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ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Προς : Πρόεδρο, κo. Θωµά Καντερέ
Γενικό Γραµµατέα, κο. Ιωάννη Καψουλάκη
Κοιν :

∆ιευθυντή Οικονοµικού κ. Κ. Αγρογιάννη
∆ιευθυντή Ανθρώπινου ∆υναµικού κ. ∆. Αµέντα

∆ηλώνω υπεύθυνα προς :
α) Το ∆.Σ. του Σωµατείου Εργαζοµένων
της Κτηµατολόγιο Α.Ε.(Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.)
β) Την ∆ιεύθυνση Οικονοµικού (κ. Κ. Αγρογιάννη) καθώς, και
γ) Την ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού (κ. ∆. Αµέντα)
ότι επιθυµώ:
1. Την εγγραφή µου ως µέλους του Σ.Ε.ΚΤ. έχοντας υπόψη ότι έχω κλείσει δύο
µήνες ως εργαζόµενος της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. από την ηµεροµηνία πρόσληψης
µου .
2. Την αυτόµατη παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδροµής µου [(όπως αυτή
καθορίζεται από το καταστατικό του Σωµατείου (Άρθρο 4 παράγραφος 3 ) και τις
εκάστοτε αποφάσεις Γ.Σ. και ∆.Σ. του Σ.Ε.ΚΤ.] από το µισθό µου και την απόδοσή
του στον λογαριασµό του Σ.Ε.ΚΤ. ή στον Ταµία του Σωµατείου σε συνεννόηση µε
τον Πρόεδρο και την Ταµία του Σ.Ε.ΚΤ.
3. Την χορήγηση από τις ∆ιευθύνσεις Ανθρώπινου ∆υναµικού και Οικονοµικού,
στην Πρόεδρο και στο ∆.Σ. του Σ.Ε.ΚΤ. κάθε στοιχείου που αφορά στα προσωπικά
µου δεδοµένα (κλιµάκια, µισθοδοσία κ.α.) σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του
Άρθρου 4 του Νόµου 1876 / 1990 στον οποίο αναφέρεται ρητά ότι:
«Η εργατική πλευρά δικαιούται να αξιώσει από την εργοδοτική πλήρη και ακριβή πληροφόρηση καθώς
και την παροχή όλων των στοιχείων που είναι αναγκαία για τη διευκόλυνση των διαπραγµατεύσεων των υπό
συζήτηση θεµάτων και αναφέρονται στην οικονοµική κατάσταση, την οικονοµική πολιτική και την πολιτική
προσωπικού της επιχείρησης».

Ο ∆ηλών / η ∆ηλούσα :
Ονοµατεπώνυµο :……………………………………
Υπογραφή :…………………………………………
Εγκρίθηκε µε την υπ’αριθµ 5661/2002 απόφαση και καταχωρήθηκε µε αυξ. αρ 24/65 ειδ 5389 στα βιβλία σωµατείων του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 26/09/02
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