ΕΝΙΑΙΟ
ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»«Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόµενοι
∆ικαστικοί Υπάλληλοι
ΣΤΗΝ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ....ΛΥΚΟΦΩΤΟΣ

Κυρίες και κύριοι, Συναδέλφισσα - Συνάδελφε
έχουµε και λέµε εισαγωγικώς. «΄Ενα λεπτό κρεµµύδι γέο βαγέο, ένα λεπτό
κρεµµύδι κράξε βαγέο...» ή µήπως το άλλο πάει καλλίτερα .«∆υό δεκάρες
η

βιολέτα,
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...µωβ
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ανυποψίαστους το µωβ ως χρώµα προκύπτει από την µίξη του µπλε µε το
κόκκινο»..
Για να σε προκάνουµε (όπως θα έλεγε ο Φλωράκης αν ζούσε)
Συνάδελφε µην βιαστείς να πεις πως ρίχνουµε το επίπεδο, αφ’ ενός γιατί
εκεί που το έχουν φτάσει δεν πάει παρακάτω , αφ΄ετέρου γιατί µε τα
καµώµατα των τέως Προέδρου και Γραµµατέα της Ο∆ΥΕ δεν το παλεύεις
διαφορετικά. Τούτο µόνο Σας λέµε. Με όσα γίνονται στην Ο∆ΥΕ αυτό τον
καιρό οι µισοί από µας έχουν ανέβει στα κεραµιδιά , οι ρέστοι είναι έτοιµοι
να πάρουν τα βουνά να κάνουν την ...Αστέρω.
∆ιάβασε λοιπόν τα παρακάτω, ώστε να τα έχεις «υπό την
υποψίαν σου» προτού µας κρίνεις.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η θητεία του ∆.Σ. της Ο.∆.Υ.Ε. έληξε την 7ην.7.2014. Το εν λόγω
δευτεροβάθµιο

συνδικαλιστικό

όργανο

1ην.7.2014

ανάρτησε

την

προκήρυξη του

Τακτικού Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου για την 9ην

έως 11ην.10.2014, χωρίς να αναφέρει τον τόπο διεξαγωγής τουΣυνεδρίου
γεγονός που είναι απαραίτητη καταστατική υποχρέωση.
Σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 22 του Καταστατικού
µας (σχετ. 2) τα οποία καθορίζουν τις αρµοδιότητες και υποχρεώσεις του

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ο.∆.Υ.Ε. στην παράγραφο 3 αναφέρεται πως,
το ∆.Σ. Της Ο.∆.Υ.Ε........ « Μεριµνά για την είσπραξη των εσόδων της
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ, συντάσσει δε τον προϋπολογισµό καθώς και τον
Ισολογισµό και Απολογισµό της οικονοµικής διαχείρισης τον οποίο
υποβάλει υποχρεωτικά µέσα σε τρεις µήνες από την λήξη κάθε
οικονοµικού έτους στην Ελεγκτική Επιτροπή. Με την λήξη δε της
οικονοµικής περιόδου υποβάλει αυτόν για έγκριση στο Συνέδριο.
Επιπλέον δε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30 3) του Καταστατικού
µας (αρµοδιότητες Ταµία) και ειδικότερα εκείνες που αναγράφονται στην
παράγραφο 5 και ρητά ορίζουν πως ο Ταµίας «Ενηµερώνει µε έκθεσή
του κάθε εξάµηνο το ∆.Σ. Και την Ελεγκτική Επιτροπή για την
Ταµιακή κατάσταση της ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ και είναι υποχρεωµένος να
θέσει στην διάθεσή τους όλα τα βιβλία και τους λογαριασµούς του
οποτεδήποτε του το ζητήσουν.» καθορίζονται ξεκάθαρα οι υποχρεώσεις
και τα δικαιώµατα του Προεδρείου και των µελών του ∆.Σ.
Τα µέλη της παράταξής µας στο ∆.Σ. της Ο.∆.Υ.Ε και κατά
συνέπεια υπόλογοι, οφείλουν να απολογηθούν για τα πεπραγµένα της
θητείας τους (∆ιοικητικά και Οικονοµικά) στους συναδέλφους του κλάδου
µας, να συντάξουν την Έκθεση τους και να τοποθετηθούν στην
συνεδρίαση του ∆.Σ. η οποία θα ψήφιζε (προκειµένου να εισαγάγει στο
επικείµενο Συνέδριο) τον Απολογισµό της θητείας µας, µας ήταν
απαραίτητα τα διαλαµβανόµενα στο 20.8.2014 έγγραφο της παράταξής
µου προς το Προεδρείο της Ο∆ΥΕ οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες
(βλέπε σχετική ανακοίνωσή µας στον ιστότοπο της Ο.∆.Υ.Ε).
Η αδιαφορία και η περιφρόνηση που προσέκρουσε αυτό το αίτηµα
µας οδήγησε να καταθέσουµε την 4ην & 5ην.9.2014 αιτήµατα προς την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και να ζητήσουµε την συνδροµή
Εισαγγελέως ώστε να δοθεί Εισαγγελική παραγγελία προκειµένου να
λάβουµε τα αιτούµενα µιας και είχαµε έννοµο συµφέρον. Η Εισαγγελική

Αρχή ενέκρινε τα αιτήµατά µας και µας χορήγησε τις σχετικές παραγγελίες
τις οποίες και κοινοποιήσαµε στο Προεδρείο της Ο.∆.Υ.Ε.
Η θέση του τέως Προέδρου και Γραµµατέα της Ο.∆.Υ.Ε. όπως
εκφράσθηκε µε αρ. πρωτ. 80/4.9.2014 έγγραφο προς την παράταξή µας
ήταν ότι τα στοιχεία που ζητάµε θα τα έχουµε στην διάθεσή µας όταν
προηγούµενα συνεδριάσει η Ελεγκτική Επιτροπή!!!!
Από τις αναρτήσεις στον ιστότοπο της Ο∆ΥΕ ενηµερωθήκαµε πως
η Ελεγκτική Επιτροπή µε το υπ.αρ.πρωτ.80/8.9.2014 κλήθηκε από το
Προεδρείο να συνεδριάσει την 10ην,11ην και 12ην .9.2014 (απορία : αυτός
ο αριθµός πρωτοκόλλου το «80» σε πόσα εξερχόµενα έγγραφα έχει δοθεί
άραγε;) και ακολούθως λόγο κωλύµατος µε το υπ.αρ.πρωτ.80Α/8.9.2014
(σχετ, 8) αυτή η συνεδρίασή της Ε.Ε. θα διεξαχθεί στις 17,18,19/9/2014.
Συνοψίζοντας έχουµε τα ακόλουθα δεδοµένα: α.) Προκηρύσσεται
Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο µε τον Πρόεδρο υπό παραίτηση χωρίς να
έχει γίνει συνεδρίαση του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ για ψηφιστεί ο Οικονοµικός
Απολογισµός ώστε να εισαχθεί στο Συνέδριο , χωρίς να έχει γίνει έλεγχος
από την Ελεγκτική Επιτροπή, χωρίς τα µέλη του ∆.Σ. να έχουν στην
διάθεσή τους κανένα από τα αιτούµενα.
Επιπλέον η Ελεγκτική Επιτροπή κλήθηκε την 17ην.9,2014 να
ελέγξει Οικονοµικό Απολογισµό της θητείας µας και στοιχεία οικονοµικής
διαχείρισης χωρίς αυτά να έχουν περάσει προηγούµενα από το ∆.Σ. της
Ο.∆.Υ.Ε. !!!!! Εδώ πάει που λένε « Η στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά
αρµενίζουµε. » Το ατόπηµα επισήµανε µε έγγραφό της η συνάδελφος της
παράταξής µας που είναι µέλος της Ε.Ε. (µαζί µε το γεγονός του ότι έχει
λήξει και η θητεία της εν λόγω Επιτροπής) και δεν συµµετείχε στην
συνεδρίαση. Αποτέλεσµα ήταν να µαταιωθεί αυτή η συνεδρίαση της Ε.Ε.
(από τα εναποµείναντα δύο µέλη) εξαιτίας του ανυπέρβλητου κολλήµατος
που επικαλέσθηκαν του ότι ο Οικονοµικός Απολογισµός δεν είχε περάσει
από το ∆.Σ. της Ο.∆.Υ.Ε .

Προκειµένου να µαζευτούν τα ασυµµάζευτα ο τέως Πρόεδρος της
Ο.∆.Υ.Ε συγκαλεί ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 23ην.9.2014 µε θέµα
«Οικονοµικός Απολογισµός» και ακολούθως τις επόµενες µέρες θα κληθεί
και πάλι η Ελεγκτική Επιτροπή για να εγκρίνει αυτόν τον Απολογισµό , να
κάνει έλεγχο και να συντάξει την Εισηγητική της Έκθεση . Όλα αυτά είκοσι
µέρες πριν το συνέδριο από ένα ∆.Σ. και µια Ε.Ε. που έχει λήξει η θητεία
τους και τα ερωτήµατα που προκύπτουν τεράστια.
1.) Πως είναι δυνατόν οι τέως Πρόεδρος, Γραµµατέας, Ταµίας παλαιοί
συνδικαλιστές, µε συνεχείς θητείες στο δευτεροβάθµιο όργανό µας
να αγνοούν βασικές Καταστατικές διαδικασίες ;;;;
2.) Μήπως δεν πρόκειται για άγνοια αλλά για µεθόδευση;; Πως ο
συνάδελφος τέως Πρόεδρος γνωρίζει πολύ καλά το Καταστατικό
όταν πρόκειται για την παραίτησή του ότι απαιτείται να είναι γραπτή
και όλα τα υπόλοιπα τα αγνοεί;;
3.) Τι θα γίνονταν αν δεν επισηµαίναµε στην Ε.Ε. τα κωλύµατά της και
οι συνάδελφοι προέβαιναν σε αντικαταστατικές ενέργειες.
4.) ...και σηµαντικό ποίος επιβαρύνθηκε τα έξοδα µετάβασης και
διαµονής των µελών της Ε.Ε.

που ήλθαν στην Αθήνα χωρίς

λόγω...Ωέω. Φυσικά όλοι εµείς.
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες
έχουµε κατηγορηθεί ως πραξικοπηµατίες, ως λαϊκιστές , ως ψυχασθενείς
και µύρια άλλα. Όµως «καιρός παντί πράγµατι» και σύντοµα θα πειστεί και
ο πλέον δύσπιστος πως όλα όσα έχουµε πει και γράψει λίγα είναι σε
σχέση µε εκείνα που έχουµε περάσει και περνάµε.

Αθήνα, 22 Σεπτέµβρη 2014
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