ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες - οι
Είναι πλέον γεγονός αναμφισβήτητο η παραίτηση του Προέδρου της ΟΔΥΕ και
μέλους
της
«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ»
Δικαστικών
Υπαλλήλων,
όπως
αναμφισβήτητη είναι και η ΑΔΡΑΝΕΙΑ του παρόντος Δ.Σ. της ΟΔΥΕ. Η παραίτηση του
συναδέλφου Μ. Βεντούρη είναι αναφαίρετο δικαίωμα του, αλλά τα καταγγελλόμενα
απ’ αυτόν δείχνουν ότι, για 17 σχεδόν μήνες κορόιδευαν έναν ολόκληρο κλάδο και
συνεχίζουν να το κάνουν. Έχουμε μια Ομοσπονδία που για το μόνο θέμα που
ασχολήθηκε (κατ’ ομολογία του απερχόμενου προέδρου) ήταν οι προσλήψεις, που
όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη ανακοίνωση μας, ο αριθμός των
συναδέλφων που ήλθαν, αλλά και αυτών που πρόκειται να έλθουν (αν έλθουν) είναι
ελάχιστος. Ασχολήθηκε επίσης με τις πειθαρχικές και συνδικαλιστικές διώξεις
συναδέλφων συνδικαλιστών, αλλά για τις ποινικές διώξεις τι έκανε;;; Γιατί έκλεινε τα
αυτιά του όταν φωνάζαμε να λυθεί συνδικαλιστικά το θέμα και συντασσόταν με τη
λογική της «φούσκας»;;; Μήπως η θέση του προέδρου τον έκανε πιο σοφό;;; Μάλλον
έτσι θα είναι, γιατί τώρα κατάλαβε ότι υπήρχε για τουλάχιστον 3,5 χρόνια θέμα
«ταμείου» και ζητάει την συνδικαλιστική απομάκρυνση των «εμπλεκομένων» αν
αποδειχτεί ότι «φταίνε».
Οι της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ που «τρέξανε» να επαινέσουν τον παραιτημένο
Πρόεδρο της ΟΔΥΕ, κάτι που σημαίνει ότι συμφωνούν με τα καταγγελλόμενα από
μέρους του, κάτσανε στη θέση του, αντί να τον ακολουθήσουν. Βέβαια τι να περιμένει
κανείς από «συναδέλφους» υποκριτές;;; Τι μπορεί να περιμένει κανείς από αυτούς,
όταν διαβάζει σε ανακοίνωση τους ότι:
 «….. Παλεύουμε να μπουν κανόνες να θεσπιστούν αξιοκρατικοί θεσμοί
οργάνωσης των υπηρεσιών, αξιολόγησης και επιβράβευσης των ικανών και
άξιων υπαλλήλων ανεξάρτητα από κατηγορίες, χρώματα και παρατάξεις….»;;;
Αφού παλεύετε για επιβράβευση άξιων και ικανών συναδέλφων, προς τι το
άρθρο 48;;; Μήπως τελικά η ικανότητα και η αξιοσύνη (πέραν του πτυχίου)
είναι αυτά που πραγματικά φοβούνται και τρέξανε;;;
 «Απαιτούμε δυναμικά την πλήρη διαλεύκανση όλων των πτυχών της
κακοδιαχείρισης των οικονομικών των προηγούμενων διοικήσεων της ΟΔΥΕ,
την απόδοση ευθυνών, όπου υπάρχουν, την αποκατάσταση τυχόν
προκληθείσης ζημίας του Ταμείου της Ομοσπονδίας, έχοντας εμπιστοσύνη στο
έργο των δικαστικών λειτουργών που έχουν επιληφθεί αυτής της οδυνηρής
δυστυχώς για τον κλάδο υπόθεσης.»;;; Δηλαδή δεν «ελέγχεται» μόνο η διετία
2012 – 2014;;; Γι’ αυτούς μήπως υπάρχει και η διετία 2014 - 2016;;;

Όπως επίσης σε άλλη ανακοίνωση τους διαβάζουμε ότι: «Να πάψει επιτέλους η
ανάδειξη της αρχαιότητας και της μετριότητας που σε συνδυασμό με την απαξίωση
της γνώσης μόνο απογοήτευση προκαλεί σε όσους μπορούν και θέλουν να
προσφέρουν.» Από πότε συνάδελφοι η αρχαιότητα έγινε μετριότητα και το πτυχίο
τελειότητα;;;

Δυστυχώς, αλλά δεν μπορούμε να τους «πάρουμε στα
σοβαρά».
Συναδέλφισσες - οι
Γίνεται ανασυγκρότηση προεδρείου και εκλέγεται πρόεδρος ο Γ. Διαμάντης τον
οποίο και συγχαίρουμε. Αλήθεια οι υποψηφιότητες για τη θέση του προέδρου ήταν
δύο (2);;; Ο νυν πρόεδρος και πρώην Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ πριν θέσει
υποψηφιότητα για τη νέα του θέση είχε παραιτηθεί (και πολύ σωστά) από την θέση
που κατείχε. Ο έτερος υποψήφιος έκανε το ίδιο;;; Μάλλον ΌΧΙ, γιατί αν το είχε κάνει ΩΣ
ΟΦΕΙΛΕ, θα γινόταν και ψηφοφορία για τη θέση του ταμία, κάτι που ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ. Κι
όμως το Δ.Σ. το δέχτηκε και προχώρησε σε ψηφοφορία για την εκλογή προέδρου!!!!!
Αυτό αναδεικνύει ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των 17 εκπροσώπων μας, αλλά
το πόσο «κοιτάνε» τον εαυτούλη τους και όχι τον κλάδο!!!!! Τουλάχιστον σκίστε το
καταστατικό, για να φαίνεστε νόμιμοι. Σκίστε το ή παραιτηθείτε, γιατί δεν μπορεί να
σταθεί ένα Δ.Σ., όταν εκλεγμένα μέλη του πηγαίνουν κόντρα στο σωματείο και
τάσσονται υπέρ του Υπουργού και δεν μιλάει κανείς σας. Όσο για τις αποφάσεις, τις
ψηφίζετε για να τις βάλετε στα συρτάρια, αντί να τις υλοποιήσετε. Τι άλλο πρέπει να
γίνει για να καταλάβετε ότι οι συνάδελφοι σας κατάλαβαν και ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊΤΕ πλέον να
μας εκπροσωπείτε!!!!!
Βέβαια, νιώθουμε περήφανοι για το γεγονός ότι ο κλάδος μας κατάφερε ΝΑ ΜΠΕΙ
ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΚΙΝΕΣ. Είμαστε ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ κλάδος παγκοσμίως που στην ίδια θητεία,
ο ίδιος εκπρόσωπος μας εξελέγη στις θέσεις του ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, του ΤΑΜΙΑ
(πλήρωνε κατ’ εντολή του ταμία) και του ΠΡΟΕΔΡΟΥ !!!!!

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΣΕ ΠΟΥΛΑΝΕ, ΣΟΥ ΦΕΡΟΝΤΑΙ
ΜΕΤΑ ΛΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΩΣΕΣ ΕΣΥ…!!!!!!
Αθήνα 27 Μάρτη 2018
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