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ΑΘΗΝΑ 10/2/2015

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η Ο∆ΥΕ;;;;
Συνάδελφοι,
Πέρασαν περίπου 40 µέρες από το τελευταίο συµβούλιο του ∆Σ της
Ο∆ΥΕ, παρ΄όλο που είχαµε εκλογές, αλλαγή Κυβέρνησης, παρ΄ όλο που
τελείωσαν (;;;) τα εκλογικά συνεργεία από 4/2/2015, ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ
ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΤΟΥ ∆Σ ΤΗΣ Ο∆ΥΕ. Τι κάνουν;;; τι περιµένουν;;;;
Όταν ανακοινώθηκε το ποσό του εκλογικού, σε άτυπη συνεδρίαση των
µελών του ∆Σ που κατοικούν στην Αθήνα, αποφασίστηκε όπως εκδοθεί
ανακοίνωση καταγγελία κατά του Υπουργείου Εσωτερικών για την αδικία σε
βάρος µας. Επίσης την ίδια µέρα προτάθηκε να σταµατήσουµε την παροχή
εργασίας στα εκλογικά συνεργεία από 4/2/2015, ηµέρα που τυπικά έληξαν τα
συνεργεία, για να ζητηθεί πρόσθετο ποσό. ΑΝ ΕΙ∆ΑΤΕ ΚΑΤΙ ΑΠ΄ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΑΣ
ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΚΙ ΕΜΑΣ!!!!!!!!
Κι ενώ όλα αυτά συµβαίνουν, το προεδρείο της Ο∆ΥΕ βρίσκεται σε
«αφάνεια» ή µήπως συνειδητά αφήνει τα πράγµατα να ατονήσουν για άλλους
άγνωστους και απροσδιόριστους σκοπούς και στόχους;;;
∆ιαβάζουµε ότι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σταµατά µετά από συνάντηση
της ΟΛΜΕ µε τον Υπουργό παιδείας, διαβάζουµε ότι µετά από συνάντηση της
ΟΤΟΕ µε τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης προωθούνται θέµατα των
τραπεζοϋπαλλήλων. Τελικά εµείς δεν έχουµε θέµατα;;;;;
Περιµένουµε να προωθήσουν στον αρµόδιο Υπουργό ∆ικαιοσύνης τα
έτοιµα και ώριµα θέµατά µας, όπως αυτά έχουν ψηφιστεί από το συνέδριο και
ειδικότερα: Βαθµολόγιο, ειδικών συνθηκών, προσλήψεις προσωπικού (500
θέσεις που έχουν ήδη εγκριθεί), Ταµείο Νοµικών.
Βέβαια για να προωθηθούν τα θέµατά µας πρέπει να υπάρχει προεδρείο που να
µπορεί να αγωνίζεται και να διεκδικεί. Να οργανώνει και να συνθέτει . Να είναι
µέσα στα προβλήµατα κι όχι αλλού γι΄ αλλού. Ας συνεδριάσει επιτέλους το ∆Σ
της Ο∆ΥΕ, ας ζητήσουν επιτέλους συνάντηση µε τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ας
οργανώσουν τις επαφές για το Ταµείο Νοµικών. Ας, Ας, Ας…..
Είµαστε εδώ και θα σας ενηµερώνουµε όταν κι αν έχουµε κάτι, αλλά
µάλλον δεν υπάρχει τίποτα για να σας γνωρίσουµε αφού 40 µέρες τώρα µόνο
συνδικαλισµός και διεκδίκηση δε γίνονται!!!
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