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Κύριε πρόεδρε, 
 
 Ως γνωστόν, την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 κατατέθηκε ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αίτηση ασφαλιστικών μέτρων (αίτηση 
προσωρινής ρύθμισης κατάστασης με προσωρινή διαταγή) των Νικολάου  
Μουσά,  Γρηγορίου Δάσκου,  Σταύρο Βλαδίτση και Κωνσταντίνου Παναγούλια 
κατά της από 21.03.2021 απόφασης του Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α περί εξελέγξεως 
υποψηφιοτήτων ανακηρύξεως και καταρτίσεως καταλόγου υποψηφίων για τα 
καταστατατικά όργανα της Ε.Φ.Ο.Α.  Κατόπιν τούτων, το βράδυ της ίδιας 
ημέρας ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των 
εκλογών της Ε.Φ.Ο.Α. έχοντας και τη σύμφωνη γνώμη των άλλων μελών της 
Εφορευτικής Επιτροπής, με επιστολή του ,τόσο προς στην Ομοσπονδία, όσο 
και προς τον πρόεδρο του Δ.Σ. της ΕΦΟΑ, ΔΗΛΩΣΕ, ότι δεν μπορεί να 
προβεί σε οριστικοποίηση της ψηφοφορίας και σε αποστολή ηλεκτρονικού 
μηνύματος προς τους εκλογείς (δυνάμει του άρθρου 5 παρ 4, της υπ’ αριθ. 
οικ. 72664/ΦΕΚ B' 719/24.02.2021 ΚΥΑ,), για τις εκλογές τις 27.03.2021, διότι  
έπρεπε να λάβει χώρα πρώτα η απόφαση της προσωρινής διαταγής επί των 
ασφαλιστικών μέτρων των ως άνω αιτούντων, αναφορικά  με την 
υποψηφιότητά τους στα καταστατικά όργανα διοίκησης. Συνακόλουθα, επειδή, 
σήμερα 26.03.2021 εξεδόθη επί της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων των ως 
άνω υποψηφίων,  απόφαση προσωρινής διαταγής του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η προσωρινή 
συμμετοχή των ως άνω αιτούντων στις εκλογές τις 27-3-2021 ή σε κάθε 
επαναληπτική εκλογή με την συμπερίληψή τους στα οικεία ψηφοδέλτια-
καταλόγους υποψηφίων επί των καταστατικών οργάνων της διοίκησης και 
επειδή σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 της υπ’ αριθ. οικ. 72664/ΦΕΚ B' 
719/24.02.2021 ΚΥΑ, «το αργότερο 48 ώρες πριν την έναρξη των 
ψηφοφοριών, ένα δεύτερο ειδικό –εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα, το 
οποίο περιλαμβάνει την ακριβή εξατομικευμένη διαδικτυακή διεύθυνση (URL), 
στην οποία ο εκλογέας ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη 
απαραίτητη πληροφορία», ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΩΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΦΟΑ,ότι όλες οι εκλογές για την 
ανάδειξη των καταστατικών οργάνων δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν 
αύριο 27.03.2021, αλλά στην επαναληπτική προθεσμία αυτών, στις 
30.03.2021 ημέρα Τρίτη, προκειμένου να είμαστε μέσα στα πλαίσια των 
προθεσμιών, που προβλέπει η ανωτέρω ΚΥΑ στο άρθρο 5 και επόμενα 
αυτής. 
 

                                               Με εκτίμηση  

                       Ο Πρόεδρος                     Τα Μέλη της Εφορευτικής 

           Γεώργιος Φωτόπουλος                 Γεώργιος Δέδες 

                                                                   Κέλλυ Καραμεσίνη 


