Αθήνα 26/4/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες ‐ συνάδελφοι
Το πεπρωμένο δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Δεν είναι κάτι που πρέπει να
περιμένουμε, αλλά κάτι που πρέπει να πετύχουμε (William Jennings Bryan 1860–1925)
και μ’ αυτή την ΟΔΥΕ δυστυχώς θα αποτύχουμε. Θα αποτύχουμε όχι γιατί δεν απαρτίζεται
από ικανά στελέχη, αλλά γιατί κουβαλάνε το «κακό» παρελθόν, που δεν θέλουν να το
ξεφορτωθούν και να πάνε μπροστά τον κλάδο.
Ο χρόνος κυλάει γρήγορα και μαζί του παίρνει τα ερωτήματα και τις αγωνίες όλων μας.
Επικρατεί μια «μυστικοπάθεια» των μελών του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ και ταυτόχρονα ένας
αναβρασμός και ένταση μεταξύ των συναδέλφων στις υπηρεσίες, για τις κρίσεις των
διευθυντών με το ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ άρθρο 48 σε ισχύ που τείνει να διασπάσει τον κλάδο, για την
τροποποίηση – χτίσιμο των Κωδίκων μας χωρίς η ΟΔΥΕ να ανοίγει τα χαρτιά της,
ενημερώνοντας μας για τις προτάσεις του Δ.Σ. που σίγουρα δεν υπάρχουν, για τις
προτάσεις έστω των μελών της επιτροπής που δεν μπαίνουν στον κόπο να μας
γνωστοποιήσουν, για την «αδράνεια» της στην καταστρατήγηση του ωραρίου στα
ακροατήρια και τη διακοπή αυτών για ημέρα Σάββατο (ο ΣΔΥΑ παρενέβη άμεσα, αλλά το
ωράριο είναι θέμα πανελλαδικό), για τα πειθαρχικά σε συναδέλφους συνδικαλιστές και
όχι ‐και άλλα πολλά που θα θίξουμε σε επόμενη ανακοίνωση μας.
Τι συμβαίνει εκεί στην ΟΔΥΕ; Πολλά ακούγονται που στο Δ.Σ. δεν ιδρώνει το αφτί τους και
συνεχίζουν να ΜΗΝ κάνουν τίποτα. Γιατί δεν ανοίγουν τα χαρτιά τους για τους Κώδικες;
Γιατί ενώ έχει εκλεγεί ταμίας ΔΕΝ έχει ακόμα παραλάβει το ταμείο; Γιατί δεν υλοποιούν
την απόφαση και δεν έχει γίνει ακόμα ο καταλογισμός τυχόν ευθυνών από το Δ.Σ.;
Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι έχουν ρίξει όλο το βάρος στο ποινικό σκέλος της
υπόθεσης ταμείο 2012‐2014, γιατί θα είναι για κλάματα, τη στιγμή που επί 3 χρόνια
σφύριζαν αδιάφορα και με ποικίλες δικαιολογίες ΟΛΕΣ οι παρατάξεις δεν έσκυβαν να το
λύσουν και οι μεν το αποκαλούσαν φούσκα, οι δε το χρησιμοποιούσαν για ψηφοθηρικούς
σκοπούς. Πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα που μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι
επιχειρείται ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ!!!! ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ… ΕΣΕΙΣ;;;;
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