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∆ΥΣΤΥΧΩΣ ΕΠΤΩΧΕΥΣΑΜΕΝ!!!!!!
Ή
ΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
(Με την ευγενική χορηγία της Ο∆ΥΕ)
Με µεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαµε χθες από την προσωρινή διοίκηση της
Ο∆ΥΕ, ότι τα έξοδα του συνεδρίου του Βόλου (23 ως 25/10/2014) θα καλυφθούν ως προς
τη διαµονή από το Ταµείο της Ο∆ΥΕ και ως προς τη µετακίνηση από τους Τοπικούς
Συλλόγους.
Με απλά λόγια αυτό σηµαίνει περίπου το 25% των εξόδων από την Ο∆ΥΕ και το 75%
των εξόδων από τους Τοπικούς Συλλόγους!...
Αλήθεια αυτό εννοούσε η ανακοίνωση Προκήρυξης του Συνεδρίου (1-7-2014), όταν
ανέφερε: «… Τα

έξοδα των αντιπροσώπων (µετακίνηση, διαµονή, διατροφή) θα καλυφθούν από

το Ταµείο της Ο∆ΥΕ αλλά και από το ταµείο του συλλόγου τους…»;
Όπως

προκύπτει

από

επίσηµα

στοιχεία

των

συνδροµών

επί

συνόλου

5295

∆ικαστικών Υπαλλήλων ανά την επικράτεια καταβάλλουν συνδροµή 5.535 φυσικά µέλη των
Τοπικών Πρωτοβάθµιων Συλλόγων(άρα και της Ο∆ΥΕ). Από τη συνδροµή των 4 € µηνιαίως,
ποσόν 1,50 € καταλήγει στο Ταµείο της Ο∆ΥΕ, το οποίο σηµαίνει –µε απλά µαθηµατικά- ότι
στη διετία της απερχόµενης διοίκησης της Ο∆ΥΕ, το Ταµείο της εισέπραξε από συνδροµές
των φυσικών µελών: 5.535x1,5 €=8.302,50 € τον µήνα και στο σύνολο της διετίας(24
µήνες), το συνολικό ποσόν των 8.302,50x24 =199.260€,

Ταµείο της Ο∆ΥΕ.

εισέρρευσε στο

Αν υπολογίσουµε ότι το µέσο κόστος για κάθε σύνεδρο
ανέρχεται το πολύ στο ποσόν των 350€ σε σύνολο 220 συνέδρων
που έχουν εκλεγεί αντιστοιχεί σε ποσόν: 220x350=77.000 €.
Από το κόστος αυτό λοιπόν ΑΝ ΥΠΟΛΟΓΊΣΟΥΜΕ ΤΟ 25%,
∆ΗΛΑ∆Η 77.000 X 25% = 19.250€, ΜΟΝΟΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ το Ταµείο
της Ο∆ΥΕ, που εισέπραξε την διετία που πέρασε 199.260 €.
Αλήθεια τι απέγιναν τα υπόλοιπα 199.260 - 19.250=180.010
ευρώ-ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΣΤΕΡΗΜΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ,
ώστε, ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ Ο∆ΥΕ να
καλύψει το κόστος του συνεδρίου και να το φορτώνει στα ισχνά
οικονοµικά των Πρωτοβάθµιων Συλλόγων;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΠΩΣ ∆ΕΝ
ΧΩΡΕΙ, ΠΑΡΑ ΜΟΝΟΝ ΜΙΑ ΑΠΕΛΠΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ:

«∆ΥΣΤΥΧΩΣ ΕΠΤΩΧΕΥΣΑΜΕΝ…….»
Τα υπόλοιπα, µε στοιχεία, αποδείξεις και ονόµατα, στο
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ!!!....
………………………………………………………………..
Με

το

ανωτέρω

κείµενο

εκφράζοµε

και

την

δικαιολογηµένη

αγανάκτηση των συναδέλφων συνέδρων από τους Συλλόγους της Επαρχίας,
που έχουν να καλύψουν ένα δυσβάστακτο για τα οικονοµικά των Συλλόγων
τους κόστος, προκειµένου να µπορέσουν να παραστούν στο συνέδριο.
Σύνεδροι από Ρόδο-∆ωδεκάνησα , Κρήτη,
Πελοπόννησο,

Νησιά

Ιονίου,

Ανατολική

Χίο, Μυτιλήνη, Κυκλάδες,

Μακεδονία

και

Θράκη,

είναι

αναγκασµένοι να καταβάλουν υψηλές τιµές σε µεταφορικά µέσα (ΤΟ
ΥΨΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ) και
πολλοί από αυτούς είναι αποφασισµένοι να µην παραστούν.
Όµως εάν συµβεί κάτι τέτοιο, είναι φανερό πως θα έχει νοθευτεί η
εντολή που έδωσαν οι συνάδελφοι για το συνέδριο, αλλά και το ίδιο το
Συνέδριο.
Παρά τη λυπηρή διαπίστωση ότι το Ταµείο της Ο∆ΥΕ βρίσκεται σε
οικτρή

κατάσταση

-

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΟΠΟΙΑ

ΑΙΤΙΕΣ

ΚΑΙ

ΕΥΘΥΝΕΣ

ΘΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟ∆ΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ - και µε ορατό το να
κληρονοµήσει στην επόµενη θητεία ένα πολύ βαρύ φορτίο,
ΚΑΛΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ,
ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΥΣ –
ΣΥΝΕ∆ΡΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
(Γιατί αποτελεί ΜΕΓΑΛΗ ΝΤΡΟΠΗ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΝΑ Α∆ΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ
ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ Ο∆ΥΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ ∆ΩΜΑΤΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΤΗΣ Ο∆ΥΕ).
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