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ΕΝΩΠΘΟΝ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΘΟΤ ΣΗ ΕΠΘΚΡΑΣΕΘΑ 

 

ΑΘΣΗΗ 

 

1) Τνπ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΓΙΑ 

ΔΝΩΣΔΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ (Π.Ο.Δ.Σ.Υ.), πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, νδφο 

Αθαδεκίαο αξ. 20 θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα. 

2) Τνπ Βαζηιείνπ Μνπιφπνπινπ, θαηνίθνπ Αζελψλ, νδφο Αθαδεκίαο αξ. 20. 

3) Τνπ Κιέαξρνπ Τζανπζίδε, θαηνίθνπ Αζελψλ, νδφο Αθαδεκίαο αξ. 20. 

4) Τνπ Σηακάηε Νηθνιφπνπινπ, θαηνίθνπ Αζελψλ, νδφο Αθαδεκίαο αξ. 20. 

5) Τεο Αζελάο Moss Σχςα, θαηνίθνπ Αζελψλ, νδφο Αθαδεκίαο αξ. 20. 

6) Τνπ Ισάλλε Πιαρνχξε, θαηνίθνπ Αζελψλ, νδφο Αθαδεκίαο αξ. 20. 

7) Τνπ Βαζηιείνπ Βαζηιφπνπινπ, θαηνίθνπ Αζελψλ, νδφο Αθαδεκίαο αξ. 20. 

 

ΠΕΡΘ ΑΚΤΡΩΕΩ 

 

1) Τεο κε αξηζκφ Φ 10070/24938/1979/30.9.2008 απφθαζεο ηεο Υπνπξγνχ 

Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 

402/30 Σεπηεκβξίνπ 2008, Τεχρνο Υπαιιήισλ εηδηθψλ ζέζεσλ θαη νξγάλσλ 

δηνίθεζεο θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη επξχηεξνπ Γεκνζίνπ Τνκέα.  

2) Κάζε ζπλαθνχο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηνπ Γεκνζίνπ 

 

ΚΑΣΑ 

 

Τνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, φπσο λφκηκα εθπξνζσπείηαη απφ ηελ Υπνπξγφ 

Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο.  

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

 

1) Τν πξψην απφ εκάο αηηνχλ ζσκαηείν, απνηειψ δεπηεξνβάζκηα νξγάλσζε 

δεκνζηνγξάθσλ, πέληε (5) πξσηνβάζκησλ δεκνζηνγξαθηθψλ ελψζεσλ 

(ζσκαηεία) θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ: α) ηελ Έλσζε Σπληαθηψλ Ηκεξεζίσλ 
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Δθεκεξίδσλ Αζελψλ (Δ.Σ.Η.Δ.Α.) β) ηελ Έλσζε Σπληαθηψλ Ηκεξεζίσλ 

Δθεκεξίδσλ Μαθεδνλίαο – Θξάθεο (Δ.Σ.Η.Δ.Μ.Θ.) γ) ηελ Έλσζε Σπληαθηψλ 

Ηκεξεζίσλ Δθεκεξίδσλ Πεινπνλλήζνπ – Ηπείξνπ θαη Νήζσλ 

(Δ.Σ.Η.Δ.Π.Η.Ν.) δ) ηελ Έλσζε Σπληαθηψλ Ηκεξεζίσλ Δθεκεξίδσλ 

Θεζζαιίαο – Σηεξεάο θαη Δπβνίαο (Δ.Σ.Η.Δ.Θ.Σ..Δ.) θαη ε) ηελ Έλσζε 

Σπληαθηψλ Πεξηνδηθνχ Τχπνπ (Δ.Σ.Π.Τ). Τν θαηαζηαηηθφ κνπ ηζρχεη φπσο 

έρεη εγθξηζεί κε ηελ κε αξηζκφ 4498/1994 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο 

Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ θαη έρεη θαηαρσξεζεί λφκηκα ζηα βηβιία Σσκαηείσλ 

ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ κε αχμνληα αξηζκφ 19771 θαη εηδηθφ 4805. Βαζηθφο 

ζθνπφο ηεο δξάζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο κνπ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ 

εγθξηζέληνο σο άλσ θαηαζηαηηθνχ κνπ, απνηειεί «Ο ζπληνληζκόο ηεο δξάζεο 

ησλ Δλώζεσλ Σπληαθηώλ – κειώλ ηεο Οκνζπνλδίαο, γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ 

επαγγεικαηηθώλ, νηθνλνκηθώλ, αζθαιηζηηθώλ, θνηλσληθώλ, πλεπκαηηθώλ θαη 

εζηθώλ ζπκθεξόλησλ ησλ κειώλ ηνπο θαη ησλ επαγγεικαηηώλ δεκνζηνγξάθσλ 

όιεο ηεο ρώξαο, κέζα ζε πλεύκα αιιειεγγύεο θαη ζπλαδέιθσζεο … ε 

αιιειεγγύε θαη ζπλεξγαζία κε άιιεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο εξγαδνκέλσλ 

ζηνλ Τύπν θαη ηα Μ.Μ.Δ. θαη γεληθόηεξα ησλ εξγαδνκέλσλ …», ελψ κέζα γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ θαηαζηαηηθψλ κνπ ζθνπψλ απνηεινχλ – κεηαμχ άιισλ – ε 

«ππνγξαθή θαη παξαθνινύζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ 

εξγαζίαο πνπ ππνγξάθεη ε Οκνζπνλδία ή νη Δλώζεηο – κέιε ηεο θαζώο θαη ησλ 

δηαηηεηηθώλ θαη ππνπξγηθώλ απνθάζεσλ θαη γεληθόηεξα ηελ εθαξκνγή θαη ηε 

βειηίσζε ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο … ρξεζηκνπνίεζε θάζε άιινπ λόκηκνπ, 

εζηθνύ θαη πξόζθνξνπ κέζνπ, πνπ πξνζηδηάδεη ζην ραξαθηήξα ηεο 

Οκνζπνλδίαο» (άξζξν 3).  

2) Με ην λ. 3655/2008 «Γηνηθεηηθή θαη Οξγαλσηηθή Μεηαξξύζκηζε ηνπ 

Σπζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ινηπέο αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο» 

ζπζηάζεθε (ζην Κεθάιαην Γ΄, άξζξα 39 επ.) λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ 

Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Δληαίν Τακείν Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ Μέζσλ 

Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (ΔΤΑΠ – ΜΜΔ)», ηνλ νπνίν ζπγθξνηνχλ πέληε θιάδνη 

αζθάιηζεο, εκεξνκελία δε έλαξμεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξίζηεθε ε 1
ε
 ηνπ 

έθηνπ κήλα κεηά ην κήλα δεκνζίεπζεο ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ (ήηνη ε 1.10.2008). 



 3 

Σχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ σο άλσ λφκνπ, ζηνλ θιάδν 

θχξηαο ζχληαμεο ηνπ Τακείνπ απηνχ εληάρζεθαλ «… α) Ο Γεληθόο 

Λνγαξηαζκόο ηνπ Τακείνπ Σπληάμεσλ Πξνζσπηθνύ Δθεκεξίδσλ Αζελώλ θαη 

Θεζζαινλίθεο (ΤΣΠΔΑΘ), σο Τνκέαο Σύληαμεο Πξνζσπηθνύ Ηκεξεζίσλ 

Δθεκεξίδσλ Αζελώλ θαη Θεζζαινλίθεο (ΤΣΠΔΑΘ), β) ν Κιάδνο Κύξηαο 

Αζθάιηζεο Ιδηνθηεηώλ Ηκεξεζίσλ Δθεκεξίδσλ Αζελώλ θαη Θεζζαινλίθεο ηνπ 

ΤΣΠΔΑΘ, σο Τνκέαο Αζθάιηζεο Ιδηνθηεηώλ Ηκεξεζίσλ Δθεκεξίδσλ Αζελώλ 

θαη Θεζζαινλίθεο, γ) ν θιάδνο θύξηαο αζθάιηζεο ηνπ Τακείνπ Αζθαιίζεσο 

Ιδηνθηεηώλ, Σπληαθηώλ θαη Υπαιιήισλ Τύπνπ (ΤΑΙΣΥΤ), σο Τνκέαο Αζθάιηζεο 

Ιδηνθηεηώλ, Σπληαθηώλ θαη Υπαιιήισλ Τύπνπ (ΤΑΙΣΥΤ), δ) ν Κιάδνο Κύξηαο 

Αζθάιηζεο Αληαπνθξηηώλ Ξέλνπ Τύπνπ ηνπ ΤΑΙΣΥΤ, σο Τνκέαο Αζθάιηζεο 

Αληαπνθξηηώλ Ξέλνπ Τύπνπ, ε) ν Κιάδνο Κύξηαο Αζθάιηζεο 

Φσηνεηδεζενγξάθσλ θαη Δηθνλνιεπηώλ Δπηθαίξσλ Τειεόξαζεο ηνπ ΤΑΙΣΥΤ, 

σο Τνκέαο Αζθάιηζεο Φσηνεηδεζενγξάθσλ θαη Δηθνλνιεπηώλ Δπηθαίξσλ 

Τειεόξαζεο, ζη) ν Κιάδνο Κύξηαο Σύληαμεο ηνπ Τακείνπ Σπληάμεσλ 

Δθεκεξηδνπσιώλ θαη Υπαιιήισλ Πξαθηνξείσλ (ΤΣΔΥΠΑ), σο Τνκέαο 

Σύληαμεο Δθεκεξηδνπσιώλ θαη Υπαιιήισλ Πξαθηνξείσλ Αζελώλ (ΤΣΔΥΠΑ), 

δ) ν Κιάδνο Κύξηαο Σύληαμεο ηνπ Τακείνπ Σπληάμεσλ Δθεκεξηδνπσιώλ θαη 

Υπαιιήισλ Πξαθηνξείσλ Θεζζαινλίθεο (ΤΣΔΥΠΘ), σο Τνκέαο Σύληαμεο 

Δθεκεξηδνπσιώλ θαη Υπαιιήισλ Πξαθηνξείσλ Θεζζαινλίθεο (ΤΣΔΥΠΘ) θαη 

ε) ν Κιάδνο Σπληάμεσλ Τερληθώλ Τύπνπ θαη ρνξεγήζεσο Δηδηθνύ Δπηδόκαηνο 

Αιιαγήο Τερλνινγίαο ηνπ Τακείνπ Αζθαιίζεσο Τερληθώλ Τύπνπ Αζελώλ 

(ΤΑΤΤΑ) σο Τνκέαο Αζθάιηζεο Τερληθώλ Τύπνπ Αζελώλ θαη Θεζζαινλίθεο 

(ΤΑΤΤΑΘ)». Πεξαηηέξσ, κε ην άξζξν 44 νξίζηεθε ε ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ ηνπ ελ ιφγσ Τακείνπ ελψ κε ηελ παξάγξαθν 6 ηεο ελ ιφγσ 

δηάηαμεο εμνπζηνδνηείηαη ε Υπνπξγφο Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο λα πξνβεί ζην δηνξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ.  

3) Οη ππ’ αξηζκφλ 2 – 7 αηηνχληεο είκαζηε εθιεγκέλα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ ηνπ αηηνχληνο ζσκαηείνπ θαη έσο ηελ 30.9.2008 ππαγφκαζηαλ, σο 

πξνο ηελ θχξηα αζθάιηζε, νη κελ πέκπηνο θαη έβδνκε απφ εκάο ζην Τακείν 

Αζθαιίζεσο Ιδηνθηεηψλ, Σπληαθηψλ θαη Υπαιιήισλ Τχπνπ (ΤΑΙΣΥΤ), νη δε 
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ινηπνί ζην Τακείν Σπληάμεσλ Πξνζσπηθνχ Δθεκεξίδσλ Αζελψλ θαη 

Θεζζαινλίθεο (ΤΣΠΔΑΘ).  

4) Με ηελ πξνζβαιιφκελε ππνπξγηθή απφθαζε, ε νπνία εθδφζεθε θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 44 παξ. 6 ηνπ λ. 3655/2008, πξνζδηνξίζηεθαλ ηα 

κέιε πνπ ζπγθξνηνχλ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ ΔΤΑΠ – ΜΜΔ, πιελ 

φκσο ηα πξφζσπα πνπ δηνξίζηεθαλ δελ έρνπλ ηηο ηηζέκελεο ζηελ ελ ιφγσ 

λνκνζεηηθή δηάηαμε ηδηφηεηεο, κε απνηέιεζκα ε ελ ιφγσ απφθαζε λα 

θαζίζηαηαη αθπξσηέα, ιφγσ παξάβαζεο λφκνπ, φπσο εθηελψο αλαθέξνπκε 

θαησηέξσ.  

5) Λφγσ ηεο αθπξφηεηαο ηεο πξνζβαιιφκελεο ππνπξγηθήο απφθαζεο, ην 

Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ ΔΤΑΠ – ΜΜΔ δελ έρεη λφκηκα ζπγθξνηεζεί θαη σο 

εθ ηνχηνπ νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλεη θαη νη νπνίεο αθνξνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο 

ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο αζθαιίζεψο καο, πάζρνπλ αθπξφηεηαο. Καζίζηαηαη 

σο εθ ηνχηνπ πξνθαλέο ην έλλνκν ζπκθέξνλ καο πξνο άζθεζε ηεο ππφ θξίζε 

αηηήζεσο.  

 

ΛΟΓΟ ΑΚΤΡΩΗ 

 

Τν άξζξν 44 παξ. 1 ηνπ λ. 3655/2008, ππφ ηνλ ηίηιν «Σύλζεζε 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ» νξίδεη ζπγθεθξηκέλα: «Τν Δληαίν Τακείν Αζθάιηζεο 

Πξνζσπηθνύ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο δηνηθείηαη από δεθαηξηακειέο (13) 

Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην πνπ απνηειείηαη από: α) Τνλ Πξόεδξν, κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ.  

β) Έμη (6) εθπξνζώπνπο ησλ αζθαιηζκέλσλ, πνπ πξνηείλνληαη δύν (2) από ηηο 

νηθείεο νξγαλώζεηο ηνπ Τνκέα Σπληάμεσλ Πξνζσπηθνύ Δθεκεξίδσλ Αζελώλ - 

Θεζζαινλίθεο, έλαο (1) από ηηο νηθείεο νξγαλώζεηο ηνπ Τνκέα Σπληάμεσλ 

Δθεκεξηδνπσιώλ θαη Υπαιιήισλ Πξαθηνξείσλ Αζελώλ, έλαο (1) από ηηο 

νηθείεο νξγαλώζεηο ηνπ Τνκέα Αζθάιηζεο Τερληθώλ Τύπνπ Αζελώλ θαη δύν (2) 

από ηηο νηθείεο νξγαλώζεηο ηνπ Τνκέα Αζθάιηζεο Ιδηνθηεηώλ, Σπληαθηώλ θαη 

Υπαιιήισλ Τύπνπ, κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο.  
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γ) Τξεηο (3) εθπξνζώπνπο ησλ εξγνδνηώλ, πνπ πξνηείλνληαη από ηηο νηθείεο 

νξγαλώζεηο, κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο.  

δ) Έλαλ (1) εθπξόζσπν ησλ ζπληαμηνύρσλ, πνπ πξνηείλεηαη από ηηο νηθείεο 

νξγαλώζεηο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.  

ε) Έλαλ (1) ππάιιειν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ ηνπ 

Υπνπξγείνπ Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Πξντζηάκελν 

Γηεύζπλζεο ή Τκήκαηνο θαη ειιείςεη απηώλ ππάιιειν ΠΔ θαηεγνξίαο κε 

ηνπιάρηζηνλ δεθαπεληαεηή ππεξεζία θαη Α΄ βαζκό, ν νπνίνο επηιέγεηαη από ην 

Β΄ θιηκάθην ηνπ Σπκβνπιίνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

ζη) Έλαλ (1) εηδηθό επηζηήκνλα κε πξνζόληα αλάινγα ηνπ Πξνέδξνπ, κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ», ελψ πεξαηηέξσ ζηελ παξ. 6 πξνβιέπεηαη φηη: «Ο Πξόεδξνο, 

ν Κπβεξλεηηθόο Δπίηξνπνο θαη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, κε 

ηζάξηζκνπο αλαπιεξσηέο, δηνξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Απαζρόιεζεο 

θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο πνπ δεκνζηεύεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο, κε ηξηεηή ζεηεία θαη δελ επηηξέπεηαη ε εθινγή ή ν δηνξηζκόο ηνπο 

γηα πεξηζζόηεξεο από ηξεηο ζπλερείο ζεηείεο».  

Με ηελ ελ ιφγσ δηάηαμε νξίδεηαη φηη ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ 

λεντδξπζέληνο Τακείνπ, απνηειείηαη απφ εθπξνζψπνπο ησλ αζθαιηζκέλσλ, 

ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ, έλαλ εθπξφζσπν ηεο ΓΓΚΑ θαη έλαλ 

εηδηθφ επηζηήκνλα. Λφγσ ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηίζεληαη νη ελ ιφγσ 

θαηεγνξίεο, θαη’ αληηπαξαβνιή, αβίαζηα πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα γηα ηνλ 

εξκελεπηή ηνπ δηθαίνπ, φηη πξφθεηηαη γηα δηαθξηηέο νκάδεο θαη φηη θαηά 

ζπλέπεηα, πξφζσπν πνπ θέξεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ εξγνδφηε ή ηνπ ζπληαμηνχρνπ 

δελ δχλαηαη λα δηνξηζηεί κέινο, σο εθπξφζσπνο ησλ αζθαιηζκέλσλ. Ο 

λνκνζέηεο θαηά ηελ εμεηδίθεπζε ησλ ηδηνηήησλ θαη ησλ ηδηαίηεξσλ πξνζφλησλ 

πνπ ζέιεζε λα θέξνπλ φζνη δηνξηζηνχλ κέιε ηνπ ΓΣ ηνπ ΔΤΑΠ – ΜΜΔ, ξεηά 

απνηχπσζε πφζα άηνκα ζα πξνέξρνληαη απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο, πφζα απφ 

ηνπο εξγνδφηεο θαη πφζα απφ ηελ θαηεγνξία ησλ ζπληαμηνχρσλ, 

απνζθνπψληαο – θαηά ηε ζπλήζε πξαθηηθή – ζε φζν ην δπλαηφ 

αληηπξνζσπεπηηθφηεξε εθπξνζψπεζε ησλ αληίζηνηρσλ νκάδσλ ζηε Γηνίθεζε 

ηνπ ελ ιφγσ θνξέα θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Σπγθξφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
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Σπκβνπιίνπ θαηά ηξφπν πνπ αληηζηξαηεχεηαη ηελ εθπξνζψπεζε απηή, 

πξνζθξνχεη ζην γξάκκα (αιιά θαη ζην ζθνπφ) ηεο ελ ιφγσ λνκνζεηηθήο 

ξχζκηζεο. 

Βάζεη ηεο πξναλαθεξζείζαο δηάηαμεο, εθδφζεθε ε πξνζβαιιφκελε 

ππνπξγηθή απφθαζε, ε νπνία φκσο πάζρεη αθπξφηεηαο, θαζψο ηα πξφζσπα 

πνπ αλαθέξνληαη ζε απηήλ δελ θέξνπλ ηηο ηδηφηεηεο πνπ ξεηψο θαη 

πεξηνξηζηηθψο πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 44 ηνπ λ. 3655/2008. Σπγθεθξηκέλα:  

Α) Σην ππφ ζηνηρείν 2 πεξ. δ ηεο ελ ιφγσ ππνπξγηθήο απφθαζεο δηνξίδεηαη 

κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, σο εθπξφζσπνο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ 

Τνκέα Αζθάιηζεο Ιδηνθηεηψλ, Σπληαθηψλ θαη Υπαιιήισλ Τχπνπ, πξφζσπν (ν 

Κσλζηαληίλνο Καιχβαο) ην νπνίν έρεη ήδε, πνιχ πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηεο ελ 

ιφγσ απφθαζεο, θαηαζηεί ζπληαμηνχρνο ηνπ ΤΑΙΣΥΤ. Β) Τα δχν πξφζσπα 

πνπ αλαθέξνληαη ζην ελ ιφγσ ζηνηρείν (ήηνη ζην 2 πεξ. δ ηεο 

πξνζβαιιφκελεο) σο εθπξφζσπνη ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΤΑΙΣΥΤ (δειαδή νη 

Κσλζηαληίλνο Καιχβαο θαη Γεψξγηνο Πεξπεξίδεο) θέξνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

εξγνδφηε, θαζψο ακθφηεξνη είλαη εθδφηεο. Απνηέιεζκα ηνπ δηνξηζκνχ ησλ ελ 

ιφγσ πξνζψπσλ ζην ΓΣ ηνπ ΔΤΑΠ – ΜΜΔ, είλαη ε ζπγθξφηεζή ηνπ θαηά 

παξάβαζε ησλ φξσλ, πξνυπνζέζεσλ θαη ηδηνηήησλ πνπ ν λνκνζέηεο 

απνηχπσζε ζην άξζξν 44 παξ. 2 ηνπ λ. 3655/2008 θαη σο εθ ηνχηνπ ε 

ππνπξγηθή απφθαζε θαζίζηαηαη αθπξσηέα, ιφγσ παξάβαζεο λφκνπ. 

 Όπσο παγίσο γίλεηαη δεθηφ απφ ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ Σαο,  

ζχκθσλα κε βαζηθή αξρή ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, φηαλ ν λφκνο πξνβιέπεη ηε 

ζπγθξφηεζε ελφο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ηεο Γηνίθεζεο απφ πξφζσπα πνπ έρνπλ 

νξηζκέλε ηδηφηεηα ή απφ εθπξνζψπνπο δηαθφξσλ θνξέσλ ή θαηεγνξηψλ, ε 

πξάμε ζπγθξνηήζεσο ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ειέγρεηαη πάληνηε αθπξσηηθά 

σο πξνο ην αλ ζπκπεξηέιαβε φια ηα πξφζσπα πνπ πξέπεη λα απαξηίδνπλ θαηά 

λφκν ην ζπιινγηθφ φξγαλν (ΣηΔ 3879/83, 4027/89, 250/80, 487/1986, 3126/88, 

βι. θαη ΣηΔ 2020/99 θ.α.). Με ηε κε αξηζκφ 487/1986 απφθαζε ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ Σαο, θξίζεθε κε λφκηκε ε πξάμε ζπγθξφηεζεο ζπιινγηθνχ 

νξγάλνπ (θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γεληθνχ 

Ννζνθνκείνπ Κνξίλζνπ) γηα ην ιφγν φηη δηνξίζηεθε ηαθηηθφ κέινο σο 
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εθπξφζσπνο κηαο εθ ησλ θαηεγνξηψλ πνπ ν εθαξκνδφκελνο ζηελ πεξίπησζε 

απηή λφκνο έζεηε, πξφζσπν πνπ είρε ηδηφηεηα θαη απφ εθείλεο πνπ 

αλαθέξνληαλ ζηηο ινηπέο θαηεγνξίεο.  

 

Δπεηδή ε αίηεζή καο απηή είλαη λφκηκε, βάζηκε θαη αιεζηλή. 

 

ΓΘΑ ΑΤΣΟΤ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - ΖΗΣΩ 

 

 Να γίλεη δεθηή ε παξνχζα αίηεζή καο.  

 Να αθπξσζεί ε πξνζβαιινκέλε. 

 Να θαηαδηθαζζεί ην Διιεληθφ Γεκφζην ζηελ ελ γέλεη δηθαζηηθή καο δαπάλε. 

Αληίθιεην θαη πιεξεμνχζην δηθεγφξν κνπ νξίδσ ηνλ Αλαζηάζην Πεηξφπνπιν, 

θάηνηθν Αζελψλ, νδφο Φ. Τξηθνχπε 18, 10679, ηει. 2103626161, 2103631847, 

Email apetropoulos@apetropoulos.gr. 

 

Αζήλα,  27 Ννεκβξίνπ 2008 

Ο πιεξεμνχζηνο δηθεγφξνο 

 

Αλαζηάζηνο Π. Πεηξφπνπινο 

ΑΜ ΓΣΑ 15025 

 

 

 

 


