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ΠΡοΣ:
Δ.Σ ΕΥΔΑΠ Α.Ε

ΕφαρμογÞ του νüμου για την Ýνταξη των 23 ΥδρονομÝων στο τακτικü
προσωπικü τηò ΕΥΔΑΠ Α.Ε

Κýριοι,

¼πωò Þδη γνωρßζεται οτ 23 Υδρονομεßò εßμαστε εργαζüμενοι 30 και πλÝον

μÞνεò Ýχονταò εκπληρþσει με επιτυχßα την 7μηνη δοκιμαστικÞ περßοδο με Üριστα

φýλλα αξιολüγησηò και με θετικÞ αιτιολογικÞ Ýκθεση απü το Διοικητικü Συμβοýλιο

τηò ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

ΕπιπλÝον Ýχουμε δικαιωθεß στο Ανþτατο ΔικαστÞριο (¶ρειοò ΠÜγοò) με δυο

ομüφωνεò τελεσßδικεò και αμετÜκλητεò αποφÜσειò τηò ΠλÞρουò ΟλομÝλειαò του,

Επßσηò και η προσφυγÞ στο Α.Ε.Δ (Ανþτατο Ειδικü ΔικαστÞριο) απορρßφθηκε δýο

φορÝò απü το Ν.Σ.Κ, (Νομικü Συμβοýλιο του ΚρÜτουò) ωò μη αποδεκτÞ.

ΤÝλοò το Α.Σ.Ε.Π με Ýγγραφο του την 15.10.20Ι8 με Αρ. Πρωτ.: 285ºlΙOlΙ2018

αÞθηκε προò την Υπουργü ΔιοικητικÞò Ανασυγκρüτησηò και Γενικü ΓραμματÝα

τηò ΚυβÝρ\ησηò να λυθεß η 'εμπλοκÞ' που εßχε δημιουργηθεß απü το ΑΣΕΠ.

Σε συνÝχεια η ΚυβÝρνηση εισηγÞθηκε νομοσχÝδιο που ψηφßσθηκε στην ΒουλÞ
των ΕλλÞνων στιò 31 Ιανουαρßου 2019, σýμφωνα με το οποßο επικυρþνεται η

μετατροπÞ των ΣυμβÜσεων μαò σε Αορßστου Χρüνου, αρκεß να υφßσταται 7μηνη

δοκιμαστικÞ περßοδο με Üριστα φýλλα αξιολüγησηò και θετικÞ αιτιολογιÞ Ýκθεση

απü το Διοικητικü Συμβοýλιο τηò ΕΥΔΑΠ Α.Ε,, που Þδη υπÜρχουν .

Σýμφωνα με τον Νüμο το νομοσχÝδιο αποτελεß νüμο του κρÜτουò απü την

ημÝρα δημοσßευσηò του, δηλαδÞ την ΠÝμπτη 07 Φεβρουαρßου 2019 Ν,4590 ΦΕΚ
0º.02.19 Τεýχοò Α' Αρ.Φýλλου Ι7.



Με δεδομÝνο üτι:

α) Η ιιπüθεση των 23 ΥδρονομÝÜ)ν σαò ι;ßτιαι γνωστÞ με κÜθε λεπτομÝρεια για ü2"ο

το χρονικü διÜστιlμια τηò εργασßιτò μαò στην ΕΥΔΑΠ Ýωò κιτι σ,Þριερα.

β) Γιιωρßζετε για το νομοσγβδιο ιτπü την πρcßιτη μÝρα που ηιηφßστηκε (σýμφοινα ;-ιε

τιò Δημüσιεò τοποθετÞσειò σαò στουò χιßßρòιυò εργασßαò), üτι αποτε2"εß νüμο του

κρÜτοιιò απü τιlν ημÝρα δημοσßειισηò του δηλαδÞ απü τιò 07 ιlßεβροιιαρßοιι 20Ι9.

γ) ΜÝχρι σÞμερα δεν Ýχει },ηφθεß απüφαση απü το Δ.Σ τηò ΕΥΔΑΙº Α,Ε. για την

εφαρμογÞ του Νüμιου, και ενþ Ýχοτιν διεξαχθεß τρßα ΤαιòτικÜ Διοικßτι,κÜ Σιιμβοýλια
απü την ισγβ τοιι ι;ν θÜματι Νüμου.

δ) Για την ειραρμογÞ του Νüμου δεν απαιτεßται καμßα χρονοβüρα, δýσκολη, Þ
επßποιη εισÞγηση Þ διαδικασßα αφοßι üλα τα απαιτοýμενα για τºιν εφαρμογÞ του

νüμου (7μηνη δοκιμαστιια1 περßοδο με Üριστα φýλλα ιτξιολüγιlσºιò και θετικÞ

αιτιο)ßογικη Ýκθεση απü το Διοικητικü Συμιβοý)"ιο τηò ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) ηδη υπÜρχουν,

ε) Η εργασιαÞ μαò ομηρßα εýστοχα δταπιστþθηκε απü την ΚιιβÝρ\ηιση και τα
συναρμüδια Υπουργεßα και διορθþθηκε με τον εν θÝματι νüμο.

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

την Üμεση εφαρμογÞ του Νüμου 4590 (ΦΕΚ. 0º,02.19) με απüφαση - επικýρωση
απü το Δ.Σ και την μετατροπÞ των συμβÜσεων εργασßαò μαò σε αορßστου χρüνου
þστε να ενταχθοýμε στο τακτικü προσωπικü τηò Εταιρεßαò και να πÜγιει η
εργασιακÞ μαò ομηρßα.

Επιφυλασσüμενοι παντüò νομßμου δικαιþματοò.

Με εκτß σξο

23 Υδρονο ΕΥΔΑΠ
δια των πληρεξοý
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