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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Ο.Ε.Κ. ΜΟΙΡΑΖΕΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Από τους κουμπάρους στους δικηγόρους
Οι διοικούντες τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και η πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Απασχόλησης, έβαλαν στο χορό της διοχέτευσης ζεστού
χρήματος από τις εισφορές των εργαζομένων, και τους Δικηγόρους.
Συγκεκριμένα, σε προηγούμενο Δ.Σ. του Οργανισμού ο Πρόεδρος έφερε θέμα
για απασχόληση Δικηγόρων, για το Κτηματολόγιο του ΟΕΚ, με αμοιβή 64
ευρώ την ώρα!
Επειδή όμως υπήρξαν αντιδράσεις και η Νομική υπηρεσία δεν μπορεί να
καλύψει νομικά την απόφαση για μια τέτοια δαπάνη, επανέρχονται με νέα
εισήγηση και για να ξεγελάσουν το Δ.Σ. ζητούν να προσλάβουν τους
Δικηγόρους και μετά σε συνεννόηση με το Δικηγορικό Σύλλογο να
καθορίσουν τις αμοιβές.
Ρωτάμε τους ανοιχτοχέρηδες της πλειοψηφίας της Διοίκησης του
Οργανισμού:
1. Γιατί η Νομική υπηρεσία δεν ήταν ενημερωμένη για την εν λόγω
εισήγηση;
2. Γιατί η Νομική υπηρεσία δεν έχει απαντήσει, σε έγγραφη
ερώτηση μέλους του Δ.Σ. του Οργανισμού, σε ποιο νόμο
στηρίζεται αυτή η απόφαση για αμοιβή 64 ευρώ την ώρα;
3. Γιατί η Διευθύντρια Στεγαστικής συνδρομής με την προηγούμενη
εισήγηση δε συμφώνησε και δεν την υπέγραψε και σήμερα
συμφωνεί;
4. Γιατί βιάζεται ο εκτελών χρέη Προέδρου, κ. Αγαδάκος και
επιπλέον παρασύρει το Δ.Σ. σε παράνομη απόφαση;
Γίνεται φανερό, πως αν η πλειοψηφία της Διοίκησης αποφασίσει την αμοιβή
των 64 ευρώ την ώρα στους Δικηγόρους (δηλ. ένας Δικηγόρος που θα
δουλέψει 10 ώρες την ημέρα θα πάρει περισσότερα από το μηνιάτικό μιας
εργάτριας) θα προσθέσουν ένα ακόμα σκάνδαλο στη ζωή του Οργανισμού.
Φαίνεται ότι υπάρχουν λόγοι που η πλειοψηφία της Διοίκησης και το
εποπτεύον υπουργείο κάνουν τους βαρήκοους στα σκάνδαλα που βγαίνουν
στο φως της δημοσιότητας για τον Οργανισμό.
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Κωφεύουν στις καταγγελίες για τις πολεοδομικές παρανομίες στην
πολυκατοικία στη Λιβαδειά που αγόρασαν διαμερίσματα (άραγε με κλειστά
μάτια;).
Προσπαθούν να κουκουλώσουν την απάτη με την Βαμβακουργία του Βόλου
(λέγεται ότι υπάρχει φιλία στη μέση).
Ο κ. Αγαδάκος, που εκτελεί χρέη Προέδρου ανέκραξε «Ο γέγονε γέγονε» για
την οικονομική ζημία του Οργανισμού από τα δις ευρώ που ήταν άτοκα
στις Τράπεζες.
Κουκούλωσαν την απάτη με το οικόπεδο στο Ψαλίδι κάνοντας το δώρο στον
Λάτση.
Κουκούλωσαν την απάτη με την αγορά ακατάλληλου οικόπεδου στην Μάνδρα
Αττικής, αξίας 340 εκατομμυρίων ευρώ.
Καλύπτουν τις κακοτεχνίες των εταιριών και τις πιστοποιήσεις των Μηχανικών
στους οικισμούς που κατασκευάζει ο Οργανισμός.
Αυτό είναι το αποτέλεσμα της πελατειακής κομματικής δράσης του
Οργανισμού από όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν απ΄ αυτόν τον τόπο.
Διοχετεύουν πακτωλό χρημάτων στο κεφάλαιο, στους διάφορους αεριτζήδες,
επιτήδειους, στις κατασκευαστικές εταιρίες, τους ημέτερους και άλλους
κρατικοδίαιτους και οι εργαζόμενοι που πληρώνουν εισφορές για να
αποκτήσουν σπίτι θα το απολαύσουν στην άλλη ζωή.
Καλούμε τους
γυρίσουν την
παλέψουν για
επίπεδο. Μόνη

εργαζόμενους να καταδικάσουν αυτές τις πολιτικές, να τους
πλάτη, να τους καταδικάσουν στις ερχόμενες εκλογές να
την αλλαγή του συσχετισμού σε πολιτικό και συνδικαλιστικό
λύση η ενίσχυση του ταξικού κινήματος και των αγώνων.

Για τη Διοίκηση
Ο Πρόεδρος
Γιάννης Πάσουλας

Ο Γενικός Γραμματέας
Κώστας Χαντζιάρας

