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ΑΘΗΝΑ 6/10/2015
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ και ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆Σ ΤΗΣ Ο∆ΥΕ
(ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 7/10/2015)
Παραµένουν ανοικτά και περιµένουµε απαντήσεις από περασµένα συµβούλια:
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∆∆ στους παραλήπτες ;;;
∆. Πότε επιτέλους θα έρθουν οι αποφάσεις του συνεδρίου του Βόλου (πριν σχεδόν 1 έτος) στο ∆Σ;;
Ρωτάµε το Προεδρείο µειοψηφίας του ∆Σ της Ο∆ΥΕ,
1. Πότε και από ποιους ψηφίστηκαν οι ανακοινώσεις - προσωπικές απόψεις κάποιου ή κάποιων - , που
χρησιµοποίησαν το λογότυπο της Ο∆ΥΕ για προσωπική προβολή;;;;;
2. Πότε και από ποιους αποφασίστηκε να γίνονται επαφές, µε αρµοδίους ή µη, για όλα τα θέµατα του
κλάδου, χωρίς να γνωρίζει η πλειοψηφία των µελών του ∆Σ γι΄αυτές;;;;
3. Ποιος σας έδωσε το δικαίωµα να διαπραγµατεύεστε σοβαρά κλαδικά θέµατα χωρίς να υπάρχουν
αποφάσεις των οργάνων;;;
Ταυτόχρονα µε τα παραπάνω ρωτάµε το Προεδρείο του ∆Σ της Ο∆ΥΕ και ταυτόχρονα προτείνουµε:
Ι. Την άµεση αντίδραση µε κάθε νόµιµο, νοµικό ή συνδικαλιστικό µέσο για την παράνοµη και αυθαίρετη
απόφαση του ΜΤΠΥ να αποφασίσει την εγγραφή ως µετόχων του συναδέλφων που έχουν διαγραφεί από
το Τ.Ν. Στα πλαίσια αυτής της δράσης πρέπει να εκφράσουµε τις διαµαρτυρίες µας και την αντίθεσή µας
µε κάθε πρόσφορο τρόπο και µε διαδηλώσεις διαµαρτυρίας, αλλά και µε καταγγελίες στους αρµόδιους
Υπουργούς αλλά και στα Μέσα Ενηµέρωσης.
ΙΙ. Περιµένουµε ακόµα την αντίδραση της Ο∆ΥΕ για το θέµα των Ειρηνοδικείων και την υπέρµετρη
επιβάρυνση των συναδέλφων, µε καθήκοντα που είναι αρµοδιότητα Ειρηνοδικών κι όχι ∆ικαστικών
Υπαλλήλων. Επίσης πρέπει να καταγγελθούν οι όποιοι συνάδελφοι – συνδικαλιστές ενηµέρωσαν την
αρµόδια επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, όπως σε εκποµπή ανερυθρίαστα είπε εκπρόσωπος του κόµµατος, για τη
ανάθεση καθηκόντων που δεν µας αφορούν. (αρχειοθέτηση δικογράφων).
ΙΙΙ. Η προθεσµία δικαστικής διεκδίκησης δώρων Χριστουγέννων , Πάσχα και επιδόµατος αδείας των
ετών 2013-2015, µε κεντρική κατεύθυνση – διεκδίκηση της Ο∆ΥΕ πλησιάζει στο τέλος της , θα αναλάβει
επιτέλους κεντρική δράση η Ο∆ΥΕ ή θα πάει και αυτή διεκδίκηση στις καλένδες, όπως πήγε και η
προσφυγή κατά του Βαθµολογίου;;;;; Ήδη κάποιοι σύλλογοι κατέθεσαν δικόγραφα, συζητήθηκαν και
είµαστε σε αναµονή αποφάσεων. Τα περίπου 2.100€ ανά συνάδελφο είναι µεγάλη υπόθεση για τον καθένα
µας (Το ποιος ή ποιοι θα είναι οι δικηγόροι µας, δεν µας αφορά). Θέλουµε να υπάρξει κεντρική διεκδίκηση
µε ευθύνη και καθοδήγηση από την Ο∆ΥΕ, κι αυτό επειδή ακούµε διάφορα ευφάνταστα σενάρια περί
αγωνιστών και µόνο διεκδικήσεων, για να µην υπάρξει διεκδίκηση !!!!!!!!!!!!!!!! (Αν δεν έχετε την
πρόθεση για κεντρική διεκδίκηση θα αναλάβουµε εµείς το συντονισµό των συναδέλφων για τη
διεκδίκηση αυτή).
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ΙV. Ηθικά και συνδικαλιστικά είστε (κύριοι του Προεδρείου µειοψηφίας) έκθετοι απέναντι στους
συναδέλφους, έχετε χάσει την πλειοψηφία και το µόνο που µένει είναι να δηλώσετε την παραίτησή σας
για να αναλάβει ο κλάδος την ευθύνη προώθησης των θεµάτων µας.
V. Με τη ψήφιση του 3ου µνηµονίου (που αλήθεια, θα εκδοθεί µια ανακοίνωση - καταγγελία κατά της
Κυβέρνησης του 3ου µνηµονίου ;;), έρχονται µειώσεις σε µισθούς, παροχές, αύξηση της άµεσης και
έµµεσης φορολογίας, περικοπή ή εξαφάνιση της διαφοράς µείωσης κλπ, θα υπάρξει αντίδραση από µέρους
σας;;;;
VI. Όλα τα παραπάνω επιβάλουν τον άµεσο ορισµό ηµεροµηνίας εκτάκτου συνεδρίου, που θα καθορίσει
τις παραπέρα ενέργειες και δράσεις του κλάδου σε όσα πλέον είναι δίπλα µας και η Ο∆ΥΕ είναι απούσα.
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.
Αναλαµβάνουµε πρωτοβουλίες και δράσεις για συντονισµό των ενεργειών του συνδικάτου και των
συναδέλφων, ανοίγουµε νέους ορίζοντες µε το άνοιγµά µας στους συναδέλφους και τη δηµιουργία µιας
µεγάλης και ανοικτής παράταξης για το δικαστικό υπάλληλο και µόνο. Υπάρχει θέση για όλες τις απόψεις
και τις θέσεις που θα έχουν ένα µόνο στόχο την ενίσχυση και τη στήριξη του συναδέλφου.
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