
ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΣΥΑΠΕ 

Εμείς, τα έξι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΣΥΑΠΕ, που παρευρεθήκαμε στην Αθήνα, 
στις 24 Ιουλίου στα γραφεία της Ομοσπονδίας, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση της  προέδρου για 
σύγκλιση του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση (101/17-7-2019) προσυπογράφουμε και κοινοποιούμε 
στους συναδέλφους την παρακάτω δήλωση: 

Θεωρούμε υποχρέωσή μας να παρευρισκόμαστε στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της 
Ομοσπονδίας, υποχρέωση που απορρέει από το καταστατικό, από την συνδικαλιστική πρακτική 
αλλά και από την συνδικαλιστική ηθική έναντι όλων όσων μας εξέλεξαν στις θέσεις αυτές. 

Θεωρούμε ευθύνη των μελών των παρατάξεων Περιφερειακή Συμμαχία/ΔΑΚΕ και 
Αγωνιστική Συνεργασία/ΠΑΣΚΕ, το γεγονός ότι δεν έγινε η συνεδρίαση του Δ.Σ. της 
Ομοσπονδίας, αφού οι ίδιοι επιλέξανε να μην παρευρεθούν. Οι οποιεσδήποτε διαφορετικές 
θέσεις και προσεγγίσεις σε ζητήματα λειτουργίας, συνδικαλιστικής πρακτικής και πολιτικής που 
υφίστανται, δεν μπορεί να αποτελούν άλλοθι κανενός στη προσπάθειά του να βάλει εμπόδια στη 
λειτουργία, τη δράση και τις διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας. 

Θεωρούμε προσχηματικές τις αιτιάσεις, που προέβαλαν και οι οποίες βέβαια δεν λύνονται 
εκ μακρόθεν…  

Η επιλογή της απουσίας από την προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δ.Σ., των 
μελών των συγκεκριμένων παρατάξεων δεν οφείλεται σε αντικειμενικούς λόγους και 
αποτελεί πολιτική πράξη, πόσο μάλλον όταν κανένα μέλος από τις παρατάξεις αυτές δεν απάντησε 
στο gs για το διάστημα της αδείας του (ώστε να εξεταστεί εάν είναι εφικτή η σύγκλιση του Δ.Σ. 
αργότερα) καθώς και όπως διαπιστώσαμε συγκεκριμένο μέλος της ΠΑΣΚΕ από την Αθήνα επέλεξε την 
ημέρα της συνεδρίασης να συμμετέχει ως εξεταστής στις εξετάσεις υποψηφίων οδηγών… 

Ο δρόμος των μικροπαραταξιακών και πολιτικών σκοπιμοτήτων, που  ακολουθούν και θέλουν 
να επιβάλουν έγινε ορατός και κατά την προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. (20/6/2019), όπου 
σύσσωμοι Περιφερειακή Συμμαχία/ΔΑΚΕ και Αγωνιστική Συνεργασία/ΠΑΣΚΕ πρότειναν : 

 Να νοικιάσει η Ομοσπονδία γραφεία (δεν τους κάνουν αυτά που έχουμε και που μας έχουν 
παραχωρηθεί…), ξοδεύοντας άσκοπα χρήματα και αποποιούμενοι με αυτό τον τρόπο της 
υποχρέωσης του εργοδότη σύμφωνα με τον συνδικαλιστικό νόμο να παραχωρεί γραφεία στους 
συνδικαλιστικούς φορείς. Πέρα από την οικονομική πλευρά, που είναι πολύ σοβαρή, φαίνεται πως 
θέλουν να δημιουργήσουν και τετελεσμένα ενόψει και των κυβερνητικών δηλώσεων για αλλαγή 
του συνδικαλιστικού νόμου… 

 Να γίνονται οι συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου σε ξενοδοχείο, γιατί δεν γίνεται… οι 
επικεφαλής των παρατάξεών τους να μην έχουν κάθισμα μπροστά!!!  

 Να δίνονται 1.000 ευρώ σε κάθε παράταξη για να κινείται… (έξω από τα έξοδα κίνησης των 
συνεδριάσεων και συμμετοχής σε Γενικές Συνελεύσεις των πρωτοβάθμιων Συλλόγων κλπ)!!!! 

Οι προτάσεις αυτές δεν πήραν πλειοψηφία, δείχνουν όμως τις σκοπιμότητές τους, την έλλειψη 
σεβασμού στις εισφορές των συναδέλφων, δείχνουν την πορεία που θέλουν να ακολουθήσουν σε 



αυτή την θητεία της Ομοσπονδίας, να προσπαθήσουν να επιβάλουν «σιγή νεκροταφείου» απέναντι 
στις αντεργατικές επιλογές και πρακτικές κυβέρνησης και Περιφερειακών Αρχών. 

Δεν θα τους το επιτρέψουμε…, γιατί η πλειοψηφία των συναδέλφων δεν τους 
επιτρέπει, γιατί η πλειοψηφία των αντιπροσώπων στο 8ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας 
ενέκρινε τόσο τους απολογισμούς, όσο και το πρόγραμμα δράσης, που πρέπει αγωνιστικά 
να παλέψουμε, γιατί η πλειοψηφία των αντιπροσώπων ενέκρινε αυτά που αυτοί 
καταψήφισαν. 

Τα μέλη του Δ.Σ. της ΟΣΥΑΠΕ : 
Πανουτσάκου Βέτα, Παγωνίδης Δημήτρης,                            
Ανδρεαδέλλης Γιάννης, Ασημακόπουλος Ανδρέας,  
Ζαβερδινός Άλκης, Σταμκοπούλου Νατάσα                                                            24-7-2019 

 

 

 

 


