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Η Απόφαση του Δικαστηρίου για τα ασφαλιστικά μέτρα του συλλόγου «Ο ΑΦΙΔΝΟΣ» κατά του 
Συλλόγου μας

Όπως ήδη γνωρίζετε ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος «Ο ΑΦΙΔΝΟΣ», ο οποίος εδρεύει 
στις Αφίδνες και του οποίου Πρόεδρος είναι ο κ. Κων/νος Πάντος, (μεσίτης), κατέθεσε στις 24 
Ιουλίου 2008 ασφαλιστικά μέτρα κατά του Συλλόγου μας διότι ο Σύλλογος μας ανέγραψε κάτω 
από τις πινακίδες των οδών τις λέξεις «Σύλλογος Οικιστών».

Με την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ο σύλλογος «Ο ΑΦΙΔΝΟΣ» ζητούσε την απομάκρυνση των 
πινακίδων των οδών, που έχει τοποθετήσει ο Σύλλογος μας.

Τα ασφαλιστικά μέτρα συζητήθηκαν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 4 Νοεμβρίου 2008.

Μάρτυρας υπέρ του συλλόγου «Ο ΑΦΙΔΝΟΣ» ήταν ο κ. Χ. Γκορόγιας, ο οποίος διετέλεσε μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας το 2001, διάστημα κατά το οποίο είχαν ήδη 
τοποθετηθεί οι πρώτες πινακίδες οδών από το Σύλλογό μας.
 
Μάρτυρας υπέρ του Συλλόγου μας ήταν ο κ. Σ. Κουδούνης, τον οποίο και ευχαριστούμε δημοσίως 
για την υποστήριξή του.

Προσθέτως υπέρ του αιτούντος Συλλόγου «Ο ΑΦΙΔΝΟΣ», παρενέβη ο Οικοδομικός 
Συνεταιρισμός Υγειονομικών «Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΣΥΝ. Π.Ε.», ο οποίος παραστάθηκε 
δια της πληρεξουσίας του δικηγόρου (δηλαδή ζητούσε και αυτός την απομάκρυνση των πινακίδων 
των οδών, που έχει τοποθετήσει ο Σύλλογος μας).

Με την υπ’ αριθμ. 9760/2008 Απόφασή του, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε την 
αίτηση του Συλλόγου «Ο ΑΦΙΔΝΟΣ».

 Η παραπάνω Απόφαση αναφέρει χαρακτηριστικά:

«…η υπό κρίση αίτηση είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη, για έλλειψη ενεργητικής 
νομιμοποιήσεως, καθόσον σύμφωνα με τα προεκτεθέντα στην μείζονα σκέψη αυτής της 
απόφασης, ο αιτών δε νομιμοποιείται να αιτήσεται τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, εφόσον η 
ελεύθερη και απρόσκοπτη χρήση κοινόχρηστων πραγμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται και οι 
πινακίδες σήμανσης οδών, δεν περιλαμβάνεται στις εκφάνσεις της προσωπικότητας του, δέκτης 
καθισταμένης της σχετικής ενστάσεως του καθ’ού.  Ανεξάρτητα, όμως, από τα ανωτέρω, 
αναφορικά με την επικαλούμενη από του αιτούντα προσβολή [υποβάθμιση] του περιβάλλοντος 
δια της αναγραφής από τον καθ’ού επί του σώματος των πινακίδων της προδιαληφθείσας 
φράσεως «Σύλλογος Οικιστών», η αίτηση είναι απορριπτέα ως μη νόμιμη, καθόσον η 
επικαλούμενη αυθαίρετη και παράνομη ενέργεια του καθ’ού και αληθής υποτιθέμενη, δεν συνιστά 
κατά την κρίση του Δικαστηρίου, προσβολή περιβαλλοντικών αγαθών…»
 

Σας διαβεβαιώνουμε ότι ο Σύλλογος μας θα προφυλάξει και θα συνεχίσει το έργο του για την 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής μας και δε θα συναινέσει σε ενέργειες 
που υποβαθμίζουν τον πολιτισμό μας και οπισθοδρομούν την πρόοδο και την ευημερία της 
περιοχής μας.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο
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