ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΟΔΥΕ
Προς
1.Το Προεδρείο του ΔΣ της ΟΔΥΕ.

2.Τα μέλη του ΔΣ της ΟΔΥΕ

3.Τους Πρωτοβάθμιους συλλόγους – μέλη της ΟΔΥΕ
4.Ολους τους συναδέλφους
(Να αναρτηθεί η παρούσα επιστολή στην επίσημη σελίδα της ΟΔΥΕ)

Συνάδελφοι, με έκπληξη διαπιστώσαμε στην επιστολή ‐ πρόσκληση για συνάντηση με
τον Υπουργό Δικαιοσύνης, να αναφέρονται ως θέματα συζήτησης ..............«3) Εκλογές
εκπροσώπων μας στα Υπηρεσιακά Συμβούλια. 4) Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και
Τμημάτων.»………… επειδή τα 2 ως άνω θέματα είναι αντίθετα με τις αποφάσεις του
εκτάκτου συνεδρίου της Αθήνας , αλλά και των συνεδρίων Ερέτριας και Βόλου, σας
καλούμε να μην τεθούν τα 2 αυτά θέματα στην όποια συνάντηση πραγματοποιηθεί με
τον Υπουργό Δικαιοσύνης , αφού αυτά τα 2 θέματα , αν τεθούν, θα συνιστούν
συνδικαλιστικό ατόπημα και καταφανέστατο ολίσθημα του σημερινού και μόνο,
προεδρείου της ΟΔΥΕ, σε σχέση με όσα τα συνέδρια έχουν μέχρι σήμερα αποφασίσει.
Σας επισημαίνουμε ότι η ταυτόχρονη υποβολή των δύο παραπάνω θεμάτων, με την
υποβολή του αιτήματος για το βαθμολόγιο, στην ουσία υπονομεύει και φαλκιδεύει τη
διεκδίκηση του βαθμολογίου. Eξ άλλου, για να γίνουν εκλογές για τα υπηρεσιακά και
για την επιλογή προϊσταμένων, θα πρέπει ή να αποδεχθούμε αυτούσιο τον 4024/11 ,
οπότε θα γίνουμε Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ του δημοσίου που θα έχει αποδεχθεί αυτό
το έκτρωμα, ή να τροποποιηθεί ο κώδικάς μας, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει.
Πρέπει επίσης να αναφερθεί εδώ, ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δεν
επιτρέπεται καμιά μισθολογική και βαθμολογική προαγωγή έως 3101202016.
Αυτονόητη συνδικαλιστική τακτική υπαγορεύει την υποβολή, στον νέο υπουργό
Δικαιοσύνης, αυτόνομου και αυτούσιου του αιτήματος για το βαθμολόγιο, με την
εδική και πλούσια επιχειρηματολογία που το συνοδεύει (κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι
σήμερα από εσάς, ενώ έπρεπε να έχει ήδη γίνει). Μετά την υποβολή του αιτήματος,
θα πρέπει να ζητηθεί από τον υπουργό οριστική απάντηση σε σύντομο χρονικό
διάστημα. Μετά την οριστική απάντηση του υπουργού επί του αιτήματος αυτού και
ανάλογα με αυτή, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να συνεδριάσει το ΔΣ προκειμένου να
την εκτιμήσει και να αποφασίσει ανάλογα, λαμβάνοντας υπόψη και τη γνώμη του
κλάδου.
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