
                                                                                                         
 

                                                                       
                                                                                  Αθήνα  02-02-2021 
ΠΡΟΣ : Τα Μέλη του Δ.Σ./ΟΣΜΑΝ 
 
ΚΟΙΝ : Εποπτικό Συμβούλιο ΟΣΜΑΝ 
 
ΘΕΜΑ : Παραίτησή μου από Πρόεδρος και Μέλος ΔΣ/ΟΣΜΑΝ 
 
ΣΧΕΤ  :α.-Εισήγησή μου για ΚΟΡΑΚΙΑ από 12-01-2021 
            β.-Επιστολή μου από 12-01-2021 που συνοδεύει την εισήγησή μου από  
                12-01-2021 (e-mail μου 12 Ιαν.2021 1.31 μ.μ.) 
            γ.-e-mail μου 1 Φεβ. 2021 7.28 μ.μ. 
            δ.-Ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΣΜΑΝ με θέμα <Δασόκτημα  
                ΚΟΡΑΚΙΑΣ-Ενημέρωση 13/07/2017>  
              
 
1.-Μετά την απόρριψη της από 12-01-2021 εισηγήσεώς μου (σχετ. α) με ψήφους 4 
ΟΧΙ και 3 ΝΑΙ από την σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ/ΟΣΜΑΝ , υποβάλλω με την 
παρούσα την παραίτηση μου από Πρόεδρος και  κατ επέκταση από Μέλος του 
ΔΣ/ΟΣΜΑΝ για τους ακολούθους λόγους : 
α.-Δεν μπορώ ως Πρόεδρος να υπηρετήσω την απόφαση της πλειοψηφίας,  γιατί τα 
καθήκοντά μου θα μου επέβαλαν να υπερασπισθώ ίσως και ενώπιον δικαστηρίων  
και να προωθήσω μία απόφαση με την οποίαν διαφωνώ κάθετα.  
β.-Θεωρώ την απόρριψή της επιζήμια αν όχι καταστροφική για τον ΟΣΜΑΝ και δεν 
μπορώ να υποστώ ως Πρόεδρος τις συνέπειες αυτής. 
γ.-Θεωρώ ότι με την απόρριψή της θίγονται βάναυσα τα δικαιώματα και τα 
συμφέροντα των μελών του προγράμματος ΚΟΡΑΚΙΑ , οι οποίοι είναι άξιοι 
Αξιωματικοί της ΣΝΔ και (Ε) , ως επί το πλείστον  μεγάλης ηλικίας , πολλοί εκ των 
οποίων ενεγράφησαν στο πρόγραμμα ΚΟΡΑΚΙΑ το 1970 και δεν μπορώ να 
συναινέσω σε αυτό. Τουναντίον πάντα θα είμαι στο πλευρό τους μέχρι την τελική 
δικαίωσή τους.  
δ.-Έκανα πολλές προσπάθειες άμβλυνσης των διαφορών και πρότεινα την λήψη 
αποφάσεως με 3 ΟΧΙ 3 ΝΑΙ και 1 ΛΕΥΚΟ , ώστε με την ψήφο του Προέδρου να 
εγκριθεί η εισήγηση και ουδεμία  ευθύνη να έχουν οι του ΟΧΙ/ΛΕΥΚΟ και τελικά τα 
δικαστήρια θα αποφάσιζαν σε ενδεχόμενη προσφυγή , αλλά αυτή δεν τελεσφόρησε. 
2.-Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στην αλληλογραφία που έχει ανταλλαγεί. 
3.-Ευχαριστώ όλους για την συνεργασία μας και ειδικά το προσωπικό του ΟΣΜΑΝ 
για την άκρως επαγγελματική λειτουργία και απόδοσή του. 
 
 
 
 
 
                                                                                                Σπ. Περβαινάς 
  




