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Θεολόγος, Κυριακή 11 Μαΐου 2014
Θέμα: Προσαρμογή καταστατικού ΟΣΜΑΕΣ στον Ν.1667/86
Φ 109 / 159
Πρόεδρε κύριε Ανδρέα Φαμέλη,
Μετά από μία άτυπη πρόσκληση, ανυπόγραφη επιστολή η οποία στάλθηκε προς το
Σύλλογο μας δια μέσου e‐mail στις 06/05/2014, κληθήκαμε όπως, στις 09/05/2014 και ώρα
09:00, συμμετάσχουμε σε μία συνάντηση, με τους κ.κ. Προέδρους και νομικούς
συμβούλους των Συνεταιρισμών ΟΣΜΑΕΣ, ΟΣΜΑΑ (ΙΚΑΡΟΣ) και ΟΣΜΑΝ, με αποκλειστικό
θέμα, σύμφωνα με την πρόσκληση, την προσαρμογή των καταστατικών των Συνεταιρισμών
ΥΠΕΘΑ στον Ν.1667/86.
Στην συνάντηση, ο Σύλλογός μας εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο κ. Γεράσιμο Ιατρέλλη
και τον Αντιπρόεδρο και νομικό σύμβουλο κ. Αργύριο Ευσταθόπουλο (Δικηγόρος παρ’
Αρείω Πάγω).
Τον λόγο έλαβε ο ειδικός επί θεμάτων συνεταιρισμών, Δικηγόρος κ. Τζούμας και
ενημέρωσε τους παρευρεθέντες, ότι μέχρι τις 25/11/2014, θα πρέπει και οι Συνεταιρισμοί
του ΥΠΕΘΑ να τροποποιήσουν τα καταστατικά τους και να τα προσαρμόσουν στις διατάξεις
των νόμων 1667/86, 3223/2012 και 4223/2013, ώστε εφ’ εξής να χαρακτηρίζονται νομικά
πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Μας τόνισε δε ιδιαίτερα, τις προσπάθειες που
κατέβαλε αυτοπροσώπως και εγγράφως προς τις «δύο κυρίες» του Υπουργείου
Οικονομικών για την διατήρηση των καταστατικών.
Ως μας ανέφερε, οι νομικοί σύμβουλοι του Υπουργείου Οικονομικών, «αδαείς προς τα
σχετικά θέματα», δεν επείσθησαν. Ως αποτέλεσμα προέκυψε το γεγονός, ότι ο μόνος
εξαιρεθείς Συνεταιρισμός από τις διαδικασίες τροποποιήσεων, είναι των Φαρμακοποιών,
ενώ οι συνεταιρισμοί του ΥΠΕΘΑ, δεν κατάφεραν να εξαιρεθούν από το πλέγμα τω Νόμων
αυτών και ως εκ τούτου επιβάλλεται να προχωρήσουν στις ανωτέρω διαδικασίες, άλλως εκ
του συνδυασμού των διατάξεων των προαναφερθέντων νόμων, προβλέπεται η διάλυση
αυτών.
Χωρίς να διαφωνούμε με τις αναλύσεις και θέσεις του Δικηγόρου κ. Τζούμα, ζητήσαμε να
μας χορηγηθούν αντίγραφα των δύο εγγράφων με τις απόψεις του σχετικώς, προκειμένου
και εμείς να εισφέρουμε τις απόψεις μας. Δεν μας δόθηκαν τα έγγραφα αυτά, και λάβαμε
την απάντηση ότι τώρα το περιεχόμενο τους είναι άνευ αντικείμενου.
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Σε ερωτήσεις από πλευράς των παρευρισκομένων, για τις περιπτώσεις της υπαγωγής,
εδόθη από τον κ. Τζούμα η απάντηση, ότι πλέον οι Συνεταιρισμοί αυτοί υπόκεινται σε
φορολογικό έλεγχο και θα φορολογούνται, εφ’ όσον προκύπτουν κέρδη με επιβάρυνση εν
τέλει των μελών, εκ τούτου, αλλά και με λειτουργικά έξοδα. Τόνισε επίσης, ο κ. Τζούμας,
παρουσία και του Δικηγόρου κ. Βουτσινά (νομικός σύμβουλος ΟΣΜΑΕΣ) ότι:
α) Οι Συνεταιρισμοί ΟΣΜΑΕΣ – ΟΣΜΑΑ (ΙΚΑΡΟΣ) – ΟΣΜΑΝ, είναι εντολοδόχοι των μελών
τους και διαχειρίζονται τα χρήματα των συνεταιριστών.
β) Ότι τα μέλη των Συνεταιρισμών, είναι μόνον οι αρχικοί συνεταίροι και ότι οι τρίτοι που
αγόρασαν από τους αρχικούς συνεταίρους δεν είναι μέλη, αλλά πρέπει να αποδέχονται
πλήρως όλες τις υποχρεώσεις των αρχικών συνεταίρων έναντι των Συνεταιρισμών.
γ) Ότι η ιδέα για την συγχώνευση των Συνεταιρισμών του ΥΠΕΘΑ (ανατέθηκε και
εκπονήθηκε σχετική μελέτη σε ιδιωτική εταιρεία από τους Συνεταιρισμούς ΥΠΕΘΑ), ήταν
χιμαιρική.
δ) Από τους τρίτους αποκτήσαντες οικόπεδα, εισπράττονται εισφορές και όχι συνδρομές,
βάσει των εις τα συμβόλαια αναγραφομένων ρητρών αποδοχής υποχρεώσεων κ.λπ.
Ουδεμία ενημέρωση έγινε για την διαδικασία απεμπλοκής του Συνεταιρισμού ΟΣΜΑΕΣ, και
την υπαγωγή του οικισμού στον Δήμο, ενώ δεν εδόθη η δυνατότητα αναπτύξεως απόψεων
σχετικά με τα συνεπακόλουθα των αποτελεσμάτων της τροποποιήσεως του καταστατικού.
Κατά την άποψή μας, η προφασισθείσα αυτή συνάντηση, ήτο βεβιασμένη, άσχετη και
αποσκοπούσε στην κατ’ επίφαση απόδειξη συνεργασίας του ΟΣΜΑΕΣ με τον Σύλλογό μας,
πλην όμως πολύ σοβαρή για τα συμφέροντα μας, που έχουν προσβληθεί και αναμένουν
την απάντηση τους, όπως αναφέρονται στις πάμπολλες επιστολές και στα εξώδικα που
έχουμε αποστείλει, για όλα τα συναφή θέματα που απορρέουν από τη σχέση μας με τον
ΟΣΜΑΕΣ όπως:
α) Η τύχη του αποθεματικού το οποίο κατά δήλωση του Πρόεδρου ΟΣΜΑΕΣ έχει εξαντληθεί
(βλέπε Γενική Διαταγή Φ956.2/25/699255 της 13/06/2013 Γεν. Ενημέρωση έτους 2012 με
εκθέτη ιζ).
β) Οι συμβάσεις με τρίτους είναι μη σύννομες και επιβάλλεται έλεγχος τον οποίο ζητούμε
ως εντολείς.
γ) Η κακοδιαχείριση καθώς και η πλήρης αδιαφορία συντήρησης αυταπόδεικτες, καθώς και
η ζημία των μελών του ΟΣΜΑΕΣ, (όλων μας, αρχικών και τρίτων) είναι μεγάλη. Έχουν
επισημανθεί κατά κόρον από εμάς, και διαπιστώνονται με απλή αυτοψία σε δρόμους,
πεζόδρομους, ρείθρα, υποδομές ύδρευσης, επαναλαμβανόμενες διακοπές υδροδότησης
(σκόπιμες;) κ.λπ.
δ) Η μη δημοσίευση ισολογισμών και απολογισμών των τεσσάρων τελευταίων ετών, κατά
παράβαση του καταστατικού ΟΣΜΑΕΣ
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Μεττά το έγγραφο του ΓΕΣ Δ/νση Οικοονομικού Φ 956.2/8837
7079 Σ. 642 της 27/01/2014
παρήλθον 3,5 μήνες,
μ
χωρίς να ενημερω
ωθούμε. Τρία
α εξώδικα μα
ας στον ΟΣΜ
ΜΑΕΣ, είναι άνευ
αντήσεως – το
τ τελευταίο
ο κοινοποιήθθηκε 28/04/2
2014 με αιτή
ήματα αναπά
άντητα, και άνευ
απα
ικαννοποιήσεως.
Τέλο
ος, Η συμμεετοχή μας σττην άτυπη α
αυτή ενημέρ
ρωση δεν τεκκμαίρεται κα
αι ως συναίνεση
μας,, στην τροπο
οποίηση και στην επιμήήκυνση της ζωής του Συ
υνεταιρισμο ύ. Το Διοικη
ητικό
Συμβούλιο του ΟΣΜΑΕΣ αρνείται
α
να συμπράξει στα αυτονό
όητα, στον έλεγχο και στη
διαφ
φάνεια, στα οποία ζητο
ούμε συμμεττοχή για το κοινό συμφ
φέρον. Τα διικαιούμεθα κατά
Νόμ
μο, όφειλε να
ν μας τα παρέχει
π
και αρνείται. Το
Τ καθιστού
ύμε υπόλογοο κατά Νόμ
μο. Η
υπομονή μας έχχει εξαντληθεεί, όπως και η τελευταία
α εξώδικη προσπάθεια μα
ας.
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