
 

 

 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ», εδρεύουσας στο Μαρούσι Αττικής, οδός 

Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 37, ΤΚ 15180, όπως νόμιμα εκπροσωπείται. 

 

ΠΡΟΣ 

Την ομοσπονδία με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ», εδρεύουσα στο Μαρούσι Αττικής, 

οδός Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 37, ΤΚ 15180, όπως νόμιμα εκπροσωπείται. 

********************* 

 

Με έκπληξη αναγνώσαμε την από 19-04-2017 εξώδικη δήλωσή σας και 

τις εκεί αναλήθειες αναφορικά με την δήθεν ακυρότητα της από 06-04-2017 

απόφασης περί αποχώρησης από την ομοσπονδία σας.  

Όπως καλά γνωρίζετε, η συμμετοχή ή μη ενός συνδικαλιστικού 

σωματείου σε υπερκείμενη οργάνωση συνιστά νομοθετικά κατοχυρωμένο 

δικαίωμά και όχι υποχρέωση του σωματείου, το οποίο είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένο με την συνδικαλιστική ελευθερία των μελών και την επιδίωξη 

των σκοπών του. ‘Ετσι, το συγκεκριμένο δικαίωμα ασκείται από το κάθε 

σωματείο ανεξάρτητα από το αν προβλέπεται στο καταστατικό του, καθώς 

πρόκειται για θεμελιώδη συνδικαλιστική ελευθερία του. 

Ο Σύλλογός μας συμμετείχε μέχρι πρότινος στην ομοσπονδία σας, 

αξιοποιώντας την σχετική δυνατότητα που του παρέχει ο νομοθέτης 

(ν.1264/1982). Περαιτέρω, η αναφορά της γενικής αυτής δυνατότητας στο 

άρθρο 3 του καταστατικού μας, εντάσσεται στην απλή ενδεικτική απαρίθμηση 

στο άρθρο των νόμιμων μέσων που ο σύλλογός μας μπορεί να μετέλθει και 

των εν γένει δικαιωμάτων που διαθέτει προς επίτευξη των σκοπών του. Σε 

καμία περίπτωση λοιπόν, δεν συνιστά καταστατική υποχρέωσή μας να 

συμμετέχουμε συγκεκριμένα στην ομοσπονδία σας. ‘Αλλωστε, στην ίδια Γενική 

Συνέλευση ελήφθη απόφαση και για συμμετοχή μας σε νέα δευτεροβάθμια 

συνδικαλιστική οργάνωση. Επομένως, οι όποιες διαφορετικές αναγνώσεις του 

καταστατικού μας αποτελούν δικές σας «δημιουργικές ερμηνείες» και μόνον.  



 

Επειδή η από 06-04-2017 Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου 

μας αποφάσισε με νόμιμη πλειοψηφία την αποχώρησή μας από την 

ομοσπονδία σας και τη συμμετοχή σε νέα δευτεροβάθμια οργάνωση. 

Επειδή η απόφαση του Συλλόγου μας είναι ειλημμένη και η βούλησή 

του σαφώς εκπεφρασμένη ήδη από τις 06-04-2017. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Και με την ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, 

 

                                ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ 

‘Ότι έχει ήδη λάβει χώρα από 06-04-2017 η απόφαση προς αποχώρηση 

από την ομοσπονδία σας, όπως αυτή ελήφθη στην Γενική μας Συνέλευση. 

 

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ 

Να σεβαστείτε την νόμιμα ειλημμένη απόφαση του ανωτάτου οργάνου 

του Συλλόγου μας. 

Να απόσχετε από δικαστικές διαμάχες με τις οποίες το μόνο που θα 

επιτύχετε θα είναι να διακυβεύσετε την συνεργασία μας και να τορπιλίσετε τις 

κοινές μας διεκδικήσεις. 

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς την ομοσπονδία με 

την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ», εδρεύουσα στο 

Μαρούσι Αττικής, οδός Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 37, ΤΚ 15180, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, προς γνώση 

της και για τις έννομες συνέπειες, αντιγράφων ολόκληρη αυτή στην οικεία έκθεση επιδόσεως. 

 

Μαρούσι, 20 Απριλίου 2017 

Για την εξωδίκως δηλούσα συνδικαλιστική οργάνωση 

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

    Κωνσταντίνος Κοτζαμπασάκης               Αντωνία  Μητσοτάκη 

 


