
                       Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

                       (διαδικασία ασφαλιστικών  μέτρων) 

       

                                                         Αίτηση 

                                     (άρ. 102 ΑΚ – 731,732 ΚΠολΔ) 

 

1. Γεωργίου Μπάκα του Ιωάννη, κατοίκου Περιστερίου Αττικής, (οδός 

Έλλης αρ. 62,  συνταξιούχου Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε., με ΑΦΜ 020230750 

2. Αθανασίου Θεοχάρη του Χαραλάμπους, κατοίκου  Αρτέμιδας 

Αττικής, (οδός Αγ. Θεοδώρων αρ. 10) συνταξιούχου Ε.ΥΔ.Α.Π Α.Ε., με 

ΑΦΜ 028974770, 

3. Διονυσίου Ρετουνιώτη του Νικολάου, κατοίκου Καλλιθέας Αττικής  

(οδός Παναγή Τσαλδάρη   αρ. 110), εργαζομένου Ε.ΥΔ.Α.Π. με ΑΦΜ  

033596964. 

4. Tου ν.π. με την επωνυμία  «Σύλλογος Συνταξιούχων Ε.ΥΔ.Α.Π» 

που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σατωβριάνδου αρ. 12), όπως νόμιμα 

εκπροσωπείται 

 

         Κατά 

 

Του ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Προμηθευτικός και Καταναλωτικός 

Συνεταιρισμός Προσωπικού Ε.ΥΔ.Α.Π συν. Π.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα 

(οδός Λαοδικείας & Ιλισίων), όπως νόμιμα εκπροσωπείται  

 

i. Για την αναστολή εκτέλεσης της από 11.11.2019  απόφασης της Γενικής 

Συνέλευσης του καθού σωματείου για τη διενέργεια αρχαιρεσιών και 

την ανάδειξη Εφορευτικής Επιτροπής  και των από  19.11.2019 και 

22.11.2019 αποφάσεων της Εφορευτικής Επιτροπής του καθού (ΑΚ 

101, 102). 

ii. Για την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης (ΚΠολΔ 683 επ., 731, 732) 
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Κοινοποιούμενη προς: Τον Πρόεδρο της αναδειχθείσας την 11.11.2019 

Εφορευτικής Επιτροπής  Γεώργιο Δήμτσα, υπάλληλο Ε.ΥΔ.Α.Π., κάτοικο λόγω της 

εργασίας του Γαλατσίου Αττικής (οδός Ωρωπού 156)  

       

 

        ----------------- 

Ι. Ιστορικό  

 

  Το καθού απoτελεί ν.π.ι.δ λειτουργούν υπό τη νομική μορφή του 

αστικού συνεταιρισμού.  Ως σκοπό έχει την με συνεργασία των μελών του 

οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξή τους, και τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής τους γενικά μέσα από την κοινή επιχείρηση. Ως μέλη του 

εγγράφονται οι εργαζόμενοι της Ε.ΥΔ.Α.Π., οι συνταξιούχοι της Ε.ΥΔ.Α.Π,  και 

οι κληρονόμοι αυτών, οι εργαζόμενοι στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης 

του Προσωπικού Ε.ΥΔ.Α.Π.  καθώς επίσης και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις 

εργαζομένων Ε.ΥΔ.ΑΠ.   

  Όλοι οι αιτούντες είμεθα νομίμως εγγεγραμμένα  και οικονομικώς 

εντάξει μέλη – συνεταίροι  του καθού. Επιπλέον, διατελούμε  α) ο 1ος εξ 

ημών συνταξιούχος Ε.ΥΔ.Α.Π και Πρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιούχων 

Ε.ΥΔ.Α.Π.,  β) ο 2ος εξ ημών  συνταξιούχος Ε.ΥΔ.Α.Π. και Γεν. Γραμματέας του 

Συλλόγου Συνταξιούχων Ε.ΥΔ.Α.Π. αλλά και μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου τουθ καθού και γ) ο 3ος εξ ημών εργαζόμενος στην Ε.ΥΔ.Α.Π. και 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εργαζομένων  Ε.ΥΔ.Α.Π.  

Το 4ο εξ ημών έχουμε ως μέλη το σύνολο των συνταξιούχων της Ε.ΥΔ.Α.Π., τα 

συμφέροντα και δικαιώματα των οποίων έχουμε υποχρέωση να 

υπερασπιζόμαστε. 

  Το καθού διέπεται ως προς τη λειτουργία του από το από 8 

Δεκεμβρίου 1988 Καταστατικό του και από το Ν. 1667/1986 όπως αυτός 

κάθε φορά ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του κοινού Αστικού Δικαίου 

για τα νομικά πρόσωπα.  Η διοίκηση του καθού ασκείται από εννεαμελές (9) 

Διοικητικό Συμβούλιο (άρ. 16 παρ. 1 Καταστατικου) το οποίο εκλέγεται από 



 

 

 

3 

τη Γενική Συνέλευση των συνεταίρων για διετή θητεία (άρ. 14 παρ. 1 

Καταστατικού), η οποία εκλέγει και τα πέντε (5) μέλη του ετέρου 

καταστατικού οργάνου, ήτοι του Εποπτικού Συμβουλίου (άρ. 21 

Καταστατικού) 

  Την 18.10.2019 το Διοικητικό Συμβούλιο του καθού έλαβε 

απόφαση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με σκοπό την εκλογή 

εφορευτικής επιτροπής ώστε να αυτή να διεξαγάγει αρχαιρεσίες για την 

ανάδειξη των νέων αιρετών οργάνων διοίκησης (Διοικητικού και Εποπτικού 

Συμβουλίου).  

  Εν συνεχεία η συγκληθείσα  Γενική Συνέλευση του καθού, μετά από 

τρίτη επαναληπτική συνεδρίαση που έλαβε χώρα στις 11.11.2019 -  οι 

προηγούμενες δύο κατά τις οποίες δεν υπήρξε απαρτία έλαβαν χώρα στις 

28.10.2019 και 4.11.2019 – αποφάσισε τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την 

ανάδειξη αιρετών οργάνων, ήτοι Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού 

Συμβουλίου. Για το σκοπό αυτό εξέλεξε πενταμελή (5) Εφορευτική Επιτροπή  

προκειμένου να διεξαγάγει τις αρχαιρεσίες. Ως μέλη της εφορευτικής 

επιτροπής εξελέγησαν οι : α) Νικόλαος Ζαρναβέλης, β) Γεώργιος Δήμτσας, γ) 

Δημήτριος Καραγκούνης, δ) Τάκης Παπαϊωάννου και ε) Δέσποινα 

Παραβάλου – Ρεϊση. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής εξέλεξαν ως 

Πρόεδρο αυτής τον Γεώργιο Δήμτσα, προς ον κοινοποιείται η παρούσα. 

  Ακολούθως, η ως άνω Εφορευτική Επιτροπή διά της από 

19.11.2019 Απόφασής της ενημέρωσε του συνεταίρους ότι οι εκλογές θα 

διεξαχθούν την Τετάρτη 27.11.2019 και ότι οι υποψηφιότητες δύναται να 

υποβάλλονται έως την Πέμπτη 21.11.2019.  

  Εν συνεχεία, με νεότερη ανακοίνωσή της, την 22.11.2019 η 

Εφορευτική Επιτροπή ενημέρωσε τους συνεταίρους – εκλογείς ότι έλαβε 

απόφαση για το πρόγραμμα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Σύμφωνα με 

αυτό,  οι αρχαιρεσίες: 

α) Θα διεξαχθούν σε μία (1) ημέρα, ήτοι την 27.11.2019, 

β) Θα γίνει χρήση δύο (2) καλπών οι οποίες θα βρίσκονται: 
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Η 1η κάλπη από τις  7.00 π.μ. έως τις 10.00 π.μ. στο κτίριο της Ε.ΥΔ.Α.Π. στον 

Περισσό και από τις 10.30 π.μ. έως 2 μ.μ. στο κτίριο της Ε.ΥΔ.Α.Π. στη 

Λαοδικείας, 

 Η 2η κάλπη  από τις  7.00 π.μ. έως τις 11.30 π.μ. στο κτίριο της Ε.ΥΔ.Α.Π. 

στον Πειραιά (Τεχνικό Πειραιά)  και από τις 10.30 π.μ. έως 2 μ.μ. στο κτίριο 

της Ε.ΥΔ.Α.Π. στο Μενίδι. 

  Αντικείμενο της παρούσας αίτησης αποτελεί η λήψη ασφαλιστικών 

μέτρων ειδικότερα  α) η αναστολή εκτέλεσης της από 11.11.2019 απόφασης 

της Γενικής Συνέλευσης και των από 19.11.2019 και 22.11.2019 αποφάσεων 

της Εφορευτικής Επιτροπής που η ίδια η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για τη 

διενέργεια αρχαιρεσιών και β) η προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης.  Όπως 

θα δειχθεί ευκρινώς κατωτέρω, οι ως άνω αποφάσεις οι σχετικές με τις 

αρχαιρεσίες του καθού είναι απολύτως παράνομες και άκυρες,  παραβιάζουν 

το Νόμο και το Καταστατικό και εφόσον εκτελεσθούν, ήτοι εφόσον λάβουν 

χώρα αρχαιρεσίες σύμφωνα με αυτές, υφίσταται άμεσος και επικείμενος 

κίνδυνος για την ομαλή λειτουργία του συνεταιρισμού μας και για τα 

συμφέροντα και δικαιώματά μας ως μελών – συνεταίρων. 

                    Σύμφωνα με τις ως άνω ληφθείσες αποφάσεις της Γενικής 

Συνέλευσης και Εφορευτικής Επιτροπής, την 27.11.2019 πρόκειται να 

λάβουν χώρα αρχαιρεσίες οι οποίες μετά βεβαιότητος θα πάσχουν από από 

απόλυτη ακυρότητα ή σε κάθε περίπτωση θα είναι ακυρώσιμες.  

                    Διότι   οι ως άνω αποφάσεις   είναι απολύτως άκυρες  για τους 

κάτωθι λόγους ως αντιβαίνουσες σε σαφείς διατάξεις του Νόμου και του 

Καταστατικού όπως απολύτως άκυρες πιθανολογείται ότι θα είναι και οι 

αρχαιρεσίες που πρόκειται να λάβουν χώρα στις 27.11.2019,  σε εκτέλεση 

των αποφάσεων αυτών.   

Συγκεκριμένα οι λόγοι ακυρότητας είναι οι κάτωθι: 

 

Ι.  Μη εκλογή τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών – Παραβίαση  άρ. 27 

του Καταστατικού 
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  Ο Συνεταιρισμός μας αποτελείται από περίπου 3.500 μέλη. Λόγω 

της αντικειμενικής δυσκολίας για τη διεξαγωγή των εκλογών σε μία κάλπη 

και από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, το Καταστατικό μας 

προϋποθέτει τον ορισμό τοπικών εφορευτικών επιτροπών.  Πράγματι, στο 

άρ. 27 του Καταστατικού γίνεται λεπτομερής περιγραφή της διαδικασίας 

των εκλογών και των  καθηκόντων των Τοπικών Εφορευτικών  Επιτροπών.  

Όπως είναι άλλωστε φυσικό, σε περίπτωση χρησιμοποίησης πέραν της μίας 

κάλπης για τη διεξαγωγή  των αρχαιρεσιών, εξυπακούεται ότι για τον 

γενικότερο έλεγχο αυτών αλλά και της κάλπης πρέπει να έχει διορισθεί 

οπωσδήποτε εφορευτική επιτροπή νομίμως επιφορτισμένη με το καθήκον 

του ελέγχου της  ψηφοφορίας. Όπως σε οποιαδήποτε δημοκρατική εκλογή 

δεν δύναται να υπάρχει κάλπη χωρίς εφορευτική επιτροπή.   

  Για το λόγο αυτό το άρ. 27 (Αρχαιρεσίες) του Καταστατικού μας 

λεπτομερώς ορίζει τα της εκλογής των τοπικών εφορευτικών επιτροπών και 

τα καθήκοντα και αρμοδιότητές τους, ρητώς διαχωρίζοντας αυτά από τις 

αρμοδιότητες και καθήκοντα της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. 

Συγκεκριμένα, το άρ. 27 ορίζει  (σημ. : ο τονισμός δικός μας):  

 Παρ. 1 έδ. α’ : «Κάθε δεύτερο έτος η Τακτική Γενική Συνέλευση, εκτός από την 

συζήτηση και τις αποφάσεις που παίρνει σε κατά συνήθη και έκτακτα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης της ετήσιας συνέλευσης, προβαίνει και στην εκλογή 

με μυστική ψηφοφορία και το σύστημα της απλής αναλογικής, πενταμελούς 

(5μελούς) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ και τριών (3) αναπληρωματικών ως 

ακολούθως:.......» 

Παρ. 1 εδ. ε’: «Σε πέντε (5) ημέρες από την εκλογή της Κεντρικής 

Εφορευτικής Επιτροπής και με ευθύνη του Δ.Σ. ορίζονται 3μελείς 

Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές καθώς και τρία (3) αναπληρωματικά 

μέλη για την κάθε τοπική Εφορευτική Επιτροπή, εφόσον κρίνεται 

σκόπιμο....» 

Παρ. 4. εδ. α’: «Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με την ακόλουθη διαδικασία: Κάθε 

Εφορευτική Επιτροπή πριν από την ανατολή του ηλίου διαπιστώνει ότι 

κάθε κάλπη που θα χρησιμοποιηθεί είναι άδεια, τη σφραγίζει με βουλοκέρι, 
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την ασφαλίζει με κλειδαριές  και μετά αρχίζει η ψηφοφορία. Μετά τη δύση και 

εφόσον η εκλογή θα συνεχιστεί και την επόμενη ημέρα, το ανοιγμα της κάλπης 

σφραγίζεται και τοποθετείται με ασφάλεια στα γραφεία του Συνεταιρισμού ή 

αν δεν υπάρχουν, όπου κρίνει ότι υπάρχει ασφάλεια.»  

Παρ. 4 εδ. γ’: «Στο τραπέζι κάθε Εφορευτικής Επιτροπής βρίσκονται όλα 

τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων και θα παραδίδονται στον ψηφοφόρο 

από ένα και αντίστοιχοι φάκελλοι ....» 

Παρ. 6 :  «Οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές μετά το τέλος της 

ψηφοφορίας οφείλουν πρώτα να βγάλουν από την κάλπη τους φακέλλους με 

τα ψηφοδέλτια που ρίχτηκαν για την  ανάδειξη των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου και αντιπροσώπων για 

Δευτεροβάθμια Ένωση. Αφού τους καταμετρήσουν και ελέγξουν την 

εγκυρότητα των φακέλλων, θα τους αποσφραγίσουν και θα βγάλουν 

τα ψηφοδέλτια που θα αριθμείται καθένα και θα υπογράφεται 

υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο κάθε Εφορευτικής Επιτροπής  κάτω 

από τον αριθμό του. Ο Πρόεδρος συντάσσει πρώτα πρακτικό για την 

έναρξη και λήξη της ψηφοφορίας, για τυχόν διακοπή της και γενικά 

για κάθε γεγονός που έλαβε χώρα και άσκησε επίδραση στις 

αρχαιρεσίες, για τον αριθμό που ψήφισαν, για τα έγκυρα ή άκυρα 

ψηφοδέλτια. 

  Στη συνέχεια αφού κάνει διαλογή των ψήφων (σημ.: η τοπική 

εφορευτική επιτροπή) που έλαβε κάθε μεμονωμένος υποψήφιος 

μεμονωμένος ή μέσα από τον συνδυασμό για τα πιο πάνω αξιώματα, θα 

συντάξει δεύτερο πρακτικό διαλογής των πιο πάνω ψήφων του τμήματός του 

και αφού περιτυλίξει  μέσα σε σάκο ή δέμα α) την ονομαστική κατάσταση 

αυτών που ψήφισαν, β) όλα τα ψηφοδέλτια και γ)  τα δύο παραπάνω 

πρακτικά θα σφραγίσει με ισπανικό κερί το σάκο ή το δέμα και στη συνέχεια 

οφείλει αμέσως να το ταχυδρομήσει συστημένο Αθήνα ΠΟΣΤ ΡΕΣΤΑΝΤ προς 

της Κεντρική Εφορευτική του Συνεταιρισμού του Προσωπικού της Ε.ΥΔ.Α.Π 

και ειδικότερα προς τον Πρόεδρο αυτής (σημ. : της κεντρικής Εφορευτικής 
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Επιτροπής)  ο οποίος θα παραλάβει το σάκο ή ή το δέμα ή θα το παραδώσει η 

ίδια.» 

Παρ. 7 εδ’ γ’: «Παρουσία της πλειοψηφίας της Κεντρικής Εφορευτικής 

Επιτροπής και του Προέδρου της αποσφραγίζεται κάθε δέμα χωριστά, 

διαβάζονται τα πρακτικά, διαπιστώνεται το περιεχόμενο του δέματος, 

ελέγχεται από αυτό η ορθότητα ..... Διαφορετικά με βάση τα πρακτικά 

των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών προχωρά η διαδικασία  για την 

ανακήρυξη των υποψηφίων.»    

  Δια των προσβαλλομένων και προς αναστολή αποφάσεων της 

Γενικής Συνέλευσης  και Εφορευτικής Επιτροπής του καθού σωματείου 

αποδεικνύεται ότι κατά πλήρη παραβίαση του Καταστατικού, πρόκειται να 

λάβουν χώρα αρχαιρεσίες με δύο κάλπες, σε διαφορετικά σημεία και 

ταυτόχρονα δηλαδή σε κοινές ώρες χωρίς την εκλογή τοπικών 

εφορευτικών επιτροπών.  

                  Η μη εκλογή των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών όπως 

προβλέπει το Καταστατικό,  οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο 

συμπέρασμα ότι είναι αδύνατη εκ των πραγμάτων  η παρουσία  

Εφορευτικής Επιτροπής με τριμελή τουλάχιστον σύνθεση  και στις δύο 

κάλπες ταυτοχρόνως.  

  Διότι η εκλεγείσα πενταμελής Εφορευτική Επιτροπή και ο 

Πρόεδρος αυτής αδυνατούν να παρευρίσκονται  την ίδια χρονική στιγμή σε 

δύο διαφορετικά σημεία ώστε να έχουν τον έλεγχο της ψηφοφορίας.   

  Δηλαδή, σύμφωνα με τις ως άνω αποφάσεις σχεδιάζεται να λάβουν 

χώρα αρχαιρεσίες, ήτοι μυστική ψηφοφορία με κάλπη, στις οποίες δεν θα 

υπάρχει το Καταστατικό όργανο της Εφορευτικής Επιτροπής, ώστε να 

διασφαλίζεται η μυστικότητα της ψηφοφορίας και το ανόθευτο της εκλογής. 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ : Ποιος θα ελέγξει και  βεβαιώσει ότι η κάλπη είναι κενή 

προ της ενάρξεως της ψηφοφορίας; Ποιος θα ελέγξει την ταυτότητα 

των προσερχομένων  προς ψηφοφορία μελών, ώστε να διασφαλισθεί 

ότι οι προσερχόμενοι είναι όντως μέλη του συνεταιρισμού με 

δικαίωμα ψήφου; Σε ποιον θα υποβληθούν ενδεχόμενες ενστάσεις; 
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Ποιος θα συντάξει τα σχετικά πρακτικά ψηφοφορίας; Ποιος θα τηρεί 

το μητρώο μελών και ψηφισάντων;  Υπό ποίου τον έλεγχο και 

προστασία θα μεταφέρονται οι κάλπες από το ένα σημείο στο άλλο; 

  Τα ως άνω ερωτήματα είναι σαφώς ρητορικά. Διότι είναι σαφές ότι 

είναι απολύτως αδύνατο να λάβουν χώρα αρχαιρεσίες χωρίς νομίμως 

διορισθείσα εφορευτική επιτροπή επιβλέπουσα τη διαδικασία πάνω από 

κάθε κάλπη. 

  Για τους άνω λόγους το Καταστατικό μας ρητώς προέβλεψε τον 

ορισμό  τοπικών εφορευτικών επιτροπών, οι οποίες θα εκτελέσουν το έργο 

που τους ανατίθεται από το άρ. 27 του Καταστατικού, υπό τον έλεγχο και 

επίβλεψη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. 

  Αν λάβουν χώρα αρχαιρεσίες σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει 

ανακοινώσει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, δηλαδή αν υπάρχουν 

ταυτόχρονα και στις ίδιες ώρες κάλπες σε διαφορετικά σημεία χωρίς την 

παρουσία νομίμως διορισθείσης Εφορευτικής Επιτροπής,  οι εκλογές αυτές 

θα είναι απολύτως άκυρες  αφού θα έχουν παραβιασθεί οι διατάξεις του 

Καταστατικού που έχουν τεθεί προς διασφάλιση του ίδιου του κύρους των 

αρχαιρεσιών και της μυστικότητας και αδιάβλητου της ψηφοφορίας.  

 

ΙΙ.  Μη νόμιμη η διεξαγωγή αρχαιρεσιών χωρίς την  παρουσία 

δικηγόρου – Παραβίαση άρ. 5 παρ. 7 Ν. 1667/1986 

 

  Προς διασφάλιση της δημοκρατικής λειτουργίας και της 

εγκυρότητας των εκλογών, ο νομοθέτης εν γνώση του γεγονότος ότι σε 

πολυμελείς συνεταιρισμούς είναι δυνατόν να εμφιλοχωρήσουν  διαφόρων  

τύπων ακυρότητες προέβλεψε την παρουσία αντιπροσώπου της δικαστικής 

αρχής. Πράγματι, σύμφωνα με την 5 παρ. 7 εδ. β’ του  Ν. 1667/1986 όπως 

αυτή είχε στην αρχική της μορφή  προβλεπόταν ότι «Στις εκλογές 

συνεταιρισμών με πάνω από πεντακόσια μέλη παρίσταται δικαστικός 

αντιπροσωπος διοριζόμενος από τον προϊστάμενο του πρωτοδικείου της 

περιφέρειας της έδρας του συνεταιρισμού»   
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  Εν συνεχεία, η ως άνω διάταξη αντικαταστάθηκε με το άρ. 26 παρ. 

5 Ν. 3867/2010 ως εξής: «Τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών των 

οργάνων του συνεταιρισμού διενεργεί εφορευτική επιτροπή, που εκλέγεται 

από τη Γενική Συνέλευση των μελών και αποτελείται από τρία τουλάχιστον 

μέλη. Στις εκλογές συνεταιρισμών με πάνω από πεντακόσια μέλη ορίζονται 

εκλογικά κέντρα, τα οποία μπορούν να βρίσκονται και στις έδρες των 

περιφερειακών εγκαταστάσεων και σε καθένα από αυτά παρίσταται 

δικαστικός αντιπρόσωπος διοριζόμενος από τον Προϊστάμενο του 

Πρωτοδικείου της περιφέρειας της έδρας που λειτουργούν τα εκλογικά 

κέντρα. Σε περίπτωση έλλειψης επαρκούς αριθμού δικαστικών λειτουργών, 

μπορεί να διορίζονται δικηγόροι, ύστερα από πρόταση του οικείου 

Δικηγορικού Συλλόγου.” 

  Τέλος με τη  διάταξη του αρ. 5 του άρθρου 52 του ν. 4446/2016, η 

διάταξη της παρ. 5 άρ. 7 έχει σήμερα ως εξής:  «Τις εκλογές για την ανάδειξη 

των μελών των οργάνων του συνεταιρισμού διενεργεί εφορευτική επιτροπή 

που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών και αποτελείται από τρία 

(3) τουλάχιστον μέλη. Στις εκλογές συνεταιρισμών με πάνω από 

πεντακόσια (500) μέλη ορίζονται εκλογικά κέντρα, τα οποία μπορούν 

να βρίσκονται και στις έδρες των περιφερειακών εγκαταστάσεων και 

σε καθένα από αυτά παρίσταται δικηγόρος ως δικαστικός 

αντιπρόσωπος, διοριζόμενος από το Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας που 

λειτουργούν τα εκλογικά κέντρα.”    

                   Από τις ανωτέρω παρατιθέμενες διατάξεις σαφώς προκύπτει ότι 

προκειμένου να διενεργηθούν εγκύρως αρχαιρεσίες σε συνεταιρισμούς όπως 

ο καθού με άνω των 500 μελών  -  το καθού έχει εγγεγραμμένα άνω των 

3.000 μελών -  απαιτείται να γίνει α) ορισμός εκλογικών κέντρων, β) 

στα οποία  και σε καθένα από αυτά υποχρεωτικώς  παρίσταται 

δικηγόρος ως δικαστικός αντιπρόσωπος, διοριζόμενος από το 

Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας που λειτουργούν τα εκλογικά κέντρα. 

  Εν προκειμένω για τον καθού Συνεταιρισμό ο οποίος έχει άνω των 

500 μελών  και με δεδομένο ότι σύμφωνα με το εκδοθέν πρόγραμμα 
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αρχαιρεσιών από την Εφορευτική Επιτροπή, οι αρχαιρεσίες θα λάβουν χώρα 

με δύο κάλπες σε διαφορετικά εκλογικά κέντρα και μάλιστα σε κοινές ώρες, 

υποχρεωτικώς σε αυτές πρέπει να παρίσταται Δικηγόρος διορισμένος από 

τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και από το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς. 

Τέτοια παρουσία δικηγόρων δεν υπάρχει, αφού ουδέποτε ελήφθη σχετική 

απόφαση και  ουδέποτε υπεβλήθη σχετική αίτηση προς του Δικηγορικούς 

Συλλόγους Αθηνών και Πειραιώς. 

  Η διενέργεια, φυσικά, αρχαιρεσιών χωρίς την παρουσία δικαστικού 

αντιπροσώπου καθιστά αυτές τουλάχιστον απόλυτα άκυρες αν όχι 

ανυπόστατες και θα οδηγήσει στη μετά βεβαιότητας ακύρωση αυτών μετά 

από άσκηση ακυρωτικής αγωγής από τον έχοντα έννομο συμφέρον. 

    

ΙΙΙ.  Μη νόμιμη σύγκληση της από 11.11.2019 Γενικής Συνέλευσης – 

Σύγκληση αυτής από Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η θητεία είχε 

λήξει 

 

  Όπως και ανωτέρω  έχει αναφερθεί το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Συνεταιρισμού μας εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των συνεταίρων με 

διετή (2ετή) θητεία. Η θητεία αυτή μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή 

του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όχι όμως περισσότερο από έξι (6) μήνες 

και μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που πρέπει να ληφθεί πριν 

τη λήξη της θητείας του Δ.Σ., με την απαρτία του ½ των μελών και την 

απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων (άρ. 14 παρ. 1 Καταστατικού). 

  Βασική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τόσο από το 

Νόμο όσο και από το Καταστατικό είναι η Σύγκληση των Τακτικών και 

Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων του Συνεταιρισμού (άρ. 17, 23, 24  

Καταστατικού, άρ. 5 Ν 1667/1986). 

  Εν προκειμένω, η θητεία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου 

είχε λήξει κατά τον χρόνο λήψης απόφασης για τη Σύγκληση της 

εκλογοαπολογιστικής  Γενικής Συνέλευσης, η οποία εν τέλει έλαβε χώρα την 

11.11.2019. 
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  Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο ανεδείχθη μετά από 

αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2017 για διετή 

θητεία. Η συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συβουλίου έλαβε χώρα την 

4.10.2017.   

  Όπως έχει αναφερθεί η συνεδρίαση του απερχόμενου Διοικητικού 

Συμβουλίου κατά την οποία αποφασίσθηκε η σύγκληση της Γενικής 

Συνέλευσης έλαβε χώρα την 18.10.2019, δηλαδή σε χρόνο κατά τον οποίο 

είχαν ήδη παρέλθει δύο χρόνια  τόσο από την εκλογή του όσο και από 

τη συγκρότησή του σε σώμα. Ταυτόχρονα, δεν είχε ληφθεί απόφαση 

για την παράταση της θητείας του όπως προβλέπει το Καταστατικό 

από τη Γενική Συνέλευση. 

  Όπως είναι γνωστό στο Δικαστήριό Σας, η σύγκληση της Γενικής 

Συνέλευσης από  Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η θητεία είχε λήξει 

καθιστά της αποφάσεις αυτής ελαττωματικές, άκυρες  και προσβλητέες με 

ακυρωτική αγωγή. Απαιτείται δηλαδή ενεργός διοίκηση του νομικού 

προσώπου τουλάχιστον κατά τον χρόνο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.  

  Η ελαττωματική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, επιδρά 

αμέσως στο κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Έτσι, εάν η 

Γενική Συνέλευση συγκληθεί παρατύπως, δηλ. λ.χ από δ.σ του οποίου είχε 

λήξει η θητεία  τότε το ελάττωμα  της περί συγκλήσεως της γ.σ. αποφάσεως 

αυτού επιδρά ακυρωτικώς και επί της αποφάσεως την οποία λαμβάνει  εκ 

των υστέρων η παρατύπως  συγκληθείσα Γενική Συνέλευση (για όλα τα 

ανωτ. ενδεικτικά, Στυλιανός Βλαστός, Αστικά Σωματεία, Συνδικαλιστικές & 

Εργοδοτικές Οργανώσεις, Συνεταιρισμοί)    

     Ως εκ τούτου άκυρες τυγχάνουν όλες οι αποφάσεις της Γενικής 

Συνέλευσης της 11.11.2019 η οποία συνεκλήθη από ανύπαρκτο Διοικητικό 

Συμβούλιο, όπως επίσης και οι αποφάσεις  της εκλεγείσας την ίδια 

ημερομηνία Εφορευτικής Επιτροπής.   

 

IV.  Καταχρηστικότητα (ΑΚ 281) - Ακυρωσία απόφασης Εφορευτικής 

Επιτροπής σχετικά με τον τόπο και χρόνο των αρχαιρεσιών  



 

 

 

12 

 

  Η επιλογή του τόπου και χρόνου των αρχαιρεσιών  πρέπει να 

γίνεται από το αρμόδιο όργανο, εν προκειμένω από την Εφορευτική 

Επιτροπή με γνώμονα  την παροχή δυνατότητας σε όλα τα μέλη που έχουν 

δικαίωμα ψήφου να παραστούν κατ’αυτήν. Γι’αυτό, το αρμόδιο όργανο  

πρέπει να συνυπολογίζει κατά τη λήψη της απόφασής του  τις ιδιαίτερες 

συνθήκες και περιστάσεις των μελών, ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε όσα 

το δυνατόν περισσότερα από αυτά να ασκήσουν το δικαίωμά τους 

ακωλλύτως.  

  Στην ενώπιόν Σας περίπτωση από τα περίπου 3.000 μέλη του 

καθού, τα 1.700, δηλαδή περισσότερο από το 50% είναι συνταξιούχοι της 

Ε.ΥΔ.Α.Π. Τα μέλη αυτά οπωσδήποτε λόγω ηλικίας, προβλημάτων υγείας  

αλλά και  αδυναμίας εύκολης μετακίνησης,  αν δεν θεωρηθεί ότι πρέπει να 

τύχουν  ιδιαίτερης διευκόλυνσης προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα 

ψήφουτους, τουλάχιστον δεν θα πρέπει καταχρηστικώς να παρεμποδίζονται  

στην  άσκησή του. 

  Οι συνταξιούχοι μέλη του καθού έχουν  ως  σημεία “αναφοράς” 

τους  κάθε φορά που χρειάζεται για κάποιο λόγο  να μετακινηθούν στο 

κέντρο της Αθήνας είτε τα γραφεία του Συλλόγου Συνταξιούχων 4ου εξ ημών 

– του οποίου Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας  τυγχάνουμε ο α’ και β’ εξ 

ημών αντίστοιχα  - είτε τα ιατρεία της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ε.ΥΔ.Α.Π.  

Και τα δύο αυτά σημεία βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους 

πέριξ της πλατείας Ομονοίας (Σατωβριάνδου 12 και Αθηνάς 58 

αντιστοίχως). Το συνήθως συμβαίνον είναι κάθε φορά που επισκέπτονται 

όταν και εφόσον χρειαστεί τους ιατρούς της Υγειονομικής Υπηρεσίας να 

επισκέπτονται μετέπειτα και τα γραφεία του Συλλόγου μας.   Μάλιστα, για 

το δρομολόγιο αυτό όλοι χρησιμοποιούν το μετρό, το οποίο ως γνωστόν έχει 

σταθμό στην πλατεία Ομονοίας.  

  Σε όλες τις προηγούμενες αρχαιρεσίες του καθού, οι εφορευτικές 

επιτροπές λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθόριζαν πάντα ως τόπο 

διεξαγωγής των αρχαιρεσιών σημείο εύκολα προσβάσιμο στους 
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συνταξιούχους, δηλαδή στην πελιοψηφία των μελών του καθού. Συνήθως, 

ετοποθετείτο κάλπη στα γραφεία της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ε.ΥΔ.Α.Π.  

τα οποία βρίσκονται επί της οδού Αθηνάς αρ. 58, δηλαδή  στο ίδιο κτήριο με 

την Υγειονομική Υπηρεσία  και πολύ κοντά στο μετρό της Ομόνοιας  αλλά 

και στα γραφεία  του Συλλόγου Συνταξιούχων. Σημειωτέον ότι τα γραφεία 

της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ε.ΥΔ.Α.Π. προσφέρονται ως κατάλληλος 

τόπος διεξαγωγής των αρχαιρεσιών τόσο για τους συνταξιούχους όσο και 

για τους εργαζόμενους.  

  Μάλιστα, επειδή ως Σύλλογος Συνταξιούχων είχαμε πληροφορίες 

ότι θα επιδιωχθεί από ορισμένους η παρεμπόδιση της ψήφου των 

συνταξιούχων μελών μας, εγκαίρως και ήδη από την 21.11.2019 καταθέσαμε 

προς τη εφορευτική επιτροπή αίτησή μας, διά της οποίας ζητούσαμε να 

τοποθετηθεί κάλπη  στον χώρο της ΟΜΕ Ε.ΥΔ.Α.Π. όπως κατά πάγια 

πρακτική γινόταν μέχρι σήμερα.  

                    Επιπλέον, ζητούσαμε οι αρχαιρεσίες να διεξαχθούν σε δύο (2) 

ημέρες και όχι σε μία, ώστε οι συνταξιούχοι που δεν έχουν ευκολία 

αυτόνομης μετακίνησης να μπορούν να επιλέξουν μία από τις δύο για να 

ψηφίσουν. Σημειώνεται ότι σε όλες τις προηγούμενες αρχαιρεσίες τα 

ανωτέρω ήταν ο κανόνας,  όπως π.χ. συνέβη στις αρχαιρεσίες του έτους 

2017. Τότε οι αρχαιρεσίες διενεργήθηκαν σε δύο ημέρες και με  κάλπη στα 

γραφεία της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ε.ΥΔ.Α.Π., οπότε και πράγματι η 

μεγάλη πλειοψηφία των συνταξιούχων άσκησε το δικαιώμα ψήφου της. 

    Δυστυχώς, απεδείχθη ότι η Εφοερευτική Επιτροπή όλως 

καταχρηστικώς, παράνομα και αντισυμβατικά, παρότι είχε προς τούτο 

εγκαίρως προειδοποιηθεί εξέδωσε το πρόγραμμα αρχαιρεσιών που 

αναφέρεται ανωτέρω. Σύμφωνα με αυτό καμία κάλπη δεν  θα 

τοποθετηθεί στους χώρους και σημεία που έχουν εύκολη πρόσβαση οι 

συνταξιούχοι  την ίδια στιγμή που οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν σε 

μία ημέρα. 

  Είναι σε απόλυτη γνώση της Εφορευτικής Επιτροπής ότι είναι 

απολύτως  αδύνατο στη συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων να 
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μετακινηθεί για να ψηφίσει στο Μενίδι, στον Πειραιά, στη Λαοδικείας 9 

(Ζωγράφου)  ή στον Περισσό, “ψάχνοντας” το κτήριο στο οποίο θα έχει 

τοποθετηθεί η κάλπη.   

                    Για τη μετακίνησή τους δε αυτή οι συνταξιούχοι θα πρέπει να 

ταλαιπωρηθούν είτε πληρώνοντας ταξί είτε μέσω αστικών λεωφορείων και 

τρόλευ.   Και όλα τα ανωτέρω  μέσα στα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια  στα 

οποία η κάθε κάλπη θα βρίσκεται στα σημεία που προβλέπει το πρόγραμμα. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι  στη Λαοδικείας, που βρίσκεται στο Δήμο 

Ζωγράφου και είναι το πιο κοντινό σημείο,  η κάλπη θα τοποθετηθεί μόνον 

από τις 10. 30 π.μ. μέχρι τις 2 μ.μ.  

  Είναι απολύτως βέβαιο ότι  η συντριπτική πλειοψηφία των μελών 

– συνταξιούχων θα αποθαρρυνθεί και δεν θα προσέλθει να ψηφίσει.  Με τον 

τρόπο  αυτό είναι επίσης απολύτως βέβαιο ότι θα αλλοιωθεί  το αποτέλεσμα 

τω αρχαιρεσιών  και δεν θα εκφρασθεί ελευθέρως η βούληση του 1/2 και 

πλέον των μελών. Πρόκειται για μεθοδευμένη απόπειρα επίτευξης 

συγκεκριμένου αποτελέσματος, η οποία δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτή από 

το δίκαιο. Σε περίπτωση διενέργειας τέτοιου είδους αρχαιρεσιών – παρά τη 

ρητή και έγκαιρη ενημέρωση της Εφορευτικής Επιτροπής – οποιοδήποτε 

αποτέλεσμά τους θα αμφισβητηθεί  και μετά βεβαιότητας θα  ακυρωθεί. (ΑΚ 

101) 

 

V.  Μη νόμιμη η απόφαση της Εφορευτικής  Επιτροπής σχετικώς με το 

πρόγραμμα  διεξαγωγής των αρχαιρεσιών 

 

   Η Εφορευτική Επιτροπή προκειμένου να  λάβει απόφαση σχετικώς 

με το πρόγραμμα (ώρες διεξαγωγής, αριθμός καλπών, τόπος) συνεδρίασε 

την 21.11.2019. Σε αυτήν τη συνεδρίαση παρέστησαν μόλις τρία από τα 

πέντε εκλεγέντα μέλη της και συγκεκριμένα οι Γεώργιος Δήμτσας, Νικόλαος 

Ζαρναβέλης και Δέσποινα Παραβάλου Ρεϊση.  Κατά τη συνεδρίαση αυτή  το  

μέλος Δέσποινα Παραβάλου Ρεϊση διαφώνησε ρητώς με τη διαφαινόμενη 
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βούληση των υπολοίπων δύο μελών, οι οποίοι εν τέλει έλαβαν μόνοι τους 

την απόφαση για τις ώρες και τόπους τοποθέτησης των καλπών. 

  Το γεγονός αυτό καθιστά την απόφαση της Εφορευτικής 

Επιτροπής άκυρη  και καταχρηστικώς ληφθείσα. Διότι εν τέλει ελήφθη 

απόφαση  χωρίς την παρουσία  και των πέντε μελών της εφορευτικής 

επιτροπής, δηλαδή ελήφθη απόφαση από Εφοερευτική Επιτροπή με 

μειωμένη σύνθεση.  Το γεγονός δε ότι μόνον δύο  μέλη της Εφορευτικής 

αποφάσισαν σχετικώς με το πρόγραμμα, αποδεικνύει ότι η μειωμένη 

σύνθεση επηρρέασε το τελικό αποτέλεσμα. Διότι αν ήταν παρόντα και τα 

υπόλοιπα τρία μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής το αποτέλεσμα θα ήταν 

διαφορετικό.  

  Τα ανωτέρω σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ήταν απολύτως 

εφικτό να κληθούν τηλεφωνικώς να παραστούν ή να μετατεθεί η 

συνεδρίαση της Εφορευτικής Επιτροπής για μερικές ώρες αργότερα ώστε να 

προσέλθουν και τα υπόλοιπα μέλη  και επιπλέον ενόψει της εκπεφρασμένης  

“ένστασης” του Συλλόγου Συνταξιούχων αλλά και της διαφωνίας ενός 

παρόντος μέλους, αποδεικνύουν ότι η εν λόγω  απόφαση ελήφθη βιαστικά 

και με μόνο στόχο τη  μεθόδευση του αποτελέσματος, χωρίς να επιδιωχθεί 

να εκφρασθεί η απόψη των υπολοίπων μελών, παρά το γεγονός ότι αυτό 

ήταν απολύτως εφικτό χρονικά.  

 

VI. Κατεπείγων και επικείμενος κίνδυνος – Ανάγκη λήψης 

ασφαλιστικών μέτρων 

 

  Από  όσα έχουν μέχρι αυτού του σημείου εκτεθεί αποδεικνύεται ο  

καταχρηστική  και παράνομη φύση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης 

του καθού  οι οποίες είναι απολύτως άκυρες  ως  παραβιάζουσες ευθέως τις 

διατάξεις τόσο του Καταστατικού όσο και του Νόμου (άρ. 29 παρ. 3 

Καταστατικού, άρ. 5 παρ. 8 Ν. 1667/1986). 

   Η Γενική Συνέλευση η  αποφάσισε ακύρως τη διενέργεια εκλογών 

και την Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής αφού συνεκλήθη μη νόμιμα, από 
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Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου είχε λήξει η θητεία. Μόνη οδός 

νομιμότητας τέτοιας διενέργειας αρχαιρεσιών καθίσταταται πλέον η 

σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μετά από διορισμό προσωρινής διοίκησης 

(ΑΚ 69). 

  Οι δε αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής σχετικά με την 

διεξαγωγή και το πρόγραμμα των αρχαιρεσιών, όπως αυτές αποτυπώνονται 

στα έγγραφα και ανακοινώσεις της, οι πράξεις και παραλείψεις της (μη 

ορισμός δικηγόρων,   μη ορισμός τοπικών εφορευτικών επιτροπών, εκλογές 

σε μία ημέρα με πολλές κάλπες χωρίς την παρουσία εφορευτικής επιτροπής 

σε κάθε μία από αυτές, παρεμπόδιση του δικαιώματος ψήφου της 

πλειοψηφίας των μελών κ.τ.λ.) κατά πλήρη παραβίαση των διατάξεων του 

Καταστατικού και του Νόμου,  είναι απολύτως άκυρες.   

  Λόγω της απόλυτης αντίθεσής τους  στο Νόμο και το Καταστατικό 

και της απόλυτης ακυρότητάς τους σχεδόν σε όλα τα «πεδία» ακυροτήτων  

μιας Γενικής Συνέλευσης (σύγκληση, διαδικασία, πρόγραμμα, ψηφοφορία 

κ.τ.λ.)  πιθανολογείται η μετά βεβαιότητος ακύρωσή τους  μετά από άσκηση 

αγωγής αν και εφόσον εκτελεσθούν, δηλαδή αν λάβουν χώρα αρχαιρεσίες 

την 27.11.2019 σύμφωνα με αυτές. 

  Ομοίως άκυρες και προσβλητέες φυσικά θα είναι και οι ίδιες οι 

αρχαιρεσίες  οι οποίες  σχεδιάζεται να λάβουν χώρα την 27.11.2019, αφού – 

πέραν  του ότι θα έχουν στηριχθεί  στις ως άνω άκυρες αποφάσεις – οι ίδιες 

οι αρχαιρεσίες  αυτές καθ’αυτές θα είναι  άκυρες, ως απόφαση Γενικής 

Συνέλευσης  για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Τα δε αποτελέσματα των 

αρχαιρεσιών αμέσως θα προσβληθούν ως άκυρα από τον έχοντα έννομο 

συμφέρον. 

  Υφίσταται, δηλαδή, άμεσος και επικείμενος κίνδυνος  

α) Να διεξαχθούν απολύτως άκυρες ή ακυρώσιμες αρχαιρεσίες την 

27.11.2019 οι οποίες θα εξαγάγουν άκυρα αποτελέσματα, τα δε 

αναδειχθησόμενα από αυτές όργανα (Διοικητικό Συμβούλιο, Εποπτικό 

Συμβούλιο) θα είναι ομοίως άκυρα. Μέχρι της ακυρώσεως τους, όλες οι 

αποφάσεις τις οποίες θα λάβουν θα παράγουν έννομα αποτελέσματα με 
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δυσμενείς συνέπειες για τον συνεταιρισμό ο οποίος διαχειρίζεται δικά μας 

χρήματα και εμάς ως συνεταίρους μέλη του. 

 

β) Να μην εκφρασθεί και ψηφίσει στις αρχαιρεσίες το 50% και πλέον των 

εγεγραμμένων μελών, δηλαδή οι 1.700 συνταξιούχοι μέλη του 

συνεταιρισμού, με άμεσο αποτέλεσμα την αλλοίωση του αποτελέσματος και 

τη μη δημοκρατική αποτύπωση της βούλησης των συνεταίρων. 

 

γ) Να  εκλεγούν πρόσωπα αντί ημών που επιθυμούμε να είμαστε υποψήφιοι 

στις αρχαιρεσίες, λόγω των  ακυροτήτων που αναφέρονται στην παρούσα, 

ιδίως ως προς τη μη διασφάλιση της μυστικότητας της ψήφου και του 

ελέγχου των ψηφιζόντων,  διά της απουσίας δικηγόρου και εφοερευικών 

επιτροπών. 

 

δ) Οι απολύτως άκυρες αρχαιρεσίες που σχεδιάζονται αν και εφόσον 

διενεργηθούν θα έχουν ως άμεσο αποτέλεσμα τις καθημερινές και  

μακρόχρονες έριδες και προστριβές μεταξύ των μελών και συνεταίρων, τις 

διαφωνίες τους  σχετικά με την πορεία του συνεταιρισμού και οπωσδήποτε 

τις δικαστικές μεταξύ τους διαμάχες. 

 

ε) Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω είναι η ύπαρξη κινδύνου για την ίδια τη 

διαχείριση των οικονομικών θεμάτων του συνεταιρισμού δηλαδή του ίδιου 

το σκοπού του, ο οποίος θα καταστεί ανενεργός μέχρι την τελική δικαστική 

επίλυση του ζητήματος της νόμιμης διοίκησής του.   

  

 

Επειδή η από 19.11.2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία 

αποφασίσθηκε η διενέργεια αρχαιρεσιών και εκλέχθηκε Εφορευτική 

Επιτροπή και οι από 19.11.2019 και 22.11.2019 αποφάσεις της Εφορευτικής 

Επιτροπής  του καθού  οι σχετικές με το πρόγραμμα και τη διαδικασία των 
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αρχαιρεσιών είναι ελαττωματικές, καταχρηστικές, άκυρες άλλως 

ακυρώσιμες. 

 

Επειδή για τους ίδιους λόγους οι αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης που 

πρόκειται να λάβει χώρα στις 27.11.2019 και συγκεκριμένα οι αρχαιρεσίες 

για την ανάδειξη αιρετών οργάνων Διοίκησης και Εποπτικού Συμβουλίου, ως 

αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης  θα είναι άκυρες ή ακυρώσιμες, όπως επίσης 

θα είναι άκυρη η ανάδειξη των οργάνων της Διοίκησης, ενώ οι περαιτέρω 

αποφάσεις του αιρετού Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου 

θα είναι ομοίως άκυρες ως προερχόμενες από  άκυρες αρχαιρεσίες. 

 

 

Επειδή αν λάβουν χώρα αρχαιρεσίες την 27.11.2019 με βάση τις 

αναφερόμενες άκυρες και ακυρώσιμες αποφάσεις τςη Γενικής Συνέλευσης 

και Εφορευτικής Επιτροπής του καθού  υφίσταται άμεσος και επικείμενος 

κίνδυνος, στην πραγματικότητα είναι απολύτως βέβαιο ότι  αυτές να 

διεξαχθούν κατά πλήρη παραβίαση του Καταστατικού και του Νόμου άνευ 

οποιασδήποτε διασφάλισης της μυστικότητας της ψήφου και του 

ανόθευτου των εκλογών. 

 

Επειδή οι αρχαιρεσίες της 27.11.2019 που θα λάβουν χώρα με τον στο 

ιστορικό περιγραφόμενο τρόπο θα είναι οι ίδιες αυτοτελώς προσβλητέες επί 

ακυρώσει, ως αποφάσεις άκυρης Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματά 

τους ακυρωτέα. 

  

Eπειδή υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων  είτε με 

τη μορφή της αναστολής εκτέλεσης (ΑΚ 102) της από 19.11.2019 απόφασης 

της Γενικής Συνέλευσης με την οποία αποφασίσθηκε η διενέργεια 

αρχαιρεσιών και εκλέχθηκε Εφορευτική Επιτροπή και των από 19.11.2019 

και 22.11.2019 αποφάσεων της Εφορευτικής Επιτροπής  του καθού των 

σχετικών με το πρόγραμμα και τη διαδικασία των αρχαιρεσιών της 
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27.11.2019 είτε/και με τη μορφή της ρύθμισης κατάστασης (ΚΠολΔ 731, 

732) γιατί αν εκτελεσθούν αυτές και  λάβουν χώρα οι εν λόγω αρχαιρεσίες, 

θα είναι άκυρες και θα προσβληθούν ενώπιον των Δικαστηρίων,  θα 

εκλεγούν πρόσωπα ακατάλληλα και μη εκφράζοντα τη βούληση των μελών, 

τα ίδια δε πρόσωπα θα λάβουν άκυρες αποφάσεις οι οποίες θα πρέπει να 

προσβληθούν ενώπιον των Δικαστηρίων, μέχρι δε την προσβολή τους θα 

παράγουν έννομα αποτελέσματα με πιθανολογούμενες σοβαρότατες 

επιπτώσεις στο καθού το οποίο διαχειρίζεται τα χρήματά μας, αλλά και 

σ’έμάς τους ίδιους 

 

Επειδή έχουμε άμεσο και ενεστώς έννομο συμφέρον  στην  κατάθεση της 

παρούσας ως μέλη – συνεταίροι οικονομικώς εντάξει του καθού αλλά και 

υπό την ιδιότητά μας ως υποψηφίων στις  αρχαιρεσίες. 

 

Επειδή το 4o εξ ημών έχω άμεσο και ενεστώς έννομο συμφέρον προς 

προάσπιση των δικαιωμάτων των μελών μου σύμφωνα με το Καταστατικό 

μου 

 

Επειδή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και Εφορευτικής Επιτροπής 

ουδέποτε αποδεχθήκαμε. 

 

Επειδή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης προσβάλλονται επί εκυρώσει 

εντός  1 μηνός από τη λήψη τους (άρ. 28 Καταστατικού, άρ. 5 παρ. 8 Ν. 

1667/1986), διάστημα το οποίο δεν έχει παρέλθει. 

 

Επειδή η Εφορευτική Επιτροπή αποτελεί όργανο του νομικού προσώπου με 

περιορισμένο χρονικό ορίζοντα και σκοπό, είναι απολύτως συνδεδεμένη με 

τη Γενική Συνέλευση οι δε αποφάσεις της συμπροσβάλλονται με αυτές ως  

της Γενικής Συνέλευσης  - ως τμήμα αυτών – με ευθεία εφαρμογή της 

διάταξης του άρ. 101 ΑΚ. 
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Επειδή σύμφωνα με άρ. 102 ΑΚ νομιμοποιούμεθα να ζητήσουμε την 

αναστολή εκτέλεσης των ως άνω αναφερομένων αποφάσεων της Γενικής 

Συνέλευσης και Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια αρχαιρεσιών. 

 

Επειδή  σύμφωνα με το άρ. 731, 732 ΚΠολΔ το δικαστήριο δικαιούται να 

διατάξει ως ασφαλιστικό μέτρο την ενέργεια, παράλειψη ή ανοχή ορισμένης 

πράξης από εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση καθώς και κάθε 

μέτρο που κατά τις περιστάσεις είναι κατά την κρίση του πρόσφορο για την 

εξασφάλιση ή διατήρηση του δικαιώματος ή τη ρύθμιση κατάστασης. 

 

Επειδή πρέπει να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα ώστε να ρυθμισθεί η 

κατάσταση, διότι προκειμένου να λάβουν χώρα νόμιμα αρχαιρεσίες  στον 

καθού συνεταιρισμό απαιτείται να προηγηθεί α) διορισμός προσωρινής 

διοίκησης (ΑΚ 69), β) νόμιμη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης προς εκλογή 

Εφορευτικής Επιτροπής, γ) εκλογή τοπικών εφορευτικών επιτροπών, δ) 

διορισμός δικηγόρου από το Δικηγορικό Σύλλογο και ε) η εν γένει τήρηση 

των διατάξεων του Καταστατικού και του Νόμου, προϋποθέσεις οι οποίες εν 

προκειμένω δεν πληρούνται 

 

Επειδή για όλους τους ανωτέρω υφίσταται άμεσος και επικίνδυνος κίνδυνος 

για τη ρύθμιση της κατάστασης 

 

Eπειδή ενόψει των ανωτέρω πιθανολογείται η ακυρότητα της 

προσβαλλομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για τη διενέργεια 

αρχαιρεσιών αλλά και των σχετικών αποφάσεων της Εφορευτικής 

Επιτροπής τις σχετικές με το πρόγραμμα αυτών αλλά και η ακυρότητα των 

αρχαιρεσιών που πρόκειται να λάβουν χώρα στις 27.11.2019. 

 

Επειδή αν το δικαστήριο κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη, έχει το δικαίωμα, μόλις 

κατατεθεί η αίτηση και ώσπου να εκδοθεί η απόφαση του, να εκδώσει και 

αυτεπαγγέλτως προσωρινή διαταγή, που καταχωρίζεται κάτω από την 
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αίτηση ή στα πρακτικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν έως την 

έκδοση της απόφασης του για την εξασφάλιση ή τη διατήρηση του 

δικαιώματος ή τη ρύθμιση της κατάστασης (ΚΠολΔ 691α) 

 

Επειδή το Δικαστήριο Σας είναι καθ’ύλη και κατά τόπο αρμόδιο  (άρ. 17 παρ. 

4, 683 επ. ΚΠολΔ). 

 

Επειδή τα ανωτέρω είναι νόμιμα, βάσιμα και αληθή 

 

                                            Για τους λόγους αυτούς 

           (και με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας) 

 

Zητούμε: 1) Nα γίνει δεκτή η παρούσα ως νόμιμη και βάσιμη. 

2) Nα ληφθούν τα αιτούμενα ασφαλιστικά μέτρα και/ή οποιοδήποτε 

ασφαλιστικό   μέτρο κρίνει πρόσφορο το Δικαστήριό Σας για την εξασφάλιση και 

διατήρηση των δικαιωμάτων μας. 

3) Nα ανασταλεί κατ’ άρθρο 102 ΑΚ προσωρινά η εκτέλεση της από 11.11.2019 

απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του καθού για διενέργεια αρχαιρεσιών και 

εκλογής Εφορευτικής Επιτροπής μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της 

κύριας αγωγής μας περί ακύρωσης της ως άνω απόφασης. 

4) Να ανασταλεί κατ’ άρθρο 102 ΑΚ προσωρινά η εκτέλεση των από 19.11.2019 

και 22.11.2019 αποφάσεων της Εφορευτικής Επιτροπής του καθού, των 

σχετικών με τη χρόνο και διαδικασία διενέργειας των αρχαιρεσιών του καθού  

μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κύριας αγωγής μας περί 

ακύρωσης των ως άνω αποφάσεων. 

5) Να υποχρεωθεί το καθού (άρ. 731, 732 ΚΠολΔ) και τα Καταστατικά όργανα 

διοίκησης αυτού (Γεν. Συνέλευση και Εφορευτική Επιτροπή, Διοικητικό 

Συμβούλιο, Εποπτικό Συμβούλιο) να απέχουν προσωρινώς από οποιαδήποτε 

ενέργεια, πράξη ή παράλειψη σχετιζόμενη  με τη  σύγκληση ή  διενέργεια Γενικής 

Συνέλευσης με θέμα τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη αιρετών 

οργάνων του καθού.     
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6) Nα μας χορηγηθεί προσωρινή διαταγή λόγω του άμεσου και επικειμένου 

κινδύνου σύμφωνα με την οποία θα απαγορεύεται και/ή/άλλως αναστέλλεται η 

από το καθού διενέργεια  Γενικής Συνέλευσης και αρχαιρεσιών   την 27.11.2019 

και σε κάθε άλλη ημερομηνία  με βάση τις ως άνω αναφερόμενες αποφάσεις, 

μέχρι την έκδοση απόφασης επί της παρούσας αίτησης.     

7) Να διαταχθεί κάθε άλλο πρόσφορο μέτρο 

8) Nα καταδικασθεί το καθού στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη. 

 

 Aθήνα, 25  Νοεμβρίου 2019 

 O πληρεξούσιος δικηγόρος 

 
 

 

 

  

 

      

 

  

   

  

 

 

 

   


