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ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 

( ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ) 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 

ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

1. ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ του Θεοφάνη, με ΑΦΜ 

105150528, κατοίκου  ΑΡΤΑΣ (ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ 11),  

2. ΤΡΑΤΣΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Δημητρίου με ΑΦΜ 

037003925, κατοίκου ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  (ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 27),  

3. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΙΩΑΝΝΗ του Παντελεήμονα με ΑΦΜ 

059714734, κατοίκου ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 102 Α), 

4. ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Στεφάνου με ΑΦΜ 

045440916, κατοίκου ΝΙΚΑΙΑΣ  (ΓΑΝΟΧΩΡΩΝ 14), 

5. ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Ηλία με ΑΦΜ 020447790, 

κατοίκου    ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ  (ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 64), 

6. ΒΑΪΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Νικολάου, με ΑΦΜ 046261266, 

κατοίκου ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΒΟΛΟΥ (ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ 12),  

7. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Δημητρίου με ΑΦΜ 

044123673, κατοίκου ΤΡΙΛΟΦΟΥ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΘ 641, 

8. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ του Παναγιώτη με ΑΦΜ 

043653871, κατοίκου ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΚΟΔΡΟΥ 23Β), 

9. ΓΙΝΑΡΓΥΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ του Νικολάου με ΑΦΜ 

033642770, κατοίκου ΚΑΣΤΕΛΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΖΕΑΣ 14), 

10.  ΣΑΜΟΛΑΔΑ ΙΩΑΝΝΗ του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 

061971740, κατοίκου Π. ΦΑΛΗΡΟΥ (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ 7), 

11. ΜΑΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του Ιωάννη, με ΑΦΜ 054965651, 

κατοίκου ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΖΗΛΕΥΤΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ), 

12.  ΤΣΑΚΙΡΙΔΗ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του Ιορδάνη με ΑΦΜ 045516847, 

κατοίκου ΙΛΙΟΥ  (ΙΡΙΔΟΣ 3), 
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13. ΚΕΧΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Δημητρίου με 

ΑΦΜ 033227733 κατοίκου ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΥ 69),  

14. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του Βασιλείου, με ΑΦΜ 

044810043, κατοίκου ΚΟΥΝΑΒΩΝ (ΔΩΡΙΕΩΝ 3) 

15.  ΚΑΜΙΝΗ ΦΟΙΒΟΥ του Σταύρου, με ΑΦΜ 123266336, 

κατοίκου ΠΕΙΡΑΙΑ (ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 243),  

16. ΚΟΤΕΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ του Ευθυμίου, με ΑΦΜ 

040526803, κατοίκου ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΣΒΟΡΩΝΟΥ 3),  

17. ΓΑΛΑΝΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Ανδρέα, με ΑΦΜ 

076049788, κατοίκου ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 37),  

18. ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑΣ του Χριστοφόρου, με ΑΦΜ 

100424150, κατοίκου ΠΑΤΡΑΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 2),  

19. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του Σταύρου, με ΑΦΜ 

057029919, κατοίκου ΑΘΗΝΑΣ (ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 47), 

20. ΚΟΚΚΟΒΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του Νέστωρα, με ΑΦΜ 

045537695, κατοίκου ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 8), 

21. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Παράσχου, 

κατοίκου ΡΟΔΟΥ (ΕΡΜΗ 3), 

22. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ του Νικολάου, με ΑΦΜ 

053258020, κατοίκου ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

(ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ 14), 

23. ΤΣΟΥΜΠΟΥ ΜΗΝΑ του Μιχαήλ, με ΑΦΜ 046796979, 

κατοίκου ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 11), 

24. ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Παναγιώτη, με ΑΦΜ 

136729594 κατοίκου ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΛΥΒΙΑ), 

25. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Κυριάκου, 

με ΑΦΜ 112571177, κατοίκου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΗ 2), 

26. ΒΑΤΣΑΚΗ ΙΩΣΗΦ του Ιωάννη, με ΑΦΜ 045653276, 

κατοίκου ΧΑΝΙΩΝ (ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 44), 

27. ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑΣ του Θεόφιλου, με ΑΦΜ 042874184, 

κατοίκου ΓΕΡΑΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΜΑΒΙΛΗ 32), 
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28. ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ του Βασιλείου, με ΑΦΜ 

035283763, κατοίκου Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ  (Π.ΓΙΑΛΟΥΡΟΥ 6), 

29. ΛΕΛΕΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Γεωργίου, με ΑΦΜ 

079247946, κατοίκου ΑΘΗΝΑΣ (ΣΠΙΝΘΑΡΟΥ 47),  

30. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του Θεοδώρου, με ΑΦΜ 

039404950, κατοίκου ΑΘΗΝΑΣ (ΕΛΙΚΩΝΟΣ 117),  

31. ΜΟΥΤΑΦΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Ευστράτιου, με ΑΦΜ 

040356791, κατοίκου  ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 6), 

32. ΜΟΥΤΑΦΗ ΜΑΡΙΑΣ του Θεοδώρου, με ΑΦΜ 152364590, 

κατοίκου ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 6), 

33. ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του Νικολάου, με ΑΦΜ 028883361, 

κατοίκου ΑΛΙΜΟΥ (ΑΘΗΝΑΣ 23),  

34. ΣΠΑΡΤΙΑΤΗ ΔΑΝΙΗΛ του Ιωάννη, με ΑΦΜ 024543049, 

κατοίκου (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) Β. ΟΥΓΚΩ 3 

35. ΚΑΡΤΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Δημητρίου, με ΑΦΜ 136510492, 

κατοίκου ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 80), 

36. ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΑΣΗ ΙΩΑΝΝΗ του Ευστρατίου, με ΑΦΜ 

078894076, κατοίκου ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΗΛΟΥ 32-34), 

37. ΤΣΙΓΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Δημητρίου, με ΑΦΜ 044284770, 

κατοίκου ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ. ΡΑΛΛΗ 106), 

38. ΤΥΜΠΑΚΙΑΝΑΚΗ ΟΛΓΑΣ του Στυλιανού, με ΑΦΜ 

043909844, κατοίκου ΑΙΓΑΛΕΩ (ΧΑΝΙΩΝ 13), 

39. ΚΩΣΤΟΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Παναγιώτη, με ΑΦΜ 

073751389, κατοίκου ΑΙΓΑΛΕΩ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 83), 

40. ΔΗΜΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Ευθυμίου, με ΑΦΜ 044564362, 

κατοίκου Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ (ΡΟΔΟΠΗΣ 1), 

41. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΗ του Χαραλάμπους με ΑΦΜ 

021172450, κατοίκου ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (ΓΛΑΔΙΟΛΑΣ 29-Πάτημα), 

42. ΜΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Ευστρατίου, με ΑΦΜ 036613000, 

κατοίκου ΑΘΗΝΑΣ (ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ 80-Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ) 



4 

 

43. ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ του Ιωάννη, με ΑΦΜ 

032296716, κατοίκου Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ  (ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΔΟΥΚΑ 13), 

44. ΑΝΑΒΑΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Ανδρέα, με ΑΦΜ  

066805714, κατοίκου ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (ΔΗΛΟΥ 21), 

45. ΑΠΟΣΤΟΛΙΩΤΗ ΛΑΜΠΡΟΥ του Γεωργίου, με ΑΦΜ 

043592719, κατοίκου ΑΘΗΝΑΣ (ΤΡΟΙΑΣ 28), 

46. ΛΕΜΠΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Παναγιώτη, με  ΑΦΜ 

054305126, κατοίκου ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (ΥΜΗΤΤΟΥ 21). 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ: 

Το σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την 

επωνυμία         «ΠΑΝΕΛΛHΝΙΟΣ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ»  Π.Σ.Α.Σ, που εδρεύει στην Αθήνα (Στουρνάρη 16) κι 

εκπροσωπείται νόμιμα, από την προσωρινή διοίκηση αυτού δηλ. τους : 1. 

Θεοδώρα-Σωτηρία Γουργούλη, του Νικολάου, κάτοικο Ν. Φιλάδελφειας 

Αττικής (Κυπραίων Αγωνιστών 50), 2. Μαρία Νικολάου του Δημητρίου 

κάτοικο Πειραιά (Λ. Ράλλη 123-129), 3. Ελένη Βάσιου του Ιωάννη κάτοικο 

Ηλιούπολης (Αθ. Διάκου 24), 4. Αντώνιο Σαμωνά του Ευάγγελου-Στέφανου 

κάτοικο Παλλήνης Αττικής (Λεονταρίου 18 & Θερμοπυλών), 5. Γεωργία 

Μαυρομάτη του Κωνσταντίνου κάτοικο Αθήνας (Υμηττού 162), 6. Ευφροσύνη 

Τουλούπα του Γεωργίου κάτοικο Ν. Σμύρνης (Μίμαντος 7) και 7. Χρήστο  

Σταθόπουλο κάτοικο Ριζούπολης Αττικής (Κρώμνης 22). 

 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΑΣΗ 

1. Η νομιμοποίηση εμάς των αιτούντων κι οι καταστατικές 

προβλέψεις: 

Είμαστε τακτικά μέλη του σωματείου με την επωνυμία 

«ΠΑΝΕΛΛHΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» 

(εφεξής Σωματείο ή Σύνδεσμος). Ο Σύνδεσμος έχει ιδρυθεί το έτος 1975. Το εν 

ισχύ καταστατικό του Σωματείου έχει καταχωρηθεί στα βιβλία του 
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Πρωτοδικείου Αθήνας με αριθμό μητρώου ΑΜ 5251 και με την με αριθμό 

407/31-7-2017 διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθήνας. 

Σκοπός του σωματείου είναι: α) η μελέτη, προαγωγή και κατοχύρωση 

των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, β) 

η συνεργασία μετά των αρμοδίων κρατικών αρχών στην μελέτη και 

αντιμετώπιση θεμάτων των μελών και εν γένει του κλάδου, γ) η επιδίωξη με 

κάθε πρόσφορο μέσο, της αναπτύξεως της ιδιωτικής ασφαλίσεως στη χώρα μας, 

δ) η εκπαίδευση και επιμόρφωση ασφαλιστικών στελεχών, ε) η επιστημονική 

έρευνα και η εκδοτική δραστηριότητα για την υπεύθυνη και τακτική ενημέρωση 

του ασφαλιστικού κόσμου και του κοινού γενικότερα πάνω σε τεχνικά και 

θεωρητικά ασφαλιστικά θέματα, στ) η προαγωγή και ανύψωση των σχέσεων 

μεταξύ των μελών του ζ) η σύνδεση του με διεθνείς ή αλλοδαπές ασφαλιστικές 

οργανώσεις και η προβολή της Ελληνικής Ασφαλιστικής δραστηριότητας στον 

Ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. 

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού του Σωματείου, το Σωματείο 

αποκτά  δικαιώματα και υποχρεώσεις για τις συναπτόμενες δικαιοπραξίες από 

το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές 

καθορίζονται από το καταστατικό και την υπάρχουσα νομοθεσία για Σωματεία 

και Διοικητικά Συμβούλια. …Το Σωματείο στις εξώδικες μόνον σχέσεις του 

μπορεί ν’ αντιπροσωπευθεί από οποιοδήποτε μέλος, κατόπιν εξουσιοδοτήσεως 

υπογεγραμμένης από ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο. Όλα  τα  έγγραφα του 

Σωματείου υπογράφονται από τον  Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον 

αντιπρόεδρο ή έτερο πρόσωπο μέλος (του Διοικητικού Συμβουλίου),το οποίο 

ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο  και τον Γενικό Γραμματέα. Τα επ’ 

ονόματι του Σωματείου δικόγραφα απευθύνονται και επιδίδονται προς τον 

Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα οι οποίοι και το εκπροσωπούν δικαστικά. 

Σύμφωνα με άρθρο 14 του Καταστατικού, το Σωματείο διοικείται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο  από επτά (7) μέλη  εκλεγμένα με διετή 

θητεία και δη στις 29 Δεκεμβρίου με ψηφοδέλτια και δια μυστικής ψηφοφορίας 

από την Γενική Συνέλευση. Το εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε 

συνεδρίαση με επιμέλεια του πλειοψηφήσαντος συμβούλου εντός οκτώ (8) 
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ημερών από της εκλογής του. Εκλέγει δε, μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, 

τον Α΄ Αντιπρόεδρο, τον Β΄ Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία 

του σωματείου. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής, 

αρχομένη την 1η Ιανουαρίου και λήγουσα την 31ην Δεκεμβρίου του διετούς 

χρονικού διαστήματος της θητείας. …  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

μπορούν να ανακαλούνται από την Γενική Συνέλευση δι αποφάσεως 

λαμβανομένης κατ’ απόλυτη  πλειοψηφία των παρόντων μελών. Για την 

ανάκληση όμως του Προέδρου απαιτείται η πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) 

των παρόντων.   

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο 

συνεδριάζει τακτικά μεν τουλάχιστον ανά 15νθήμερο, κατόπιν προσκλήσεως 

υπογραφόμενης από τον  Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα, στην 

οποία  αναγράφονται τα θέματα της ημερησίας διατάξεως,  εκτάκτως 

δε,  οσάκις παραστεί ανάγκη  ή εάν το ζητήσουν  τρεις (3) τουλάχιστον 

σύμβουλοι με αίτησή τους στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα προς 

συζήτηση θέματα, οπότε ο Πρόεδρος υποχρεούται όπως  εντός πέντε (5) 

ημερών να προβεί στη σύγκληση αυτού. Σε περίπτωση αρνήσεως του 

Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται κατόπιν προσκλήσεως των 

μελών τα οποία ζήτησαν την έκτακτη σύγκληση αυτού και εφ’ όσον ευρεθεί 

απαρτία, ορίζει τον Πρόεδρο και λαμβάνει αποφάσεις εγκύρως. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η 

πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις 

αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία εφ όσον κατά την συνεδρίαση 

παρίστανται πέντε (5) τουλάχιστον μέλη έχουν όμως προσκληθεί εγγράφως 

άπαντα τα μέλη προ 24 ωρών τουλάχιστον, θέση προσκλήσεως έχει ο κατά την 

προηγουμένη συνεδρίαση προσδιορισμός σε τακτή ημέρα και ώρα της επομένης 

συνεδριάσεως. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά 

πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση  ισοψηφίας,  η συζητούμενη πρόταση 

αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  
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Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού, μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα πλέον των τεσσάρων κατά 

σειράν συνεδριάσεων ή καθυστερεί την καταβολή των εισφορών του 

αντικαθίσταται από τον πρώτο κατά σειρά επιλαχόντα σύμβουλο. Τέτοια 

αντικατάσταση  μπορεί να γίνει για τρεις (3) το πολύ συμβούλους. Η 

αντικατάσταση του Προέδρου γίνεται πάντοτε με απόφαση της Γενικής 

Συνελεύσεως…. 

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση είναι 

το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του σωματείου. Αποφασίζει για όλες τις 

υποθέσεις τούτου και ασκεί την ανώτατη εποπτεία επ’ αυτού. Οι Γενικές 

Συνελεύσεις των μελών του σωματείου είναι τακτικές και έκτακτες. Τακτικές 

γίνονται άπαξ του έτους στις 29 Δεκεμβρίου. Έκτακτες δε οσάκις το 

Διοικητικό Συμβούλιο ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίο ή ήθελε ζητήσει τούτο 

το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον των ταμειακώς εν τάξει μελών, την 

ημερομηνία που υποβάλλεται η αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο στην 

οποία αναγράφονται και τα προς συζήτηση θέματα. Ο Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται στη περίπτωση αυτή να καλέσει την 

Γενική Συνέλευση εντός τριάντα (30) ημερών από της υποβολής της 

αιτήσεως της σχετικής προκλήσεως κοινοποιούμενης προς τα μέλη προ 15 

ημερών. Οι αποφάσεις των Συνελεύσεων λαμβάνονται κατ’ απόλυτο 

πλειοψηφία των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών και είναι άκυρες 

αν δεν παρέστησαν σε αυτές το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του όλου αριθμού 

των τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών, τα οποία  έχουν τακτοποιηθεί 

οικονομικώς πριν  την Γενική Συνέλευση…. 

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση έχει τα 

εξής καθήκοντα: 1) Ελέγχει τη λογοδοσία του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα του 

χρόνου που πέρασε, 2) επικυρώνει τον απολογισμό του χρόνου που 

συνοδεύεται από την έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής και ψηφίζει τον 

προϋπολογισμό του επομένου, 3) αποφασίζει για την αποβολή των μελών του 

Σωματείου σύμφωνα με τους όρους διαγραφής του παρόντος, 4) παίρνει κάθε 

πρόσφορο μέσο για να επιτύχει τους σκοπούς του Σωματείου, 5) αποφασίζει για 
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την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση του σωματείου σύμφωνα με 

το άρθρο 99 ΑΚ, 6) εκλέγει την εφορευτική επιτροπή που διενεργεί τις 

αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής, 

7) έχει αρμοδιότητα για κάθε θέμα που προκύπτει και δεν υπάρχει ρητή 

πρόβλεψη για την ανάθεση από το Καταστατικό σε άλλο όργανο, 8) εκλέγει τους 

αντιπροσώπους για την συμμετοχή του σωματείου σε τριτοβάθμια οργάνωση. 

Το Δ.Σ. και οποιοδήποτε μέλος του Σωματείου μπορεί να προτείνει θέματα στην 

ημερησία διάταξη. Η σειρά συζήτησης καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση. 

Η Γενική Συνέλευση συγκροτεί ειδικές επιτροπές για την προάσπιση 

συγκεκριμένων ζητημάτων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση Στις 

29 Δεκεμβρίου έκαστης διετίας ενεργούνται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 

Διοικητικού Συμβουλίου Τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής, Τριμελούς 

Εφορευτικής Επιτροπής, των οποίων η θητεία είναι διετής. ….. Σε περίπτωση 

υποβολής περισσότερων υποψηφιοτήτων για το Διοικητικό Συμβούλιο 

συνεργαζομένων με την ίδια Ασφαλιστική Εταιρία, επιτυχόντες εξ αυτών 

θεωρούνται μόνο δυο (2) υποψήφιοι εκ της αυτής Εταιρίας κατά σειρά 

επιτυχίας τους. Την θέση των υπολοίπων επιτυχόντων εκ της αυτής 

Εταιρίας καταλαμβάνουν   άλλοι υποψήφιοι κατά σειρά συγκέντρωσης 

ψήφων και πάντοτε μέχρι δυο (2) κατά Εταιρία. 

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού, ο έλεγχος και η εποπτεία 

της διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται σε τριμελή, εκ 

των μελών του Σωματείου, Εξελεγκτική Επιτροπή, εκλεγόμενη ως ανωτέρω 

από την Γενική Συνέλευση. Η εξελεγκτική επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση 

εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες αυτής. Η 

Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και 

του Ταμείου, ιδία δε επιβλέπει αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του 

Νόμου, του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. 

Δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του Σωματείου και να 

ζητεί οποτεδήποτε την επίδειξη του περιεχομένου του Ταμείου. Ανά εξάμηνο 

ήτοι τον Ιανουάριο και Ιούλιο εκάστου έτους δικαιούται να συντάσσει έκθεση 
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περί της διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Εξελεγκτική Επιτροπή 

τηρεί βιβλίο Πρακτικών στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά και οι 

αποφάσεις επί των διενεργουμένων ελέγχων ως και οι υπ’ αυτής συντασσόμενες 

εκθέσεις προς την Γενική Συνέλευση. 

 

2. Η τελευταία αιρετή διοίκηση και τα ανακύψαντα προβλήματα : 

2.1 Στο τελευταίο εκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου, που 

εξελέγη, με 2ετή θητεία, μετά τις αρχαιρεσίες της 1ης-2-2019 και συγκροτήθηκε 

σε σώμα στις 19 Φεβρουαρίου του 2019, συμμετείχαμε ως εκλεγμένα μέλη οι 

28ος, 29ος (Πρόεδρος του προηγούμενου ΔΣ),  30ος  και 31ος από εμάς.  Το εν 

λόγω ΔΣ συγκροτήθηκε  ως  σώμα κι ανέλαβε ως Πρόεδρος αυτού η Θεοδώρα 

Γουργούλη, ενώ οι Ιωάννης Στασινόπουλος 30ος  από εμάς εξελέγην ως γενικός 

γραμματέας κι ο Θοδωρής Μουτάφης 31ος από εμάς ταμίας.1 Οι 28ος και 29ο από 

εμάς αποτελέσαμε απλά μέλη του διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τη 

συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου,  συμφωνήθηκε ότι η προεδρία της 

Θεοδώρας  Γουργούλη θα ήταν για ένα έτος και μετά θα γινόταν εναλλαγή 

με τον Γενικό Γραμματέα. Στις 7 Νοεμβρίου του 2019 και ενώ, λόγω της 

ιδιαιτερότητας του χαρακτήρα της Προέδρου και της, κατά την αντίληψη μας, 

επιθυμίας της για προβολή,  είχαν ήδη δημιουργηθεί διάφορα προβλήματα, τα 

οποία μέχρι εκείνη τη στιγμή τα ξεπερνούσαμε,  το Διοικητικό Συμβούλιο 

αποφάσισε να εκπροσωπήσει ο Γενικός  Γραμματέας το Σωματείο σε 

διεκδικήσεις συναδέλφων απέναντι στην ERGO ασφαλιστική. Η απόφαση αυτή 

ενόχλησε την Πρόεδρο του ΔΣ, της οποίας έκτοτε η συμπεριφορά βρίσκεται 

εκτός ορίων και πλαισίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ουδέποτε ζήτησε να 

ενημερωθεί για την συνάντηση αυτή, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα την 

απόσυρση των συμβάσεων που είχαν δυσμενείς όρους για τους συναδέλφους.  

Στο μεταξύ, από τον Οκτώβριο του 2019, η έμπειρη και ικανή 

γραμματέας που είχαμε έως τότε, είχε δηλώσει παραίτηση και μας είχε δώσει 

 
1 Η εκλογή της Θ. Γουργούλη ως Προέδρου δεν συνέχεται με την προτίμηση των μελών του Σωματείου, 

αφού κατά τις εκλογές βρισκόταν στην 4η θέση των προτιμήσεων των μελών του Σωματείου, έναντι της 

πρώτης θέσης του 29ου από εμάς και της τρίτης του 28ου από εμάς. 



10 

 

ένα μήνα περιθώριο, για να αναζητήσουμε αντικαταστάτρια την οποία και θα 

έπρεπε να εκπαιδεύσει. Είχαμε λοιπόν, για πρώτη φορά, ξεκινήσει μία 

διαδικασία πρόσληψης με αγγελίες και με δεκάδες υποψηφίους, οπότε, μετά από 

επιλογή μέσα στο διοικητικό συμβούλιο, καταλήξαμε σε πέντε υποψηφίους, 

τους οποίους και καλέσαμε στα γραφεία του Συνδέσμου, ώστε να επιλέξουμε 

τον πλέον κατάλληλο.  Τότε έγινε αντιληπτό ότι η Θεοδώρα Γουργούλη είχε 

προωθήσει ως υποψήφια την αδελφή εργαζόμενου στην εταιρεία στην οποία 

εργάζεται και την οποία ήθελε να προσλάβουμε, πλην όμως το Διοικητικό 

Συμβούλιο αποφάσισε να προσλάβει άλλη υποψήφια. Αρνούμενη να αποδεχθεί 

την εν λόγω απόφαση η Θεοδώρα Γουργούλη,  ενεργώντας καθ΄ υπέρβαση των 

αρμοδιοτήτων της κι επιδιώκοντας να προκαλέσει έριδες μεταξύ των μελών του 

ΔΣ, ώστε να παρατείνει την παραμονή στην προεδρία του ΔΣ, αρχικά είπε στα 

υπόλοιπα μέλη του ΔΣ ότι δεν συμφωνεί με το μισθό της νέας γραμματέως 

μολονότι αυτός ήταν ίδιος με αυτόν που έπαιρνε η γραμματέας που παραιτήθηκε 

και ότι δεν θα υπογράψει την πρόσληψή της,  μετά συνέταξε η ίδια ένα πρακτικό, 

όπου διατύπωνε την διαφωνία της, και είπε ότι αν το υπογράψουν τα υπόλοιπα 

μέλη θα υπογράψει την πρόσληψη, οπότε πράγματι το  πρακτικό υπογράφηκε, 

πλην όμως και πάλι αρνήθηκε να υπογράψει την πρόσληψη, με αποτέλεσμα ο 

Σύνδεσμος να μείνει χωρίς γραμματειακή υποστήριξη, για πρώτη φορά στα 

τελευταία 20 χρόνια λειτουργίας του. Πρότεινε μάλιστα η προσωπική της 

γραμματέας να αναλάβει την γραμματειακή υποστήριξη του Συνδέσμου, 

πρόταση που δεν έγινε δεκτή, αφού τέτοια ανάθεση  δεν θα ήταν νόμιμη χωρίς 

αντίστοιχη νόμιμη πρόσληψη. Τέλος έστειλε στα υπόλοιπα μέλη μια “νομική 

ανάλυση”, όπου υποστηριζόταν ότι το ΔΣ δεν έχει αρμοδιότητα για την 

πρόσληψη γραμματέα κι ότι θα έπρεπε να συγκληθεί για ν’ αποφασίσει την 

πρόσληψη2.  

Το επόμενο βήμα της για να κλιμακώσει τη ρήξη μεταξύ των μελών του 

ΔΣ, με σκοπό την παραμονή της στην προεδρία, ήταν να καταγγείλει ότι τάχα 

 
2 Την άποψη αυτή εκφράζει και το μέλος του Συνδέσμου και ήδη μέλος της προσωρινής διοίκησης, για 

την οποία γίνεται λόγος πιο κάτω,  Χρήστος Σταθόπουλος. 
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υπάρχει σκάνδαλο στην εκδήλωση του MDRT (Million Dollar Round 

Table, διεθνή οργανισμού3) που διεξάγεται κάθε χρόνο, με την αποστολή, τον 

Δεκέμβριο του περασμένου έτους, εξώδικης δήλωσης στο διοικητικό 

συμβούλιο, του οποίου προέδρευε, στο οποίο περιοριζόταν σε κάποιες 

γενικότητες περί μη ύπαρξης αποδείξεων αιτιολόγησης εξόδων, που αφορούν τη 

συγκεκριμένη εκδήλωση, οπότε και δημιούργησε πρόβλημα στην υπογραφή της 

σύμβασης μεταξύ του Συνδέσμου και της εταιρείας που θα αναλάμβανε την 

οργάνωση της εκδήλωσης. Ταυτόχρονα άρχισε να  διαδίδει προς τον κλαδικό 

τύπο, διάδοση στην οποία επιδίδεται πλέον μόνιμα, ότι πρόκειται περί μεγάλου 

οικονομικού σκανδάλου. Τελικά, ο 28ος από εμάς, Κάρολος Μαρκουίζος, μέλος 

του ΔΣ και εκπρόσωπος του Διεθνούς Οργανισμού στην 

Ελλάδα, πραγματοποίησα την κεντρική εκδήλωση με επιτυχία στις 7-02-2020 

στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,   προσκόμισα  τα παραστατικά και πληρώθηκαν  

τα απαιτούμενα χρήματα. Θα πρέπει να διευκρινιστεί στο σημείο αυτό ότι τα 

χρήματα που εισρέουν στους λογαριασμούς του Συνδέσμου για τη συγκεκριμένη 

εκδήλωση είναι χορηγίες που αφορούν την εκδήλωση αυτή ΚΑΙ ΜΟΝΟ 

ΑΥΤΗ, και όχι χρήματα του Συνδέσμου για οποιαδήποτε άλλη χρήση γι’ αυτό 

και πιστώνονται σε ξεχωριστό λογαριασμό που τηρείται  στην ALPHA BANK. 

Για την χρήση του λογαριασμού αυτού υπάρχει σχετική απόφαση του ΔΣ, η 

οποία ελήφθη από την προηγούμενη διοίκηση (ήτοι προ των εκλογών της 1η 

Φεβρουαρίου 2019 κατά τα άνω) και δεν έχει ανακληθεί έως σήμερα.  Μέσω 

του Συνδέσμου ο Διεθνής Οργανισμός  πραγματοποιεί τέτοιου είδους 

εκδηλώσεις, όπως και στις υπόλοιπες χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η κα Θεοδώρα Γουργούλη είναι μέλος του Οργανισμού αυτού και 

έχει παραστεί σε όλες τις προηγούμενες εκδηλώσεις που έγιναν στην Ελλάδα, 

πλην της τελευταίας (ήτοι της 7ης /02/2020). Κατά συνέπεια δεν υπάρχει ζήτημα 

σκανδάλου για τον Σύνδεσμο καθώς τα χρήματα αυτά ποτέ δεν ανήκαν και δεν 

ανήκουν στον Σύνδεσμο. 

 
3 Ο Οργανισμός Million Dollar Round Table (MDRT)- The Premier Association of Financial 

Professionals®- ιδρύθηκε το 1927 και είναι μια παγκόσμια, ανεξάρτητη ένωση περισσοτέρων από 

72.000 κορυφαίων επαγγελματιών στον τομέα των ασφαλειών ζωής και χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών από περισσότερες από 500 εταιρείες σε 70 έθνη και περιοχές. 
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Μετά από όλες αυτές τις ενέργειες της  Θεοδώρας Γουργούλη, τα μέλη 

του εκλεγμένου ΔΣ Παναγιώτης Λελεδάκης (Μέλος), Κάρολος Μαρκούϊζος 

(Μέλος), Θοδωρής Μουτάφης (Μέλος),  Ιωάννης Στασινόπουλο (Γενικός 

Γραμματέας) 28ος-31ος από εμάς, ζητήσαμε με βάση το άρθρο 15 του 

Καταστατικού,  ν’ ακολουθηθεί η διαδικασία σύγκλησης έκτακτου ΔΣ, με 

αίτημα την ανακατανομή των αξιωμάτων του ΔΣ, όπως εξάλλου είχε 

συμφωνηθεί να γίνει. Ωστόσο, τόσο στα  έκτακτα όσο στα τακτικά διοικητικά 

συμβούλια, απουσίαζαν συστηματικά η Πρόεδρος και τα ελεγχόμενα από αυτή 

μέλη του ΔΣ (Γουργούλη, Νικολάου, Βάσιου), ώστε να μην υπάρχει απαρτία 

του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού τα εν λόγω μέλη γνώριζαν ότι τα υπόλοιπα 

4 μέλη είχαν ζητήσει η ημερήσια διάταξη να περιλαμβάνει ως θέμα την 

ανακατανομή των αξιωμάτων, η οποία  έτσι κι αλλιώς ήταν συμφωνημένη αλλά 

πλέον κι επιβεβλημένη καθώς ήταν αδύνατον να λειτουργήσει ο Σύνδεσμος με 

τη συγκεκριμένη Πρόεδρο, όπως επίσης και λόγω έλλειψης γραμματειακής 

υποστήριξης. Θα πρέπει να επισημανθεί μάλιστα ότι, λόγω αυτής της 

τακτικής, δεν έγινε το 2019, ούτε η ετήσια απολογιστική Γενική Συνέλευση, 

ούτε από την Εξελεγκτική Επιτροπή ολοκληρώθηκε ο έλεγχος στα 

οικονομικά της προηγούμενης διοίκησης (προεδρίας Λελεδάκη) και της 

τελευταίας αιρετής διοίκησης προεδρίας Γουργούλη. Το πρώτο διοικητικό 

συμβούλιο στο οποίο εμφανίστηκαν τα εν λόγω μέλη (Γουργούλη, Νικολάου, 

Βάσιου) και υπήρξε απαρτία ήταν στις 5 Μαρτίου 2020: προφανώς 

ευελπιστούσαν ότι θα συζητηθούν  άλλα θέματα πλην της ανακατανομής των 

αξιωμάτων και συγκεκριμένα το αξίωμα της Προέδρου. επειδή ωστόσο η 

πλειοψηφία του ΔΣ αποφάσισε να συζητηθεί προεξεχόντως το εν λόγω θέμα κι 

ήταν προφανές ότι η ψηφοφορία θα ήταν 4 (υπέρ της πρότασης αλλαγής 

Προέδρου) προς 3 (εναντίον), τα ίδια αυτά μέλη (Γουργούλη, Νικολάου, 

Βάσιου),  αποχώρησαν λίγο πριν την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας ώστε να μην 

υπάρχει απαρτία κι άρα να παραμένει Πρόεδρος η  Θεοδώρα Γουργούλη. 

Στις 11 Μαρτίου του 2020 13 μέλη του συνδέσμου, τα οποία εκείνη τη 

στιγμή εκπροσωπούσαν σχεδόν το 100% των οικονομικά ενήμερων μελών, με 

βάση το 22 άρθρο του καταστατικού ζήτησαν έκτακτη γενική συνέλευση με 
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θέμα ημερήσιας διάταξης την απόδοση ευθυνών για την κατάσταση του 

Συνδέσμου. Φυσικά η Θεοδώρα Γουργούλη δεν  συγκάλεσε ΓΣ με βάση το 

αίτημα των μελών, αν και ήταν υποχρεωμένη προς τούτο. 

Επιπλέον, από το Μάρτιο του 2020, παρότι προβλέπεται στο καταστατικό 

του συνδέσμου η συνεδρίαση ΔΣ με διαδικτυακά μέσα (τηλεδιάσκεψη), και 

παρά το ότι τα μέλη Παναγιώτης Λελεδάκης, Κάρολος Μαρκούϊζος, Θοδωρής 

Μουτάφης και ο Γενικός Γραμματέας Ιωάννης Στασινόπουλος, 28ος-31ος από 

εμάς,  ζητούσαμε επανειλημμένα τη σύγκληση έκτακτου ΔΣ4, βάσει του 

παραπάνω  άρθρου 15 του καταστατικού,  τα εν λόγω τρία μέλη απουσίαζαν 

μονίμως, με αποτέλεσμα να μην καθίσταται εφικτή η εν λόγω σύγκληση.  

Στο αποκορύφωμα δε της εκτός πλαισίου συμπεριφοράς τους και 

προσπαθώντας να μιμηθούν τη διαδικασία του έκτακτου Διοικητικού 

Συμβουλίου με αίτημα τριών μελών, ζήτησαν έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο, 

όρισαν ημερομηνία και ενώ τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ τους περιμέναμε δεν 

εμφανίστηκαν!!! 

Στο ένα και μοναδικό Διοικητικό Συμβούλιο που έγινε από τον Μάρτιο 

έως τον Νοέμβριο τρέχοντος έτους (ήτοι 19/11/2020) τα μέλη του ΔΣ 

Παναγιώτης Λελεδάκης, Κάρολος Μαρκούϊζος, Θοδωρής Μουτάφης,  Ιωάννης 

Στασινόπουλος, 28ος-31ος από εμάς,  ζητήσαμε, προκειμένου να σταματήσει η 

προπεριγραφόμενη παθογόνα κατάσταση, που πλήττει τον Σύνδεσμο,  να 

εξεταστεί  το θέμα της διαδικασίας για τη σύγκληση της Γενικής 

Συνέλευσης, ώστε ο Σύνδεσμος να οδεύσει σε εκλογές και να λυθούν όλα τα 

ζητήματα εκεί.  Οπότε ετέθη και πάλι το ζήτημα  πρόσληψης γραμματέα, για να 

μεριμνήσει για την τήρηση της απαιτούμενης προδικασίας και την αποστολή 

των προσκλήσεων στα μέλη. Η Θεοδώρα Γουργούλη ήταν αντίθετη και 

πρότεινε να δοθεί το μητρώο των μελών στην προσωπική της γραμματέα αρχικά 

για να κάνει εκείνη τις διαδικασίες σύγκλησης της εκλογο-

απολογιστικής συνέλευσης, αμέσως μετά επειδή κατάλαβε ότι αυτό ήταν 

τουλάχιστον παράνομο το ανασκεύασε λέγοντας ότι οι τρεις τους (Θ. 

 
4 Προσκλήσεις για έκτακτα ΔΣ που δεν συγκλήθηκαν: 11/1/2020, 24/1/2020, 4/3/2020, 7/6/2020, 

11/6/2020, 18/6/2020, 25/6/2020, 16/7/2020, 22/10/2020 και 12/11/2020. 



14 

 

Γουργούλη, Μ. Νικολάου, Ε. Βάσιου) θα εκτελέσουν το έργο της 

γραμματειακής υποστήριξης και κάλεσε τον Γενικό Γραμματέα 30ο από εμάς να 

παραδώσει τον Κατάλογο-Μητρώο των Μελών.  Τα μέλη Παναγιώτης 

Λελεδάκης, Κάρολος Μαρκούϊζος, Θοδωρής Μουτάφης,  Ιωάννης 

Στασινόπουλος, 28ος-31ος από εμάς, ζητήσαμε να γίνει ψηφοφορία αλλά η 

Θεοδώρα  Γούργουλη αρνήθηκε να θέσει το θέμα σε ψηφοφορία κι έληξε 

πρόωρα και πραξικοπηματικά τη διαδικτυακή συνεδρίαση. Όλα αυτά είναι 

καταγεγραμμένα στην διαδικτυακή συνέλευση του ΔΣ και αποτελούν τα 

πρακτικά του. 

Όλο αυτό το διάστημα η τακτική των εν λόγω τριών μελών (Θ. 

Γουργούλη, Μ. Νικολάου, Ε. Βάσιου) είναι να διασύρουν με δημοσιεύματα τα 

άλλα τέσσερα μέλη (Παναγιώτη Λελεδάκη, Κάρολο Μαρκούϊζο, Θοδωρή 

Μουτάφη,  Ιωάννη Στασινόπουλο), 28ο-31ο από εμάς,  και στη συνέχεια να 

απέχουν από τη συνεδρίαση φέροντας ως πρόσχημα ότι είναι 

παράνομο να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την εναλλαγή στο 

προεδρείο.   

2.2 Κι ενώ εξαντλούνταν απ΄όλα τα ενεργά μέλη του Συνδέσμου οι 

προσπάθειες για την σύγκληση καταστατικής ΓΣ, στις 4 Δεκεμβρίου 2020 

αναρτήθηκε στο διαδικτυακό portal «Μαύρος Γάτος» ένα δελτίο τύπου, στο 

οποίο αναφέρεται ότι με απόφαση του/της Προέδρου του Πρωτοδικείου Αθήνας 

ορίστηκε, την 1η-12ου-2020, προσωρινή διοίκηση του Σωματείου, ώστε να 

διαχειριστεί τα κατεπείγοντα θέματα του Συνδέσμου και να τον οδηγήσει σε 

αρχαιρεσίες.  Κι ότι ήδη τα διορισθέντα από το Πρωτοδικείο μέλη συγκροτήθηκαν 

σε σώμα και κατένειμαν τα αξιώματα, οπότε ο Σύνδεσμος εκπροσωπείται πλέον 

από τα εξής μέλη ΔΣ: 1. Θεοδώρα Γουργούλη (Πρόεδρος), 2. Μαρία Νικολάου 

(Αντιπρόεδρος0, 3. Ελένη Βάσιου (Γενική Γραμματέας), 4. Αντώνιος Σαμωνάς 

(Ταμίας), 5. Γεωργία Μαυρομάτη (Αναπληρωματική Γεν. Γραμματέας), 6. 

Ευφροσύνη Τουλούπα (Μέλος) και 7. Χρήστος  Σταθόπουλος (Μέλος). 

Την ίδια μέρα (4-12-2020) η ίδια προφανώς Προσωρινή Διοίκηση, [η 

οποία σημειωτέον μέχρι τη σύνταξη του δικογράφου αυτού, δεν έχει 

κοινοποιήσει τη δικαστική απόφαση της 1-12-2020, σε οποιοδήποτε από τα 
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μέλη της αιρετής διοίκησης που είχαν αντιταχθεί στις μεθοδεύσεις των Θ. 

Γουργούλη, Μ. Νικολάου και Ε. Βάσιου,  ούτε την έχει αναρτήσει στον 

ιστότοπο που διατηρεί ο σύνδεσμός], ή τρίτο πρόσωπο, ενεργώντας κατ’ 

εντολή και για λογαριασμό τους, άλλαξαν την κλειδαριά των γραφείων του 

Συνδέσμου στην οδό Στουρνάρη 16.  

Στις 7-12-2020 τα μέλη της αιρετής διοίκησης Παναγιώτης Λελεδάκης, 

Κάρολος Μαρκούϊζος, Θοδωρής Μουτάφης,  Ιωάννης Στασινόπουλος έλαβαν 

από την φερόμενη Πρόεδρο της προσωρινής διοίκησης, το παρακάτω μήνυμα:  

Όπως γνωρίζετε από δημοσιεύματα του Συνδέσμου στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και στον κλαδικό τύπο, με απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών 

Αθηνών διορίσθηκε 7μελής Προσωρινή Διοίκηση στον Σύνδεσμο, ύστερα από 

αίτημα μελών του. Η Διοίκηση αυτή συγκροτήθηκε ήδη σε σώμα και κατένειμε τα 

αξιώματα, οπότε είναι η, κατά το καταστατικό και το άρθρο 67 ΑΚ, η μόνη νόμιμη 

εκπρόσωπός του. Προκειμένου να λειτουργήσει εύρυθμα ο Σύνδεσμος, αλλά και 

για να εκτελέσει τις εντολές της απόφασης διορισμού θα πρέπει να έχει στη διάθεσή 

του όλο το αρχειακό υλικό. Ως μέλη του απελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου 

κατέχετε τούτο, αφού, ως πλειοψηφική ομάδα πιστεύατε ότι είχατε το δικαίωμα να 

ασκείτε την διοικητική εξουσία, πέραν του ότι ο 3 ος εξ υμών ήταν ο Γενικός 

Γραμματέας και ο 2ος ήταν ο Ταμίας. Με την παρούσα καλείσθε να προβείτε στην 

παράδοση του Αρχείου, που κατέχετε χωριστά ή και από κοινού, ιδίως δε να 

παραδώσετε την σχετική σύμβαση του Συνεδρίου με τον τίτλο «MDRT Athens 

2020», που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής με την υποστήριξη της 

διοργάνωσης τούτου υπό της εταιρείας με την επωνυμία «GRAND RAZZMATAZZ 

EVENTIS I.K.E.» στις 7 του μηνός Φεβρουαρίου 2020 για να κατατεθεί 

συμπληρωματικά αντίγραφό της στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, που 

από 5.10.2020 επεξεργάζεται τα στοιχεία της σχηματισθείσας δικογραφίας, η 

οποία αφορά στα πρόσωπα, που συνήψαν αυτή, καθ’ υποκατάσταση της Προέδρου 

κ. Θεοδώρας Γουργούλη. Επίσης καλείσθε να παραδώσετε και τους μυστικούς 

κωδικούς αριθμούς της Τράπεζας Πειραιώς, αλλά και τον κλειδάριθμο του 

συστήματος TAXIS, που αφορά στον Σύνδεσμο.  
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Επισημαίνεται και πάλι ότι η δικαστική απόφαση δεν κοινοποιήθηκε 

στα μέλη, ούτε καν ως επισυναπτόμενο έγγραφο, μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. 

Μόνο μετά από αναζήτηση από τα εκθέματα που τηρούνται στο αρμόδιο 

Πρωτοδικείο Αθήνας, μάθαμε ότι εκδικάστηκε προσωρινή διαταγή  με ΓΑΚ 

86455/ΕΑΚ9574/2020 κι αιτούντα τον προαναφερόμενο Χρήστο Σταθόπουλο 

του Ανδρέα, χωρίς όμως να έχει καταστεί δυνατόν (ελλείψει μέχρι στιγμής 

έννομου συμφέροντος) να γνωρίζουμε το ακριβές περιεχόμενο της προσωρινής 

διαταγής που εκδόθηκε ή της δικασίμου, στην οποία προσδιορίστηκε η εκδίκαση 

της αίτησης διορισμού προσωρινής διοίκησης, προκειμένου να καταστεί δυνατή 

η εκ μέρους μας έγκαιρη άσκηση κύριας παρέμβασης.  

Κατά πληροφορίες μάλιστα ζητήθηκε και ο διορισμός προσωρινής 

εξελεγκτικής επιτροπής, μολονότι η θητεία της εκλεγμένης Εξελεγκτικής 

Επιτροπής δεν είχε λήξει (βλ. Αθαν. Κρητικού Δίκαιο Σωματείων και 

Συνδικαλιστικών Οργανώσεων τόμος, πρώτος σελ. 413, Στυλ. Βλαστού Δίκαιο 

Σωματείων, Συνδικαλιστικών και Εργοδοτικών Οργανώσεων έκδ. 2007 παρ. 

355, σελ. 394), ουδέποτε υποβλήθηκε παραίτηση ή δημιουργήθηκε πρόβλημα 

στη λειτουργία των ήδη εκλεγμένων μελών  της αιρετής Εξελεγκτικής 

Επιτροπής, 15ου, 5ου, 10ου και 37ου από εμάς, οι οποίοι μαζί με τα μέλη Σπαντίδου 

Παρασκευή-Γεωργία και Συκοβαρη Δημοσθένη ήμασταν κι είμαστε στη 

διάθεση της νόμιμης διοίκησης του Σωματείου για ν’ ασκήσουμε τα καθήκοντα, 

για τα οποία μας εξέλεξαν οι συνάδελφοι μας.  

Είναι δε προφανές ότι στις εκ του νόμου εξαιρετικά περιορισμένες 

αρμοδιότητες της προσωρινής-μη εκλεγμένης διοίκησης δεν μπορεί να είναι 

ο έλεγχος συμβάσεων ή διαχείρισης της όποιας προηγούμενης διοίκησης: 

αυτό είναι έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνέλευσης ή και 

του αρμόδιου Εισαγγελέα, εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Και βέβαια ο 

Εισαγγελέας εντέλει μόνος του κι όχι δια μέσω της Προέδρου οποιασδήποτε 

προσωρινής διοίκησης !!! Ενώ, επιπρόσθετα, η προσπάθεια παράκαμψης 

της εκλεγμένης Εξελεγκτικής Επιτροπής, δια διορισμού αρεστής 

Εξελεγκτικής Επιτροπής, καταδεικνύει την προσπάθεια ελέγχου του 
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Σωματείου κι επιλεκτικής εξέλεγξης των πεπραγμένων της προσωρινής 

διοίκησης. 

Στο παραπάνω  μήνυμα της Θεοδώρας Γουργούλη οι 28ος έως 31ος από 

εμάς απαντήσαμε ως εξής: 

Κυρία  Γουργούλη 

 

Μετά την επίδοση της απόφασης του κου Προέδρου Πρωτοδικών που ορίζει τα μέλη 

της προσωρινής διοίκησης και το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους θα προβούμε στις 

νόμιμες ενέργειες, που, κατά το νόμο και τη δικαστική απόφαση, καθορίζονται. Ως 

μέλη του Σωματείου επιφυλασσόμαστε των νομίμων δικαιωμάτων μας για την εκ 

μέρους σας ή εκ μέρους άλλων μελών του Σωματείου ή τρίτου αλλαγή της κλειδαριάς 

των γραφείων της έδρας του Σωματείου ιδίως σε σχέση με την ακεραιότητα και τη μη 

νόθευση των κάθε φύσης  στοιχείων φυλασσονται στα εν λόγω γραφεία.  

Στις 13 Δεκεμβρίου 2020 αναρτήθηκε νέο Δελτίο Τύπου της εν λόγω 

προσωρινής διοίκησης,  στον διαδικτυακό τόπο Insurance Daily News, όπου 

κάτω από φωτογραφία της Θεοδώρας Γουργούλη, ως ομιλήτριας σε συνέλευση 

του Συνδέσμου (του οποίου φαίνονται τα διακριτικά γνωρίσματα),  

καταγράφονται φερόμενες ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες των παραπάνω 

μελών της αιρετής διοίκησης,  οι οποίοι κατονομάζονται προσωπικά και στους 

οποίους αποδίδονται πρακτικές που δεν συμφέρουν τον κλάδο και είναι 

καταδικαστέες, αφού θέτουν σε αμφισβήτηση των αξιοπιστία των μελών ως 

ασφαλιστικών συμβούλων, έναντι των συνεργαζομένων με αυτά ασφαλιστικών 

επιχειρήσεων, οι οποίες, όπως είναι γνωστό , δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτήν 

την συναλλακτική αρχή, αφού αντανακλά στο έργο τους προς τους ασφαλισμένους.  

Καθίσταται δηλαδή φανερό ότι η εν λόγω προσωρινή διοίκηση, η 

Πρόεδρος, η Αντιπρόεδρος και η Γενική Γραμματέας της οποίας είναι 

αποδεδειγμένα υπεύθυνες για την αντικαταστατική λειτουργία του ΔΣ της 

αιρετής διοίκησης και ΤΗΝ ΜΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΣ του έτους 2019,  δεν 

εμφορείται από γνήσιο ενδιαφέρον για την άσκηση των απαραίτητων και 

περιορισμένων καθηκόντων της, ώστε να οδηγηθεί ο Σύνδεσμος σε 

αρχαιρεσίες, όπως απαιτείται από το νόμο, αλλά με αποκλειστικά ιδιοτελή 

κίνητρα και με στόχο τον έλεγχο των εκλογών (εξ ου και το ενδιαφέρον 

ελέγχου των κλήσεων των μελών του Συνδέσμου από τις ίδιες ή τη γραμματέα 
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της Προέδρου κι όχι από υπάλληλο του Συνδέσμου και διορισμού Εξελεγκτικής 

Επιτροπής). Με απώτερο στόχο την καθυπόταξη της πλειοψηφίας στις 

επιδιώξεις της μειοψηφίας και την επιβολή των απόψεων της για την διαχείριση 

των υποθέσεων, ή και την διάλυση του νομικού προσώπου του Σωματείου που, 

για πρώτη φορά στα 45 χρόνια λειτουργίας του, ταλανίζεται από τις 

αντικαταστατικές κι αντιδημοκρατικές συμπεριφορές και πράξεις μελών  του 

που απαρτίζουν και τη φερόμενη προσωρινή διοίκηση.     

Εξακολουθούν δε οι παραπάνω αλλά και τα λοιπά μέλη της προσωρινής 

διοίκησης  να παραβιάζουν το Καταστατικό, αφού παρότι, σύμφωνα με το 

άρθρο 25 του Kαταστατικού δεν επιτρέπεται η εκλογή 3 συμβούλων από την 

ίδια ασφαλιστική εταιρεία, προκειμένου να υπάρχει αναλογική εκπροσώπηση 

των συμβούλων στη φερόμενη προσωρινή διοίκηση τρία μέλη εργάζονται στην 

Interamerican (Γουργούλη, Βάσιου, Νικολάου) και τρία μέλη στην ΕΘΝΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (Σταθόπουλος, Τουλούπα Μαυρομάτη).  

 

Β. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

1. Κατά την διάταξη του άρθρου 69 ΑΚ, προσωρινή διοίκηση σε νομικό 

πρόσωπο μπορεί να διορισθεί από το Δικαστήριο, ύστερα από αίτηση όποιου 

έχει έννομο συμφέρον, μόνον αν : 1) λείπουν τα πρόσωπα που απαιτούνται για 

την διοίκηση του, ή 2) αν τα συμφέροντα τους συγκρούονται με αυτά του 

νομικού προσώπου (ΟλΑΠ 18/2001). Η δικαστική κρίση στο πλαίσιο της 69ΑΚ, 

οριοθετείται σε αυστηρό τρόπο από την Συνταγματική αρχή της αναλογικότητας 

(άρθρο 25 παρ. 1 εδ. γ του Συντάγματος), η οποία εξειδικεύεται με την αρχή της 

προσωρινότητας, της φειδούς και της επικουρικότητας, με εξυπηρέτηση των 

καλώς νοουμένων συμφερόντων του νομικού προσώπου και όχι με την 

καθυπόταξη της πλειοψηφίας στις επιδιώξεις της μειοψηφίας και την επιβολή 

των απόψεων της για την διαχείριση των υποθέσεων, ή και την διάλυση του 

νομικού προσώπου, ούτε άλλωστε η προστασία της μειοψηφίας επιτυγχάνεται, 

χωρίς άλλο, με την εφαρμογή της 69ΑΚ και τον διορισμό προσωρινού 

διοικητικού συμβουλίου ( ΑΠ 1392/2014, ΑΠ 765/2005). Η έλλειψη διοίκησης 

του νομικού προσώπου μπορεί να είναι : α) πλασματική, όταν οφείλεται σε 
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δυστροπία, κακοβουλία, ή διαφωνίες των μελών του διοικητικού 

συμβουλίου, άρνηση ή αδιαφορία τους για τη άσκηση των καθηκόντων τους 

και των αναγκαίων πράξεων διοίκησης (395/2002, ΑΠ 538/1998, ΕφΑθ 

2326/2004), β) πραγματική, σε περιπτώσεις θανάτου, βαριάς ασθένειας, 

μακροχρόνιας απουσίας (ΑΠ 395/2002, ΑΠ 854/1998), γ) νομική, σε περίπτωση 

παραίτησης, έστω και σιωπηρής μέλους του διοικητικού συμβουλίου (ΑΠ 

160/2002, ΕφΑθ 938/2000), απώλειας δικαιοπρακτικής ικανότητας (ΜΠρΑθ 

309/2003), ακύρωση απόφασης γενικής συνέλευσης (ΑΠ 1601/2002), λήξη 

θητείας χωρίς πρόβλεψη για την παράταση της (ΟλΑΠ 

5/2004).   Περίπτωση   σύγκρουσης συμφερόντων των μελών της διοίκησης με 

αυτά του νομικού προσώπου, υπάρχει όχι μόνο στις περιπτώσεις όπου από 

συγκεκριμένες νομικές διατάξεις προκύπτει νομική αδυναμία μέλους του 

διοικητικού συμβουλίου να συμμετάσχει στη λήψη ορισμένης απόφασης, όπως 

στις περιπτώσεις των άρθρων ΑΚ 66 και 235  ή των άρθρων 10, 23, 23α και 24 

του προϊσχύσαντος Ν. 2190/1920 (νυν Ν. 4548/2018) για τις ανώνυμες 

εταιρείες, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία τα διοικούντα 

πρόσωπα έχουν δικό τους ατομικό συμφέρον, αντίθετο προς αυτό του νομικού 

προσώπου και, συνεπώς, κωλύονται να το αντιπροσωπεύσουν, με αποτέλεσμα 

να μην υφίσταται στην πραγματικότητα ενεργή υπέρ των συμφερόντων του 

νομικού προσώπου διοίκηση. Σύγκρουση συμφερόντων νοείται και σε εκείνες 

τις περιπτώσεις όπου η διοίκηση του νομικού προσώπου ή μέλος αυτής 

παραβαίνει την υποχρέωση πίστης που αυτονόητα υπέχει έναντι αυτού, καθώς 

και την οργανική υποχρέωσή του για την επίτευξη και προώθηση του σκοπού 

του νομικού προσώπου, είτε επιδιώκοντας ίδιο συμφέρον αντίθετο προς εκείνο 

του νομικού προσώπου, είτε ενισχύοντας συμφέρον τρίτου (ΜΠΡΒΟΛΟΥ 

150/2019 ΤΝΠ Νόμος). 

Σύμφωνα με τα άρθρα 739, 740 § 1 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την 

§1 του άρθρου 117 του Ν. 4446/2016, ΦΕΚ Α’ 240/22.12.2016, έναρξη ισχύος 

από 16 Ιανουαρίου 2017) και 786 § 1 ΚΠολΔ, ο διορισμός της προσωρινής 

διοίκησης γίνεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739 επ. 

ΚΠολΔ), από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας που έχει την έδρα του 
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το νομικό πρόσωπο. Ως έδρα νοείται ο τόπος που κατά το καταστατικό είναι 

εγκατεστημένη η διοίκηση του νομικού προσώπου ή, αν υπάρχει τέτοιος, οπότε 

και υπερισχύει ως κριτήριο προσδιορισμού της τοπικής αρμοδιότητας του 

δικαστηρίου, ο τόπος της πραγματικής δράσης της διοίκησης του νομικού 

προσώπου. 

2. Περαιτέρω, από τις διατάξεις του άρθρου 69 ΑΚ και των παρ. 1 και 3 

εδ. α` του 786 ΚΠολΔ, ορίζεται ότι το Δικαστήριο της περιφερείας όπου έχει 

την έδρα του  το νομικό πρόσωπο ή η εταιρεία, μπορεί, με αίτηση όποιου έχει 

έννομο συμφέρον, να αντικαταστήσει την προσωρινή διοίκηση για 

σπουδαίους λόγους, αποκλειομένης στην περίπτωση αυτή της εφαρμογής του 

άρθρου 758 παρ. 1 του ΚΠολΔ (Α.Π. 619/87 αδημ., αντιθ. γνωμ. Κ.Μπέη, στη 

Δίκη 18, 230 επ.).  

Ως σπουδαίοι λόγοι αντικατάστασης των μελών της διοίκησης  μπορούν 

να θεωρηθούν, μεταξύ άλλων : α) η μη εκτέλεση των καθηκόντων, β) η ασθένεια 

, η μακρόχρονη απουσία , γ) η ιδιοτέλεια , δ) η αντιδικία με το ν.π, ε) η κατά 

αντικαταστατικό και παράνομο τρόπο άσκηση της διοικητικής εξουσίας στ) 

η παραπομπή σε δίκη για πλαστογραφία, απάτη, απιστία, κλοπή, υπεξαίρεση, 

υπεξαγωγή εγγράφων κ.λ.π. ζ) η έγερση ή η κατάργηση δίκης μεταξύ του μέλους 

και του σωματείου η) η έγερση ή η κατάργηση δίκης μεταξύ του μέλους και του 

σωματείου, θ)η ύπαρξη ατομικού συμφέροντος στις υποθέσεις του νομικού 

προσώπου του διορισθέντος μέλους .  

Επιπλέον, όπως προκύπτει από την παραπάνω διάταξη του άρθρ. 786 

παρ. 3 του ΚΠολΔ, κατά τη συζήτηση της αιτήσεως για την αντικατάσταση της 

προσωρινής διοικήσεως καλούνται υποχρεωτικά και τα πρόσωπα των οποίων 

ζητείται η αντικατάσταση. Αν δε παραλειφθεί η κλήτευσή τους ή αυτά δεν 

παρέμβουν εκούσια ή κατόπιν προσεπίκλησης, πρέπει να κηρύσσεται 

απαράδεκτη η συζήτηση της αίτησης (Μπέης, όπ. ανωτ. σ. 568). Τέλος 

διορισμός της προσωρινής διοίκησης επιβάλλεται και σε περίπτωση άρνησης 

εκτέλεσης των καθηκόντων των μελών αυτής (ΑΠ 854/1998, ΕλλΔνη 1999, 

118-119, Ερμηνεία ΚΠολΔ, Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας-Αρβανιτάκης, άρθρο 

786, σελ.1550, παρ.2) ενώ η αντικατάσταση των δικαστικώς διορισθέντων 
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είναι δυνατή μόνο με την υποβολή νέας αίτησης και όχι με αίτηση 

ανάκλησης κατά το άρθρο 758 ΚΠολΔ (Ερμηνεία ΚΠολΔ, 

Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας-Αρβανιτάκης, άρθρο 786, σελ.1551, παρ.6). 

Ειδικότερα, η αντικατάσταση προσωρινής διοίκησης ν.π. για σπουδαίο λόγο 

κατά το άρθρο 786 παρ.3 ΚΠολΔ δεν γίνεται με αίτηση ανάκλησης αλλά με 

αυτοτελή αίτηση που υπάγεται στο κατά το άρθρο 786 παρ.1 ΚΠολΔ  (ΑΠ 

619/1987, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Ερμηνεία ΚΠολΔ, Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας-

Αρβανιτάκης, άρθρο 758, σελ.1505, παρ.11) καθώς εμφάνιση σπουδαίων 

λόγων μετά το διορισμό των μελών της προσωρινής διοίκησης νομικού 

προσώπου ή εταιρείας, οι οποίοι επιβάλλουν την αντικατάστασή τους, δεν 

αποτελεί “νέο πραγματικό περιστατικό” με την έννοια του άρθρου 758 παρ. 

1 ΚΠολΔ, ώστε να δικαιολογείται η ανάκληση ή μεταρρύθμιση της απόφασης 

διορισμού των από το δικαστήριο που την εξέδωσε, αλλά στοιχείο ανεξάρτητο 

από την προηγούμενη αίτηση για τον διορισμό τους, και το οποίο, σύμφωνα με 

τις παραπάνω ρητές διατάξεις του άρθρου 786 παρ. 1 και 3 του ΚΠολΔ, οι οποίες 

αποκλείουν την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 758 παρ. 1 (όπως ορίζεται 

και στην αυτή παράγραφο του άρθρου 758, ότι οι διατάξεις της εφαρμόζονται 

“εφόσον δεν ορίζεται άλλως’’) διαπιστώνεται μετά από αίτηση όποιου έχει 

έννομο συμφέρον, όχι από το δικαστήριο που εξέδωσε την προηγούμενη 

απόφαση διορισμού των μελών της προσωρινής διοίκησης, αλλά από το αρμόδιο 

κατά το άρθρο 786 παρ. 1 δικαστήριο. Άλλωστε, η διάταξη της παρ. 3 του 

άρθρου 786 ΚΠολΔ είναι ειδικότερη έναντι αυτής του άρθρου 758 παρ. 1 

ΚΠολΔ (ΕφΑθ 10261/1990 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). 

Τέλος, όπως δέχεται η νομολογία, κατ΄ αναλογική εφαρμογή της ΑΚ 69 

μπορεί να ζητηθεί ο διορισμός Εξελεγκτικής Επιτροπής, όταν η θητεία της 

εκλεγμένης Εξελεγκτικής Επιτροπής έχει λήξει (βλ. Αθαν. Κρητικού Δίκαιο 

Σωματείων και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων τόμος, πρώτος σελ. 413, Στυλ. 

Βλαστού Δίκαιο Σωματείων, Συνδικαλιστικών και Εργοδοτικών Οργανώσεων 

έκδ. 2007 παρ. 355, σελ. 394, ΜΠΑ 799/1992, ΜΠΑ 341/1989). 
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Επειδή εν προκειμένω σπουδαίο λόγο για την αντικατάσταση των 

μελών της διοίκησης, που αναφέρονται παραπάνω, αποτελεί το γεγονός ότι, 

κατά τα αναφερόμενα η εν λόγω προσωρινή διοίκηση, λειτουργεί  με 

ιδιοτέλεια και διοικεί κατά  τρόπο αντικαταστατικό και παράνομο, η δε 

σύνθεση της προσβάλλει αμέσως τις βασικές καταστατικές διατάξεις.   

 

Επειδή εν προκειμένω σπουδαίο λόγο για την ανάκληση της διάταξης 

της προσωρινής διαταγής, με την οποία ορίστηκαν μέλη Εξελεγκτικής 

Επιτροπής άλλα από αυτά που αποτελούν  την εκλεγμένη Εξελεγκτική 

Επιτροπή διαφορετικά σπουδαίο λόγο για την αντικατάσταση των εν λόγω 

μελών, αποτελεί το γεγονός ότι, η θητεία της εκλεγμένης Εξελεγκτικής 

Επιτροπής δεν είχε λήξει, ουδέποτε υποβλήθηκε παραίτηση ή δημιουργήθηκε 

πρόβλημα στη λειτουργία των ήδη εκλεγμένων μελών  της αιρετής Εξελεγκτικής 

Επιτροπής, 15ου, 5ου, 10ου και 37ου από εμάς, οι οποίοι μαζί με τα μέλη Σπαντίδου 

Παρασκευή-Γεωργία και Συκοβαρη Δημοσθένη ήμασταν κι είμαστε στη 

διάθεση της νόμιμης διοίκησης του Σωματείου για ν’ ασκήσουμε τα καθήκοντα, 

για τα οποία μας εξέλεξαν οι συνάδελφοι μας, οπότε  η προσπάθεια 

παράκαμψης της εκλεγμένης Εξελεγκτικής Επιτροπής, δια διορισμού 

αρεστής Εξελεγκτικής Επιτροπής, καταδεικνύει την προσπάθεια ελέγχου 

του Σωματείου κι επιλεκτικής εξέλεγξης των πεπραγμένων της προσωρινής 

διοίκησης. 

 

Επειδή  προτείνουμε τους παρακάτω ως μέλη  της  προσωρινής 

διοίκησης του σωματείου ασφαλιστικών συμβούλων με την 

επωνυμία         «ΠΑΝΕΛΛHΝΙΟΣ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ»:  
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤ/ΜΟ ΑΦΜ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΚΕΧΑΓΙΑΟΓΛΟΥ5 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 033227733 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

69 

ΓΛΥΦΑΔΑ 

6973 730300 

ΜΑΡΚΟΥΪΖΟΣ6 ΚΑΡΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 035283763 Π. 

ΓΙΑΛΟΥΡΟΥ 6 

Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ 

6977 209399 

ΛΕΛΕΔΑΚΗΣ7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 079247946 ΣΠΙΝΘΑΡΟΥ 

47 

ΑΘΗΝΑ 

6944 842788 

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ8 ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

039404950 

ΕΛΙΚΩΝΟΣ 

117 

ΑΘΗΝΑ 

6944 570906 

ΜΟΥΤΑΦΗΣ9 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 040356791 ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 6 

ΑΓ. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6975900465 

ΔΗΜΑΡΗ10 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 044564362 ΡΟΔΟΠΗΣ 1 

Ν. 

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

6936147574 

ΑΝΑΒΑΛΟΓΛΟΥ11 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 066805714 ΔΗΛΟΥ 21 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 

6946053886 

 

 

 

 

 

 

 
5 Από το 2010 γενικός γραμματέας και πρόεδρος του Συλλόγου Ζημιωθέντων της ΑΣΠΙΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑ. 
6 Εκλεγμένος σε 3 ΔΣ έχει διατελέσει αντιπρόεδρος και γενικός γραμματέας σε 2 ΔΣ . Είναι ο υπεύθυνος 

του διεθνούς οργανισμού MDRT για την Ελλάδα από το 1/9/2018 έως 31/8/2020. Είναι μέλος του ΔΣ 

του ΠΣΑΣ 

 
7 Επί 2 ΔΣ πρόεδρος του ΠΣΑΣ εκλεγμένος 3 φορές και στη τελευταία εκλογή ήταν ο υποψήφιος με τις 

περισσότερες ψήφους 

 
8 Έχει εκλεγεί σε 5 ΔΣ έχει διατελέσει 2 φορές αντιπρόεδρος και είναι ο γενικός γραμματέας του 

τελευταίου ΔΣ του ΠΣΑΣ. Είναι αναπλ. Γενικός Γραμματέας του Ταμείου Αλληλοβοήθειας υπαλλήλων 

του ΥΠΕΣ. Εχει διατελέσει πρόεδρος συλλόγου γονέων και κηδεμόνων , μέλος ΔΣ της ενωσης γονέων. 

Μέλος ΔΣ τμήματος μαθηματικών Παν Πατρών και εκπρόσωπος των φοιτητών στη διοίκηση του 

τμήματος 

 
9 Ο ταμίας του τελευταίου ΔΣ ΠΣΑΣ 

 
10 Υπεύθυνη εξωδιοικητικής επιτροπής του ΠΣΑΣ για την εποπτική αρχή (Τράπεζα της Ελλάδας) 

 
11 Μέλος επιτροπής του ΥΠΟΙΚ : Φορέας διαβούλευσης ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ 

ΚΩΣΤΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 073751389 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ 

ΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 83 
6947309680 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 032828370 ΜΙΝΩΟΣ 12Α 6936147574 

ΤΥΜΠΑΚΙΑΝΑΚΗ ΟΛΓΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 043909844 ΧΑΝΙΩΝ 13 6984477440 

 

Επειδή προτείνουμε ως μέλη  της  Εξελεγκτικής Επιτροπής του 

σωματείου ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία         «ΠΑΝΕΛΛHΝΙΟΣ  

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» τα αιρετά μέλη της 

Επιτροπής που εξελέγη στις εκλογές της 7/2/201 δηλ. ως  

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ τους ήδη εκλεγέντες κι αποτελούντες μέλη της Ε.Ε:  

ΤΣΙΓΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ του Δημητρίου, με ΑΦΜ 044284770, κάτοικο 

ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ. ΡΑΛΛΗ 106), 

ΣΠΑΝΤΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ και  

ΣΥΚΟΒΑΡΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 

Κι ως  

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

Τους ήδη εκλεγέντες: 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Ηλία με ΑΦΜ 020447790, κάτοικο   

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ  (ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 64), 

ΚΑΜΙΝΗ ΦΟΙΒΟ του Σταύρου, με ΑΦΜ 123266336, κάτοικο 

ΠΕΙΡΑΙΑ (ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 243) και  

ΣΑΜΟΛΑΔΑ ΙΩΑΝΝΗ του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 061971740, 

κάτοικο Π. ΦΑΛΗΡΟΥ (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ 7). 

διαφορετικά κι επικουρικά προτείνουμε τους παρακάτω ως μέλη  της  

προσωρινής Εξελεγκτικής Επιτροπής του σωματείου ασφαλιστικών συμβούλων 

με την επωνυμία   «ΠΑΝΕΛΛHΝΙΟΣ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ»:  
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Ως ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤ/ΜΟ ΑΦΜ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

 
ΜΑΥΡΟΣ  

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 036613000 
ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ 

80 
6944475222 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΩΤΗΣ12  ΛΑΜΠΡΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 043592719  
ΤΡΟΙΑΣ 28 

ΑΘΗΝΑ 
210 9975385  

ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ13  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 079247946 Δ. ΡΑΛΛΗ 106 6977 628962 

     

     

 Κι ως ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤ/ΜΟ ΑΦΜ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

 
ΣΠΑΡΤΙΑΤΗΣ14 

ΔΑΝΙΗΛ  ΙΩΑΝΝΗΣ 024543049 Β.ΟΥΓΚΩ 3 6972709496  

ΣΤΑΣΙΝΟΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 032296716 
ΟΥΡΑΝΙΑΣ 
ΔΟΥΚΑ 13 

 

ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ15 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 045516847 
ΙΡΙΔΟΣ 3 

ΙΛΙΟΝ 
6977 745780 

 

Οι παραπάνω  θα αποδεχθούν τον διορισμό τους και θα προβούν στις 

απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της δικαστικής απόφασης και στα 

πλαίσια που αυτή θα ορίσει, φροντίζοντας στο μικρό χρονικό διάστημα μέχρι τη 

διενέργεια των νόμιμων αρχαιρεσιών, και για την επιμελή και δίκαιη, έναντι 

όλων των μελών, διαχείριση των θεμάτων του Συνδέσμου, λόγω της ιδιότητας 

τους, αφού είναι όλοι τους έγκριτοι και καταξιωμένοι επαγγελματίες και  με 

έκδηλο ενδιαφέρον για την κοινωνία .  

 
12 Ο ταμίας του προηγούμενου ΔΣ ΠΣΑΣ 

 
13 Μέλος της εξελεκτικής επιτροπής ΠΣΑΣ 

 
14 Μέλος ΔΣ ΣΦΕΑ (Σύλλογος Φυλακισθέντων & Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-74) 

 
15 Έχει εκλεγεί σε 2 ΔΣ 2012-2016 και έχει διατελέσει γενικός γραμματέας του ΠΣΑΣ 
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Επειδή το έννομο συμφέρον μας  είναι  άμεσο  και   ενεστώς, δεδομένου 

ότι  είμαστε μέλη του σωματείου σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την 

επωνυμία         «ΠΑΝΕΛΛHΝΙΟΣ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ». 

Επειδή η αίτησή μας αυτή είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή και 

καταβλήθηκαν οι νόμιμες κρατήσεις στο ποσόν αναφοράς της αμοιβής της 

πληρεξουσίας δικηγόρου μας, όπως προκύπτει από το με αρ. Π2831557 

γραμμάτιο του ΔΣΑ.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΖΗΤΟΥΜΕ 

Να γίνει δεκτή η αίτησή μας στο σύνολό της.   

Να οριστούν ως μέλη  της  προσωρινής διοίκησης του σωματείου 

ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία         «ΠΑΝΕΛΛHΝΙΟΣ  

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» τα παραπάνω αναλυτικά 

αναφερόμενα τακτικά κι αναπληρωματικά μέλη, προκειμένου να συγκαλέσουν 

έκτακτο Συνέδριο, προς διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη αιρετής 

διοίκησης και να διαχειρισθούν τις επείγουσες υποθέσεις του σωματείου, καθώς 

και τα παραπάνω προτεινόμενα πρόσωπα, ως τακτικά μέλη της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής, προκειμένου να ελέγχουν τη διαχείριση της εν λόγω προσωρινής 

διοίκησης. 

Να γίνει δεκτή η αίτησή μας αυτή για αντικατάσταση των μελών που 

ορίστηκαν με την προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε επί της με  ΓΑΚ 

86455/ΕΑΚ9574/2020 αίτησης του Χρήστου Σταθόπουλο του Ανδρέα. 

Να χορηγηθεί προσωρινή διαταγή με την οποία να διορίζονται τα 

προαναφερόμενα  μέλη ως μέλη  της  προσωρινής διοίκησης  και ως μέλη της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής του σωματείου ασφαλιστικών συμβούλων με την 

επωνυμία         «ΠΑΝΕΛΛHΝΙΟΣ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ». 

Να υποχρεωθούν, με απειλή χρηματικής ποινής, 10.000 € και προσωπική 

κράτηση 6 μηνών, τα μέλη της προηγούμενης προσωρινής διοίκησης να 

παραδώσουν στην διορισθησομένη προσωρινή διοίκηση  το ταμείο, τους 
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κωδικούς, κάθε αρχείο και έγγραφο του Σωματείου, που είναι απαραίτητα για  

την προσωρινή διοίκηση των υποθέσεων του Σωματείου. 

Και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα σε βάρος του Σωματείου.  

Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 2020 

Η Πληρεξούσια Δικηγόρος 

 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ 
ΑΜΔΣΑ 14368-ΑΦΜ 043977748 
ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΙΩΝ 12-ΑΘΗΝΑ 

Τηλ. 2108220526-2108228630 
FAX 2108833753 Κιν. +306977393799 

Email : papoutsakid@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


