
ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟγ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟγ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΚΛΗΣΗ

(κατ' Üρθρο 21, παρ. 7 ν.

ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕγΣΗ

Lz64/L982)

Τηò ανþνυμηò εταιρßαò με την επωνυμßα «ΟΔΙΚΕΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικü τßτλο «Ο.ΣΥ, Α.Ε», με

ΑττικÞò, οδüò Παρνασσοý αρ. 6, νομßμωò

094382949)

ΠΡοΣ

Την συνδικαλισòικÞ οργÜνωση «ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ

ΘγΓΑΤΡtΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» με Ýδρα την ΑθÞνα

εκπροσωπουμÝνηò

KOΙNOnOΙOYMENH ΠΡΟΣ

Το Υπουργεßο Εργασßαò και Κοινωνικιßιν

εκπροσωπουμÝνου απü τον κ. Υπουργü Εργασßαò,

ΑθÞνα (οδ. Σταδßου αρ. 29).

ΣγΓκοιΝΩΝιΕΣ ΑΝΩΝγΜΗ

Ýδρα τον Αγ. lωÜννη ΡÝντη

εκπροσωπουμÝνηò (ΑΦΜ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΑΣΑ ΚΑΙ

(οδ. ßκτßνου αρ, 4) νομßμωò

ΥποθÝσεων, νο ò

κατοικοεδρεýνοντα σεην
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Κατ' εÞαρμογÞν των διατÜξεων του Üρθρου 21 του ν. 1264/1982., ωò ισχýει, και

εΠεΙδÞ, ΚαΤÜ την διÜρκεια απεργιακιßν κινητοποιÞσεων, προβλÝπεται η υποχρεωτικÞ

διÜθεση εκ μÝρουò τηò κηρýσσουσαò την απεργιακÞ κινητοποßηση συνδικαλιστικÞò

οργÜνωσηò:

- αÞενüò Προσωπικοý Ασφαλεßαò και

- αÞετÝρου και επιπροσθÝτωò Προσωπικοý ΕλÜχιστηò ΕγγυημÝνηò Υπηρεσßαò,

με δεδομÝνο üτι η ΑΕ οΣγ συνιστÜ επιχεßρηση δημüσιου χαρακτÞρα και κοινÞò
ωΦÝλειαò, η λειτουργßα τηò οποßαò Ýχει ζωτικÞ σημασßα για την εξυπηρÝτηση
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βασικιßιν αναγκþν του κοινωνικοý συνüλου, κοθüσον εßναι ΦορÝαò ΠαροχÞò

Συγκοινωνιακοý Ýργου, Þτοι δραστηριοποιεßται (πην μεταφορÜ προσþπων

απü την ξηρÜ, και υπÜγεται σΕουò καθοριζüμενουò στο Üρθρο 19 παρ. 2 του

ν, 1264/1982 κλÜδουò.

ΣΑΣ κΑΛΟΥΜΕ την ΔευτÝρα 16 ΜÜßου ΖΟ7Ζ, και ιßρα 12:00 π.μ., στα γραφεßα

Διοßκησηò τηò εταιρεßαò μαò, επß τηò οδοý Παρνασσοý αΡ. 6 , Αγ. lω. ΡÝντη ΑτòικÞò ,

να προσÝλθετε σε διαπραγμÜτευση προκειμÝνου να καταρτισθεß η ειδικÞ συμφωνΙα

γιατον καθορισμü του προσωπικοý των παρ. ]. και 2του Üρθρου 21του ν,1_264/]_982,

ωò ισχýει, με το περιεχüμενο που προβλÝπεται πιò διατÜξειò των παρ. 5 και 6 του

Üρθρου 2]. του ßδιου νüμου.

ΚατÜτην προσÝλευσÞ σαò καιτην Ýναρξη των διαπραγματεýσεων εßναι απαραßτητη

η χορÞγηση ειδικÞò εξουσιοδüτησηò στο πρüσωπο των εκπροσþπων σαò με

περιεχüμενο την διαπραγμÜτευση και δÝσμευση τηò οργÜνωσÞò σαò για το

αντικεßμενο τηò παροýσαò κλÞσεωò, Þτοι για την σýναψη ειδικÞò συμφωνßαò περß

καθορισμοý Προσωπικοý ΑσÞαλεßαò και Προσωπικοý ελÜχισòηò ΕγγυημÝνηò

Υπηρεσßαò τηò ΑΕ ΟΣΥ του Üρθρου 21του ν,].264/1-9S2 ωò ισχýει,

Αρμüδιοò δικαστικüò επιμελητÞò παραγγÝλλπαι να επιδþο.ι. υο,ßΙυr, την παροýσα προò ην
απευθýνεται, την συνδικαλιστικÞ οργÜνωση «ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖοΜΕΝΩΝ οΑΣΑ κΑι
ΘγΓΑτΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ», νομßμωò εκπροσωποýμενη, με επιΦýλαξη παντüò νομßμου
δικαýματüζ βαζ, προò γνι}σιν τηò και για τιò Ýννομεò συνÝπειεò, αντιγρÜφοντÜò την
ολüιÜηρη στην συιιταχθησομÝνη ¸κθεση ΕπßδοσÞò του.

ΑθÞνα, 29 Απριλßου 2022
Η Πληρεξουσßα Δικηγüροò

Κατ' εντολÞν Διοßκησηò

οΔικΕΣ ΣγΓΚOιΝΩΝιΕΣ Α.Ε.
ΤΗΛ,; 21 0 4270g24 ι 6S.7778808i

ΠΑΡΝΑΣΣOγ θ.ΑΓ, ιΩ,ΡΕΝτΗΣ
dieuthny@osy.gι
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