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Συναδέλφισσες συνάδελφοι 
Είναι η πρώτη επικοινωνία µαζί σας µετά την εκλογή του νέου ∆.Σ 

της Ο∆ΥΕ. Αισθανόµαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουµε όλους όσους 
στήριξαν την παράταξή µας και τις προτάσεις µας στο τελευταίο συνέδριο 
της Οµοσπονδίας µας. Από τις αρχαιρεσίες, η παράταξή µας 
αναδείχθηκε δεύτερη και εκλέχτηκαν τέσσερις συνάδελφοι 
(Λυµπερόπουλος, Τσάκας, Μουρίκη και Ραυτόπουλος). Πρώτη παράταξη 
αναδείχθηκε µε τρεις ψήφους διαφορά η σύµπραξη της ∆ΑΣ µε την 
παράταξη Πρωτοβουλία συνεπικουρούµενη και από το ψηφοδέλτιο των 
υποθηκοφυλακείων.  

Περιµέναµε ότι η πλειοψηφούσα παράταξη θα έδειχνε το ανάλογο 
ενδιαφέρον και την ανάλογη κινητικότητα, για να εκλεγεί προεδρείο ή 
τουλάχιστον να οριστεί διαπαραταξιακή επιτροπή προκειµένου να 
αρχίσουν οι επαφές µε την πολιτική ηγεσία, ενόψει των εξαγγελιών της 
κυβέρνησης για περαιτέρω περικοπές και αλλαγές στην ∆ηµόσια 
διοίκηση. Αντ’ αυτού µε µήνυµα µέσω κινητού τηλεφώνου µας 
ανακοίνωσε ότι η συνεδρίαση της 25ης Ιουλίου που είχε οριστεί, 
αναβάλλεται ελλείψει απαρτίας και µάλιστα ΑΟΡΙΣΤΩΣ –σηµειωτέο ότι η 
απαρτία ελέγχεται πριν την έναρξη της συνεδρίασης του ∆.Σ, αδυνατούµε 
να κατανοήσουµε ότι διαπιστώθηκε η έλλειψη απαρτίας διά τηλεφώνου -. 
Τα µέλη της παράταξής µας δήλωσαν ότι θα είναι παρόντα στην 
προαναφερόµενη συνεδρίαση του ∆Σ. Κάποιοι όµως, θεωρούν ότι ο 
συνδικαλισµός ασκείται «κατά τας εργασίµους ηµέρας και ώρας» και ότι 
τα προβλήµατα θα περιµένουν πότε θα τελειώσουν οι διακοπές ενός 
εκάστου. Ενδεικτικό της σοβαρότητας µε την οποία αντιµετωπίζονται τα 
τρέχοντα θέµατα, είναι ότι: ενώ η Α∆Ε∆Υ προκήρυξε τρίωρη παναττική 
στάση εργασίας και συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας, η Ο∆ΥΕ δεν 
εξέδωσε ανακοίνωση, αρκέστηκε να στείλει SMS, δύο ώρες πριν την 
έναρξη της κινητοποίησης,  σε όλη την Ελλάδα τίποτε άλλο.     

Η παράταξή µας µε αίσθηµα ευθύνης απέναντι στον κλάδο καλεί τον 
πλειοψηφήσαντα σύµβουλο της πλειοψηφούσας παράταξης να ορίσει 
άµεσα συνεδρίαση του ∆Σ µέσα στην ερχόµενη εβδοµάδα, για την 
εκλογή προεδρείου ή τουλάχιστον για τον ορισµό από το ∆Σ της 
επιτροπής η οποία θα χειρίζεται τα θέµατα µέχρι την εκλογή προεδρείου. 
Κατά την συνεδρίαση του ∆.Σ θα καταθέσουµε κείµενο θέσεων, 
προκειµένου να διαπιστωθεί αν και κατά πόσο υπάρχει ταύτιση απόψεων 
µε τις άλλες παρατάξεις ώστε να καθορίσουµε την στάση µας για την 
συµµετοχή µας ή όχι στο προεδρείο. Για µας οι ψηφισµένες από τα 
συνέδρια µας αποφάσεις αποτελούν τον «χάρτη» βάσει του οποίου θα 
κινηθούµε την διετία που έρχεται. Τυχόν απόκλιση απ’ αυτές θα είναι 
κόκκινη γραµµή.     
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