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ΑΘΗΝΑ 4/6/2015
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ και ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆Σ ΤΗΣ Ο∆ΥΕ
(ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 4/6/2015)
Παραµένουν ανοικτά και περιµένουµε απαντήσεις από το περασµένο
συµβούλιο.
Α. Ρωτάµε το Προεδρείο της Ο∆ΥΕ, πότε και αν σκοπεύει να ολοκληρωθούν οι
διαδικασίες επιλογής ασφαλιστικής εταιρείας που θα αναλάβει τη Νοσοκοµειακή
κάλυψη των συναδέλφων;;;
Β. Ρωτάµε το Προεδρείο της Ο∆ΥΕ, πότε και αν σκοπεύει να ολοκληρωθούν οι
διαδικασίες για τη σύµβαση µε τα Στρατιωτικά πρατήρια;;
Γ.Πότε θα σταλεί επιτέλους το ψήφισµα του συνεδρίου για την ΠΕΥΓ∆∆;;;
Με αφορµή τη συνάντηση µε τον Γ.Γ. του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης την
ρωτάµε το Προεδρείο του ∆Σ της Ο∆ΥΕ,
1. Αποτελεί το Βαθµολόγιο πρώτο θέµα διεκδίκησης του κλάδου;;; κι αν ναι γιατί
τέθηκε δεύτερο και µάλιστα χωρίς τη σχετική στήριξη;;;;;
2. Πότε και που αποφασίστηκε στο συνέδριο η διεξαγωγή εκλογών για τα
υπηρεσιακά συµβούλια, που θέσατε επιτακτικά στον ΓΓ, πριν τη ρύθµιση του
Βαθµολογίου;;;; Και πότε το συνέδριο αποφάσισε αλλαγή του Κώδικα;;;;
Και µετά την άρνηση αποδοχής της διάταξης για το Βαθµολόγιο ποια θα είναι η
αντίδρασή µας;;;;
Ταυτόχρονα µε τα παραπάνω ρωτάµε το Προεδρείο της Ο∆ΥΕ,
1. Ποιά η θέση τους στα σενάρια που κυκλοφορούν µετά την παράταση του
µνηµονίου για το ενδεχόµενο κατάργησης της διαφοράς µείωσης ;;;
2. Ποια η θέση ή η αντίδρασή σας στην αρπαγή των 300.000€ από το κονδύλι
των υπερωριών;;; Θα υπάρξει αντίδραση έστω και τώρα;;;;
3. Να τεθεί το θέµα των εκπαιδευτικών αδειών των συναδέλφων που φοιτούν
σε Πανεπιστήµια, στο Υπουργείο. Κι αυτό µε δεδοµένο ότι οι υπηρεσίες µε
διάφορες αιτιάσεις δεν χορηγούν τις σχετικές άδειες που προβλέπει ο
Κώδικας και οι Νόµοι.
Είµαστε εδώ για όλα όσα µας ενώνουν κι έχουν να κάνουν µε το συνάδελφο και
τα προβλήµατά του, αλλά θα είµαστε απέναντι σε ότι έχει σα στόχο να
ξεπουλήσει θεσµικά κεκτηµένα στο βωµό µικροπαραταξιακών ή πολιτικών
στοχεύσεων.

Και βέβαια θεωρούµε δεδοµένο ότι σήµερα θα έχουµε στα χέρια µας τα
ψηφίσµατα του συνεδρίου και τις αποφάσεις που ζητήσαµε από το περασµένο
(από το ∆εκέµβρη;;;;)
ΕΠΕΙ∆Η ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΑ , ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΥΞΑΝΟΥΝ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ Ή ΜΕΛΗ ΑΥΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΑΛΛΟΝ
ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ, ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ
ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΚΑΠΟΙΩΝ
ΠΟΥ ΒΑΖΟΥΝ ΣΕ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΚΛΑ∆ΟΥ.

