ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Πιστεύοντας ότι θα διευκολύνουµε όσους συναδέλφους ασχολούνται µε τον
υπολογισµό των υπερωριών και του εκλογικού παραθέτουµε ένα σχέδιο που εµπεριέχει
τις κρατήσεις που πρέπει να γίνουν σε κάθε ένα υπάλληλο ή δικαστή, όπως και στη
σύνταξη και αποστολή των βεβαιώσεων αποδοχών στο taxis net σας αποστείλαµε.
Όσο αφορά τις ιστορικές στιγµές του κλάδου σας παραπέµπουµε σ’αυτούς που έχουν
εναγάγει το facebook σαν βασική και κύρια πηγή πληροφοριών όσων δεν έχουν µε τι άλλο να
ασχοληθούν.
Οι θέσεις της παράταξής µας έχουν επιβεβαιωθεί πλήρως µετά και τις εξελίξεις για το
θέµα του βαθµολογίου στο ΣτΕ. Οι <<κοµπογιαννίτες>> νοµικοί µε την σύµπραξη της Ο∆ΥΕ
πήραν πλέον ένα µάθηµα για τις δήθεν ιδιαιτερότητες του κλάδου για τις δήθεν συνταγµατικές
διαφοροποιήσεις µας οι οποίες δήθεν δεσµεύουν τον νοµοθέτη για την ιδιαίτερη µεταχείρισή
µας.
Η Ο∆ΥΕ που πανηγύριζε ότι από το περιλάλητο πλεόνασµα θα καρπωθεί και ο
κλάδος, τώρα που είναι; Γιατί συνεχίζει να απουσιάζει από την διεκδίκηση του επιδόµατος
ειδικών συνθηκών που οι δήθεν συνοδοιπόροι µας το επαναφέρουν µέσω του πλεονάσµατος
στην πρότερη κατάσταση µαζί µε τους µισθούς τους;
Ποτέ δεν κυριάρχησε σαν αίτηµα. Όλα είχαν αφεθεί στην διεκδίκηση των βαθµών.
Έχουν σταµατήσει να λειτουργούν τα υπηρεσιακά συµβούλια επειδή κάποιοι δεν
είχαν τους βαθµούς για να θέσουν υποψηφιότητες και έτσι η αρχαιότητα και οι άριστες
σχέσεις µε προϊσταµένους κυριαρχούν πανελλαδικά.
Οι µεταφερθέντες από άλλες υπηρεσίες υπάλληλοι αντί η Ο∆ΥΕ να τους αγκαλιάσει
τους αφήνει έρµαιους και βορρά σε αδαείς επικίνδυνους κοµπογιαννίτες.
Αυτή η Ο∆ΥΕ δεν αντέχει περισσότερο σχολιασµό. Καιρός να κάνει την αυτοκριτική
της.
Προσπαθώντας ουσιαστικά να βοηθήσουµε πολλούς συναδέλφους που ασχολούνται
µε τα ζητήµατα µισθοδοσίας, όπως και µε την αποστολή των βεβαιώσεων στο taxis net, έτσι
και τώρα σας επισυνάπτουµε ένα βοήθηµα για τον τρόπο υπολογισµού και τις κρατήσεις που
πρέπει κατά την γνώµη µας να γίνουν.
Πάντα δίπλα σας
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