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ΨΗΦΙΜΑ 

Η Ομμζπμκδία Γμκέςκ θαη Κεδεμόκςκ Πενηθένεηαξ Αηηηθήξ θάιεζε ηα Δ. ηςκ Εκώζεςκ θαη ημοξ 

εθιεγμέκμοξ ακηηπνμζώπμοξ ηςκ Εκώζεςκ γηα ηεκ αμθίδνμμε πιενμθόνεζε ημο Δ ηεξ Ομμζπμκδίαξ με 

ηηξ Εκώζεηξ-μέιε. ηόπμξ ήηακ μ θαιύηενμξ ζοκημκηζμόξ δνάζεξ ημο γμκεσθμύ θηκήμαημξ θαη μ 

απμιμγηζμόξ θαη πνμγναμμαηηζμόξ ζύμθςκα με ηηξ απμθάζεηξ ημο ζοκεδνίμο ηεξ. ηεκ εκ ιόγς ζύζθερε 

πιενμθμνεζήθαμε όηη δύμ Εκώζεηξ –μέιε άζθεζακ αγςγέξ εκακηίμκ ηεξ Ομμζπμκδίαξ, επεηδή θαηά ημ 

ηειεοηαίμ ζοκέδνημ δεκ κμμημμπμηήζεθακ ιόγς ημο όηη δεκ αθμιμοζήζεθακ μη πνμβιεπόμεκεξ κμμηθέξ 

δηαδηθαζίεξ πμο θαζμνίδμοκ ηε ιεηημονγία ηςκ μνγακώζεςκ Γμκέςκ θαη Κεδεμόκςκ (Ν.1566/85 θαη 

Ν.2621/98). 

ογθεθνημέκα, ζημ ηειεοηαίμ εθιμγμαπμιμγηζηηθό ζοκέδνημ, ζημ μπμίμ ζομμεηείπακ ε Έκςζε Γμκέςκ 

Μαζεηώκ Κμνοδαιιμύ με 9 ακηηπνμζώπμοξ θαη άιιεξ 50 Εκώζεηξ-μέιε με ημοξ ακηηπνμζώπμοξ ημοξ, 

έγηκε δηελμδηθή ζοδήηεζε θαη πανάζεζε όιςκ ηςκ ζημηπείςκ πμο ηζπονμπμημύζακ ηεκ άπμρε όηη δεκ 

αθμιμοζήζεθακ μη κόμημεξ εθιμγηθέξ δηαδηθαζίεξ ζηηξ εθιμγέξ ηςκ ζοιιόγςκ γμκέςκ θαη θεδεμόκςκ πμο 

ακήθα ζηεκ δύκαμε ηςκ 2 Εκώζεςκ (Έκςζε Αγίμο Δεμεηνίμο θαη Έκςζε Νέαξ Ιςκίαξ). Έηζη, 

απμθαζίζηεθε από ημ ζώμα ε με κμμημμπμίεζή ημοξ. 

Οη ακςηένς 2 Εκώζεηξ ακηί κα πνμβμύκ ζηηξ απαναίηεηεξ εκένγεηεξ, εκηόξ ηςκ θαζμνηζμέκςκ κμμηθώκ 

πιαηζίςκ, ώζηε κα μπμνέζμοκ κα ζομμεηέπμοκ ζηα ζεζμηθά όνγακα ηςκ ζπμιείςκ θαη ηςκ Δήμςκ, 

πνμηίμεζακ κα πνμζθύγμοκ ζηα δηθαζηήνηα θαη κα δηεθδηθήζμοκ όπη απιά ηεκ κμμημμπμίεζή ημοξ αιιά ηεκ 

θαζαίνεζε ημο Δ ηεξ μμμζπμκδίαξ θαη ηεκ μηθμκμμηθή ηεξ ελόκηςζε δεηώκηαξ απμδεμίςζε 10.000 

εονώ!!! 

Θεςνμύμε ηεκ πνμζθογή ημοξ ζηα δηθαζηήνηα απανάδεθηε θαζώξ πένακ όιςκ θαηαδεηθκύεη όηη μμκαδηθόξ 

ζθμπόξ είκαη ε δηάιοζε ηεξ Ομμζπμκδίαξ Γμκέςκ θαη Κεδεμόκςκ Πενηθένεηαξ Αηηηθήξ θαη ε επαθόιμοζε 

αθύνςζε ηεξ Ακώηαηεξ οκμμμζπμκδίαξ Γμκέςκ Μαζεηώκ Ειιάδαξ (ΑΓΜΕ). 

Σμ Δ. ηεξ Έκςζεξ Γμκέςκ Μαζεηώκ Κμνοδαιιμύ ΟΜΟΦΩΝΑ απμθαζίδεη θαη ΑΠΓΡΙΦΡΑΣΑ δειώκεη 

όηη ζηενίδεη θαη οπεναζπίδεηαη ηεκ αγςκηζηηθή γναμμή, ηεκ δημηθεηηθή θαη μηθμκμμηθή ακελανηεζία θαη ηεκ 

ίδηα ηεκ ύπανλε ηεξ Ομμζπμκδίαξ Εκώζεςκ Γμκέςκ θαη Κεδεμόκςκ Πενηθένεηαξ Αηηηθήξ, θαηαδηθάδμκηαξ 

όζμοξ απενγάδμκηαη ηεκ δηάιοζή ηεξ!!   

 

Για το ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟ                   

 

Η ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

ΕΤΓΕΝΙΑ ΜΠΑΣΜΑΝΟΓΛΟΤ 

ΜΙΥΑΗΛΙΔΟΤ 

        ΜΑΡΙΑ  ΥΑΪΚΑΛΗ 
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