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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Γ.Σ. – Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΣΥΑΠΕ 

Συνάδελφοι, σε συνέχεια της προηγούμενης συνεδρίασης του Γενικού Συμβουλίου (1η 
συνεδρίαση 11/4/2019) και των όσων συνέβησαν με τις επιλογές των παρατάξεων, έγινε χθες 
23/4/2019 η νέα συνεδρίαση του Γ.Σ., όπου φάνηκε και πάλι πως λειτουργούν οι άλλες 
παρατάξεις όταν λειτουργούν χωρίς αρχές και ενώνονται σε ένα αντι ΠΑΜΕ μέτωπο, πως 
στέκονται απέναντι στις αποφάσεις του Συνεδρίου και πως εννοούν τη δημοκρατία, πως 
επηρεάζεται ή και καθορίζεται η στάση τους από τις παρεμβάσεις των Περιφερειακών Αρχών. 

Για Πρόεδρο του ΓΣ υπήρξαν 5 προτάσεις τόσο στην 1η ψηφοφορία, όσο και στην 2η 
ψηφοφορία: 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΓΣ ΕΛΑΒΑΝ ΣΤΗΝ 1η & ΣΤΗΝ 2η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ 

Δοξακίδης/προτεινόμενος από ΕΑΚ (ΠΑΜΕ) 18 ψήφοι  

Βίτσας/ προτεινόμενος από Π.Σ. (ΔΑΚΕ)  9 ψήφοι 

Μιχόπουλος/ προτεινόμενος από ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΑΣΚΕ)  

 5 ψήφοι 

Μάρκου /προτεινόμενος από ΠΑΕΚ (ΣΥΡΙΖΑ)  3 ψήφοι 

- /ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΜΕΤΑ)        Ψήφισαν τον υποψήφιο της ΕΑΚ 

Μαρκάκης/ προτεινόμενος από ΕΕΑΚ   3 ψήφοι 

Αριστερή Παρέμβαση   απουσίαζε 

Δεν συγκέντρωσε κανείς υποψήφιος την απόλυτη πλειοψηφία και ακολούθησε 3η ψηφοφορία, 
στην οποία αναγκαία ήταν σχετική πλειοψηφία. 

Στην 3η ψηφοφορία, μεθοδευμένα αφού απέσυραν κάποιες προτάσεις για την θέση 
του Προέδρου του ΓΣ, κατέληξαν πως μπορούν να εκφραστούν σε ένα αντιΠΑΜΕ 
μέτωπο  !!!! 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΓΣ  
3η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ 

Δοξακίδης/προτεινόμενος από ΕΑΚ (ΠΑΜΕ) 18 ψήφοι  

Βίτσας/ προτεινόμενος από Π.Σ. (ΔΑΚΕ) Απέσυρε η ΔΑΚΕ τον υποψήφιό της και ψήφισε τον υποψήφιο 
της ΕΕΑΚ 

Μιχόπουλος/ προτεινόμενος από ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΑΣΚΕ)  

 Απέσυρε η ΠΑΣΚΕ τον υποψήφιό της και ψήφισε τον 
υποψήφιο της ΕΕΑΚ  

Μάρκου /προτεινόμενος από ΠΑΕΚ (ΣΥΡΙΖΑ) Απέσυρε η ΠΑΕΚ τον υποψήφιό της και ψήφισε τον υποψήφιο 
της ΕΕΑΚ  

- /ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΜΕΤΑ)        Ψήφισαν τον υποψήφιο της ΕΑΚ 

Μαρκάκης/ προτεινόμενος από ΕΕΑΚ   20 ψήφοι- πήρε τους ψήφους και των ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚΕ-ΠΑΕΚ 

Αριστερή Παρέμβαση   απουσίαζε 
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Ακολούθησαν οι ψηφοφορίες για τα υπόλοιπα μέλη του 5μελούς προεδρείου του ΓΣ 
(αντιπρόεδρο, γραμματέα, αναπληρωτή αντιπρόεδρο και αναπληρωτή γραμματέα) στις οποίες η 
παράταξή μας επέλεξε να μην κατεβάσει καμιά υποψηφιότητα και οι άλλες παρατάξεις επέλεξαν 
να συνεχίσουν τον ίδιο δρόμο, που χαράξανε: να αλληλοψηφίζονται, να αλληλοστηρίζονται, και 
να αλληλοσυγκαλύπτουν ότι αυτό, που τους ενοχλούσε δεν ήταν το πρόσωπο του συναδέλφου, 
που είχαμε προτείνει για την θέση του προέδρου του ΓΣ στην 1η συνεδρίαση (εξάλλου 
αποδείχτηκε περίτρανα ότι ούτε κατά τη συνεδρίαση, ούτε όταν προκλήθηκαν δημόσια δεν 
είχαν καταθέσουν τίποτα εις βάρος του Κυριάκου Κοντούδη), αλλά η αναγκαιότητα, που 
προέκυπτε από τα αποτελέσματα του 8ου Συνεδρίου να είναι στις πιο καθοριστικές θέσεις οι 
δικές δυνάμεις μας, που αναδείχτηκαν με την ψήφο των συναδέλφων 1η δύναμη και με μεγάλη 
μάλιστα διαφορά. 

Αποδείχτηκε για άλλη μια φορά ποιές σκοπιμότητες κρύβανε οι δηλώσεις τους για 
δημοκρατία και συναίνεση, καθώς όταν κάνανε ότι δεν ξέρουν τι σημαίνει αναλογικό 
προεδρείο!!! 

Αποδείχτηκε ότι θέλουν συναίνεση στη γραμμή στήριξης των επιλογών του συστήματος 
και των Περιφερειαρχών. Θέλουν να βάλουν φραγμό και εμπόδια, στο να φτάνει η φωνή μας 
παντού, θέλουν να «στρογγυλεύουν» όσο μπορούν τις παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας για να 
πάψει να είναι ενοχλητική σε κυβερνήσεις και Περιφερειάρχες. 

Και βέβαια πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η χθεσινή αυτή εξέλιξη βασίστηκε στην επιλογή της 
Συσπείρωσης/ΛΑΕ να ψηφίσει αντιΠΑΜΕ και στις 3 ψηφοφορίες της 1ης συνεδρίασης και να 
επιλέξει το μοίρασμα των 4 ψήφων της στους υποψηφίους παρατάξεων, που καταψήφισαν στο 
8ο Συνέδριο τον απολογισμό δράσης και το διεκδικητικό πλαίσιο (Σκάμπουρα (ΕΕΑΚ) και Μάρκου 
(ΠΑΕΚ). 

Μετά την εκλογή του προεδρείου του Γ.Σ. (πρόεδρος: Μαρκάκης/ ΕΕΑΚ, γραμματέας : Βίτσας/ 
ΔΑΚΕ, αντιπρόεδρος: Μάρκου/ΠΑΕΚ, αναπληρωτής αντιπρόεδρος: Φαββατάς/ ΠΑΣΚΕ, 
αναπληρωτής γραμματέας: Μουρσελάς/Συσπείρωση) ζήσαμε κι άλλες απαράδεκτες καταστάσεις 
κατά τη συζήτηση των θεμάτων που ακολούθησαν, με τις δηλώσεις του νέου προέδρου του 
Γενικού Συμβουλίου (Μαρκάκη), ότι θα κάνει και φέτος, όπως και πέρυσι αξιολόγηση!!!  

Πρόκειται για ξεδιάντροπη υπονόμευση των αποφάσεων των συνδικαλιστικών οργάνων… 

Αυτό φαίνεται πως εννοούσαν οι άλλες παρατάξεις όταν έγραφαν «με μια φωνή» στις 
ανακοινώσεις τους ότι «Ο Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου, … οφείλει να διακρίνεται για τη 

συνδικαλιστική του  διαδρομή και τους αγώνες  του για το συνδικαλιστικό κίνημα..» /ΠΑΕΚ/ΣΥΡΙΖΑ ή ότι 

«…η θέση του Προέδρου είναι άκρως τιμητική, για την επιλογή του πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 

ιστορική του διαδρομή και οι αγώνες του για την δικαίωση των αιτημάτων του συνόλου των 

συναδέλφων.»/Συσπείρωση/ΛΑΕ ή ότι «ο Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου πρέπει να είναι ένα 

πρόσωπο ευρύτερης αποδοχής ο οποίος θα ενώνει και όχι θα διχάζει το Γενικό συμβούλιο. Ένα πρόσωπο 
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που θα διακρίνεται για την  ιστορική του διαδρομή και τους αγώνες του για την δικαίωση των αιτημάτων 

του συνόλου των συναδέλφων.» /Περιφερειακή Συμμαχία/ΔΑΚΕ. 

Σημειώνουμε ότι επειδή για το θέμα της αξιολόγησης και την αποχή από αυτή είχε ήδη ληφθεί 
απόφαση, στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας και επομένως δεν μπορούσε αυτή να ανατραπεί, ήταν 
αναγκαίο να συζητηθούν μόνο οι ενέργειες υλοποίησης και στήριξης της απόφασης από τα ΓΣ-
ΔΣ της ΟΣΥΑΠΕ ή το πως αυτή θα υπονομευτεί!!! 

Στην όλη ξεφτίλα…, για να υπερασπιστούν τις επιλογές τους συνέχισαν να συκοφαντούν 
συναγωνιστές, που τους γύρισαν την πλάτη και να τους αποδίδουν απαράδεκτους 
χαρακτηρισμούς (παράσιτα!!! κλπ). 

Για τις δηλώσεις του Μαρκάκη, ότι δεν θα απέχει από την αξιολόγηση καταθέσαμε ως παράταξη 
την παρακάτω δήλωση: 

«Θεωρούμε απαράδεκτη τη δήλωση του προέδρου του ΓΣ, που περιφρονεί τις αποφάσεις του 
Συνεδρίου της Ομοσπονδίας, τσαλαπατά το καταστατικό και δηλώνει ήδη από την 1η 
συνεδρίαση του ΓΣ ότι θα κάνει αξιολόγηση. 

Οι συμψηφισμοί και η προσπάθεια συγκάλυψης των επιλογών και των ευθυνών από τις 
παρατάξεις, που τον ψήφισαν, σε αντίθεση με τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών του 8ου 
Συνεδρίου, δεν μπορεί να κρύψει ότι είναι μονόδρομος για τον πρόεδρο του ΓΣ ή να παραιτηθεί 
από το όργανο ή να τηρηθεί το άρθρο 19 του καταστατικού, σύμφωνα με το οποίο υφίσταται 
«παράβαση» του καταστατικού, αφού δήλωσε ότι θα κάνει αξιολόγηση, και δεν θα τηρήσει την 
απόφαση του Συνεδρίου για αποχή απ’ την αξιολόγηση». 

Στη δήλωσή μας αυτή, που αποτελούσε πρόταση μομφής στον πρόεδρο του Γ.Σ.,  όλες οι άλλες 
παρατάξεις είπαν διάφορα φαιδρά…, «θα συζητήσουμε το ζήτημα αφού κάνει πράξη (πάλι και 
φέτος) αυτό που λέει…», «θα συζητήσουμε το ζήτημα αφού δούμε εάν πετύχει η αποχή…» κλπ, 
κάνοντας ότι δεν ακούνε τις δηλώσεις του και μεταθέτοντας τις συνδικαλιστικές ευθύνες και τις 
υπονομευτικές πρακτικές στους συναδέλφους!!!! 

Επίσης, εμείς εκτός της αξιολόγησης βάλαμε σε ψηφοφορία τα ζητήματα, που είχαμε θέσει στο 
Συνέδριο και παραπέμφθηκαν στο 1ο ΓΣ, για τις ιδιωτικοποιήσεις και την υποστελέχωση, για τις 
διπλοψηφίες και τις ευθύνες της ΑΔΕΔΥ, για την νοθεία στη ΓΣΕΕ, καθώς και το κείμενο του 
ΣΥΠΑ ενάντια στην αφαίρεση των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων των Α.Ε. των Δ/νσεων 
Ανάπτυξης. 

Τέλος ανάμεσα στα θέματα, που συζητήθηκαν ήταν και οι παλιές οφειλές των Συλλόγων 
Λακωνίας και Μεσσηνίας, όπου ο προηγούμενος ταμίας της Ομοσπονδίας εισηγήθηκε ότι 
πράγματι είχαν γίνει λάθος υπολογισμοί…!!! Για την ιστορία θυμίζουμε ότι στην άρνηση του 
προηγούμενου ταμία της Ομοσπονδίας να αποδεχτεί τα αιτήματα των Συλλόγων και τις 
παρατηρήσεις της προέδρου της Ομοσπονδίας και να επανεξετάσει και να επανυπολογίσει πριν 
από το 8ο Συνέδριο τις οφειλές των Συλλόγων αυτών ο νυν πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου 
έγραφε στο mail της ηλεκτρονικής επικοινωνίας των μελών του Γ.Σ. (gs) : «Καταρχήν θα ήθελα να 
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εκφράσω την στήριξη μου στην συνέπεια  και στην σοβαρότητα στο θέμα του ταμείου του Ταμία της ΟΣΥΠΑΕ του 
Στέργιου του Ηλιόπουλου. Επειδή εδώ στην Κρήτη έχουμε μάθει να μιλάμε ντόμπρα αντιλαμβάνομαι ότι ενόψει του 
συνεδρίου και τις εκλογές γίνονται προσπάθειες να βαφτίσουμε το κρέας ψάρι  για να πάρουμε ψήφους από τους 
Συλλόγους (εξ και ου και οι διαρκώς επαναλαμβανόμενες αιτήσεις συγκεκριμένων συλλόγων οι οποίοι και δεν 
θέλουν να πληρώσουν και θέλουν να πάρουν μέρος παρά τις σαφείς διατάξεις του Καταστατικού της ΟΣΥΑΠΕ 
αλλά και τις (ειλικρινά δεν θυμάμαι πόσες αποφάσεις του Γ.Σ. τις οποίες έχουμε πάρει για την συμμετοχή μόνο των 
οικονομικά τακτοποιημένων Συλλόγων). Όσο αφορά το θέμα δεν αντιλαμβάνομαι πως ανακοίνωση την οποία θα 
έπρεπε να κάνει ο Ταμίας την  κάνει η Πρόεδρος κάνοντας μόνη της την έρευνα, τον συσχετισμό και 
ενημερώνοντας μέσω  e mail ευτυχώς μεταξύ άλλων και τον ταμία. Νομίζω ότι έχουμε ξεφύγει αρκετά. Υπάρχουν 
ρόλοι και θεσμοί και απαιτείται σεβασμός. Τα στοιχεία που καταθέτει ο συνάδελφος Ηλιόπουλος δείχνουν πλήρη 
και σαφή ,έχει στείλει έγγραφα στους Α/θμιους και απορώ πως δυο μήνες πριν τις εκλογές η πρόεδρος 
Πανουτσάκου ανακάλυψε ..λάθη.  Μάλλον δεν απορώ..».  

Ακολούθησε η εκλογή των 13 μελών του ΔΣ 

Έγινε η εκλογή, όπως προβλέπεται με ψηφοδέλτια και το σύστημα της απλής αναλογικής. 

ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΑΒΑΝ 
ΨΗΦΟΥΣ 

ΕΛΑΒΑΝ 
ΕΔΡΕΣ ΣΤΟ ΔΣ 

ΕΚΛΕΧΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΣ 

ΕΑΚ (ΠΑΜΕ) 14 ψήφοι  5έδρες Πανουτσάκου, Σταμκοπούλου, 
Ανδρεαδέλλης, Παγωνίδης, Ζαβερδινός 

Π.Σ. (ΔΑΚΕ)  9 ψήφοι 3 έδρες Βαζούρας, Ευστρατίου, Λυριστής 

ΑΓ. Σ. (ΠΑΣΚΕ)   5 ψήφοι 2 έδρες Κυριακόπουλος, Τζάκος 

ΠΑΕΚ (ΣΥΡΙΖΑ)  3 ψήφοι 1 έδρα Παπαλεξίου 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΜΕΤΑ)  4 ψήφοι 1 έδρα Ασημακόπουλος 

ΕΕΑΚ   3 ψήφοι 1 έδρα Καραθανάσης 

Αριστερή Παρέμβαση   απουσίαζε - - 

 

Ακολούθησε η συγκρότηση του Δ.Σ. 

Προτείναμε στο πλαίσιο του αναλογικού-αντιπροσωπευτικού για πρόεδρο τη Βέτα 
Πανουτσάκου. Η ΠΑΣΚΕ πρότεινε τον Τζάκο. Στη ψηφοφορία πήρε η Πανουτσάκου 10 ψήφους 
και εκλέχτηκε πρόεδρος, ο Τζάκος 2 και 1 λευκό.  

Για τη θέση του αντιπροέδρου προτάθηκε από την ΔΑΚΕ ο ο Βαζούρας και πήρε 13 ψήφους, 
αφού και εμείς τον ψηφίσαμε στο πλαίσιο του αναλογικού-αντιπροσωπευτικού προεδρείου. 

Για τη θέση του γραμματέα προτάθηκε από εμάς ο Ανδρεαδέλλης και από την ΠΑΣΚΕ ο Τζάκος. 
Στη ψηφοφορία πήραν ο Ανδρεαδέλλης 5 ψήφους, ο Τζάκος 7 και 1 λευκό από τον 
Ασημακόπουλο (Συσπείρωση/ΛΑΕ)!!!! 

Για τη θέση του οργανωτικού γραμματέα προτάθηκαν η Παπαλεξίου/ΠΑΕΚ/ΣΥΡΙΖΑ και ο 
Ασημακόπουλος/ Συσπείρωση/ΛΑΕ και έλαβαν Παπαλεξίου 7 ψήφους, Ασημακόπουλος 1 ψήφο 
και 5 λευκά (τα δικά μας). 

Για τη θέση του ταμία προτάθηκε ο Ασημακόπουλος/Συσπείρωση/ΛΑΕ και πήρε 6 ψήφους και 7 
λευκά (τα 5 δικά μας), δεν εκλέχτηκε, απέσυρε την υποψηφιότητά του και διακόπηκε η 
συνεδρίαση. 
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Η επιλογή για λευκή δική μας ψήφο επιλέχτηκε μετά τη στάση των άλλων παρατάξεων να μας 
καταψηφίζουν και να μην μας αναγνωρίζουν το δικαίωμα να έχουμε τις 2 θέσεις ευθύνης, που 
μας αναλογούσαν, ως 1η παράταξη και με διπλούς ή και τριπλούς ψήφους, απ’ όσους θέλανε 
διακριτή θέση στο ΔΣ ή από το 9% που πήρε τη θέση προέδρου του ΓΣ. 

Η λογική να πάρουμε τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων ή τον αναπληρωτή ταμία δεν συνάδει 
ούτε με τα αποτελέσματα του Συνεδρίου, ούτε με την «επιθυμία» όσων μιλούσαν για την 
ανάγκη να συνεχίσει να «λειτουργεί» η Ομοσπονδία, εκτός κι αν θεωρούν ότι αυτοί που 
αποδοκιμάστηκαν και στα 2 τελευταία Συνέδρια μπορούν να κατέχουν τη θέση του γραμματέα 
της Ομοσπονδίας ή ότι μπορούν να εκφράζουν αυτά, που υπερψηφίστηκαν αν και οι ίδιοι τα 
καταψήφισαν… 

Βέβαια υπάρχει και η λογική της ΔΑΚΕ, που ανέφερε ότι «δεν έχει λογική βάση η απαίτηση της 
απομονωμένης ¨πλειοψηφίας¨ του 34% να αγνοεί την εντολή των εργαζομένων που έδωσαν 
66% στις υπόλοιπες παρατάξεις…!!!», μόνο που ξεχάσανε κάτι… να κατέβουν όλοι μαζί σε ένα 
ψηφοδέλτιο, αφού θέλουν να αθροίζονται. 

Θα μου πείτε… εδώ κυβερνήσεις κάνανε μαζί, σε όλους τους ιμπεριαλιστικούς μηχανισμούς μαζί 
πορεύονται…, μαζί ανταλλάσσουν απόψεις για το πως θα στηρίζεται πιο αποτελεσματικά η 
ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων…, στο προεδρείο της 
ΟΣΥΑΠΕ θα τα χαλάσουν;  

Όλα μπορούν να τα κάνουν μαζί…, αυτό όμως που δεν μπορούν να καταφέρουν είναι να 
προσπερνάνε τις δικές μας πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις, την δράση των πρωτοβάθμιων 
Συλλόγων, που μετέχουμε, και γι αυτό όσο και να θέλουν, δεν θα μπορέσουν να καθηλώσουν 
την Ομοσπονδία…  

Οφείλουν βέβαια να απαντήσουν στους συναδέλφους γιατί με τις κάτω από το 
τραπέζι συμφωνίες τους άλλαξαν την απόφαση του Συνεδρίου, τσαλαπάτησαν την 
ψήφο των συναδέλφων. 

Όμως για να κοιτάνε οι συνδικαλιστές στα μάτια τους συναδέλφους και να μιλάνε καθαρά, 
πρέπει να τους διέπουν αρχές, να μην έχουν εξαρτήσεις με τις διοικήσεις, να μην εξαργυρώνουν 
τη στάση τους με καριέρες και θέσεις ευθύνης. 

Το αποτέλεσμα της συγκρότησης του Γ.Σ. από τη πλειοψηφία της συνάθροισης  των υπολοίπων 
παρατάξεων προέκυψε από τη κοινή συνισταμένη τους, αυτή του εκφυλισμού του κινήματος, 
του εργοδοτικού-κυβερνητικού συνδικαλισμού, την έλλειψη αρχών και συνδικαλιστικής ηθικής 
το έλλειμμα σεβασμού στη δημοκρατία. 

Την απάντηση θα την πάρουν από τους εργαζόμενους, που στήριξαν τις ταξικές 
δυνάμεις αναγνωρίζοντας την αγωνιστικότητα και τη δράση τους, που ξεκίνησαν 
δυναμικά να μετράνε διεκδικήσεις αλλά και νίκες, που έδωσαν το μήνυμα ότι θέλουν 
σε αυτή τη ρότα να συνεχίσει η δράση της ΟΣΥΑΠΕ. 

Σε αυτή τη ρότα εμείς θα συνεχίσουμε. Να είμαστε στη πρώτη γραμμή του αγώνα, στήριγμα 
στους συναδέλφους και τα Σωματεία. 
                                                                                                                                              24-4-2019 


