ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ή ΗΓΕΜΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΥΕ;;;
Συναδέλφισσες – οι
Έχουμε ήδη προσπεράσει τον πάτο του βαρελιού και η ΟΔΥΕ δεν το
έχει πάρει ακόμα χαμπάρι. Μετά τα δυσβάσταχτα πλέον εργασιακά και
οικονομικά μας προβλήματα, μετά το ανυπέρβλητο μέχρι σήμερα
κατηγοριακό ζήτημα και την συνδικαλιστική μας κατάντια, έρχεται ο
νέος Κώδικας για να διχάσει και να προβληματίσει πιότερο τους
συναδέλφους πανελλαδικά, ανεξαρτήτως κατηγορίας. Στηρίξαμε ένα
προεδρείο δεσμευόμενοι για συνεχή παρουσία, προκειμένου η ΟΔΥΕ να
κάνει κάποια βήματα μπροστά, μάταια όμως, γιατί ο Πρόεδρος της, εν
είδει ηγεμονίσκου, συνεπικουρούμενος από τα «εξαπτέρυγά» του, ΔΑΚΕ
και ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και φυσικά την παράταξη του, αποφασίζει
και πράττει ακόμα και κόντρα στις αποφάσεις του Δ.Σ. και την
διαπαραταξιακή συνδικαλιστική λειτουργία (το πνεύμα της συγκρότησης
του προεδρείου). Τι συνέβη συνάδελφοι και ο Πρόεδρος, ο Α΄
Αντιπρόεδρος, η Γραμματέας, ο Ταμίας και ένα ακόμα μέλος του Δ.Σ. (και
της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ) αποφάσισαν και δεν ετοίμασαν το υπόμνημα με τις
προτάσεις της ΟΔΥΕ για το νέο Κώδικα (κάτι που είχε αποφασιστεί στο
Δ.Σ. της 21/2);;; Τι συνέβη και αποφάσισαν να μην παρασταθούν στον
Άρειο Πάγο σήμερα κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας για τους
Κώδικες (και αυτό αποφασισμένο στο Δ.Σ. της 21/2);;; Τι συμβαίνει και
αποφάσισαν να συντάξουν αύριο το υπόμνημα και να το πάνε στον
Υπουργό;;; Να κάνει τι ο Υπουργός, που δεν έκανε τους μήνες που είχε το
σχέδιο του νέου Κώδικα στα χέρια του;;; Ξέρουν κάτι που εμείς δεν
γνωρίζουμε;;;
Αξιοσημείωτο βέβαια είναι και το γεγονός, ότι το σχέδιο του νέου
Κώδικα βρισκόταν στα χέρια τους από τη στιγμή που η επιτροπή
τελείωσε το έργο της, πλην όμως το είχαν κλειδωμένο, για να μην το
διαβάσουν είτε ο Πάσχος, είτε ο Χατζίνας (και τα δύο ονόματα

χρησιμοποιούσαν σαν επιχείρημα για να μην το δίνουν να λάβουμε γνώση).
Δύο συνάδελφοι που όλως συμπτωματικά «έτρεξαν» και κατέθεσαν έγκαιρα
τις απόψεις τους στον Άρειο Πάγο (κάτι που έκανε και ο ΣΔΥΑ). Η ΟΔΥΕ
ακόμα μπουσουλάει και δεν γνωρίζουμε πότε θα φτάσει!!!!!!!!!
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε και την όλως τυχαία συνάντηση
των Προέδρου, Α΄ Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέως, Β΄ Αντιπροέδρου και
ενός ακόμα μέλους του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ απ΄ την επαρχία στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης στις 20/2 (παραμονή του Δ.Σ.) και την επ’ ευκαιρία της
τυχαίας συνάντησης τους, επαφή με τον Γ.Γ. του Υπουργείου για θέματα
που μας αφορούν. Τόσο δύσκολο ήταν να ενημερωθούν και τα υπόλοιπα
μέλη του προεδρείου να παρευρίσκοντο στη συνάντηση;;;
Συναδέλφισσες – οι
Αυτού του είδους οι λειτουργίες δεν ωθούν έναν βαλτωμένο κλάδο
μπροστά, αλλά βοηθούν να διαιωνίζονται τα προβλήματα και δείχνουν ότι
οι εκπρόσωποι μας κοιτάνε μόνο τον εαυτό τους (εξ ου και ότι 4 μέλη του
Δ.Σ. της ΟΔΥΕ είναι και μέλη του Δ.Σ. του ΣΔΥΑ – ενημερωθήκατε
σίγουρα ότι στις 21/2 άργησε κατά ένα 2ωρο περίπου η συνεδρίαση της
ΟΔΥΕ, γιατί είχε Δ.Σ. και ο ΣΔΥΑ και έπρεπε να είναι και εκεί –
ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ ΟΤΙ, ΣΑΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΔΥΑ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ!!!) και ότι τα οξυμένα προβλήματα μας δεν τους
αγγίζουν. Για μια ακόμα διετία έχουμε ένα προεδρείο αναβολής, ένα
προεδρείο και ένα Δ.Σ. που ασθμαίνοντας προσπαθεί να προλάβει τις
εξελίξεις. Ένα προεδρείο που συγκροτήθηκε αντιπροσωπευτικά και
ΜΟΝΟ αντιπροσωπευτικά δεν λειτουργεί!!!!!

Οφείλει ο Πρόεδρος να αναλάβει τις ευθύνες του και από
πρόεδρος της αναβολής να γίνει ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ομοσπονδίας,
θεσμικό ρόλο για τον οποίο τον ψηφίσαμε κι εμείς, ασχέτως αν
στην επόμενη συνεδρίαση θα αποχωρήσουμε απ’ αυτό το
προεδρείο, σαν πρώτη ουσιαστική αντίδραση μας!!!!!!!
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Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

