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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ∆Σ

Ο∆ΥΕ

Μετά από 18 µήνες ανυπαρξίας και απουσίας του συνδικάτου
από τα πολιτικά και συνδικαλιστικά δρώµενα της χώρας, πότε
σκοπεύει η Ο∆ΥΕ να ασχοληθεί µε τα προβλήµατα των
συναδέλφων και της κοινωνίας;;;;
Πότε επιτέλους θα λειτουργήσει ως συνδικαλιστικό όργανο
και όχι ως «τροχοπέδη του κλάδου» µε ευθύνη της πλειοψηφούσας παράταξης ;;
Πότε επιτέλους θα δώσουµε τις µάχες µας για το συνάδελφο;
Ο εναγκαλισµός µε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου µόνο
ζηµιά έχει δηµιουργήσει στους συναδέλφους και τον κλάδο !!!
Ας αφήσουµε άµεσα τα λάθη των περασµένων µηνών κι ας
ξεκινήσουµε µια νέα πορεία, όποιος δεν αντέχει τον αγώνα ας
το πει να αποφασίσουµε οι υπόλοιποι την πορεία µας. Ας
«στεναχωρήσουµε» επιτέλους την πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου κι ας δώσουµε το µήνυµα στους συναδέλφους ότι
είµαστε µε τους συναδέλφους κι όχι µε το Υπουργείο.
Πότε και ποια θα είναι η αντίδραση της Ο∆ΥΕ, για την νέα
επιδροµή σε βάρος των αποδοχών µας;;; Οι µειώσεις έρχονται
από τον επόµενο µήνα και η Ο∆ΥΕ δεν κάνει τίποτα. Οι
προσλήψεις πληροφορικάριων έχουν παγώσει σχεδόν 2
χρόνια και αντίδραση καµία. Οι προσλήψεις δικαστικών
υπαλλήλων, παρά τις εξαγγελίες και τους πανηγυρισµούς
κάποιων, δεν προχωρούν και πάλι καµία αντίδραση από το
συνδικάτο µας.
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Το άρθρο 48 ήρθε για να µείνει;;; Τι θα κάνουµε για την
κατάργησή του;;;; Καιρός είναι να τα «σπάσουµε» µε τους
φίλους σας στο Υπουργείο κι ας το θεωρούν ΑΙΤΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ.
Kαι τα χειρότερα έρχονται, αναµένουµε νέα ρύθµιση για
αξιολόγηση δοµών και προσωπικού µε στόχο την νέα
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, µε βάση όσα ακούγονται περιλαµβάνουν κι
εµάς. Κι ενώ δώσαµε µάχες να εξαιρεθούµε από την
προηγούµενη αξιολόγηση και κινητικότητα, θα την δεχθούµε
τώρα;;;;
Επιτέλους ας ασχοληθούµε µε τα καθηµερινά προβλήµατα
και ας ρίξουµε το βάρος µας στην αντίδραση κατά της
εξαθλίωσης όλων µας.
Σας καλούµε να αναλάβουµε δράση άµεσα για όσα συµβαίνουν και για όσα έρχονται σύντοµα. Να αντιδράσουµε επιτέλους στην ισοπέδωση και την εξαθλίωσή µας.
Ας γίνει αρχή των αντιδράσεων µας µε ∆ΙΩΡΕΣ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ µε γενικές συνελεύσεις, για µία εβδοµάδα
από 21 έως 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 και στη συνέχεια κλείσιµο µε
24ωρη ή 48ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ στο τέλος ΙΟΥΝΙΟΥ ή ΜΕ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ, για:
ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ, ΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΑ ΜΑΣ , ΤΟ
ΕΦΑΠΑΞ , ΤΟ ΑΡΘΡΟ 48 , ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΓΙΑ
ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΑΙΛΑΠΑ ΠΟΥ ΗΡΘΕ ΚΑΙ ΘΑ ΚΛΙΜΑΚΩΘΕΙ
ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΜΑΣ, (Με αύξηση της παρακράτησης φόρου,
εισφοράς αλληλεγγύης και κρατήσεων υπέρ ταµείων υγείας
κλπ).

