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Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι
Σήμερα αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΟΔΥΕ, «προσωπική
ανακοίνωση» του συναδέλφου Ανδρέα Πάσχου, η οποία δεν είναι
προϊόν συλλογικής επεξεργασίας και εκφράζει τις προσωπικές του
απόψεις, η οποία καταλήγει με την υπογραφή της παράταξης μας.
Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι, η εν λόγω ανακοίνωση, ούτε ως
προς το περιεχόμενο, ούτε ως προς το ύφος ,απηχεί τις θέσεις της
παράταξης μας και φυσικά ως ενέργεια, που προφανώς δημιουργεί
σύγχυση και αποπροσανατολισμό στους συναδέλφους, την
καταδικάζουμε.
Με αφορμή αυτό το περιστατικό, αλλά και άλλες παραταξιακές
ανακοινώσεις ή και προσωπικές ανακοινώσεις-μελών παρατάξεων , που
αναρτώνται το τελευταίο διάστημα στην ιστοσελίδα της ΟΔΥΕ και στην
Ομάδα Επικοινωνίας στο f.b., θα θέλαμε ως παράταξη να
δημοσιοποιήσουμε τις δικές μας θέσεις :
1ο) Στο συνέδριο των Καμένων Βούρλων η παράταξη μας (πρώην
ΔΑΣ και στη συνέχεια ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.) συνέχισε το εγχείρημα που ξεκίνησε
από το συνέδριο του Βόλου το 2014 και παρά τα κατά περιόδους
προβλήματα στέφθηκε με επιτυχία , δηλαδή την ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ σε
«συνεργασία» με την παράταξη
«Πρωτοβουλία». Αυτήν
την
«σύμπραξη» οι συνάδελφοι για μια ακόμη φορά την επικρότησαν, με
αποτέλεσμα την ανάδειξη μας σε πρώτη δύναμη με 5 έδρες, χάνοντας για
μία μόνο ψήφο την 6η έδρα. Από την εκλογή των προσώπων που
κατέλαβαν τις 5 έδρες στο νέο Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, καθίσταται σαφές το ποιά
από τις δύο δυνάμεις της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ είχε την πλειοψηφία και
επίσης καθίσταται σαφές ότι τα μέλη μας, χωρίς σκοπιμότητα και

καχυποψία στήριξαν και βοήθησαν να αναδειχθεί πρώτος σε ψήφους ο
συνάδελφος Ανδρέας Πάσχος. Στη συνέχεια και παρά το γεγονός ότι ο
συνάδελφος Α. Πάσχος θέλησε , από τη συγκρότηση κιόλας σε σώμα
του Δ.Σ. να ακολουθήσει τη «δική του στρατηγική», παρά το ότι οι
ενδείξεις, που στη συνέχεια έγιναν και αποδείξεις, ήταν , ότι δεν θα
στηρίζονταν η παράταξη μας για την Προεδρία με υποψηφιότητα
Α. Πάσχου, εμείς προσπαθήσαμε να στηρίξουμε , έστω την συμμετοχή
του στο Προεδρείο του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, με την απόσυρση της
υποψηφιότητας από τον συνάδελφο Μιχάλη Μαυρογένη, για τη θέση του
Οργανωτικού Γραμματέα, προκειμένου να ενισχυθεί η υποψηφιότητα
που έθεσε για την ίδια θέση ο συνάδελφος Α. Πάσχος, χωρίς όμως και
πάλι να εκλεγεί στη θέση αυτή, αφού έλαβε μόνον τις (5) ψήφους της
παράταξής μας. Από τη δική του μεριά , πάντως σε νέα ψηφοφορία για
την θέση του Οργανωτικού Γραμματέα, δήλωσε «αποχή», μη
στηρίζοντας βέβαια την εκ νέου υποψηφιότητα του συναδέλφου Μ.
Μαυρογένη, που εκλέχθηκε με 14 ψήφους από τους 17 του Δ.Σ. Τα
παραπάνω τα αναφέρομε απλά ιστορικά και χωρίς να στεκόμαστε σε
ανούσιους ανταγωνισμούς για «θέσεις» ή «καρέκλες».
2ο) Από την πρώτη μέρα της συγκρότησης σε σώμα του Δ.Σ. της
Ο.Δ.Υ.Ε., που έγινε με την μέγιστη δυνατή συναίνεση στην πρώτη
κιόλας συνεδρίαση του νέου οργάνου, θελήσαμε ως παράταξη και ως
πρόσωπα να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο για την όσο το δυνατόν πιο
συλλογική, ενωτική και αποτελεσματική δράση του οργάνου. Για τον
λόγο αυτό, όλο αυτό το διάστημα από το συνέδριο μέχρι σήμερα,
συνειδητά απέχουμε και θα εξακολουθούμε να απέχουμε από κάθε
είδους «παραταξιακές» και «προσωπικές» , επικοινωνιακού τύπου
αντιπαραθέσεις, θέλοντας με τον τρόπο αυτό να συμβάλλουμε στην
εξωστρέφεια και στην παραγωγική δράση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ. Αυτή τη
συλλογική δράση ενισχύουμε και στηρίζουμε με την άριστη
συνεργασία και τον αλληλοσεβασμό που υφίστανται με τους
εκπροσώπους των παρατάξεων που συμμετέχουν και θέλουν να έχουν
«ενεργή παρουσία» στο Προεδρείο του Δ.Σ. αλλά και τα υπόλοιπα
μέλη του Δ.Σ. , με κοινό στόχο «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» να βοηθήσουμε στην
επίλυση των προβλημάτων του Κλάδου.
Ήδη βρισκόμαστε σε διαδικασία ανοικτών ζητημάτων και
διεκδικήσεων: α) την επικείμενη ψήφιση του Νέου Κώδικα
Δικαστικών Υπαλλήλων, β) την ταχύτερη προώθηση των
διορισμών από τους ανοικτούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, γ) την
διεκδίκηση των καλύτερων δυνατών όρων συμμετοχής μας στην
τριπλή εκλογική διαδικασία των προσεχών αυτοδιοικητικών
εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 26 Μαΐου & 2 Ιουνίου2019 και δ)
για όλα τα άλλα ζητήματα που έχει θέσει σε προτεραιότητα το
πρόσφατο συνέδριο. Όλα τα παραπάνω εκτιμούμε ότι θα έχουν έναν
πιο σαφή προσδιορισμό, μετά την συνάντηση στις 2 Απριλίου 2019, που
θα έχει το Προεδρείο της ΟΔΥΕ με τον ΥΔΔΑΔ κ. Μιχάλη Καλογήρου.
3ο) Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές προς όλους, ότι πάγια θέση και
στάση μας μέσα από την λειτουργία μας στο Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, είναι
ΜΟΝΟΝ Η ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ του οργάνου, μέσα από την ενεργή
συμμετοχή όλων των μελών του. Αν κάποιοι νοιώθουν ότι σ΄αυτή
την προσπάθεια δεν έχουν ή δεν βρίσκουν ρόλο και θεωρούν ότι με
την υπονόμευση, την καταγγελία και την «μόνιμη αντιπολίτευση»
στο όργανο κερδίζουν «συνδικαλιστικό χρόνο», θα απογοητευτούν
από την ίδια τη ζωή.
Αθήνα 29/3/2019
Οι εκπρόσωποι στο Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
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