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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

 

Την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 συνεδρίασε στη Θεσσαλονίκη το Διοικητικό 

Συμβούλιο με παρόντα και τα 13 μέλη του και συγκεκριμένα: Βέτα Πανουτσάκου, Ανδρεαδέλλη 

Γιάννη, Σταμκοπούλου Νατάσα, Ζαβερδινό Άλκη, Παγωνίδη Δημήτρη, Βαζούρα Δημήτρη, 

Ευστρατίου Χαράλαμπο, Λυριστή Μιχάλη, Κυριακόπουλο Γιώργο, Ασημακόπουλο Ανδρέα, 

Καραθανάση Δημήτρη, Τζάκο Αντώνη και Έφη Παπαλεξίου.  

Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν : 

1. Οι εξελίξεις, τα εργασιακά προβλήματα και ο προγραμματισμός των δράσεων για τα 

ζητήματα του ν. 4808/2021 (έκτρωμα Χατζηδάκη), της ιδιωτικοποίησης της Επικουρικής 

Ασφάλισης, της εφαρμογής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ΙΔΑΧ/ΙΔΟΧ, των 

μετακινήσεων – τοποθετήσεων & αποφάσεων Κατανομής των υπαλλήλων, της 

υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών, των μέτρων υγείας & ασφάλεια και της αποτίμησης 

των ΜΑΠ. 

2. Η καταγγελία για την στάση των εκλεγμένων μελών του Δ.Σ. της ΟΣΥΑΠΕ με την παράταξη 

της «Περιφερειακής Συμμαχίας» – αίτημα εφαρμογής του άρθρου 19 του καταστατικού για 

την στάση τους απέναντι στην ηλεκτρονική ψηφοφορία που έγινε στην Αττική. 

3. Συζητήθηκε επίσης ο προγραμματισμός συνεδρίασης του Γενικού Συμβουλίου και της 

Ολομέλειας Διοικητικών Συμβουλίων πρωτοβάθμιων Συλλόγων, καθώς και ζητήματα που 

σχετίζονται με τα Οικονομικά της Ομοσπονδίας. 

Σημειώνουμε ότι οι εκλεγμένοι με την παράταξη της «Περιφερειακής Συμμαχίας» ζήτησαν να 

προηγηθεί το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το αίτημά τους έγινε αποδεκτό και μετά 

την ολοκλήρωση της συζήτησης αυτής αποχώρησαν. 

Έτσι οι αποφάσεις του Δ.Σ. που κυρίως λήφθηκαν είναι οι εξής: 

 

1. Εφαρμογή του άρθρου 19 του καταστατικού της Ομοσπονδίας για τα τρία εκλεγμένα μέλη 

του Δ.Σ. της ΟΣΥΑΠΕ με την παράταξη της «Περιφερειακής Συμμαχίας» – Βαζούρα 

Δημήτρη, Ευστρατίου Χαράλαμπο & Λυριστή Μιχάλη – ασκώντας μομφή (με μυστική 

ψηφοφορία) για την στάση τους απέναντι στις ομόφωνες αποφάσεις των συνδικαλιστικών 

μας οργάνων (Γ.Σ. & Δ.Σ. ΟΣΥΑΠΕ) ενάντια στην ηλεκτρονική ψηφοφορία και την 

απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής να την επιβάλει για τους αιρετούς στα Υπηρεσιακά 

Συμβούλια. Με την στάση τους παρείχαν επί της ουσίας στήριξη στον Περιφερειάρχη 



Αττικής, υπονόμευσαν τις ομόφωνες αποφάσεις της ΟΣΥΑΠΕ και της ΑΔΕΔΥ, παρενέβησαν 

τις ομόφωνες αποφάσεις του ΣΥΠΑ και διαστρέβλωσαν το περιεχόμενο του σχεδίου του 

σχετικού ψηφίσματος καταδίκης του Πατούλη και απαίτησης ανάκλησης της απόφασής 

του. Εξέδωσαν εκτός των άλλων ανακοίνωση στις 30/5/2021, με την οποία καταφέρονται 

με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς για όλους όσους στήριζαν τις αποφάσεις και τα μέτρα 

εναντίωσης στην ηλεκτρονική ψηφοφορία καθώς και για την Πρόεδρο του ΣΥΠΑ και της 

ΟΣΥΑΠΕ. Αντιστρέφοντας την πραγματικότητα κατήγγειλαν το Δ.Σ. του ΣΥΠΑ και όλους 

όσους έδωσαν την μάχη ενάντια στην ηλεκτρονική ψηφοφορία ως ενεργούντες ενάντια 

στις δημοκρατικές διαδικασίες και την δημοκρατική έκφραση, χαρακτηρίζοντας 

ταυτόχρονα ως «δηλώσεις νομιμοφροσύνης» τις «αποσύρσεις των υποψηφιοτήτων»!!!  

Κατά τις ψηφοφορίες (μυστικές), που ακολούθησαν υπερψηφίστηκε η έκπτωση του 

συναδέλφου Δ. Βαζούρα από τη θέση του Αντιπροέδρου στο ΔΣ της ΟΣΥΑΠΕ και η 

έκπτωση του συναδέλφου Χ. Ευστρατίου από τη θέση του υπευθύνου των Δημοσίων 

Σχέσεων στο ΔΣ. 

2. Εναντίωση και καταδίκη στο ν. 4808/2021 (έκτρωμα Χατζηδάκη) και απόφαση μη 

εφαρμογής των προβλεπόμενων, απόφαση ότι δεν τροποποιούμε τα καταστατικά 

λειτουργίας μας και ότι θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για να μείνει στα χαρτιά, 

μαζί με όλα τα Σωματεία, που σέβονται το ρόλο τους, για να μην σκύψουν οι εργαζόμενοι 

το κεφάλι και να οργανώσουμε όσο πιο αποτελεσματικά μπορούμε τις διεκδικήσεις μας. 

Την κατεύθυνση αυτή καλούμε να υλοποιήσουν και όλα τα πρωτοβάθμια Σωματεία – μέλη 

της ΟΣΥΑΠΕ. 

3. Επανέλαβε  την απόφαση καταδίκης της νομοθέτησης ιδιωτικοποίησης της επικουρικής 

ασφάλισης και παράδοσης των εισφορών των εργαζομένων μέσα από το «τζογάρισμά» 

τους, στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, προκειμένου να στηριχτεί η κερδοφορία 

τους και γενικότερα η καπιταλιστική ανάπτυξη. 

4. Να πραγματοποιηθούν όλες οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την εφαρμογή της Συλλογικής 

Σύμβασης Εργασίας των συναδέλφων ΙΔΑΧ/ΙΔΟΧ, και γενικότερα όλων των ΣΣΕ απέναντι 

σε όποιες Περιφερειακές προσχηματικά τις καταπατούν. Στην κατεύθυνση αυτή 

επικαιροποιήθηκε και η ειλημμένη απόφασή μας για το ζήτημα εφαρμογής των ΣΣΕ να 

πραγματοποιήσουμε παρέμβαση απέναντι στην Περιφερειακή Αρχή Ηπείρου, σε 

συνεργασία με τους εκεί πρωτοβάθμιους Συλλόγους.  

5. Να διατυπώσουμε τη θέση μας απέναντι στην υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών για τον 

covid-19, που η κυβέρνηση της ΝΔ εργαλειοποιώντας  την πανδημία μετατρέπει το 

εμβόλιο από ένα όπλο ενάντια στην πανδημία σε εργαλείο για αναστολές εργασίας και 

γενικότερα για την επίσπευση αντεργατικών ανατροπών σε συνέχεια του νόμου - 

εκτρώματος Χατζηδάκη, με μείωση του «μισθολογικού κόστους», διεύρυνση «ελαστικών» 

εργασιακών σχέσεων, απολύσεις, καθώς και για την παραπέρα προώθηση ΣΔΙΤ, 

εργολαβιών και ιδιωτικοποιήσεων στα νοσοκομεία. 

6. Την σταθερή μας απαίτηση για ανάκληση όλων των αυθαίρετων μετακινήσεων – 

τοποθετήσεων των υπαλλήλων, που πραγματοποιούνται σε αρκετές Περιφέρειες καθώς 

και στην προώθηση του αιτήματος να προχωρήσει το Υπουργείο Εσωτερικών σε ρύθμιση 

ώστε να προβλέπεται με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, σε κάθε Οργανισμό 

και η κατανομή των οργανικών θέσεων κατά κατηγορίες, κλάδους, και ειδικότητες του 

μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού σε κάθε οργανική μονάδα, ως ελάχιστο μέτρο ύπαρξης 



διαφάνειας και αντιμετώπισης του αυταρχισμού και της αυθαιρεσίας των Περιφερειακών 

Αρχών. 

7. Να διατυπωθούν τα αιτήματα, που σχετίζονται με την «ανωτατοποίηση» των ΤΕΙ 

(ισοτιμίες, επαγγελματικά δικαιώματα, πρόβλεψη θέσεων σε Οργανισμούς, προσλήψεις 

κλπ). 

8. Αποφασίστηκε να προγραμματιστεί συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου και Ολομέλεια 

των Διοικητικών Συμβουλίων των πρωτοβάθμιων Συλλόγων στα μέσα Οκτώβρη, εφ’ όσον 

βέβαια μπορούν να τηρηθούν όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις. 

9. Έγινε ενημέρωση για τα οικονομικά της ΟΣΥΑΠΕ και τις εισφορές που δεν έχουν αποδοθεί 

από πρωτοβάθμιους Συλλόγους. 

 

Θα εκδοθούν αναλυτικές ανακοινώσεις για όσα ζητήματα απαιτούνται.- 

 

 


