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Φ 109 / 139
Αξιότιμε Πρόεδρε,
Μετά από σύσκεψη του ΔΣ Συλλόγου μας, παρουσία του νομικού μας συμβούλου,
απαντάμε στην επιστολή σας του θέματος ως ακολούθως, ακολουθώντας την σειρά των
θεμάτων προς διευκόλυνσή σας:
α. Τα γραφόμενά μας βασίζονται στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΣΜΑΕΣ
«Πρακτικό με αριθμό 551, Συνεδρίαση της 24/5/2013» το οποίο αναρτήθηκε στα γραφεία
του ΟΣΜΑΕΣ στον Θεολόγο, οπότε είναι αβάσιμος ο χαρακτηρισμός «πλημμελής
πληροφόρησή μας» που αναγράφεται στην επιστολή σας.
β. Ποιος νόμος ορίζει επιλεκτική ενημέρωση και απαντήσεις σε επιστολές θεσμοθετημένων
οργάνων της πολιτείας; Ο Σύλλογός μας είναι ένα όργανο με καταστατικό εγκεκριμένο από
το Πρωτοδικείο, αναγνωρισμένος από το Σύνταγμα του Κράτους και δεν έχετε το δικαίωμα
να μας αγνοείτε, πολύ δε περισσότερο όταν η λειτουργία του ΟΣΜΑΕΣ και του οικισμού
εξαρτάται άμεσα από τις εισφορές των Μελών μας οι οποίοι είναι και συνεταίροι του
ΟΣΜΑΕΣ και οι οποίοι πρέπει να ενημερώνονται σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού
ΟΣΜΑΕΣ. Φυσικά σε κανένα καταστατικό δεν αναγράφεται ο τρόπος επικοινωνίας ΝΠΙΔ με
Σύλλογο αλλά αυτό προσδιορίζεται ευκρινώς από τον νόμο και παρακαλούμε όπως το
μελετήσετε νομικά.
γ. Η κοινοποίηση των επιστολών μας στον Β’ Υπαρχηγό ΓΕΣ οφείλεται στο γεγονός ότι η
μεταξύ μας αναγκαία επικοινωνία εξακολουθεί να είναι σχεδόν ανύπαρκτη, όχι από
υπαιτιότητά μας, αλλά από την αρνητικότητά και τη σιωπή σας.
δ. Σας έχουμε τονίσει επανειλημμένως, αλλά αδυνατούμε να καταλάβουμε γιατί δεν το
δέχεσθε, ότι η καταγγελία προς το ΣΔΟΕ από το μέλος του ΔΣ Συλλόγου ήταν ιδιωτική –
ατομική ενέργεια και ουδεμία ανάμειξη ή γνώση είχε ο Σύλλογος. Τα επίσημα έγγραφα του
Συλλόγου υπογράφονται μόνο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του ΔΣ
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