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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,
Όπως σας έχουμε ενημερώσει, είχαμε επιτυχή έκβαση του δικαστηρίου των ασφαλιστικών
μέτρων που είχαμε καταθέσει κατά της εφαρμογής του νόμου 4024/2011. Μία απόφαση που
δικαιώνει πλήρως τη θέση μας ότι δεν πρέπει να γίνουν περικοπές στους μισθούς μας μετά την
μεταβίβαση των μετοχών του Δημοσίου στο ΤΑΙΠΕΔ, καθώς πλέον η ΕΥΔΑΠ δεν είναι εταιρεία η
οποία να ανήκει στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου 4024/2011.

Καλέσαμε δε τη Διοίκηση να κάνει αποδεκτή την απόφαση για το
σύνολο του προσωπικού και να την εφαρμόσει άμεσα.
Σε πρόσφατη συνάντηση τα Ε.Ε. της ΟΜ.Ε. με τον Πρόεδρο για το ζήτημα των ασφαλιστικών
μέτρων, η θέση του ήταν καθαρή. Θα εφαρμόσει τις δικαστικές αποφάσεις για όσους
περιλαμβάνονται σε αυτές, ενώ θα ασκήσει κάθε ένδικο μέσο κατά της απόφασης για να μην
κατηγορηθεί για απιστία.
Μετά την εξέλιξη αυτή, συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΟΜ.Ε. με την συμμετοχή όλων των προεδρείων
των Συλλόγων και αποφασίσαμε με μεγάλη πλειοψηφία (πλην της παράταξης της ΕΣΚ) τα εξής:
Να καταθέσουμε μαζικά αγωγές για ασφαλιστικά μέτρα με βάση το θετικό δεδικασμένο που
έχουμε.
Οι Σύλλογοι θα αναλάβουν να συγκεντρώσουν τα έγγραφα και τα χρήματα που χρειάζονται για
την κατάθεση των ασφαλιστικών, τα οποία θα παραδώσουν στο γραφείο του Νομικού Συμβούλου της
ΟΜ.Ε.
Καταληκτική ημερομηνία για τη συγκέντρωση των εγγράφων είναι η Δευτέρα 28 Ιανουαρίου
2013.
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,
Κερδίσαμε μία μεγάλη μάχη, έχουμε όμως μπροστά μας πολλές μάχες και αγώνες μέχρι να
κερδίσουμε τον «πόλεμο». Δεν επαναπαυόμαστε, δεν εφησυχάζουμε.
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜ.Ε. – Ε.ΥΔ.Α.Π.
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Δημούδης Βαγγέλης

Κιόσης Χρήστος

Συνημμένη επιστολή με τα δικαιολογητικά έγγραφα που χρειάζονται.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ -

ΠPOΣΩΠIKH KAI YΠHPEΣIAKH KATAΣTAΣH ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
Με την παρούσα εξουσιοδοτώ το δικηγόρο
Να αναλάβει τη διεκδίκηση των περικοπών των τακτικών και εκτάκτων αποδοχών μου βάσει του Ν.
4024/2011 και των μεταγενεστέρων αυτού νόμων.
ΕΠΩΝΥΜΟ
ONOMA
ONOMA ΠATPOΣ
ΔIEYΘYNΣH KATOIKIAΣ
THΛEΦΩNO
ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
HMEPOMHNIA ΠPOΣΛHΨHΣ
YΠOΓPAΦH
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