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Συνάδελφοι,
Σας γνωρίζουμε ότι κατ ΄εφαρμογήν της υπ.αριθ.2747 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, τις Νομικές οδηγίες και συμβουλές των Δικηγόρων που
χειρίστηκαν τις σχετικές υποθέσεις στα Δικαστήρια, την προσωρινή διαταγή της
18.3.2019 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για τον ορισμό Κεντρικής
εφορευτικής Επιτροπής (ΚΕΦΕ) όπως αυτή διατηρήθηκε με την από 1/4/2019
απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας στη
συνεδρίαση της 18/4/2018, αποφάσισε τα εξής:
1ον: Είναι νομική και συνδικαλιστική υποχρέωση για όλα τα μέλη του Συλλόγου μας,
η πιστή εφαρμογή των Δικαστικών αποφάσεων και εντολών, ώστε τηρώντας την
Νομιμότητα, να οδηγηθεί ο σύλλογός μας στην ομαλότητα και στην ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
των εκλογικών διαδικασιών.
2ον. Οι αποφάσεις της Κεντρικής Εφορευτικής (ΚΕΦΕ) είναι απολύτως σύννομες και
υποχρεωτικές για ΟΛΟΥΣ μας, γιατί υλοποιούν τις Δικαστικές αποφάσεις, σύμφωνα
με το Νόμο και το Καταστατικό .
3ον. Μετά τα ανωτέρω , όλα τα Περιφερειακά Τμήματα οφείλουν να
προγραμματίσουν άμεσα τις Αρχαιρεσιακές Περιφερειακές Συνελεύσεις, ώστε με
την παρουσία δικαστικών αντιπροσώπων, να εκλέξουν Περιφερειακές Εφορευτικές
Επιτροπές, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.
Ενόψει έκδοσης της εφημερίδας του Συλλόγου, παρακαλούμε για την άμεση
ενημέρωση της ημερομηνίας πραγματοποίησης της Αρχαιρεσιακής Περιφερειακής
Συνέλευσης, ώστε να δημοσιευθεί και να γνωστοποιηθεί σε όλα τα μέλη έγκαιρα.
4ον. Η πραγματοποίηση των εκλογικών διαδικασιών στις 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ,
είναι η πλέον σύντομη αλλά και αναγκαία χρονικά ημερομηνία για τη νόμιμη, ορθή
και με διαφάνεια ολοκλήρωση των Εκλογών, των περίπου 30.000 μελών μας.
5ον. Με απόφαση του Δ. Συμβουλίου εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος και ο Γ.
Γραμματέας, να ζητήσουν Εισαγγελική εντολή για την παραλαβή ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΥ

Μητρώου μελών του συλλόγου από τον ΕΦΚΑ, το οποίο είναι απαραίτητο για τη
διαδικασία των εκλογών.

Συνάδελφοι,
Επειδή στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, προειδοποιούμε τους πολύ λίγους
που ενδεχομένως να θελήσουν να υπακούσουν στις αναξιόπιστες αυτές φωνές οι
οποίες οδήγησαν με τις επιλογές τους την προηγούμενη Διοίκηση σε καθαίρεση ,
ότι με τη συμβολή του Δικαστικού αντιπροσώπου η Κεντρική Διοίκηση ΑΜΕΣΑ
δύναται να ορίσει ως οφείλει και να πραγματοποιήσει τις Γενικές Αρχαιρεσιακές
Περιφερειακές Συνελεύσεις όπου χρειασθεί.

