
 

ΜΕΤΩΠΟ ΟΕΝΓΕ 

Αθήνα, 11 Απριλίου 2017 

 

Προς 

την Πρόεδρο της ΟΕΝΓΕ 

 

κυρία Ρέτζιου 

Η έλλειψη σεβασμού στις αποφάσεις του Συνεδρίου της ΟΕΝΓΕ δεν αποτελεί 
το μοναδικό σοβαρό θεσμικό ατόπημα στη διάρκεια της θητείας σας. 

Παρόμοια συμπεριφορά επιδεικνύεται από το Προεδρείο απέναντι σε 
βασικές διαδικασίες λειτουργίας της ΟΕΝΓΕ, με αποτέλεσμα το ΜΕΤΩΠΟ να 
έχει την αίσθηση πως επιχειρείται συνειδητά και μεθοδευμένα η αποστέρηση 
από κάθε δίαυλο συνεννόησης. 

Συγκεκριμένα: 

1.- Εκδίδονται ανακοινώσεις για λογαριασμό της Εκτελεστικής Γραμματείας, 
χωρίς αυτή να έχει προηγουμένως συγκληθεί σε συνεδρίαση. 

2.- Αποστέλλονται προσκλήσεις συνεδρίασης του Γενικού Συμβουλίου χωρίς 
Ημερήσια Διάταξη, η οποία αποστέλλεται πολύ αργότερα, λίγες ώρες πριν τη 
συνεδρίαση και με ασαφές περιεχόμενο. 

3.- Δεν υπάρχει γραπτή εισήγηση της Εκτελεστικής Γραμματείας προς το 
Γενικό Συμβούλιο πάνω στα θέματα που έχουν εγγραφεί στην Ημερήσια 
Διάταξη. 

4.- Εμφανίζονται τελευταία στιγμή στη συνεδρίαση του Γεν. Συμβουλίου 
ψηφίσματα, τα οποία δεν έχουν διανεμηθεί στα μέλη για να τα μελετήσουν, 
μερικά εκ των οποίων περιλαμβάνουν ζητήματα για τα οποία απαιτείται 
σοβαρός διάλογος. 

5.- Η απόφαση του Γενικού Συμβουλίου δεν προκύπτει ως αποτέλεσμα 
διαλόγου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, αλλά μετά τη λήξη της 
συνεδρίασης και μετά από διαβουλεύσεις ανάμεσα στις δύο παρατάξεις που 
συγκροτούν το προεδρείο, απορρίπτοντας κάθε πρόταση άλλων παρατάξεων, 
χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί ψηφοφορία. 

 

κυρία Ρέτζιου 

Η τήρηση του καταστατικού είναι υποχρέωσή σας και δεν αποτελεί ζήτημα 
διαπραγμάτευσης, γι αυτό προτείνουμε συγκεκριμένες διαδικασίες, τις 
οποίες ευελπιστούμε πως θα αποδεχτείτε και θα τηρήσετε: 



1.- Σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού το Γενικό Συμβούλιο 
συγκαλείται μετά από πρόσκληση Προέδρου και Γραμματέα, η οποία 
επιδίδεται στα μέλη του Γενικού Συμβουλίου 10 μέρες νωρίτερα και 
περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης. 

2.-  Στο Γενικό Συμβούλιο πρέπει να κατατίθεται γραπτή εισήγηση της 
Εκτελεστικής Γραμματείας, επί τη βάσει της οποίας θα διεξάγεται η 
συζήτηση.  Η ΕΓ προφανώς πρέπει να συνεδριάζει νωρίτερα, ώστε ν΄ 
ασχοληθεί με τα θέματα που θα εισηγηθεί και να τα αποτυπώσει σε κείμενο. 

3.-  Τυχόν ψηφίσματα πρέπει να αποστέλλονται στα μέλη πριν τη συνεδρίαση 
του Γενικού Συμβουλίου, εκτός αν αφορούν επείγοντα γεγονότα, οπότε 
πρέπει να κατατίθενται και να διανέμονται στα μέλη με την έναρξη της 
συνεδρίασης του Γενικού Συμβουλίου. 

4.- Η απόφαση του Γενικού Συμβουλίου οφείλει να προκύπτει μετά από 
διάλογο επί της εισήγησης και συγκερασμό με άλλες προτάσεις ή εισηγήσεις. 
Σε κάθε περίπτωση το τελικό κείμενο πρέπει να είναι γνωστό στα μέλη 
αμέσως κατά το πέρας της συνεδρίασης και όχι μέρες ή εβδομάδες 
αργότερα. 

5.- Δε νοείται έκδοση απόφασης της ΕΓ χωρίς αυτή να έχει συνεδριάσει. Σε 
όλως επείγουσες καταστάσεις μπορεί να εκδίδεται απόφαση υπό την 
προϋπόθεση πως ΟΛΑ τα μέλη της Γραμματείας έχουν συμφωνήσει ότι όντως 
απαιτείται να εκδοθεί απόφαση και έχουν διαβουλευτεί τηλεφωνικά ή 
ηλεκτρονικά το κείμενο της απόφασης.  

 

Το ΜΕΤΩΠΟ έχει ταχθεί υπέρ της συνεννόησης των μελών και των 
παρατάξεων στο Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ και για το λόγο αυτό σας 
τίμησε με την ψήφο του κατά την ανάδειξή σας στη θέση της Προέδρου, 
καθώς και τον συνάδελφο Γαλανόπουλο στη θέση του Ταμία.  

Αναμένει λοιπόν από εσάς να τιμήσετε τη θέση που κατέχετε. 

 

Για το ΜΕΤΩΠΟ 

Ανδρούτσος Χρήστος 

Βαρνάβας Δημήτρης 

Γιαννάκενας Κώστας 

Κατσιγιαννόπουλος Κώστας 

Καφετζάκης Αλέξανδρος 

Λιβαδάς Κώστας 

Σολωμού Νατάσα 


