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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ : Υποχρεώσεις ΑΤΕ Υ.Ε.Ε. προς πρώην Υπαλλήλους της
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Σε συνέχεια της από 27.4.2015 Ανακοίνωσής μας, σχετικά με το
αίτημα των δύο Συλλόγων Συνταξιούχων, προς τον κύριο Πρωθυπουργό
και τον Υπουργό Οικονομικών, για την εκπλήρωση από μέρους της ΑΤΕ
Υ.Ε.Ε. των υποχρεώσεών της προς πρώην υπαλλήλους της, σχετικά με :





Τις απλήρωτες δεδουλευμένες υπερωρίες.
Τις μη ληφθείσες κανονικές άδειες μέχρι την 31.12.2012.
Την αναλογία του Δώρου Χριστουγέννων 2012.
Το 50% της υπόλοιπης νόμιμης αποζημίωσής τους, λόγω της
επακόλουθης καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας τους, και
 Τις διαφορές των αποδοχών τους, λόγω τελεσίδικων ή και
αμετάκλητων Δικαστικών Αποφάσεων,
σας γνωρίζουμε τα εξής :
Πριν λίγες ημέρες η Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού,
διαβίβασε στο Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών αντίγραφο του
σχετικού εγγράφου μας, με την παράκληση, όπως «στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων τους εξετάσουν τα διαλαμβανόμενα σ’ αυτό.»
Ο Σύλλογός μας, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Συλ. Συντ.
ΑΤΕ, απεύθυναν έγγραφο στην Γ.Γ. του Πρωθυπουργού, εκφράζοντας την
ικανοποίησή τους για το άμεσο ενδιαφέρον του στο δίκαιο, βάσιμο
και ώριμο αυτό αίτημά μας και διατυπώνοντας την προσδοκία ότι ο
αρμόδιος Υπουργός Οικονομικών θα μετουσιώσει σε πράξη το
πρωθυπουργικό αυτό ενδιαφέρον.
Παράλληλα, γνωστοποιήσαμε στο Δ.Σ. του ΣΕΤΑΠ τις εξελίξεις
αυτές και το καλέσαμε να συντονίσουμε τις ενέργειές μας, ώστε τα
ώριμα αυτά αιτήματα μελών των Συλλόγων μας να ικανοποιηθούν όσο
πιο σύντομα γίνεται, με ταυτόχρονη αναγνώριση, από την πλευρά της
ΑΤΕ Υ.Ε.Ε., των υποχρεώσεών της και προς τα Ασφαλιστικά μας Ταμεία.
Για το θέμα αυτό, που φαίνεται ότι μπήκε σε φάση αντιμετώπισής του
από την Πολιτεία, θα σας κρατάμε ενήμερους.
Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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