ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αθήνα 17 - 20 Μαρτίου 2017
Αριθµ. Πρωτ. 26/20.03.2017
Μετά από συσκέψεις, πρωτοβουλίες και ενέργειες από πολλούς, και
ειδικότερα από το Προεδρείο και το ∆Σ της Ο∆ΥΕ (και όχι µόνο), στο
σύνολό του ή µε αντιπροσωπεία τους, λαµβάνοντας υπόψη και τα
πρακτικά και τις αποφάσεις των συνδικαλιστικών µας οργάνων, σας
ενηµερώνουµε ότι...
Συνάδελφε,
Πηγαίνουµε µπροστά. Με όσους/όσες νοιάζονται και βάζουν πρώτα
και πάνω από όλα το συνδικαλιστικό µας κίνηµα και τον κλάδο. Με
κανονική, τυπικά και ουσιαστικά, καταστατική λειτουργία, για την
αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προβληµάτων, πάντοτε µε λογική
και µε γνώση των δεδοµένων δύσκολων συνθηκών, µε στόχους
εφικτούς και µε στρατηγικό σχέδιο για την επίτευξή τους, ώστε το
επιδιωκόµενο να µην είναι µόνο µια ευχή και µια διεκπεραίωση, µια
συναισθηµατική αντίδραση µόνο, όπως, δυστυχώς, συµβαίνει µερικές
φορές.
Πηγαίνουµε µπροστά. Έχοντας την άποψη ότι, σε οποιαδήποτε κρίση
και σε όλες τις εκφάνσεις της ζωή µας, ένας µη συντηρητικός αλλά
ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΟΣ άνθρωπος, (προοδευτικός, µε την πραγµατική και
ουσιαστική στον καιρό του και στον τόπο του έννοια, και όχι µε την
τρέχουσα έννοια που χρησιµοποιείται στη στείρα κοµµατική και
πολιτική
αντιπαράθεση
συµφερόντων
στη
Χώρα
µας),
αναζητά, ο προοδευτικός, πρώτα και κύρια το µερίδιο της δικής του
ευθύνης. Ως µία λογική πράξη, αλλά και ως πράξη ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗΣ.
Σε και µε αυτό το πνεύµα κινείται το κείµενο που ακολουθεί.
Συνάδελφε,
Όσοι διατελέσαµε µέλη του ∆Σ και της ΕΕ της Ο∆ΥΕ, καθώς και
σύνεδροι και µέλη ∆Σ Συλλόγων τα τελευταία 4 και πλέον χρόνια:
- Γνωρίζουµε (όπως γνωρίζεις κι εσύ και γνωρίζουν όλοι) τις
τεράστιες και πολύπλευρες δυσκολίες που βιώνουµε ως ∆ικαστικοί
υπάλληλοι - υπάλληλοι του ∆ηµοσίου και γενικά ως κάτοικοι, πολίτες
και εργαζόµενοι της Χώρας µας,
- Γνωρίζουµε (όπως γνωρίζεις κι εσύ και γνωρίζουν όλοι) τα
εσωτερικά λειτουργικά και άλλα προβλήµατα και τις παθογένειες του
Συνδικαλιστικού µας Κινήµατος και ιδιαίτερα της Ο∆ΥΕ, όπως π.χ.
είναι η µη απόλυτη τήρηση του καταστατικού και των αποφάσεων σε
κάποια συνδικαλιστικού περιεχοµένου ζητήµατα, και τα µικρής ή
µεγάλης έκτασης λειτουργικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει στη
δράση, τη συµµετοχή, τη συνοχή, τη φυσιογνωµία, το κύρος, τη
δηµοσιότητα
σε
κάποιες
συνδικαλιστικές
αποφάσεις,
κ.ά.

- Γνωρίζεις και Γνωρίζουµε, Συναισθανόµαστε και Αναλαµβάνουµε το
µερίδιο των ευθυνών (που αναλογούν στον καθένα από µας,
ονοµαστικά και παραταξιακά, αλλά και σε άλλους που δεν
περιλαµβάνονται στην ονοµαστική κατάσταση που ακολουθεί) έναντι
όλων των συναδέλφων που εκπροσωπούµε, και έναντι των
συνδικαλιστικών οργάνων που εκπροσωπούµε, ευθύνες για την
εσωστρέφεια και την αναποτελεσµατική αντιµετώπιση των
εσωτερικών λειτουργικών προβληµάτων του σ.κ. Καθώς και τις
ευθύνες που έχουµε όλοι και πρέπει να τις αναλάβουµε ώστε σιγά σιγά να ξεφύγουµε από την εσωστρέφεια και τη στασιµότητα, και να
πάµε µπροστά για την αντιµετώπιση
των προβληµάτων.
Συνάδελφε,
- Έχοντας επίγνωση όλων αυτών, ΖΗΤΑΜΕ (ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ,
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ)
ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΓΓΝΩΜΗ
ΑΠΟ
ΣΕΝΑ
ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΕ και ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ. ∆ιευκρινίζουµε, µε το
µερίδιο και την ουσία που αναλογεί στον καθένα και την καθεµία από
µας.
- Αλλά ζητάµε συγγνώµη και από όσους και όσες συµµετείχαν,
αφιέρωσαν χρόνο, αγωνίστηκαν, προσέφεραν, και ταλαιπωρήθηκαν
ακόµα, µέσα από οποιαδήποτε ατοµική ή συλλογική διαδικασία και
απόφαση ακολουθήθηκαν από το 2013 έως και σήµερα, για την
τυπική και ουσιαστική διευθέτηση των δυσλειτουργιών που αφορούν
στο Ταµείο της Ο∆ΥΕ. Και τους συγχαίρουµε.
- Ως έµπρακτη απόδειξη, δηλώνουµε ότι είµαστε αποφασισµένοι και
δεσµευόµαστε, µετά λόγου γνώσεως, ότι:
1. Όπως ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίσαµε κατά τη διαδικασία εκλογής
προεδρείου στην τελευταία διήµερη συνεδρίαση του ∆Σ της Ο∆ΥΕ,
14 και 15 Φεβρουαρίου 2017, θα συνεχίσουµε και θα
ολοκληρώσουµε, στο συνδικαλιστικό και στο πρακτικό του σκέλος,
το έργο της σχετικής διαπαραταξιακής επιτροπής για το Ταµείο της
Ο∆ΥΕ.
Έχοντας επιπλέον υπόψη µας και τις ΟΜΟΦΩΝΕΣ σχετικές
αποφάσεις του προηγούµενου ∆Σ της Ο∆ΥΕ που ψηφίστηκαν στο
συνέδριο που έγινε στα Ιωάννινα 10 - 12 Νοεµβρίου 2016.
Θα συνεχίσουµε µαζί µε όσους νοιάζονται και βάζουν πρώτα και
πάνω από όλα το σ.κ. και τον κλάδο, και µαζί θα προχωρήσουµε στη
διευθέτηση και την αποκατάσταση εκκρεµοτήτων, µε πνεύµα
δικαιοσύνης, εξορθολογισµού του Ταµείου και διαφάνειας, χωρίς
εµπάθεια ή εκδικητική διάθεση προς κανέναν και από κανέναν.
Βεβαίως, ενηµερώνουµε ότι ήδη από τον Οκτώβριο του 2014 είχε
αρχίσει να γίνεται πραγµατικότητα η λειτουργία του Ταµείου µε τάξη,
τυπικότητα και επαγγελµατισµό.

2. Με τα ίδια αισθήµατα γενναιότητας και ταπεινοφροσύνης, ζητούµε
ιδιαίτερα συγγνώµη και εκφράζουµε τις ευχαριστίες µας στον
συνάδελφο Αντώνη Μοσχούτη, (πρώην µέλος του ∆Σ της Ο∆ΥΕ από
το Φθινόπωρο του 2013 µέχρι το τέλος της θητείας εκείνου του ∆Σ):
- Για τη συµβολή, τις συµβουλές, τις προτάσεις και τις ενέργειες του
προς
άρση
των
προβληµάτων
που
είχαν
δηµιουργηθεί.
3. ∆εν ήµασταν, δεν είµαστε και δεν θα είµαστε απέναντι µε κανέναν
και καµία συνάδελφο και πολύ περισσότερο µε τον συνάδελφο
Αντώνη Μοσχούτη, στα όσα πρότεινε και στην από κοινού
προσπάθεια, τον διαρκή αγώνα και τις πολλές ενέργειες υπέρ της
διαφάνειας, της δηµοσιότητας, της επαγγελµατικής τήρησης και του
εξορθολογισµού των διαδικασιών και λειτουργιών του Ταµείου της
Ο∆ΥΕ, αλλά και της διευθέτησης των όποιων προβληµάτων, εις
όφελος γενικά και ειδικά της Ο∆ΥΕ, του σ.κ. και του κλάδου.
4. Τα πρακτικά της συνεδρίασης και το αρχείο της Ο∆ΥΕ είναι στη
διάθεση όλων. Εκτός του ότι είναι και καταστατικό ατοµικό
συνδικαλιστικό δικαίωµα του οποιουδήποτε µέλους του ∆Σ και της
ΕΕ της Ο∆ΥΕ να ζητήσει και να δει τα πάντα που αφορούν το Ταµείο.
- Κάτι που π.χ. ζήτησε κατ' επανάληψη και µε πολλούς τρόπους ο
συνάδελφος Αντώνης Μοσχούτης από το Φθινόπωρο του 2013, ως
µέλος εκείνου του ∆Σ της Ο∆ΥΕ. Το ζήτησε να το δει, και επειδή
νοιαζόταν αλλά και επειδή, ως ειδικός γνώστης, ήθελε να βοηθήσει,
όπως έκανε και άλλες φορές στη διάρκεια της συνδικαλιστικής του
διαδροµής, και να κάνει προτάσεις για την από κάθε άποψη τυπική
και µε τάξη/τακτοποίηση και όχι ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ.
Αλλά, δυστυχώς, υπήρξε άρνηση κατ΄επανάληψη (!) να του δοθεί
να δει το Ταµείο άµεσα, κάτι που έγινε µεν, αλλά, δυστυχώς,
καθυστερηµένα και µετά από θεσµική παρέµβαση, χωρίς, το
ξανατονίζουµε, να σεβαστούν το καταστατικό του δικαίωµα αµέσως!
Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα και σταδιακά, για ανάλογη στάση,
φτάσαµε ως εδώ... ∆ηλαδή, φτάσαµε στην εσωστρέφεια, την
καθήλωση και τα λειτουργικά προβλήµατα που αναφέρονται άνω, και
κατ' επέκταση και σε ουσιαστικά κλαδικά προβλήµατα.
Ε, ΩΣ Ε∆Ω ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΕΚΕΙ.
Συνάδελφε,
5. Στην κρίσιµη εποχή που ζούµε, προέχει ο συνδικαλισµός και η
δράση των συνδικάτων για την αντιµετώπιση και επίλυση (των)
µεγάλων και οξυµένων προβληµάτων.
Σε και από αυτή τη δράση δεν περιττεύει και δεν πρέπει να λείψει
κανείς και καµία.
6. Πηγαίνουµε µπροστά. Με ιδεολογία, µε λογική και µε το δίκιο.
Αθήνα 17-20 Μαρτίου 2017.

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ. Η παρούσα ονοµατική επιστολή - ανακοίνωση, αφού
πρώτα τέθηκε υπόψη, συζητήθηκε και εγκρίθηκε από τους
αναφερόµενους ονοµαστικά, έχει καταχωριστεί επισήµως στο αρχείο
εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων της Ο∆ΥΕ, µε τον αριθµό
πρωτοκόλλου που αναγράφεται στην αρχή.
Είναι στη διάθεση των µελών της Ο∆ΥΕ.
Θα επιµείνουµε και θα τεθεί σε ψηφοφορία στη συνεδρίαση του
17µελούς ∆Σ της Ο∆ΥΕ την 29 Μαρτίου 2017, για να εγκριθεί και
από το ∆Σ.
Ακολουθούν τα ονοµατεπώνυµα µε αλφαβητική σειρά επωνύµου (µε
τη διευκρίνιση ότι θα µπορούν να προστίθενται όποτε λάβουν
γνώση, το εγκρίνουν και το δηλώσουν και άλλα µέλη).
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