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ΑΘΗΝΑ 5/11/2016

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΗΣ Ο∆ΥΕ
Συνάδελφοι,
Μία διετία, χωρίς ουσιαστικό συνδικαλισµό πέρασε, αυτοί που έχουν ευθύνη για
την απραξία, ζητούν την ψήφο σας και πάλι, για να συνεχίσουν το έργο της
καταστροφής που άρχισαν πριν 2 χρόνια. Είναι αυτοί που έκαναν την απραξία και
την απουσία από όλα τα πολιτικά δρώµενα, ΣΗΜΑΙΑ, για να µη στενοχωρήσουν τους
πολιτικούς προστάτες τους, είναι αυτοί που προσπάθησαν να µας εµφανίσουν το
ψάρι κρέας. Είναι αυτοί που δε σέβονται ούτε την ψήφο των συναδέλφων και
θέλουν ρατσιστικά και ετσιθελικά να καταργήσουν την ψήφο σας στα υπηρεσιακά,
για να εκδικηθούν το συνάδελφό που τους τιµώρησε στις εκλογές, για όσα αυτοί
δεν έκαναν τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν ο κατήφορος τους δεν έχει τέλος, θα τους
αφήσουµε???!!ΟΧΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ∆ΩΣΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΣΑ ∆ΕΝ
ΕΚΑΝΑΝ!!!!!
Συνάδελφοι έφτασε η ώρα για:
1.∆ιεκδίκηση επιδόµατος ειδικών συνθηκών µε επιχειρήµατα και αποδείξεις του
δικαίου του αιτήµατος µας.
2.Μηχανοργάνωση και µηχανογράφηση όλων των υπηρεσιών και διαδικασιών µε σύστηµα
λειτουργικό και παραγωγικό κι όχι αντιπαραγωγικό και τροχοπέδη στη λειτουργία
των υπηρεσιών µας.
3.Κατάργηση των ειδικών γραφείων του Ν.3900/10, έτσι ώστε η αρµοδιότητες να
επιστρέψουν εκεί που ανήκουν ,δλδ στο Υπουργείο κι όχι στην πλάτη µας.
4. Άµεσα προσλήψεις νέων συναδέλφων κι όχι ψέµατα και αερολογίες από την
πολιτική ηγεσία και τα παπαγαλάκια τους στο χώρο µας.
5.Επαναφορά του επιδόµατος θέσης ευθύνης στους προϊστάµενους αυτοτελών
γραφείων.
6.Αντίδραση της Ο∆ΥΕ αλλά και των πρωτοβαθµίων συλλόγων σε κάθε περίπτωση
ανάθεσης µε πράξη Προέδρου ,καθηκόντων γραµµατέα Πρωτοδικείων ή Εφετείων στους
συναδέλφους των περιφερειακών Ειρηνοδικείων.
7.∆ιερεύνηση δυνατότητας ένταξης του ωραρίου υπηρεσιών και ακροατηρίων στις
διατάξεις του κώδικα.
8.∆ιεκδίκηση πραγµατικής και χωρίς περιορισµούς επιµόρφωσης µέσω ΙΝΕΠ ή ΕΣ∆Λ
για όλα τα µορφωτικά πεδία κι όχι µόνο για Η/Υ
9.Αµεση και ξεκάθαρη λύση στο πρόβληµά των συναδέλφων Ι∆ΑΧ,µε την αλλαγή της
εργασιακής τους σχέση, τη µονιµοποίηση αλλά και την κατάληψη οργανικών θέσεων
κι όχι απλά µε δέσµευση κενής οργανικής.
10.Σύσταση νέων ειδικοτήτων στις δικαστικές υπηρεσίες όπως πχ αρχειοθετών µε
σκοπό την καλύτερη λειτουργία των τµηµάτων αρχείων , αλλά και προστασίας των
συναδέλφων από πολλά παρατράγουδα.
11.Σύσταση νέων και ανακατανοµή των υφιστάµενων οργανικών θέσεων για την
επικαιροποίηση των αναγκών και των δυνατοτήτων των δικαστικών υπηρεσιών.
12.Λήψη απόφασης από το συνέδριο και υποχρέωση του ∆Σ της Ο∆ΥΕ,να απαιτήσει την
αποµάκρυνση από τα Ειρηνοδικεία των πλειστηριασµών.
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13.∆ιεκδίκηση δικαιώµατος διενέργειας εκλογών σε σωµατεία και συνδικάτα,
συνεννόηση µε τις δικαστικές ενώσεις.

σε

14.Καθιέρωση τρόπου τακτικής καταβολής υπερωριών, ανά 3µηνο µε συµµετοχή στην
κατανοµή και της Ο∆ΥΕ ,για να µην υπάρχουν φαινόµενα, ανισοτήτων και
διαχωρισµών.
15. Απαίτηση αλλαγής του τρόπου οριστικοποίησης, του e - παράβολου, από το
προσωπικό ΑΦΜ σε ΑΦΜ και κωδικούς των υπηρεσιών µας.
16. Πλήρη κατάργηση κι όχι τροποποίηση του άρθρου 48 , έτσι ώστε τα υπηρεσιακά
να κρίνουν µε πλήρη ελευθερία και διαφάνεια προϊσταµένους κι όχι να
αναγκάζονται να αποκλείουν συναδέλφους κατ΄εντολή νόµων που φτιάχτηκαν ειδικά
για κοµµατικούς “φίλους” και “γνωστούς” τους.
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