
 

Το οδοιπορικό της εκλογής των νέων Οργάνων της ΟΣΥΑΠΕ 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες 

Για άλλη μια φορά τέσσερις παρατάξεις του Γενικού Συμβουλίου δεν αποδέχτηκαν την δύναμη και την 

σειρά εκλογής που έδωσαν οι αντιπρόσωποι με την ψήφο τους στο 9ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας και 

κατέθεσαν πρόταση για την θέση του προέδρου του Γενικού Συμβουλίου. 

Για άλλη μια φορά, όπως και μετά το 8ο Συνέδριο είχαμε «τακιμιάσματα» προκειμένου να καταφέρουν 

να μην έχουμε ως 1η δύναμη την θέση του προέδρου του Γενικού Συμβουλίου και αφού βέβαια όπως 

έχουμε πει προχώρησαν μαζί τα δήθεν ανεξάρτητα ψηφοδέλτια των Περιφερειαρχών (της Αττικής, 

της Δυτικής Μακεδονίας κλπ) με την Περιφερειακή Συμμαχία/ΔΑΚΕ.  

Εμείς δηλώσαμε εξαρχής ότι θα διεκδικήσουμε τις θέσεις που δικαιούμαστε ως 1η δύναμη. Τόσο την 

θέση του προέδρου του Γενικού Συμβουλίου, όσο και την  θέση του προέδρου του Διοικητικού 

Συμβουλίου και την 5η έδρα στο Δ.Σ. Δηλώσαμε επίσης πως δεν θα ψηφίσουμε όποιον δεν μας 

ψηφίσει. 

Έτσι για την θέση του προέδρου του Γενικού Συμβουλίου υπήρξαν 4 προτάσεις: 

ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1η 

ψηφοφορία 

2η 

ψηφοφορία 

3η 

ψηφοφορία 

Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση   Δοξακίδης Σωτήρης 13 13 14 

Περιφερειακή Συμμαχία Δεγαϊτη Βασιλική 13 13 13 

Αγωνιστική Συνεργασία Λυκοτραφίτης Γιάννης 4 4 4 

Ενωτική Ανεξάρτητη Κίνηση 

(ΕΝΑΚ & ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ)         

Ηλιόπουλος Στέργιος 8 8 6 

 Λευκό   1 

 

Όπως φαίνεται και στον πίνακα, στην 3η ψηφοφορία εκλέχτηκε πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου με 

σχετική ψηφοφορία ο συναγωνιστής Δοξακίδης Σωτήρης. 

Ανάλογες ήταν και οι ψηφοφορίες για τις υπόλοιπες θέσεις του προεδρείου του Γενικού Συμβουλίου, 

όπου ο συναγωνιστής Στάθης Λεοντίου εκλέχτηκε γραμματέας του Γενικού Συμβουλίου. 

Χαρακτηριστική ήταν η σύμπραξη της ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ με την ΕΝΑΚ, προκειμένου στην ψηφοφορία 

που θα ακολουθούσε για την εκλογή του Δ.Σ. να βγάλει έδρα η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ. Μια σύμπραξη, που 

όπως φάνηκε είχε τους όρους της: Να καταψηφίσουν τους προτεινόμενους από εμάς συναδέλφους 

είτε για το  προεδρείο του Γ.Σ., είτε για το προεδρείο του Δ.Σ. και να κατεβάσουν για τη θέση του 

προέδρου του Γ.Σ. τον Ηλιόπουλο Στέργιο. 

Ακολούθησε η εκλογή και η κατανομή των θέσεων στο Δ.Σ. με μυστική ψηφοφορία και με 

κλήρωση για τις έδρες στη β’ κατανομή:  



 
ΕΚΛΕΧΤΗΚΑΝ ΣΤΟ Δ.Σ. ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ 

Πανουτσάκου Βέτα 
Ζαβερδινός Άλκης 

Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση  - 1 : 2 έδρες 

Σταμκοπούλου Νατάσα 
Παγωνίδης Δημήτρης 

Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση  - 2 : 2 έδρες 

Παγανέλη Αριάδνη Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση  - 3 : 1 έδρα 

Ευστρατίου Χαράλαμπος 
Δεγαϊτη Βασιλική 

Συνεργασία                             :  2 έδρες 

Λυριστής Μιχάλης Πρωτοβουλία                           : 1 έδρα 

Βαζούρας Δημήτρης Συμμαχία                                 : 1 έδρα 

Κυριακόπουλος Γιώργος Αγωνιστική Συνεργασία              : 1 έδρα 

Παπαλεξίου Έφη ΠΑΕΚ                                       : 1 έδρα 

Καραθανάσης Δημήτρης 
Ασημακόπουλος Ανδρέας 

Ενωτική Ανεξάρτητη Κίνηση        : 2 έδρες 

Στη συνέχεια έγινε η εκλογή των θέσεων του προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου, 

όπου για κάθε θέση κατατέθηκε μία μόνο πρόταση-υποψηφιότητα: 

ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1η 

ψηφοφορία 

2η 

ψηφοφορία 

3η 

ψηφοφορία 

προέδρου Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση   Πανουτσάκου Βέτα 6 υπέρ 6 υπέρ 6 υπέρ 

3 λευκά 3 λευκά 3 λευκά 

4 κατά 4 κατά 4 κατά 

αντιπροέδρου ΠΑΕΚ Παπαλεξίου Έφη 7 υπέρ   

2 λευκά   

4 κατά   

γραμματέα Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση   Σταμκοπούλου 

Νατάσσα 

6 υπέρ 6 υπέρ 7 υπέρ 

3 λευκά 3 λευκά 2 λευκά 

4 κατά 4 κατά 3 κατά 

Οργανωτικού 

γραμματέα 

Ενωτική Ανεξάρτητη Κίνηση 

(ΕΝΑΚ & ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ)         

Καραθανάσης 

Δημήτρης 

5 υπέρ 5 υπέρ 6 υπέρ 

7 λευκά 7 λευκά 6 λευκά 

ταμία Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση   Παγωνίδης Δημήτρης 7 υπέρ   

3 λευκά   

2κατά   

Αναπληρωτή 

ταμία 

Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση   Παγανέλη Αριάδνη 6 υπέρ 6 υπέρ 6 υπέρ 

 3 λευκά 3 λευκά 2 λευκά 

3κατά 3 κατά 4 κατά 

Υπευθύνου 

Δημοσίων 

Σχέσεων 

Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση   Ζαβερδινός Άλκης 5 υπέρ 5 υπέρ 5 υπέρ 

4 λευκά 4 λευκά 4 λευκά 

3 κατά 3 κατά 3 κατά 



 

Να σημειωθεί ότι πριν τις ψηφοφορίες ο επικεφαλής της Περιφερειακής Συμμαχίας δήλωσε ότι 

αρνείται η παράταξή τους την συμμετοχή της στις θέσεις του προεδρείου, γιατί το καταστατικό της 

Ομοσπονδίας δεν συνάδει με «τις διεθνείς συμβάσεις»!!! και «τα ανθρώπινα δικαιώματα» γιατί «η 

εργαλειοποίηση του άρθρου 19 δίνει τη δυνατότητα να διώχνουν κάποιον από το Δ.Σ.»!!!  

Μπορεί κάθε συνάδελφος να βγάλει τα συμπεράσματά του: 

Χωρίς να κατεβάζουν πρόταση, καταψήφιζαν ή ψήφιζαν λευκό!!! Θέλανε δηλαδή να μην υπάρχει 

προεδρείο… Αυτό εξάλλου δήλωνε τριγύρω ο επικεφαλής της Αγωνιστικής Συνεργασίας. 

Οι της Περιφερειακής Συμμαχίας μεταφράσανε τα μηνύματα του Συνεδρίου όπως τους βόλευε… 

Σύμφωνα με το μήνυμα του Συνεδρίου είπαν πρέπει να ηγηθούν στην Ομοσπονδία!!! κάνοντας πως 

δεν καταλαβαίνουν πως στη δημοκρατία η πρωτιά είναι πρωτιά… και κρύβοντας ότι η άνοδός τους 

ήταν προϊόν πιέσεων, εκβιασμών και «δοσοληψιών» με τις Περιφερειακές Αρχές, που προσπαθούσαν 

με τις παρεμβάσεις τους να βάλουν την Ομοσπονδία στη «σίγαση». Έχουμε μικρή διαφορά είπαν… 

και ξεκίνησαν πάλι να μιλάνε για την «μειοψηφική πρόεδρο», λες και δεν έλεγαν τα ίδια και όταν η 

διαφορά ήταν πιο μεγάλη… Δεν βρήκαν να πουν κουβέντα για όσα καταγγείλαμε με την προηγούμενη 

ανακοίνωσή μας για την σύνεδρό τους, που από τα κρατητήρια ήρθε στο συνέδριο… και 

προσπάθησαν να μπαλώσουν την καταγγελία μας ότι ο επικεφαλής τους έστειλε στην Ομοσπονδία να 

πληρωθεί εξοδολόγιο μετακίνησης του, που είχε ήδη πληρωθεί από την ΑΔΕΔΥ!!! 

Αλλά τι να πούμε… ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΣ – ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ. 
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