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          ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 

ΠΡΟΣ:  ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ  

Κοινοποίηση  στα   μέλη  

  

 Συνάδελφοι, συναδέλφισες  

 Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Μετά την έκδοση της 1087/2019 

απόφασης του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία απορρίφθηκε η 

τριτανακοπή κατά της 2747/2018 απόφασης διορισμού της διοίκησής μας, 

την οποία σας κοινοποιήσαμε την Παρασκευή 3/5/2019, δημοσιεύθηκαν και 

δύο νέες σημαντικές αποφάσεις :  

1. η 1138/2-5-2019  του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών σύμφωνα με την 

οποία επιβεβαιώθηκε οριστικά ο διορισμός των τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών της Κ.ΕΦ.Ε και απορρίφθηκε η 28924/2019 

πρόσθετη παρέμβαση της καθαιρεθείσας Κ.ΕΦ.Ε, της καθαιρεθείσας 

Κ.Ελ.Ε, των καθαιρεθέντων μελών του ΔΣ, Αρνή Γ., Βουκάντση Α., 

Δαλάκα Χ., Ζίγκηρη Γ., Κουβαβά Μ., Μεράκου Γ., Μούκα Β., 

Μπαλωμένου Λ., Οικονόμου Γ.,  Τσαγκουρνή Κ., κ.λ.π μελών του 

συλλόγου. Τα εν λόγω πρόσωπα της ΚΕΦΕ εξουσιοδοτήθηκαν να 

συγκροτηθούν σε σώμα και να ενεργήσουν σύμφωνα με το άρθρο 23 

του καταστατικού και των νόμων για τις εκλογικές διαδικασίες του 

συλλόγου.   

2. Η από 3/5/2019 διαταγή του Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών με την 

οποία έγινε δεκτή η αίτηση παράτασης της θητείας της διοίκησης που 

διορίσθηκε με την 2747/2018 απόφασης του παρόντος δικαστηρίου. 

Μετά τα παραπάνω καλούμε για μία ακόμη φορά τις Περιφερειακές 

Διοικήσεις (Π.Δ), όσες δεν το έχουν πράξει ακόμη :  

1. να αγνοήσουν αυτή την παράνομη και αντικαταστατική καμπάνια 

παραπληροφόρησης των καθαιρεθέντων (σύγκληση ΓΑΣ, αναμονή 



απόφασης για Κ.ΕΦ.Ε κ.λ.π) και να πειθαρχήσουν στις αποφάσεις της 

νόμιμης Διοίκησης που αφορούν τις διενεργούμενες αρχαιρεσίες.  

2. να συγκαλέσουν τις τοπικές γενικές συνελεύσεις των Τμημάτων τους 

σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, ενημερώνοντας τα μέλη 

τους με κάθε πρόσφορο τρόπο και διευκολύνοντας αυτά να 

προσέλθουν από γειτονικούς νομούς, όπου αυτό απαιτείται και όπως 

γινόταν μέχρι σήμερα.  

3. Να φροντίσουν άμεσα, λόγω της δυσχέρειας που θα παρουσιασθεί 

από  τις επικείμενες Ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές εκλογές κ.λ.π, για 

τον έγκαιρο διορισμό δικαστικού αντιπροσώπου, υποβάλλοντας 

σχετική αίτηση στον αρμόδιο δικηγορικό σύλλογο και ενημερώνοντας 

την Κεντρική Διοίκηση με τα ονοματεπώνυμα των διορισθέντων 

δικαστικών αντιπροσώπων.  

Σε περίπτωση αδράνειας των Περιφερειακών Διοικήσεων, η στάση τους αυτή 

θα εκληφθεί σαφώς ως απουσία διοίκησης (αυτοπαράδοση) ή σύγκρουση 

συμφερόντων των Διοικήσεων των Τμημάτων με τις ισχύουσες δικαστικές 

αποφάσεις και ως εκ τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου οφείλει 

να λάβει κάθε πρόσφορο μέσο για την προάσπιση των νομίμων συμφερόντων 

του Συλλόγου και την αποκατάσταση της τάξεως. 

Η Κ.ΕΦ.Ε θα σας αποστείλει εγκαίρως εκλογικές καταστάσεις τις οποίες θα 

παραδώσετε στον δικαστικό αντιπρόσωπο ο οποίος θα πραγματοποιήσει την 

εκλογή της περιφερειακής εφορευτικής επιτροπής. 

Η Ε.Ε  του συλλόγου και η ΚΕΦΕ θα είναι καθημερινά στη διάθεσής σας για την 

επίλυση των όποιων ζητημάτων προκύψουν.  

Τέλος καλούνται άμεσα η καθαιρεθείσα Κ.ΕΦ.Ε και η καθαιρεθείσα Κ.Ελ.Ε να 

παραδώσουν τα αρχεία τους. Σε διαφορετική περίπτωση θα θεωρηθεί 

απείθεια προς τις δικαστικές αποφάσεις  με ότι αυτό συνεπάγεται.

 


