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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα:
Οι λόγοι της παραίτησης του μέλους της ΑΣΚ από το προεδρείο της ΟΔΥΕ
Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες
Είναι γνωστό σε όλους ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ
διέρχεται μια κρίση που έχει ως παρεπόμενο τη μη αποτελεσματική λειτουργία του
ανώτερου συνδικαλιστικού οργάνου του χώρου μας, σε μια συγκυρία ιδιαίτερα
δυσμενή για τους εργαζόμενους, που χρειάζεται όσο ποτέ άλλοτε συναινετικό κλίμα
για την αντιμετώπιση των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά.
Το πρόβλημα ξεκίνησε με την υποβολή της παραίτησης του προέδρου στην
διάθεση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ. Η διαδικασία που ακολούθησε με την ψηφοφορία για την
αποδοχή ή μη της παραίτησης (6 υπέρ της αποδοχής, 6 κατά της αποδοχής, 1 παρών
και 1 αποχή), δυσκόλεψε περισσότερο τα πράγματα αφού ο καθένας έδινε την δική
του ερμηνεία στο αποτέλεσμα. Οι μεν θεωρούσαν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα
και οι δε ότι ο πρόεδρος έχει χάσει τη δεδηλωμένη στήριξη του Δ.Σ. και δεν μπορεί
να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα του προέδρου.
Προκειμένου να εξευρεθεί λύση η παράταξή μας πρότεινε να ζητηθεί από την
ΟΔΥΕ νομική γνωμοδότηση επί του θέματος και η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή με
την δέσμευση όλων πως το αποτέλεσμα της γνωμοδότησης θα γίνει αποδεκτό από
όλους όποιο κι αν είναι. Να σημειώσουμε εδώ ότι η θητεία του Δ.Σ. είχε λήξει από 67-2014 (παρατάθηκε με συμφωνία όλων των παρατάξεων) και ως εκ τούτου η
λειτουργία του μέχρι το συνέδριο απαιτούσε έτσι κι αλλιώς

αυξημένη συναίνεση

μεταξύ των μελών του.
Η γνωμοδότηση εκδόθηκε αλλά δυστυχώς και πάλι η κάθε πλευρά έδωσε τη
δική της εξήγηση και έτσι φτάσαμε σε νέο αδιέξοδο με ορατό πλέον το ενδεχόμενο
της προσφυγής σε δικαστική επίλυση του προβλήματος με τον διορισμό προσωρινής
διοίκησης, γεγονός που υποτιμά οποιοδήποτε συνδικάτο φτάνει σε τέτοια λύση αφού
υποδηλώνει ανευθυνότητα και ανικανότητα των μελών του.
Με αυτά τα δεδομένα και θέλοντας να εξασφαλίσουμε την συνέχιση της
λειτουργίας και της παρουσίας της ΟΔΥΕ όπου χρειαστεί μέχρι το συνέδριο, αλλά και
πιστεύοντας

πως

πρέπει

να

προστατεύσουμε

το

κύρος

του

Β΄βαθμίου

Συνδικαλιστικού μας Οργάνου αποφασίσαμε να κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια
για την εξεύρεση λύσης.
Παραιτήθηκε από το προεδρείο ο αντιπρόεδρος Χρήστος Λυμπερόπουλος
(μέλος της ΑΣΚ) και προτείναμε να κάνουν το ίδιο και τα άλλα μέλη του προεδρείου
και στην συνέχεια να συσταθεί μια διαπαραταξιακή επιτροπή που θα προσπαθήσει να
εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή συναίνεση και θα έχει την ευθύνη της λειτουργίας
του συνδικάτου μέχρι το συνέδριο.
Δυστυχώς, όμως, ούτε αυτή η πρότασή μας έγινε δεκτή από τις παρατάξεις
ΔΑΚΕ και ΠΑΜΕ και οδηγούμαστε πλέον σε προσωρινή διοίκηση.
Μακάρι να διαψευστούμε αλλά η ρήξη μεταξύ παρατάξεων αλλά και
προσώπων είναι βαθειά και αγεφύρωτη. Σε μια εποχή όπου η ενότητα και η
συναίνεση στα συνδικάτα είναι τα απαραίτητα στοιχεία για την αντιμετώπιση των
επιθέσεων που δέχονται οι εργαζόμενοι και η κοινωνία γενικότερα, κάποιοι στην
ΟΔΥΕ θέλουν να οδηγήσουν το συνδικάτο σε περιπέτειες για προσωπικούς ή
παραταξιακούς λόγους και οφέλη.
Εμείς δεν θα τους ακολουθήσουμε, στεκόμαστε δίπλα στους συναδέλφους και
απέναντι στα προβλήματα. Ίσως θελήσουν κάποιοι να κάνουν παιχνίδια με τη στάση
της παράταξής μας και να δώσουν τη δική τους ερμηνεία. Η αλήθεια είναι μία και είναι
αυτή που διατυπώνεται από εμάς τους ίδιους:
Αυτή τη στιγμή η διχόνοια είναι πολυτέλεια.
ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
Μπορούμε να αποφύγουμε την διοικητική κρίση για να αντιμετωπίσουμε την
πραγματική κρίση που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία.
Αντί για όλα αυτά τα μικροπολιτικά και ψηφοθηρικά παιχνίδια, που ελάχιστα
έως καθόλου απασχολούν τους συναδέλφους, θα έπρεπε όλοι μαζί να είχαμε
συγκεντρώσει τις δυνάμεις μας απέναντι στην κοροϊδία που έχει υποστεί ο κλάδος
μας, τόσο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης αλλά και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό με
την αθέτηση της δέσμευσής τους για την ψήφιση της διάταξης του βαθμολογίου και
της επαναθεσμοθέτησης του επιδόματος ειδικών συνθηκών.
Με υπευθυνότητα και ειλικρίνεια
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