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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω ΣΗ – Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η
ΠΡΟΣ: Το ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ
Κοινοποίηση: Στα µέλη µας
Υλοποιώντας απόφαση του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ, για ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ στις 23 και 24 Οκτώβρη µε
2ωρες γενικές συνελεύσεις σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες της
χώρας

από

ώρα

09.00

έως

11.00,

ο

Σύλλογος

µας

πραγµατοποίησε και τις δύο ηµέρες Γενικές Συνελεύσεις,
έχοντας τη νόµιµη από το Καταστατικό απαρτία (45 µέλη
την 1η ηµέρα και 42 µέλη την 2η ηµέρα επί συνόλου 102
µελών).
Κατά τις παραπάνω συνελεύσεις µετά από ενηµέρωση εκ
µέρους του ∆.Σ. και τοποθετήσεις των µελών τέθηκαν σε
ψηφοφορία οι παρακάτω προτάσεις- εισηγήσεις για κινητοποιήσεις,
προς το ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ:
1η) Να προχωρήσει ο Κλάδος σε 5µερη απεργία και στη
συνέχεια να επανεκτιµηθεί η κατάσταση µε νέες συνελεύσεις των
Πρωτοβάθµιων Συλλόγων
2η) Να προχωρήσει ο Κλάδος σε «λευκή απεργία», µε
επιµέρους εξειδίκευση του τεχνικού µέρους από το ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ.
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3η) Να προχωρήσει ο Κλάδος σε «3ωρες στάσεις εργασίας»
επί µία εβδοµάδα.
Κατά την ψηφοφορία που ακολούθησε προέκυψε το εξής
αποτέλεσµα:
Ψήφισαν:42
Υπέρ της 1ης πρότασης (5µερη απεργία): 23
Υπέρ της 2ης πρότασης (Λευκή απεργία): 2
Υπέρ της 3ης πρότασης: 9
Μετά από αυτό το αποτέλεσµα:
Εγκρίνεται η 1η πρόταση - εισήγηση του Συλλόγου
προς το ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ:
ΚΗΡΥΞΗ

5ήµερης ΑΠΕΡΓΙΑΣ. Η εξειδίκευση

του

διεκδικητικού πλαισίου της απεργίας να γίνει από το ∆.Σ.
της Ο∆ΥΕ, σύµφωνα µε τις αποφάσεις των συνεδρίων και
τα τρέχοντα γενικότερα αιτήµατα ενάντια στα µέτρα των
µνηµονίων.
Τέλος, τέθηκε σε ψηφοφορία και εγκρίθηκε (Υπέρ: 30. Κατά:
3, Λευκά: 9), πρόταση για δηµιουργία από τον Σύλλογο, στα
πλαίσια

του

Καταστατικού,

«Ταµείου

Απεργιακού

και

Αλληλοβοήθειας των Μελών». Για τη σύνταξη Κανονισµού
Λειτουργίας

και

∆ιαχείρισης

του

Ταµείου,

ορίστηκε

7µελής

προσωρινή Επιτροπή από (3) µέλη του ∆.Σ. (Πρόεδρο-ΓραµµατέαΤαµία) και 4 µέλη που όρισε η συνέλευση.
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Μιχάλης Μαυρογένης

Ο Γενικός Γραµµατέας
Γεώργιος Σταµατάκης

2

