωτού ), όπερ 
υποχρεούται να πρωτοκολλήση ταύτην αυθημερόν). 
 
 
 
3. Οι εργοδόται υποχρεούνται εις την αναγγελίαν και όταν η σχέσις εργασίας λύεται ουχί συνεπεία καταγγελίας, 
αλλά εξ άλλου λόγου, ήτοι δια της παρόδου του συμπεφωνημένου χρόνου, εις την περίπτωσιν συμβάσεως διαρκείας 
ωρισμένου χρόνου,  ή οσάκις προκύπτει τοιαύτη διάρκεια εκ του δηλωθέντος σκοπού εργασίας ή δια της 
αποπερατώσεως του έργου, εις την περίπτωσιν συμβάσεως ωρισμένου έργου. 
4. Κατά παντός εργοδότου παραβαίνοντος τας διατάξεις του παρόντος άρθρου, ως και κατά του αναγράφοντος 
ψευδή στοιχεία εις την καταγγελίαν της σχέσεως εργασίας, επιβάλλονται, κατ’ έκλησιν του αρμοδίου Γραφείου 
Ευρέσεως Εργασίας του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού, αι ποιναί, αι οριζόμεναι εις την 
παράγρ.4 του άρθρου 5 του Ν.Δ.2656/53 «περί οργανώσεως και ελέγχου της αγοράς εργασίας». 
 

Άρθρον 28 Ν.Δ. 2961/54 
Ποινικαί ευθύναι εργοδότου 

 
 
 
Ο εργοδότης και ο άνεργος οίτινες βλάπτουσι τα συμφέροντα του Οργανισμού,  είτε διότι απασχολείται άνεργος 
επιδοτούμενος, είτε διότι άνεργος τυγχάνει επιδόματος άνευ πραγματικών προϋποθέσεων, τιμωρείται με ποινάς της 
παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 2656/53. 
 
 
 
Αι μηνύσεις υποβάλλονται παρά των Δ/ντών των Υπηρεσιών του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού. 
 
 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 
1) Η αναγγελία της καταγγελίας αυτής, σύμφωνα με τη με αριθμό 59/2-9-1976 εγκύκλιο διαταγή της Διοίκησης του 
Ο.Α.Ε.Δ.  πρέπει να καταθέτεται μέσα σε οκτώ (8)  μέρες,  από τη μέρα που κοινοποιείται στον απολυόμενο,  μόνον 
στην αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. της περιφερείας που υπάγεται η επιχείρηση (ο εργοδότης).Σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει Υπηρεσία Ο.Α.Ε.Δ. τα δύο αντίγραφα της αναγγελίας, πρέπει να καταθέτονται στο πιο κοντινό Υποκ/μα 
Ι.Κ.Α. 
 
2) ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ 
 
Άρθρον 27 παργρ. 1 Ν.Δ. 2961/54, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 1545/85 
 

Ο άνεργος, για να τύχει επιδότησης είναι υποχρεωμένος να αναγγελθεί προσωπικά στην Υπηρεσία Ανεργίας 
της κατοικίας του ή της τελευταίας απασχόλησης του,  στην οποία θα ζητήσει να υποβάλει σχετική αίτηση για 
επιδότηση. 

Την πιο πάνω αίτηση πρέπει να την καταθέσει μέσα σε χρονικό διάστημα εξήντα (60)  ημερών,  από την 
ημέρα που λύθηκε ( καταγγέλθηκε) η σύμβαση εργασίας του. 
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