
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΙΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

(Ε.Κ.Ε.)»,  που  εδρεύει  στην  Αθήνα,  οδός  Κέκροπος  αρ.  3  –  Πλάκα,  νόμιμα

εκπροσωπουμένου  από  τον  Πρόεδρο  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  κ.  Όμηρο

Παπασάββα.

Π Ρ Ο Σ 

Τα πρώην εκλεγέντα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Κ.Σ., της Ε.Ε. και της 

Γραμματείας της Νεολαίας  της Ο.Κ.Ο.Ε.

 ΤΣΙΡΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΛΕΝΑ του ΧΡΙΣΤΑΚΗ 
 ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΜΑΡΙΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 

 ΛΑΖΑΡΟΥ ΝΙΚΟΣ του ΚΛΕΟΠΑ 

 ΚΥΡΟΥ ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ του ΚΩΣΤΑΚΗ  

 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ του ΛΟΪΖΟΥ 

 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 

 ΛΙΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ 

 ΛΙΑΣΗΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 ΙΑΚΩΒΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ 

 ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ του ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ 

 ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ 

 ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 ΒΟΣΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ 

 ΜΑΣΣΟΣΤΑΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΑΝΔΡΕΑ 

 ΛΟΪΖΟΣ ΛΟΪΖΟΣ του ΣΑΒΒΑ 

 ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του ΚΩΣΤΑ 

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΦΑΙΔΩΝΑ 

 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

 ΣΚΟΥΦΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
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Κατά  τις  αρχαιρεσίες,  οι  οποίες  διεξήχθησαν  την  πρώτη  εβδομάδα  μετά  την

Εκλογοαπολογιστική  Γενική  Συνέλευση  μεταξύ  των  μελών  του  Σωματείου  της

Ένωσης  Κυπρίων  Ελλάδος,  την  17-3-2019,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  13  του

Καταστατικού,  εξελέγητε  ως  αντιπρόσωποι  της  Ε.Κ.Ε.  προκειμένου  να  την

εκπροσωπήσετε,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  άρθρων  211  επ.  Α.Κ.  και  των

άρθρων 13 παρ.  β’  και  10 παρ.  α’  του  Καταστατικού της  Ε.Κ.Ε.  και  της  Ο.Κ.Ο.Ε.

αντίστοιχα,  στην  δευτεροβάθμια  οργάνωση  με  την  επωνυμία  «Ομοσπονδία

Κυπριακών  Οργανώσεων  Ελλάδος»  (Ο.Κ.Ο.Ε.),  καθόλο  το  χρονικό  διάστημα

παραμονής  της Ε.Κ.Ε. ως μέλος αυτής. 

Επειδή,  όπως  καλά  γνωρίζετε,  η  μετ’  αναβολήν  Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση  των

μελών  της  Ε.Κ.Ε.,  η  οποία  συγκλήθηκε  νόμιμα,  σύμφωνα  με  το  Νόμο  και  το

Καταστατικό, ευρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. γ’ του

Καταστατικού της, αποφάσισε κατά τη  συνεδρίαση της 1-11-2022, με συντριπτική

μάλιστα  πλειοψηφία  των  μελών  αυτής,  ήτοι  με  πλειοψηφία  94% περίπου  των

παρισταμένων  μελών  και  ψήφων), την  άμεση  αποχώρηση  της  Ε.Κ.Ε.  από  την

Ο.Κ.Ο.Ε.,  ένεκα σπουδαίων λόγων, όπως αυτοί  αναφέρονται στην από 1-11-2022

απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία κοινοποιήθηκε με Δικαστικό

Επιμελητή  στον  νόμιμο  εκπρόσωπο  (Πρόεδρο  του  Κ.Σ.)  της  Ο.Κ.Ο.Ε.  κ.  Γεώργιο

Συλλούρη, στις 7-11-2022. 

Επειδή το ανεμπόδιστο δικαίωμα της αποχώρησης ενός μέλους από το Σωματείο,

είναι  κατοχυρωμένο  από  το  άρθρο  12  παρ.  1  του  Συντάγματος,  όπως  τούτο

αναθεωρήθηκε  με  το  Ψήφισμα της  25ης Νοεμβρίου 2019 της  Θ’  Αναθεωρητικής

Βουλής των Ελλήνων, με το οποίο ορίζεται ότι:  «1) Οι Έλληνες έχουν δικαίωμα να

συνιστούν Ενώσεις και Μη Κερδοσκοπικά Σωματεία, τηρώντας τους νόμους, που

ποτέ όμως δεν μπορούν να εξαρτήσουν την άσκηση του δικαιώματος αυτού από

προηγούμενη  άδεια». Από  το  περιεχόμενο  του  άρθρου  αυτού,  συνάγεται  η

κατοχύρωση  του  δικαιώματος  της  ελεύθερης  σύστασης  και  λειτουργίας  ενός  ή

περισσοτέρων Σωματείων, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. 

Επειδή από την επισκόπηση των διατάξεων του ως άνω άρθρου (12 Σ.), απορρέει

ότι η ελευθερία αποχώρησης του μέλους από το Σωματείο είναι αντίστοιχη προς

την  ελευθερία  να  καταστεί  μέλος  αυτού.  Έτσι  όπως  κανείς  δεν  μπορεί  να

υποχρεωθεί να καταστεί μέλος του Σωματείου (αρνητική εκδήλωση της ελευθερίας

του συνεταιρίζεσθαι), αντιστοίχως δεν μπορεί να υποχρεωθεί να παραμείνει μέλος

αυτού χωρίς τη θέλησή του.

Επειδή από  όλα  τα  πιο  πάνω  καθίσταται  σαφές  ότι  σε  καμία  περίπτωση  δεν

επιτρέπεται  να  αποκλειστεί  η  άσκηση  του  ανωτέρω  δικαιώματος  με  αντίθετη

διάταξη  Καταστατικού,  έστω  και  αν  μετά  την  αποχώρηση  του  συγκεκριμένου

μέλους μειώνεται ο αριθμός των μελών του Σωματείου κάτω των δέκα (10), οπότε

επέρχεται αυτοδίκαια η διάλυση αυτού, κατ’ άρθρον 104 Α.Κ., ούτε είναι δυνατόν

με  το  Καταστατικό  του  Σωματείου  να  εξαρτηθούν  τα  αποτελέσματα  της

αποχώρησης του μέλους από προηγούμενη απόφαση οποιουδήποτε οργάνου ή να
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επιβληθεί  η  αιτιολόγηση  της  αποχώρησης,  της  υπό  του  άρθρου  87  Α.Κ.

επιβαλλομένης γνωστοποίησης της αποχωρήσεως, αφορώ-σης μόνο τις οικονομικές

υποχρεώσεις του αποχωρούντος μέλους. 

Επειδή, η  αποχώρηση,  διαδικαστικώς,  γίνεται  πάντα  με  μονομερή  δήλωση  του

μέλους, απευθυντέα προς το Κεντρικό Συμβούλιο του Σωματείου, η οποία, εκτός

αντιθέτου  προβλέψεως  του  Καταστατικού,  είναι  άτυπη  (προφορική),  ανέκκλητη

(εκτός εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 168 Α.Κ.) και δεν έχει ανάγκη

αποδοχής από το Σωματείο για να επιφέρει τις εκ του Νόμου συνέπειές της (τυχόν

δε αντίθετη ρήτρα του Καταστατικού είναι άκυρη), ανεπίδεκτη αιρέσεως ή άλλου

όρου και τα αποτελέσματα επέρχονται για το μέλλον.

Περαιτέρω, με το άρθρο  87 Α.Κ. ορίζεται μεν ότι:  «Τα μέλη έχουν δικαίωμα να

αποχωρήσουν από το Σωματείο. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις (3)

τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος

του».  

Επειδή η  ως  άνω  διάταξη  όμως  συνιστά  κανόνα  αναγκαστικού  δικαίου,  με  την

έννοια ότι οι σχετικοί όροι του Καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 Α.Κ.,

δεν επιτρέπεται να αποκλείουν ή να δυσχεραίνουν υπέρμετρα την αποχώρηση του

μέλους.  Ανεκτό κανόνα / περιορισμό της ελεύθερης αποχώρησης εισάγει η ως άνω

διάταξη του άρθρου 87 εδ. 2 Α.Κ., σκοπός της οποίας είναι να μην αιφνιδιάζεται,

κυρίως οικονομικά, το Σωματείο από δηλώσεις αποχωρήσεως μελών του με άμεσα

αποτελέσματα.  Το δυσμενές αυτό αποτέλεσμα αποφεύγεται, κατά την κρατούσα

γνώμη, η οποία θεωρεί ότι οι προθεσμίες του ως άνω άρθρου ισχύουν  μόνο  για τις

οικονομικές υποχρεώσεις του μέλους που αποχωρεί, ενώ όλα τα λοιπά δικαιώματα

και υποχρεώσεις  παύουν αμέσως,  από και δια της γνωστοποίησης στο Σωματείο

της δήλωσης αποχώρησής του.   

Τέλος, το μέλος, σε κάθε περίπτωση, έχει δικαίωμα αμέσου αποχωρήσεως από το

Σωματείο,  εάν συντρέχει  οποιοσδήποτε κατ’  αυτό σπουδαίος προς τούτω λόγος,

οπότε στην περίπτωση αυτή ο περιορισμός του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 87

Α.Κ. δεν ισχύει. 

Επειδή με το άρθρο 211 εδ. 1 και 2, ορίζεται ότι: «Δήλωση βούλησης από  κάποιον

(αντιπρόσωπο)  στο  όνομα  άλλου  (αντιπροσωπευόμενου),  μέσα  στα  όρια  της

εξουσίας  αντιπροσώπευσης,  ενεργεί  αμέσως  υπέρ  και  κατά  του  αντιπροσω-

πευόμενου. Το αποτέλεσμα αυτό επέρχεται είτε η δήλωση γίνει ρητά στο όνομα

του αντιπροσωπευόμενου ή συνάγεται από τις περιστάσεις ότι έγινε στο όνομά

του».  Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η βούληση της δήλωσης

απευθύνεται προς τον αντιπρόσωπο.  Από το περιεχόμενο των πιο πάνω διατάξεων,

καθίσταται  εμφανές ότι  τα εννοιολογικά στοιχεία της αντιπροσώπευσης είναι  το

αντικείμενό  της,  το  εμφανές  της  δράσης  του  αντιπροσώπου  και  η  εξουσία

αντιπροσώπευσης.

Άμεση  δε  αντιπροσώπευση,  είναι  η  δήλωση  βούλησης,  την  οποία  κάνει  ο

αντιπρόσωπος,  μέσα  στα  όρια  της  εξουσίας  του,  στο  όνομα  ή  για  λογαριασμό
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άλλου, δηλαδή προς τον σκοπό να παραχθούν νομικά αποτελέσματα για άλλον και

μπορεί  να προέρχεται  είτε  από σχετική δικαιοπραξία  του  αντιπροσωπευόμενου,

αποκαλούμενη  πληρεξουσιότητα,  είτε  από  το  Νόμο.   Η  έκταση  και  η  λήξη  της

εξουσίας προς αντιπροσώπευση εξαρτάται πάντοτε από τον ιδρυτικό λόγο αυτής.

Στην περίπτωση της νόμιμης αντιπροσώπευσης, οι λόγοι κατάργησης της εξουσίας

προς αντιπροσώπευση προβλέπονται από το Νόμο.  Όσον αφορά την παύση της

πληρεξουσιότητας,  τυγχάνουν  εφαρμογής  οι  διατάξεις  των  άρθρων  218-221  και

222-223 Α.Κ. 

Επειδή,  ο  διορισμός  σας  ως  αντιπροσώπων  του  Σωματείου  «Ένωσις  Κυπρίων

Ελλάδος»  (Ε.Κ.Ε.)  στο  δευτεροβάθμιο  όργανο  της  «Ομοσπονδίας  Κυπριακών

Οργανώσεων Ελλάδος» (Ο.Κ.Ο.Ε.), έγινε διά της εκλογής σας (ως αντιπροσώπων ή

αναπληρωματικών) από τα μέλη του Σωματείου της Ε.Κ.Ε., κατά τις αρχαιρεσίες που

διεξήχθησαν στις 17-3-2019, ενώ δηλονότι η Ε.Κ.Ε. ήταν μέλος της Ο.Κ.Ο.Ε. και είχε

την προς τούτω εξουσία / δικαίωμα, βάσει των οικείων καταστατικών εγγράφων.

Επειδή, μετά την άμεση αποχώρηση του Σωματείου της Ε.Κ.Ε. («Ένωσης Κυπρίων

Ελλάδος») από την Ο.Κ.Ο.Ε. («Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας»), σε

υλοποίηση  της  από  1-11-2022  απόφασης  της  Έκτακτης  Γενικής  Συνέλευσης  των

μελών αυτής, διεκόπη η έννομη σχέση – νομικός δεσμός μεταξύ Ε.Κ.Ε. και Ο.Κ.Ο.Ε.

και δεν υφίσταται συνεπώς παρουσία – συμμετοχή της πρώτης σε οιοδήποτε από

τα καταστατικά όργανα της τελευταίας. Έννομη δε αυτού συνέπεια είναι η απώλεια,

από πλευράς Ε.Κ.Ε., της εξουσίας/δυνατότητας/δικαιώματος προς αντιπροσώπευση

στην  Ο.Κ.Ο.Ε.  έκδοση  ή  υπογραφή  οιουδήποτε  εγγράφου,  έκδοση  οιασδήποτε

διοικητικής απόφασης, εκπροσώπηση ή συμμετοχή σε εκδηλώσεις, κλπ, δι’ ο και

παρέπεται  πως  έχει  διαρραγεί  η  έννομη  σχέση  υμών  (αντιπροσώπων)  και  του

Σωματείου της Ε.Κ.Ε. (αντιπροσωπευόμενου), καθότι δεν υφίστανται πλέον (έχουν

παύσει από του χρονικού σημείου της γνωστοποιήσεως στην Ο.Κ.Ο.Ε. της πιο πάνω

απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή από 7-11-2022 και εντεύθεν)

τα βασικά εννοιολογικά και κατά νόμο αναγκαία της αντιπροσώπευσης στοιχεία.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ

και με επιφύλαξη κάθε εν γένει δικαιώματός μας

Σας γνωστοποιούμε και δια του παρόντος τα πιο πάνω, που άλλωστε ήδη γνωρίζετε

και σας καλούμε να απέχετε από κάθε δραστηριότητα που συνέχεται / συνδέεται με

την μέχρι την 1-11-2022 ιδιότητα σας  ως αντιπροσώπου μας,  και τη συμμετοχή

σας,  υπό  την  ιδιότητα  αυτή,  σε  οποιοδήποτε  καταστατικό  όργανο  (Γενική

Συνέλευση,   Συνέδριο,  Κεντρικό    Συμβούλιο,  Ελεγκτική   Επιτροπή,    Γραμματεία 

Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε.) της Ο.Κ.Ο.Ε.  - Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδος

της οποίας η Ε.Κ.Ε. δεν τυγχάνει έκτοτε μέλος.
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Αθήνα, 21  Δεκεμβρίου 2022 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

    
Όμηρος Παπασάββας


