ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΔΥΕ - 2018
Αθήνα, 28/11/2018
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Οι εργασίες του Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου του Κλάδου μας, στα Καμένα Βούρλα,
ολοκληρώθηκαν με την εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Δ.Υ.Ε.
Όλοι οι συνάδελφοι που πήραμε μέρος στο συνέδριο κάτω από την ομπρέλα της Αγωνιστικής
Συσπείρωσης και ιδιαίτερα τα εκλεγμένα μέλη της παράταξης στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας,
νιώθουμε το βαρύ φορτίο που πηγάζει από την ψήφο όλων αυτών που μας
εμπιστεύτηκαν. Η ψήφος σας μας γεμίζει ευθύνες και θα προσπαθήσουμε να φανούμε αντάξιοι
των προσδοκιών σας.
Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε όλοι μαζί με δυνατή φωνή, με ωριμότητα, με αυτοπεποίθηση
για το δίκιο των αιτημάτων μας και με αξιοπιστία για τον κάθε ένα Δικαστικό υπάλληλο.
Θα συνεχίσουμε να προβάλλουμε τις θέσεις μας, τις αρχές μας και τις αξίες μας μέσα από
δράσεις, προτάσεις και παρεμβάσεις, που κύριο στόχο θα έχουν την ανάδειξη και τη λύση των
καίριων και ουσιαστικών προβλημάτων του Κλάδου. Όπως όλο το προηγούμενο διάστημα,
έτσι και τώρα, στόχος μας θα αποτελέσει η συσπείρωση, η μαζικοποίηση των
πρωτοβάθμιων συλλόγων του κλάδου, η ολόπλευρη και συνεχής ενημέρωση των
συναδέλφων και η από κοινού συμμετοχή και δράση για την επίλυση των προβλημάτων
μας.
-Για έναν Κλάδο χωρίς διαχωρισμούς και ταμπέλες
-Για έναν Κλάδο που θα αρθρώνει πολιτικό και συνδικαλιστικό λόγο, μακριά από πρακτικές
παραγοντισμού και συντεχνιασμού, κόντρα στον ¨αρρωστημένο¨, επικίνδυνο και
αντιδραστικό κυβερνητικό συνδικαλισμό που λυμαίνεται τον χώρο μας και που φέρει
τεράστιες ευθύνες για τις απώλειες, όχι μόνο του κλάδου μας αλλά και συνολικότερα όλων των
εργαζομένων στον δημόσιο τομέα.
-Για έναν Κλάδο που θα μπορεί να αντιστέκεται στις πολιτικές της φτωχοποίησης, της
λιτότητας και της κοινωνικής εξαθλίωσης της εκάστοτε εξουσίας, καταδεικνύοντας τους
κύριους υπεύθυνους της οικονομικής και εργασιακής μας εξαθλίωσης, αλλά και θέτοντας
στόχους για ένα μέλλον με δικαιώματα, ένα μέλλον με αξιοπρέπεια για εμάς και τα παιδιά μας.
Τα εκλεγμένα μέλη στο Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε. με το ψηφοδέλτιο της
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