ΕΝΙΑΙΟ
ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»«Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόµενοι
∆ικαστικοί Υπάλληλοι
………………………………………………………
ΑΠΟΡΙΑΣ ΑΞΙΟΝ !!!!
« Συναδέλφισσα. Σε απάντηση του από 5/11/2013
αιτήµατος προς την Ο∆ΥΕ, σου γνωρίζουµε ότι µπορεί να
υπάρξει νόµιµη συγκρότηση του ∆.Σ, του συλλόγου σας, µε τα
εναποµείναντα 4 νεοεκλεγέντα µέλη του.
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ο.∆.Υ.Ε.
Ο Πρόεδρος - Ο Γενικός Γραµµατέας.»
∆εν σταµατούν ούτε λεπτό να µας εκπλήσσουν. Ένα
κατάπτυστο έγγραφο της Ο.∆.Υ.Ε. , άνευ αριθµού πρωτοκόλλου,
µε µοναδικό περιεχόµενο το κείµενο που παρατέθηκε παραπάνω
αποτέλεσε την απάντηση – γνωµοδότηση ενός ∆ευτεροβαθµίου
Συνδικαλιστικού Οργάνου προς έναν Πρωτοβάθµιο Σύλλογο και
συγκεκριµένα το Σύλλογο ∆ικαστικών Υπαλλήλων & Επιµελητών
Ν. Κυκλάδων για το κατά πόσο είναι νόµιµη η συγκρότηση σε
Σώµα

∆ιοικητικού Συµβουλίου στο οποίο κατά τις διαδικασίες

συγκρότησης

του, µετά από αρχαιρεσίες, απέµειναν

µόνο

τέσσερα (4) από τα νεοεκλεγέντα µέλη αφού παραιτήθηκαν όλα τα
υπόλοιπα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη και όλα τα τακτικά και
αναπληρωµατικά µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Κοντολογίς το έγγραφο αυτό διαβεβαίωνε ότι ένα ∆ιοικητικό
Συµβούλιο µπορεί να συγκροτηθεί σε Σώµα µε µόνο τέσσερα (4)
1

µέλη

και

να

λειτουργήσει

χωρίς

Εξελεγκτική

Επιτροπή!!!!!

ΑΠΟΡΙΑΣ ΑΞΙΟΝ.
Απορίας Άξιον. α.) Πως είναι δυνατόν ένα ∆ευτεροβάθµιο
Συνδικαλιστικό Όργανο όπως αυτό που λειτουργεί στον χώρο της
∆ικαιοσύνης

να δίνει µια τέτοια γνωµοδότηση όταν ο Αστικός

Κώδικας, o Κ.Πολ.∆. και η νοµολογία άλλα ορίζουν. β.) Πως γίνεται
να συντάσσεται, υπογράφεται

και να αποστέλλεται από τον

Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα της Ο∆ΥΕ µια τέτοια
γνωµοδότηση ερήµην µελών του

∆ιοικητικού Συµβουλίου -

τουλάχιστον εµείς του ΕΝΙΑΙΟΥ δεν είχαµε καµία ενηµέρωση- µιας
και όχι µόνο δεν υπήρξε συνεδρίαση εκείνη την ηµέρα αλλά είχαµε
παντελή άγνοια για το θέµα που προέκυψε στον παραπάνω
Σύλλογο. γ.) Πως να εξηγήσει κανείς τον τρόπο αντιµετώπισης και
χειρισµού ενός τέτοιου θέµατος από τον Πρόεδρο και τον Γ.Γ της
Ο∆ΥΕ που όταν πληροφορούνται ότι σ΄ έναν Πρωτοβάθµιο
Σύλλογο κατά την διαδικασία συγκρότησης του σε Σώµα (µετά από
εκλογές) παραιτούνται δέκα (10) από τους δεκατέσσερις (14)
του ψηφοδελτίου αντί να ενδιαφερθούν να µάθουν τι είδους µύγα
είναι αυτή που τους τσίµπησε, αντί να ενηµερώσουν όλα τα µέλη
του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ ώστε από κοινού να προστατεύσουν τον
Πρωτοβάθµιο

αναλαµβάνοντας

δράση

συµφιλίωσης,

απλά

αποφαίνονται µόνοι τους και γνωµοδοτούν όπως γνωµοδοτούν.
Αποτέλεσµα αυτής τους της ...γνωµοδότησης!!!! ήταν τα
εναποµείναντα τέσσερα (4) µέλη αυτού του Συλλόγου να
συγκροτηθούν σε Σώµα... µόνοι τους, να µοιράσουν τις ...καρέκλες
µεταξύ τους, να αναλάβουν καθήκοντα και να ασκούν πράξεις
διοίκησης µε ελλιπή σύνθεση και χωρίς Εξελεγκτική Επιτροπή
αναφέροντας µάλιστα στο πρακτικό συγκρότησης τους πως
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συγκροτήθηκαν σε Σώµα «αφού έλαβαν υπόψιν την από
5.11.2013 γνωµοδότηση του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ».
ΑΠΟΡΙΑΣ ΑΞΙΟΝ: Πως να εξηγηθεί αυτή η συµπεριφορά του
Προέδρου και του Γενικού Γραµµατέα της Ο.∆.Υ.Ε.; Τι κρύβεται
πίσω από αυτήν; Άγνοια στοιχειώδους γνώσης της νοµοθεσίας
για τους Συλλόγους (αν ισχύει κάτι τέτοιο θα µπορούσαν να
ζητήσουν την βοήθεια της Α∆Ε∆Υ);; ή µήπως πρακτική η οποία
αποβλέπει σε αποκόµιση ψήφων για το παραταξιακό τους όφελος;
Απορίες που ζητούν απαντήσεις.
Εµείς

καλοπροαίρετα

περιµένουµε

τις

«πειστικές

απαντήσεις» τους. Αν δεν θέλουν ή δεν µπορούν να τις δώσουν,
τότε θα έχουν επιβεβαιώσει απόλυτα τη φράση του Μακιαβέλι
µέσα από το βιβλίο του ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ :«Η δικαιοσύνη ανάµεσα
στους ηγεµόνες έχει άλλα όρια από εκείνα που έχει ανάµεσα
στους ιδιώτες· και φαίνεται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο
Θεός δίνει το δίκαιο σε αυτούς που δίνει τη δύναµη».
Και ο νοών νοείτω!!!....
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