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Προς το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για την κατάθεση ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΟΜΦΗΣ. 
 

Στην  παρούσα  εισήγηση  εξετάζουμε  την  καθ’  υποτροπήν  αντικαταστατική 
συμπεριφορά του Προέδρου του ΔΣ Δημήτρη Ξυνομηλάκη. 
 
Οι λόγοι που καταθέτουμε πρόταση μομφής κατά του προέδρου του ΔΣ είναι οι εξής: 

 

1. Ο  συνάδελφος  Ξυνομηλάκης  παρέλειψε  να  στείλει,  ως  όφειλε  κατά  τη  
θεσμική  του  αρμοδιότητα,  πρόσκληση  σε  έκτακτη  συνεδρίαση  του  ΔΣ  την 
Πέμπτη  31.3.2022,  κατά  παράβαση  του  άρθρου  1.1  του  κανονισμού 
λειτουργίας  του  ΔΣ,  που  αναφέρει  ότι  «το  ΔΣ  συγκαλείται  κατόπιν 
προσκλήσεως του Προέδρου του ΔΣ του Συλλόγου». 
 
Η αποστολή της πρόσκλησης αυτής δεν βρισκόταν στη διακριτική ευχέρεια 
του  σ.  Ξυνομηλάκη  αλλά  ήταν  υποχρεωτική  σύμφωνα  με  τον  Κανονισμό 
Λειτουργίας  του  ΔΣ,  δεδομένου  ότι  την  συνεδρίαση  είχαν  ζητήσει  με  την 
γραπτή αίτηση και εισήγησή τους τρία μέλη του ΔΣ και μετά την κατάθεσή της 
την προσυπέγραψαν και άλλα τρία. Κατ’ αυτό τον τρόπο, με την παράλειψη 
αποστολής  της  πρόσκλησης  ο  σ.  Ξυνομηλάκης  παρέβη  το  άρθρο  1.6  του 
κανονισμού  λειτουργίας  του  ΔΣ,  που  αναφέρει  ότι  «Το  Δ.Σ.  συνέρχεται 
έκτακτα εντός 7 ημερών όταν το ζητήσει το 1/5 των μελών του, εφόσον τα μέλη 
αυτά προσδιορίσουν ταυτόχρονα το θέμα για το οποίο ζητείται η σύγκληση 
και καταθέσουν γραπτή εισήγηση» 
 

2. Ο  σ.  Ξυνομηλάκης  έκανε  σκόπιμα  τις  προηγούμενες  παραβάσεις  του 
κανονισμού λειτουργίας του ΔΣ. Σκοπός του ήταν να ανατρέψει στην πράξη 
δυο  ταυτόσημες  αποφάσεις  του  ΔΣ,  κατά  τις  οποίες  ο  σ.  Ξυνομηλάκης 
μειοψήφησε.  Οι  αποφάσεις  ελήφθησαν  στις  συνεδριάσεις  ΔΣ  της  17ης 
Φεβρουαρίου και της 15ης Μαρτίου 2022 και προέβλεπαν να γίνουν εκλογές 
του Συλλόγου μέχρι τα μέσα του Ιουλίου 2022. 

 
Κατά  τη  διάρκεια  αυτών  συνεδριάσεων  του  ΔΣ,  καθώς  και    μέσω  της 
υφιστάμενης  ηλεκτρονικής  αλληλογραφίας  μεταξύ  των  μελών  του,  είχε 
προφορικά και γραπτά σαφέστατα εξηγηθεί και ήταν σε πλήρη επίγνωσή του 
ότι: 
 

α.  αν δεν παίρναμε την σχετική απόφαση στο έκτακτο ΔΣ της Πέμπτης 
31/3, και 

β. αν δεν στελνόταν από προεδρείο της Αντιπροσωπείας, την Παρασκευή 
1/4 πρόσκληση, για συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας στις 16/4,  

 
η πρόσκληση για συνεδρίαση Αντιπροσωπείας πριν τη Μεγάλη Βδομάδα 
θα ήταν εκπρόθεσμη, καθώς η αποστολή της έπρεπε να γίνει τουλάχιστον 15 
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μέρες  πριν  την  ημερομηνία  της  συνεδρίασης,  σύμφωνα με  τον  Κανονισμό 
Λειτουργίας της (άρθρο 3.1). 
 
Δεδομένου  του  τριμήνου  που  όπως  μας  έχει  επανειλημμένα  εξηγήσει  η 
γραμματεία  του  Συλλόγου  απαιτείται  μεταξύ  συνεδρίασης  της 
Αντιπροσωπείας και της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών, η αναβολή 
της Αντιπροσωπείας για μετά το Πάσχα θα επέφερε την ντε φάκτο ανατροπή 
των δύο προηγούμενων αποφάσεων του ΔΣ για διεξαγωγή εκλογών  μέχρι 
τα  μέσα  του  Ιουλίου,  και  ντε  φάκτο  αναβολή  τους  κατά  ένα  τρίμηνο 
τουλάχιστον (από σήμερα, εξάμηνο). 
 
Επομένως, αυτή η παράλειψη της υποχρέωσής του να συγκαλέσει το ΔΣ την 
31.3.2022,  έγινε  από  τον  σ.  Ξυνομηλάκη,  με  πλήρη  επίγνωση  των 
επιπτώσεών  της,  που  είναι  η ανατροπή  των δυο αποφάσεων  του ΔΣ στην 
πράξη  και  η  παραπομπή  των  εκλογών  στις  καλένδες.  Αποτελεί  επομένως 
απολύτως  σκόπιμη  παράβαση  του  άρθρο  16.1  του  καταστατικού  του 
συλλόγου, σύμφωνα με το οποίο ως πρόεδρος του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ, έχει βασική 
καταστατική υποχρέωση «να εκτελεί τις αποφάσεις του ΔΣ». 

 
3. Από τα μέσα του 2021, με αλλεπάλληλες έκτακτες Υπουργικές αποφάσεις, με 

τελευταία την ΚΥΑ ΦΕΚ 4674/8.10.2021, διαμορφώθηκε ένα ευρύτερο νομικό 
πλαίσιο για  τη διεξαγωγή εκλογών σε συλλογικούς κοινωνικούς φορείς, με 
τήρηση μέτρων ασφαλείας λόγω πανδημίας. Στο πλαίσιο αυτό έγιναν εκλογές 
σε  πολλούς  φορείς,  όπως  στο  ΣΜΤ,  στις  αρχές  Νοέμβρη  2021  και  στον 
Δικηγορικός Σύλλογος, τον Δεκέμβρη του 2021. 

 
Στο πιο πάνω πλαίσιο, αν και οι πράξεις του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ διατηρούσαν 
δικαιοπρακτική εγκυρότητα (νομικές ενέργειες και οικονομικές συναλλαγές) 
μέχρι την 31.12.2021, η καταστατικά προβλεπόμενη θητεία του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ 
ΠΕΑ είχε λήξει από τον Μάρτη του 2021 και η παράτασή του μετά το καλοκαίρι 
του 2021 ήταν απολύτως αδικαιολόγητη. Παρόλα αυτά, ο σ.  Ξυνομηλάκης, 
μέχρι  τη  συνεδρίαση  της  17.2.22,  δεν  περιέλαβε  σε  καμιά  προηγούμενη 
πρόσκληση  για  τις  συνεδριάσεις  του  ΔΣ  ως  θέμα  ΗΔ  την  επίσπευση  της 
διεξαγωγής εκλογών στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας, με αποτέλεσμα 
η θητεία του ΔΣ και η δική του να παρατείνεται κατά παράβαση του άρθρου 
8.4 του καταστατικού του Συλλόγου, που αναφέρει ότι «οι εκλογές για την 
ανάδειξη των πανελλαδικών και των τοπικών οργάνων του Συλλόγου γίνονται 
ενιαία σε όλη τη χώρα κάθε τρία (3) χρόνια». 
 

4. Οι πιο πάνω παραβατικές πράξεις και παραλείψεις του σ. Ξυνομηλάκη που 
επιφέρουν την αντικαταστατική και καταχρηστική παράταση της θητείας του 
ΔΣ  και  της  δικής  του,  δεν  είναι  ούτε  περιστασιακές,  ούτε  πρόσφατες. 
Αποδεικνύονται σταθερή επιλογή του, που για πρώτη φορά   εκδηλώθηκε 
ανοιχτά  τέσσερεις  μήνες  πριν,  κατά  τη  συνεδρίαση  του  ΔΣ  της 2.12.2021. 
Ενόψει της συνεδρίασης αυτής, είχε κατατεθεί προς το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ η 
(συνημμένη στην παρούσα εισήγηση) εισηγητική επιστολή ‐ απόφαση του ΔΣ 
του ΣΑΔΑΣ Τμ. Αττικής, με ΘΕΜΑ την επίσπευση των εκλογών του Συλλόγου. 
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Ο  σ.  Ξυνομηλάκης  αρνήθηκε  καν  να  εγγράψει  το  θέμα  στην  ΗΔ,  με  την 
«διαβεβαίωση»  ότι  θα  φέρει  για  συζήτηση  στο  ΔΣ  αμέσως  μετά  την 
πρωτοχρονιά  2022,  περιφρονώντας  έτσι  όχι  μόνον  την  απόφαση  του 
Τμήματος Αττικής αλλά και το άρθρο 2.1.β του Κανονισμού Λειτουργίας του 
ΔΣ,  που  αναφέρει  ότι  "Η  εγγραφή  των  θεμάτων  στην  Η.Δ.  και  η  σειρά 
συζήτησης γίνεται από τον Πρόεδρο και περιλαμβάνει υποχρεωτικά, θέματα 
που  προτείνονται  με  γραπτή  εισήγηση  […]  από  έγγραφα‐αποφάσεις 
περιφερειακών  Τμημάτων/Συλλόγων  της  ΠΕΑ».  Η  «διαβεβαίωσή»  του 
αποκαλύφθηκε βέβαια ως προσχηματική, αφού το θέμα συζητήθηκε τελικά 
δυόμιση  μήνες  αργότερα,  για  να  ακολουθήσουν  όσα  περιγράφονται 
παραπάνω. 

 
Για  τους  λόγους  αυτούς,  και  επειδή  ο  σ.  Ξυνομηλάκης  με  τις  παραπάνω 
αντικαταστατικές,  αντικανονικές  και  αδικαιολόγητες  πράξεις  και  παραλείψεις  του 
έχει ανατρέψει δυο αποφάσεις του ΔΣ για να επιβάλει ντε φάκτο τη μειοψηφική του 
άποψη, και έχει έτσι ντε φάκτο εξαναγκάσει την παραπομπή των εκλογών του ΣΑΔΑΣ 
ΠΕΑ σε ένα απροσδιόριστο μέλλον, με μόνη επιδίωξη την διατήρηση της σημερινής 
σύνθεσης του ΔΣ που διατρέχει ήδη το πέμπτο της έτος της θητείας του, καθώς και 
την διατήρηση της δικής του θητείας: 
 
Οι υπογράφοντες μέλη του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ 
 
Αυγερινού Αφροδίτη 
Μακράκη Χρυσή 
Σκούφογλου Μάνος 
Φιντικάκης Νίκος 


