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ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 9ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΣΥΑΠΕ 

Με αφορμή διάφορα ζητήματα που μπορούν να τεθούν διευκρινίζεται ότι: 

Α. Για τους σύνεδρους 

Η Ομοσπονδία καλύπτει την διαμονή τους σε δίκλινο δωμάτιο και στην περίπτωση που 
επιλέξουν μονόκλινο θα πρέπει να αναλάβουν τη διαφορά που ανέρχεται στα 34,5 €. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δυνατότητα χρήσης μονόκλινου δωματίου εξαρτάται από την διαθεσιμότητα του 
Ξενοδοχείου και θα είναι γνωστή μόλις αποστείλουν όλοι οι Σύλλογοι τις κρατήσεις τους.   

Δεν καλύπτεται η διατροφή των Συνέδρων παρά μόνο  το πρωινό και την δεύτερη μέρα του 
Συνεδρίου  θα υπάρχει τις μεσημεριανές ώρες μπουφές στο χώρο του Συνεδρίου με δαπάνες της 
Ομοσπονδίας. 

Το κόστος μετακίνησης που θα καλυφθεί από την Ομοσπονδία και θα αποδοθεί στους 
Συλλόγους μετά την νομιμοποίηση των συνέδρων ορίζεται ανά σύνεδρο (εκτός των μελών του 
Γ.Σ. και της Ε.Ε.) και θα ανέρχεται στο ποσό, που απαιτείται  για την  μετακίνησή του με το 
«φθηνότερο» μεταφορικό μέσο (ΚΤΕΛ – πλοίο). 

Β. Για τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής 

Β.1 Για όσους είναι και σύνεδροι 

Η Ομοσπονδία αναλαμβάνει το κόστος της διαμονής τους και των εξόδων της διατροφής τους 
για την ημέρα συνεδρίασης του Γενικού Συμβουλίου (14-3-2022), σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στον κανονισμό λειτουργίας. 

Από την έναρξη του Συνεδρίου και μετά θα ισχύει ότι ισχύει για όλους τους συνέδρους. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Εάν κάποιος επιλέξει μονόκλινο την  ημέρα του Γ.Σ., σε αυτό θα παραμείνει και τις 
υπόλοιπες ημέρες, με ότι σημαίνει αυτό. 

Τα έξοδα μετακίνησης τόσο της προσέλευσης όσο και της αποχώρησης των μελών του Γ.Σ. θα 
καλυφθούν από την Ομοσπονδία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό λειτουργίας 



(αφαιρώντας τους Γενικούς Συμβούλους από το ποσό που θα αποδοθεί στους Συλλόγους για τα 
έξοδα κίνησης). 

Β.2 Για όσους δεν είναι σύνεδροι 

Ισχύει ο κανονισμός λειτουργίας του Δ.Σ. για τα έξοδα μετακίνησης, διατροφής, διαμονής. 

Γ. Συνδικαλιστική άδεια αντιπροσώπων 

Η Ομοσπονδία θα αποστείλει έγγραφο στις Περιφερειακές Αρχές προκειμένου να  ενημερωθούν 
για την συνδικαλιστική άδεια που δικαιούνται όλοι οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι που θα λάβουν 
μέρος στο 9ο Συνέδριο, σύμφωνα με τις ισχύουσες ΣΣΕ. Εννοείται ότι στη συνδικαλιστική άδεια 
θα συμπεριλαμβάνονται εκτός από τις ημέρες των εργασιών του Συνεδρίου και οι ημέρες 
μετάβασης στην Αθήνα και επιστροφής στην έδρα τους. 

Δ. Όλοι οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι προκειμένου να λάβουν μέρος στις αρχαιρεσίες 
πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα. 

 


