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ΘΕΜΑ: Το Έκτακτο Συνέδριο της ΟΔΥΕ και οι Α΄βάθμιοι Σύλλογοι. 

 

                Σήμερα ολοκληρώνεται το έκτακτο συνέδριο της ΟΔΥΕ. Θα 

επιθυμούσαμε διακαώς να γνωρίζουμε για ποιο λόγο έγινε το 

Συνέδριο;  

                Όπως άλλωστε συνηθίζει το ΔΣ της ΟΔΥΕ, μέχρι τελευταία 

στιγμή δεν ενημέρωσε κανέναν, ούτε για την ημερήσια διάταξη του 

Συνεδρίου, ούτε για την εισήγηση περί της τροποποίησης του άρθρου 5 

του Καταστατικού. Συγκεκριμένα μάλιστα, η εισηγητική έκθεση για την 

τροποποίηση του καταστατικού, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΟΔΥΕ, 

στις 15-11-2015. 

               Παρακαλούμε θερμά, όπως μας ενημερώσει το ΔΣ της ΟΔΥΕ, με 

ποιο τρόπο, κάτω από αυτές της συνθήκες, μπορούν οι Γενικές 

Συνελεύσεις των Α΄βάθμιων Συλλόγων, να ενημερώσουν τους 

αντιπροσώπους τους και να τους εξουσιοδοτήσουν, προκειμένου να 

τους εκπροσωπήσουν στο Συνέδριο; 

               Είναι προφανές ότι το ΔΣ της ΟΔΥΕ θεωρεί ότι είναι περιττό να 

ενημερώνονται οι Α΄βάθμιοι Σύλλογοι, ή ότι οι θέσεις των 

αντιπροσώπων τους δεν έχουν καμία βαρύτητα. Μπαίνει κανείς στον 

πειρασμό να αναρωτηθεί, μήπως τελικά, είναι πραγματικά περιττή η 

ενημέρωση, αφού οι αποφάσεις είναι προειλημμένες;  

              Άλλωστε, διαπιστώσαμε, ότι περιττές θεωρούνται και οι 

ανακοινώσεις του Συλλόγου μας, αφού οι δύο τελευταίες που εστάλησαν 

εν όψει του Συνεδρίου, δεν αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΟΔΥΕ. Εξ’ 

άλλου, συστηματικά αγνοούνται άρθρα, παρατηρήσεις, σχόλια, των 

φυσικών μελών των συλλόγων. Αυτός βέβαια ήταν και ο λόγος που ο 

σύλλογός μας δημιούργησε την δική του ιστοσελίδα, ώστε να υπάρχει 

για όλους μας, ένα ελεύθερο βήμα, χωρίς καμία λογοκρισία.  

              Αν το νέο ΔΣ της ΟΔΥΕ, ακολουθώντας την πάγια μέχρι τώρα 

τακτική των προηγουμένων διοικήσεων, θεωρεί ότι εκπληρώνει τους 

στόχους ενός συνδικαλιστικού οργάνου, με αυτό τον τρόπο, τότε καλώς 



πράττει. Αν θεωρεί ότι ο ρόλος του ΔΣ εκπληρώνεται με τις προσωπικές 

επαφές των μελών του με υπουργούς και βουλευτές, με προσωπικές 

χάρες σε συναδέλφους βάσει των πολιτικών τους τοποθετήσεων, κ.ά., 

τότε καλώς πράττει. 

            Επειδή όμως εμείς έχουμε μια τελείως διαφορετική αντίληψη για 

τα πράγματα, επειδή αφελώς θεωρούμε ότι ο ρόλος του συνδικαλιστικού 

κινήματος είναι θεσμικός, επειδή επίσης αφελώς, θεωρούμε ότι πρέπει να 

λειτουργούν τα όργανα της ΟΔΥΕ και να τηρούνται οι τυπικές 

διαδικασίες, επειδή με το αθώο μας μυαλό, πιστεύουμε ότι ο ρόλος του 

συνδικαλιστή δεν εξαντλείται στις συνδικαλιστικές άδειες, ή στην 

αποκόμιση ωφελειών, πολιτικών ή οικονομικών, τότε διερωτώμαστε:  

Ποιος είναι ο ρόλος της ΟΔΥΕ; 

Τίνος τα συμφέροντα και τις αρχές υπερασπίζεται; 

             Μήπως είναι η ώρα, να αναλάβουν οι Α΄βάθμιοι σύλλογοι, 

ενεργότερο ρόλο στην διαμόρφωση της πολιτικής θέσης του κλάδου 

μας; (καθόσον κάθε θέση που αφορά την θέση μας στη Δημόσια 

Διοίκηση, είναι πολιτική). 

             Μήπως πρέπει, όταν χρειάζεται, να κινούμαστε μόνοι μας, αφού 

η απουσία της ΟΔΥΕ είναι δεδομένη;  

             Μήπως είναι καιρός πια, να διαμορφώσουμε τις δικές μας θέσεις 

σε ότι αφορά τα συμφέροντά μας και να τα υπερασπιστούμε με 

συνεργασία μεταξύ μας, καθόσον η άγνοια της ΟΔΥΕ ως προς τα 

συμφέροντά μας, είναι κι αυτή δεδομένη; 

              Παρακαλούμε, μετά τους προβληματισμούς που πιο πάνω 

εκθέσαμε, όπως επικοινωνήστε μαζί μας, προκειμένου να 

συνδιαμορφώσουμε κοινές θέσεις και κοινή στάση στα προβήματά 

μας και στις μεθόδους διεκδίκησης λύσεων.  

               Παρακαλούμε επίσης να μας αποστείλετε τις διευθύνσεις του e-

mail σας προκειμένου να διατηρήσουμε επαφή. 

 

                                   Με φιλικούς χαιρετισμούς 

                                       Για το ΔΣ του ΣΔΥΕνΚ 

          Ο Πρόεδρος                                            Η Γραμματέας 

 

          Δημήτριος Καράβολας                                   Έλενα Φραγκίδου 
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