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Συλλόγους-μέλη μας

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο με παρόντα τα 12 από τα
13 μέλη και συγκεκριμένα: Βέτα Πανουτσάκου, Σταμκοπούλου Νατάσα, Ζαβερδινό Άλκη, Παγωνίδη
Δημήτρη, Παγανέλη Αριάδνη, Βαζούρα Δημήτρη, Ευστρατίου Χαράλαμπο, Λυριστή Μιχάλη, Δεγαϊτη
Βασιλική, Κυριακόπουλο Γεώργιο (προσήλθε πριν την λήξη της συνεδρίασης), Παπαλεξίου Έφη και
Ασημακόπουλο Ανδρέα.
Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν οι εξελίξεις, τα μέτωπα πάλης και ιδιαίτερα η ανάγκη
διεκδίκησης αυξήσεων στους μισθούς και λήψης μέτρων ενάντια στην ακρίβεια μέσα από τον
μοναδικό δρόμο που οδηγεί σε «νίκες» τον δρόμο του μαζικού, ενωτικού αγώνα, ενάντια στην
πολιτική που στηρίζει την κερδοφορία και τα προνόμια των επιχειρηματικών ομίλων, που θεωρεί
«κόστος» τους εργαζόμενους, που τους αφαιρεί δικαιώματα και τους φορτώνει συνεχώς με «βάρη».
Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στα παρακάτω ζητήματα για τα οποία λήφθηκαν οι σχετικές
αποφάσεις:
1. Λήψη μέτρων για την οργάνωση αποτελεσματικής διεκδίκησης χορήγησης «πάγιων
οδοιπορικών» και αύξησης της αποζημίωσης της τιμής της βενζίνης ανά χιλιόμετρο για όλες τις
υπηρεσιακές μας μετακινήσεις, με άμεση νομοθετική ρύθμιση, σταματώντας σε διαφορετική
περίπτωση κάθε χρήση ιδιωτικού αυτοκινήτου ή άλλου μέσου μετακίνησης.
2. Την ανάδειξη του απαράδεκτου νομοθετικού πλαισίου να είναι οι Περιφέρειες μόνιμο αποθετήριο
αρμοδιοτήτων και ευθυνών, χωρίς να εξασφαλίζεται η στελέχωσή τους και οι αναγκαίοι πόροι.
Εκτός από τις αρμοδιότητες για τις οποίες έχουμε συχνά αναφερθεί, χρειάζεται παρέμβαση και
έκδοση σχετικών ανακοινώσεων αναφορικά με την συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων
των ΓΟΕΒ, των Αρχιτεκτονικών Επιτροπών και των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και
Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.).
3. Την απαίτηση λήψης μέτρων για την ομαλή και αδιάβλητη διενέργεια των θεωρητικών
εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών στις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών και την
απαίτηση συνάντησης με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το
θέμα αυτό καθώς και για την εξαίρεση των ΔΕ συναδέλφων από το Μητρώο Εξεταστών.

4. Την έκδοση ανακοίνωσης παρουσίασης της αρνητικής προσέγγισής μας στον πρόσφατο νόμο
«Ενιαίο Πλαίσιο Δεξιοτήτων - Νέο Σύστημα Αξιολόγησης και Στοχοθεσίας κλπ», με το οποίο θα
εντείνεται η προσπάθεια χειραγώγησης τους δημοσίους υπαλλήλους στο δρόμο υλοποίησης της
αντιλαϊκής πολιτικής.
5. Την εκ νέου παρέμβαση για την διεκδίκηση αναγνώρισης σε όλους κάθε προϋπηρεσίας, σε
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
6. Την έκδοση ψηφισμάτων
-Συμπαράστασης στην κινητοποίηση των ΤΕ Μηχανικών
- Συμπαράστασης στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία
- Για την τρομοκρατία και την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης
7. Έγινε ενημέρωση για την πορεία των οικονομικών της Ομοσπονδίας και αποφασίστηκε να
κατατεθεί εισήγηση για αύξηση της χιλιομετρικής αποζημίωσης για τις μετακινήσεις των μελών
των οργάνων της Ομοσπονδίας (Δ.Σ., Γ.Σ., Ε.Ε.) με ΙΧ αυτοκίνητα.
8. Έγινε ενημέρωση και συζήτηση για τα εξής ζητήματα:
 Στήριξη από την Ομοσπονδία προσφυγών πρωτοβάθμιων Συλλόγων ενάντια σε αυθαίρετες και
παράνομες αναθέσεις σε θέσεις Δ/ντών.
 Τον προγραμματισμό πραγματοποίησης παρέμβασης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου.
 Την αναιτιολόγητη αφαίρεση από Εισηγήσεις Δ/ντών δικαιούχων της ΣΣΕ από την Διοίκηση της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και την ανάγκη παρέμβασης της ΟΣΥΑΠΕ, μετά την
παρέμβαση του τοπικού Συλλόγου, την οποία αναμένουμε.
 Την απαράδεκτη μηνυτήρια αναφορά του Β. Σπανάκη (συνδικαλιστικό και κομματικό στέλεχος
της ΔΑΚΕ και της ΝΔ και βουλευτής) κατά της προέδρου της ΟΣΥΑΠΕ Β. Πανουτσάκου, που
εκδικάζεται τις επόμενες μέρες, ο οποίος ζητάει και «τα ρέστα» από εκείνους που αποκάλυψαν
την απόπειρα νοθείας, κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας του 36ου Συνεδρίου της
ΑΔΕΔΥ (2016), την ίδια ώρα μάλιστα που ο κ. Μητσοτάκης φρόντισε με σχετική τροπολογία
την «κατάργηση» του αδικήματος της νοθείας!!!
Θα εκδοθούν αναλυτικές ανακοινώσεις για όσα ζητήματα απαιτούνται.-
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