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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ: Τους εργαζομένους (πλην των αποσπασμένων και των υπαλλήλων με διάθεση)
του Ο.Α.Σ.Π.
ΚΟΙΝ: 1. Υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ. κ. Χ. Σπίρτζη
2. Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Π. κ. Ευθ. Λέκκα
3
3. Διευθυντή ΟΑΣΠ κ. Ν. Παπαδόπουλο
(Με την παράκληση να ενημερωθούν άμεσα και ενυπογράφως
όλοι οι εργαζόμενοι του ΟΑΣΠ)
4. Σύλλογο υπαλλήλων Γ.Γ.Υ./Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ. Αν. Στερεάς & Νήσων
5. Σύλλογο Υπαλλήλων ΥΠΕΧΩΔΕ και Υπαλλήλων Υπηρεσιών π. ΥΠΕΧΩΔΕ Ν.
Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΑΙΡΕΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΑΣΠ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συνάδελφοι,
Το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.ΥΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σε συνεργασία με τα πρωτοβάθμια σωματεία μας της Αθήνας και
της Θεσσαλονίκης, των οποίων μέλη είναι οι υπάλληλοι του ΟΑΣΠ, με βάση την παρ. 3 του άρθρου 3
του Ν.1349/1983, εκκινεί τη διαδικασία σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης των εργαζομένων στον ΟΑΣΠ,
με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Την εκλογή Εφορευτικών Επιτροπών στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, οι οποίες θα διεξάγουν τις
εκλογές για την ανάδειξη του αιρετού μέλους με τον αναπληρωτή του, για το Δ.Σ. του ΟΑΣΠ, που θα
υποδειχθεί στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ο οποίος με απόφασή του διορίζει το Δ.Σ. του
ΟΑΣΠ, σύμφωνα με το άρθρο 3 των παραγράφων 1 και 2 του Ν.1349/1983.
2. Τον ορισμό της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών, η οποία πρέπει να είναι η ίδια και την ίδια
ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση και τις εκλογές έχουν οι εργαζόμενοι του ΟΑΣΠ όλων
των κατηγοριών ( όχι οι αποσπασμένοι και οι υπάλληλοι με διάθεση).
Λόγω των ασφυκτικών προθεσμιών και ενόψει της συγκρότησης του νέου Δ.Σ. του ΟΑΣΠ,
παρακαλείσθε, όπως όλες οι διαδικασίες, καθώς και η εκλογή του νέου αιρετού εκπροσώπου, να έχουν
ολοκληρωθεί εάν είναι δυνατόν έως 10-1-2018.
Σημείωση: Η Εφορευτική Επιτροπή της Αθήνας θα αποτελέσει και την Κεντρική Εφορευτική
Επιτροπή που θα εκδώσει το αποτέλεσμα των εκλογών.
Παρακαλούνται τα Δ.Σ. των ανωτέρω Συλλόγων να μας πληροφορήσουν σχετικά με το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της διαδικασίας.

