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ΑΘΗΝΑ 5/5/2015
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ και ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆Σ ΤΗΣ Ο∆ΥΕ
(ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 6/5/2015)
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 ;;;
Ρωτάµε το Προεδρείο του ∆Σ της Ο∆ΥΕ,
1. Πότε επιτέλους θα κληθούµε, για τη σύνταξη της αιτιολογικής έκθεσης για το Ταµείο Νοµικών ;;;;;
2.Πότε και που αποφασίστηκε στο συνέδριο η διεξαγωγή εκλογών για τα υπηρεσιακά συµβούλια, που
θέτετε σήµερα ως θέµα , πριν τη ρύθµιση του Βαθµολογίου και µάλιστα µε τη διατύπωση, εκλογές (;;;)
Προϊσταµένων ;;;;
3.Πότε , πού και από ποιον αποφασίστηκε η καθαίρεση από την ιστοσελίδα της Ο∆ΥΕ των video από
εµφανίσεις µελών του Προεδρείου της Προηγούµενης θητείας ;;;;
4. Τι ενέργειες έχετε κάνει µέχρι σήµερα για την πληρωµή του εκλογικού συνεργείου , αλλά και των
συναδέλφων που πήγαν δικαστικοί αντιπρόσωποι και δεν έχουν πληρωθεί ακόµα ;;;;
5. Σκοπεύουν να ζητήσουν-διεκδικήσουν, τη νοµοθετική κατοχύρωση διατήρησης της διαφοράς µείωσης
στη µισθοδοσία των συναδέλφων;;;
Ταυτόχρονα µε τα παραπάνω ρωτάµε το Προεδρείο του ∆Σ της Ο∆ΥΕ και ταυτόχρονα προτείνουµε,
1. Έχουν πρόθεση να στηρίξουν την αίτηση ακύρωσης των 5.000 συναδέλφων που δικάζεται την
11/6/2015 στο ∆ιοικητικό Εφετείο Αθήνας (Θ΄ ακυρωτικός σχηµατισµός).Ειδικότερα για την ηµέρα
εκδίκασης της αίτησης µας κατά του µισθολογίου –Βαθµολογίου προτείνουµε την εξαγγελία 3ωρης
Πανελλαδικής στάσης εργασίας 09.00-12.00 και συγκέντρωση διαµαρτυρίας στα ∆ιοικητικά
∆ικαστήρια Αθήνας (οδός Λ.Ρινακούρ) .Και βέβαια εµείς δεν παρατάµε την πολιτική- συνδικαλιστική
διεκδίκηση του θέµατος.
2. Ποιά η θέση τους στο ενδεχόµενο δικαστικής διεκδίκησης δώρων Χριστουγέννων , Πάσχα και
επιδόµατος αδείας των ετών 2013-2015, µε κεντρική κατεύθυνση – διεκδίκηση της Ο∆ΥΕ;;;;; (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 !!!!!!!!!!!!!!!! (Αν δεν έχετε την πρόθεση για κεντρική διεκδίκηση θα αναλάβουµε
εµείς το συντονισµό των συναδέλφων για τη διεκδίκηση αυτή).
3. Επι του θέµατος του ορισµού µελών στην επιτροπή συζήτησης των θεµάτων µε το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης θεωρούµε αυτονόητη τη συµµετοχή και των 5 εκλεγµένων παρατάξεων του ∆Σ της Ο∆ΥΕ σ΄αυτή.
Αν ο Υπουργός επιµένει για 3µελή εκπροσώπηση της Ο∆ΥΕ, αν δεν απορρίψουµε τη σχετική άποψη,
θεωρούµε αυτονόητη την αναλογική εκπροσώπηση των δυνάµεων όπως αυτές καθορίστηκαν µε την
ψήφο των συναδέλφων στο συνέδριο, κάθε άλλο τερτίπι θα είναι προσπάθεια αλλοίωσης της βούλησης
των συναδέλφων υπέρ κάποιων συµπαθούντων!!!! (Και βέβαια αξίζει εδώ να ειπωθεί ότι η εµπειρία µας
λέει….. κάνε µια επιτροπή για να µη βρεθούν λύσεις σε καίρια θέµατα και προβλήµατα)
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 επιτέλους θα έχουµε στα χέρια µας τα ψηφίσµατα του συνεδρίου
και τις αποφάσεις που ζητήσαµε εδώ και 4 µήνες!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

