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AΓΩΓH

(Ειδικη ΔιαδικααΙα Περ ιoυoιακιOv Διαφo ρ ιitv/Διατ6ξεlg ΕργατtκΦv

ΔιαφoρΦv)

1. Toυ ΝlKoΛAoY MlXAΛoΛlAKoY τoυ Γεωργ[oυ, με A.Φ.M,

04ο002097, κατofκou AθηvΦv, Λεωφoρog Mεooγεiωv αριΘ. 131,

Boυλευτη Α, AΘηvιilv Kα| Γεvlκo0 Γραμματεα τoU Λαlkoυ Συvδ€oμou-

Xρυoη Aυγη,

2' Toυ Πoλtτlκo0 KoμματoE με Tηv επωvυμiα: αΛATKOΣ

ΣYΝΔEΣMOΣ-XPYΣF| AYΓF|D με A.Φ.M 99B148410, πoυ εδρευεl σTηV

Aθηvα, oδoE Λεt,,"rφoρo6 Mεooγεiωv αρlθ. 131 Καl εKπρoσαJπεfταt

voμlμα απo τοv Nlκoλαo MrxαλoλιαΚo ToU Γεωργioυ.

KATA
Tηq δευτερoβαθμlαE oυvδlκαλlατικηg oργαvωo,ηE με Tηv

επωvυμiα (ΠAΝEΛΛHΝIA οMoΣΠoNΔlA ΣYΛΛoΓΩΝ ΠPoΣΩΠtKoY
EΠ|XEIPl.|ΣEΩΝ PAΔ|oΦΩΝIAΣ-THΛEOPAΣl"lΣ (Π.o,Σ,Π.E.P.T.)>, η

oπoiα εδρευεl ατηv Aγiα Παραoκευη Aττrκηg, ΛεωφoρoE Mεooγεiιr.lv

αρlΘ' 432 (2oE oρoφog) KαΙ εΚTTρooα:πεiταl voμlμα. 
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l. ΠPAΓMATIKA ΠEP!ΣΤATIKA

Τo δευτερo εξ ημΦv Tωv εvαγovτωv εivαl πoλlτlκo κoμμα τo oπoio

tδρυΘηκε oτιg 14-o2-19B3 με δηλωoη τoυ πριilτoυ εξ ημι,bv σTov Αρεro

Παγo. Tov Mαιo τoυ 2012 εloηλΘε oτη Bouλη τωv Eλληvωv εκλιiγovταE

εiκool εvαv (21) Boυλευτ6q. Σημερα εKπρoσωπεiταl σTo Eλληvlκo

Kolvoβoσλιo απo δεκαεπτα (17) Bouλευτεg, ε1ovταE λαβει σTlζ

Boυλευτlκ6g Eκλoγ6g τηζ 2OηE Σεπτεμβρioυ 2a15 πooooτo εξι KαΙ

εvεvηvτα εvvεα τoιg εκατo (6,99%). Πρoεδρog τηg Kolvoβoυλευτlκηg τoυ
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Να γ[vεl δεκτη η παρo0oα αγωYη μαζ
αληΘξq, o,ε oλo αuτηg τo αlτητlκo.

Να αvαγvωρloτεi, γ|α T.UE λoγoυg πoU αvαφfρovταl oτo loτoρlκo
Tηζ παρouoαg, oτl η απεργ[α πoU πρoκηρuξε η εvαγoμεvη σTlζ 24-02-
2017, εfvαl παραvoμη, αλλωE και oλωE επlKoUρlKΦE, κατα1ρηατlκη.

Nα δlατα1θεf η δlακoπη Tηζ πραYμαToπoiηoηE τηζ Kαt vα
απαγoρεUΘεi η oυvε1loη η η επαvαληψη Tηζ σTo μιfλλov με τα fδlα η
παρoμolα αlτηματα.

Nα απεlληθεf oε βαρog Tηζ εVαYoμεvηg 1ρηματrκη πolvη υπ6ρ
ημΦv πεvτε 1lλlαδωv (5Ooο) ευρΦ Kαl σε βαρoq ToU voμiμoυ
εκπρooΦπoυ αυτηq πρooωπlκη κρατηoη εvog (1) fτouE γ|α καΘε
παραβαoη τηζ απoφααεωζ πoU Θα εκδoΘεi.

Να πρooδloρloτεi oυvToμη δlκαolμoE Kα| Vα oυvτμηθoυv o|
πρoΘεαμ[εE επiδooηg τUJv δIκoγραφωv, Φoτε η ouζητηoη Tηt
παρouο,αζ αYωYηζ vα πραYματoπotηΘεi μfoα oε πεvτε ημερεζ απo τηv
καταθεoη Tηζ, αvεξαρτητα απo Tov αρlΘμo τωv uπoΘεαει,ι.rv TroU
εκκρεμouv.

Να κηρυxΘεi πρooωρlvα εκτελεoτη η απoφαση πoU θα εκδoΘεi ω<
πρoζ Tlζ Kαταψηφloτlκfg τηg δlαταξεlE.

Nα καταδlκαoτεf τ€λog η εvαγoμεvη σTη δlκαoτlκη μαE δαπαvη Kαl
τηv αμolβη τou πληρεξouoioυ δlκηγoρoυ μαg.

Mε ρητη επrφυλαξη καΘε voμfμoυ δlκαlΦματog μαE.

AΘηvα, 24-05-2017

o πληρεξo0oloE Δlκηγoρoq

ΦoΙBοΣ Δ' MAPΓAΡιTHΣ
ΔΙΙζHΓoPoΣ

K. nAΠAPPHrΟnOYΛΟY 1 . AΘHΝA - τ.κ, 114 73

Tι-ιΛ':21o 64 64 s88. K|Ν.: 693 611 7947
e-mai|: Iaw.Ι.margaritis@gmai|.com
AΦM: 11694ο772 - ΔoY; ιΓ, Αoi.lΝΩΝ
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EKΘEΣH KATAΘ EΣHΣ Δ|Ko ΓPAΦ oY

EΙδoE Δικoγρdφoυ: AΙΤHΣH

Γεvlκ6E AρlΘμ69 KατdΘεo,ηg: 53g8o1 l2o17

Εlδrκ65 Αρrθμ69 KατdΘεoη6: 5gg7 /2017

Στo ΠPΩToΔlKElo AΘ|JNΩΝ oημερα τηv 25.05-2017 ημEρα Π6μπτη καl Φρα 13: 17 εμφανΙoΘηκε oτηΓραμματεΙα o MAPΓAP|T|-{Σ ΦotBoΣ με AM: o357L4τoυ Δ.Σ. AΘ|-INΩN με Α,Φ.M. 116949772 και
κατ6Θεoε τo παραπdvω δlκ6γραφo'

Πα τηvπρdξη αυτη ouvrd1Θηκε η 6κθεoη αυτξ πou uπoγρdφεταl v6μrμα.

olH Kαταθ€oαE

MAPΓΑPiΤFIΣ ΦolBoΣ

IτPAΞH oPlΣMoY ΣYZHτHΣHΣ

Δlαδlκαoiα: AΣΦAΛ| ΣΤl KA M ETPA Mo NoM EΛEΣ

To κτiplo και η αfθoυoα εκδικ<ioεω6 τηE αlτηoεωs γvωσToπolοιivταl
Tηv παpαμovη τηζ δlκαoΙμou oε €κΘεμα πou αvαρτtiTαl στov 1o 6ρoφo τoυ κτlρΙoυ 5.

oρiβuμε ω5 xρ6vo oυζητηoηE τηv 29-05-2017, ημEρα Δευτ€ρα καrΦρα 11:O0 oτo ακρoατηρlo τou
ΠPΩToΔlKE|oY AΘHΝΩΝ με AρlΘμ6 Πlvακ[ou 92 και με τov 6ρo vα Koivoπo|ηΘεiτo δlκ6γραφo
αυτ6 ElKoΣl TEΣΣEP|Σ (24) ΩPEΣ πρlv απo τη δlκdolμo.

AΘl-|NΑ, 25-05-2017

o/H ΔlκαoτηE

ΓEΩPΓlΛΓ|Σ ΕΛEYΘEPΙoΣ

o/H Γραμματ€αg

ΓKoΛΦ | Νo ΠoYΛoY Δ F{M }{ΤPA

lKH ΔHMoKPAT|A

ΠPΩτCIΔlKΕ|o AΘlJΝΩΝ

ΓKoΛΦi
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ΦotEΟΣ Δ. MAPΓAPΙΞIΙΣ
ΔΙKHΓoΡοg *.*

κ. nAΠAPPHΓΟΠΟYΛOY 1 - AΘl-]ΝA . τ,K 114 73
THΛ.: 2,1Ο 64 64 B88 - K|Ν,: 693 6117%7
e-maiΙ: Iaw.f .margaritiS@gmaiΙ.corn
AΦM: .116949772 . ΔoY: lΓ, AΘl.,{ΝΩΝ


