
Από το χθεσινό (20-5-16) πολύωρο και «περιπετειώδες» Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΟΣΥΑΠΕ προκύπτουν τα εξής: 

1) Βγήκε το πρόγραμμα του Συνεδρίου, που έχει ώρα 15.00 την Τρίτη 31-5-16 

έναρξη με την πιστοποίηση των Συλλόγων και Λήξη την Πέμπτη 2-6-16 και ώρες 

9.00-14.00 (χρόνος για να ψηφίσουν οι σύνεδροι). Αυτό σημαίνει ότι εκτός από 

κάποιους που θα είναι μέλη στην Εφορευτική Επιτροπή και κάποιους οι οποίοι  

είναι αναγκαίο να παραμείνουν μέχρι να τελειώσει και η καταμέτρηση κλπ, οι 

υπόλοιποι ψηφίζουν την Πέμπτη και φεύγουν. 

2) Συμφωνήσαμε ότι τα έγγραφα που θα στείλει η ΟΣΥΑΠΕ και οι Σύλλογοι για τη 

λήψη συνδικαλιστικής άδειας των αντιπροσώπων, θα αναφέρουν ότι το Συνέδριο 

θα διαρκέσει 31/5, 1 και 2/6 και απαιτούνται επίσης μία μέρα για να πάνε και μία 

για να γυρίσουν (δηλ. 5 μέρες), τουλάχιστον για όσους είναι από μακριά. 

3) Υπενθυμίζουμε σε όλους ότι πρέπει οπωσδήποτε να έχουν μαζί τους για να 

ψηφίσουν και το βιβλιάριο υγείας και την αστυνομική ταυτότητα. Και τα 

δυο. Ενημερώστε σχετικά.  

4) Το τελευταίο Γενικό Συμβούλιο θα γίνει την Τρίτη 31-5-16, τρεις ώρες 

πριν, δηλ. στις 12.00, αν και είχαμε αποφασίσει να γίνει το αργότερο έως τις 10-

15 Μάη για να μπορεί έγκαιρα να ενημερωθούν οι Σύλλογοι για ζητήματα που 

σχετίζονται με την παρουσία τους στο Συνέδριο, την συμμετοχή τους, την 

νομιμοποίησή τους, την οικονομική τους τακτοποίηση κλπ. 

Θέλουν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, που το βάζουν τελευταία ώρα, και να 

μετέχουν στο Συνέδριο οι Σύλλογοι για τους οποίους μπορούν να κανονίσουν 

αυτοί να τους τακτοποιήσουν…. 

Είπαν χαρακτηριστικά: «Θα γίνει όπως το προηγούμενο Συνέδριο»…, «έ όσοι 

έρθουν δεν μπορούμε παρά να τους δεχτούμε…». 

Τα μέλη του ΓΣ κανονίζουν την άφιξή τους. Ζητήσαμε να κλειστούν δωμάτια και 

για τις 30-5-16 για όσα μέλη του ΓΣ το χρειάζονται (δρομολόγια, απόσταση κλπ). 

5)  Για την οικονομική τακτοποίηση και τα αιτήματα ρύθμισης οφειλών. 

Η πρόταση της ΠΑΣΚΕ ήταν μόνο να περιοριστεί η υποχρέωση των Συλλόγων για 

να μετέχουν στο Συνέδριο να πληρώσουν εισφορές μέχρι 31-12-2015, κι όχι 

όπως ορίζει το καταστατικό μέχρι 2 μήνες πριν το Συνέδριο, δηλ. μέχρι 31-3-

2016. 

Τα υπόλοιπα είπαν θα τα πούμε στο Γενικό Συμβούλιο και το Συνέδριο… Αυτά 

είναι αρμόδια να αποφασίσουν. 

Η πρόταση της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ / ΔΑΚΕ-ΣΥΡΙΖΑ ήταν αρχικά να μην πληρώσουν 

εισφορές οι Σύλλογοι που δεν ήταν στο προηγούμενο Συνέδριο, για το διάστημα 

2013-2016 και να γίνει ρύθμιση χρεών κατά περίπτωση (δίνοντας το 70% της 

οφειλής και ρυθμίζοντας το 30%). Στη συνέχεια τροποποίησαν την αρχική τους 

πρόταση μετά από παρέμβασή μας (ότι οι Σύλλογοι, που δεν μετείχαν στο 

προηγούμενο συνέδριο ναι μεν δεν μας «επιβάρυναν» με εισφορές στην ΑΔΕΔΥ, 

όμως δεν έπαψαν να είναι μέλη, ότι η ιδιότητα του μέλους δεν περιορίζεται μόνο 



στην συμμετοχή του σε μια εκλογική διαδικασία) και είπαν να τους αφαιρεθεί 

μόνο η εισφορά για την ΑΔΕΔΥ. Συμφώνησαν να υπολογιστούν οι εισφορές μέχρι 

31-12-2015, για συμμετοχή στο Συνέδριο. 

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν να μπουν στο Συνέδριο μόνο όσοι πληρώσουν μέχρι 

31-12-2015. Να διαγραφούν Σύλλογοι που δεν μετείχαν στο προηγούμενο 

Συνέδριο και δεν θα έρθουν και τώρα (δεν θα πληρώσουν τώρα, παλιές και νέες 

οφειλές). Να γίνει έρευνα ανά Σύλλογο και ρύθμιση μόνο σε κάποιους για ένα 

εξάμηνο. Κι αν δεν πληρώσουν στο εξάμηνο να κινηθεί νομική διαδικασία δίωξης 

εναντίον τους…. 

Η δικιά μας πρόταση περιλάμβανε υπολογισμό όλων των οφειλών για όλο το 

διάστημα με 0,75 και όχι με 0,95, γιατί όταν πάρθηκε η απόφαση για αύξηση της 

εισφοράς δεν ακολουθήθηκε με μέτρα που θα βοηθούσαν τους Συλλόγους να 

ξεπεράσουν προβλήματα, να μπορέσουν να βελτιώσουν τα οικονομικά τους, τη 

δράση τους. Να υπολογιστούν οι εισφορές μέχρι 31-12-2015, για συμμετοχή των 

Συλλόγων στο Συνέδριο. Να ζητηθεί «κούρεμα» των εισφορών από την ΑΔΕΔΥ 

και να κατέβει αυτό μέχρι κάτω σε όλους. Να αναλάβουν οι Σύλλογοι που 

δημιουργήθηκαν τα χρέη των παλιών Συλλόγων, που υπήρχαν στις Περιφερειακές 

Ενότητες, που τώρα περιλαμβάνουν οι νέοι. Να γίνουν ρυθμίσεις σε όλους τους 

Συλλόγους, που το ζητήσουν, σε συνεννόηση με τα ΔΣ των Συλλόγων, με 

αποφάσεις τους πριν από το Συνέδριο. Ασκήσαμε κριτική στη λογική της 

διαγραφής Συλλόγων, που δυναμιτίζει την «ενότητα» της Ομοσπονδίας και στα 

αδιανόητα περί διώξεων… και θυμίσαμε ότι η Ομοσπονδία μας για χρόνια είχε 

χρέη και ζητούσε ρυθμίσεις …είναι λοιπόν ανεπίτρεπτο να συμπεριφέρεται με 

αυτόν τον τρόπο τώρα στους αδύναμους Συλλόγους…., αντί να τους βοηθήσει να 

παίξουν το ρόλο τους και να λειτουργήσουν…, να ξεπεράσουν χρόνια 

προβλήματα, που οι σημερινές πολιτικές καταστάσεις τα έχει οξύνει και 

περιπλέξει, όπως την έκδοση ΑΦΜ του Συλλόγου (επιβολή προστίμου χρόνων), 

το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού (ανοίγουν λογαριασμούς με το 

σταγονόμετρο …θέλει έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδας), να αποδεχτούν οι 

Δ/νσεις μισθοδοσίας να προχωρήσουν την παρακράτηση των συνδρομών κλπ. 

Δεν μπορεί επίσης κανείς να μην λάβει υπόψη του ότι οι Σύλλογοι καλούνται να 

καλύψουν και τα έξοδα μεταφοράς και φαγητού των αντιπροσώπων τους, οπότε 

στενεύουν τα οικονομικά τους περιθώρια… 

 

Τελικά οι ΠΑΣΚΕ-ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν μαζί την εξής πρόταση: Να υπολογιστούν οι 

εισφορές μέχρι 31-12-2015, για συμμετοχή στο Συνέδριο. Να μπουν στο 

Συνέδριο μόνο όσοι πληρώσουν μέχρι 31-12-2015. Να διαγραφούν Σύλλογοι που 

δεν μετείχαν στο προηγούμενο Συνέδριο και δεν θα έρθουν και τώρα (δεν θα 

πληρώσουν τώρα, παλιές και νέες οφειλές). Οι διαγραμμένοι Σύλλογοι αν 

επανέλθουν υποχρεώνονται να πληρώσουν τα παλιά τους χρέη. 

 



Μπορούμε να πούμε ότι όλοι τους μετρούσαν με τις προτάσεις τους τι τους 

συμφέρει σαν παράταξη, ποιος μπαίνει στο Συνέδριο και ποιος βγαίνει… Βάζανε 

μπροστά το τι λέει το καταστατικό, για να κρύψουν την ουσία και τις 

σκοπιμότητές τους… 

Είναι σίγουρο ότι η ΠΑΣΚΕ προσπαθεί να αποθαρρύνει όσους μπορεί, από τους 

Συλλόγους που δεν ελέγχει να μην ανέβουν, και είναι επίσης σίγουρο ότι θα το 

παίξει «καλή» στο Συνέδριο….  

Γι αυτό όλοι πάμε στο Συνέδριο. Όλοι κάνουμε προσπάθεια να 

καλύψουμε ότι περισσότερο μπορούμε από τις οφειλές μας. 

6) Η ΠΑΣΚΕ έφερε για εγγραφή έναν συντεχνιακό Σύλλογο (Σύλλογος 

εργαζομένων Δ/νσεων Μεταφορών-ΚΤΕΟ Κεντρικής Μακεδονίας).  

Είχε πάει ο Ζαβερδινός Θεσσαλονίκης και το κανόνισε. 

Καταψηφίσαμε την εγγραφή του με το σκεπτικό ότι το καταστατικό λέει ότι η 

ΟΣΥΑΠΕ έχει μέλη «ενιαίους Συλλόγους ανά Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα ή 

Περιφερειακές Ενότητες». Αναδείξαμε τις ευθύνες εκτός της ΠΑΣΚΕ και της 

ΔΑΚΕ-ΣΥΡΙΖΑ, της πλειοψηφίας του ΔΣ του Συλλόγου της Κεντρικής Μακεδονίας 

που χρόνια τώρα έκανε συμμαχίες μαζί του σε διάφορα ζητήματα….  

7) Παρουσιάστηκαν τα προβλήματα που εντόπισε η Επιτροπή Πιστοποίησης της 

ΑΔΕΔΥ (Σύλλογος Κυκλάδων, Νότιου Αιγαίου, Δυτικής Μακεδονίας, Κιλκίς) 

8) Δεν έφεραν Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό, Διεκδικητικό Πλαίσιο. 

9) Δεν έγινε ενημέρωση από την Ελεγκτική Επιτροπή. 

10) Δεν έγινε καμιά συζήτηση για τρέχοντα ζητήματα, για εξελίξεις κλπ. 

 

 

21-5-2016                                                                    τα μέλη του Δ.Σ. 

                                                                                  Πανουτσάκου Βέτα 

                                                                                  Πατουλιάς Θανάσης 

                                                                                  Ανδρεαδέλλης Γιάννης 

 

 

 

 


