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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	

ΣΕ	ΓΕΝΙΚΗ	ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ	

Το	Δ.Σ.	του	Συλλόγου	Δικαστικών	Υπαλλήλων	Πειραιά	καλεί	τα	μέλη	του	Συλλόγου	σε		

Ειδική	Έκτακτη	Γενική	Συνέλευση,	

σύμφωνα	με	το	άρθρο	19	του	ισχύοντος	Καταστατικού,	

με	σκοπό	την	

Τροποποίηση	και	Κωδικοποίηση	του	ισχύοντος	Καταστατικού	του	
Συλλόγου	(που	εγκρίθηκε	με	την	με	αριθμό	98/1975	απόφαση	του	Πρωτοδικείου	Πειραιά)	

την	13η	Σεπτεμβρίου	2018	

ημέρα	Πέμπτη	και	ώρα	13:00΄	

στην	αίθουσα	311	του	Δικαστικού	Μεγάρου	Πειραιά	

Το	Δ.Σ.	του	Συλλόγου	αποφάσισε	και	προτείνει	τις	εξής	τροποποιήσεις	του	ισχύοντος	Καταστατικού:	

1.	 Το	άρθρο	4	με	 τίτλο	«Μέλη	–	 Εγγραφή»	προτείνεται	 να	διαμορφωθεί	ως	 εξής:	 «Μέλη	 του	 Συλλόγου	

εγγράφονται	με	αίτησή	τους	όλοι	οι	δικαστικοί	υπάλληλοι	που	υπηρετούν	στις	Γραμματείες	των	πολιτικών	και	

ποινικών	Δικαστηρίων	 και	 Εισαγγελιών	 της	 περιφέρειας	 του	 Εφετείου	Πειραιά	 (Εφετείο	Πειραιά,	 Εισαγγελία	

Εφετών	 Πειραιά,	 Πρωτοδικείο	 Πειραιά,	 Εισαγγελία	 Πρωτοδικών	 Πειραιά,	 Πταισματοδικείο	 Πειραιά,	

Ειρηνοδικεία	 Πειραιά-Νίκαιας-Σαλαμίνας-Αίγινας-Πόρου-Σπετσών	 και	 Κυθήρων),	 καθώς	 και	 οι	 υπηρετούντες	

με	 σχέση	 εργασίας	 ιδιωτικού	 δικαίου	 αορίστου	 χρόνου	 (ΙΔΑΧ)	 στις	 προαναφερθείσες	 υπηρεσίες	 της	

περιφέρειας		του	Εφετείου	Πειραιά.	

Το	 Διοικητικό	 Συμβούλιο	 αποφαίνεται	 για	 την	 εγγραφή	 ή	 μη	 κατά	 την	 πρώτη	 συνεδρίασή	 του	 από	 την	

υποβολή	της	αίτησης	έγγραφής,	με	αιτιολογημένη	απόφασή	του,	 την	οποία	γνωστοποιεί	προς	 τον	αιτούντα.	

Εάν	 το	 Διοικητικό	 Συμβούλιο	 δεν	 αποφασίσει	 εντός	 τριάντα	 (30)	 ημερών	 από	 την	 υποβολή	 της	 αίτησης	

εγγραφής,	θεωρείται	σιωπηρή	απόρριψη	αυτής.		

Σε	περίπτωση	απόρριψης	της	αίτησης	εγγραφής	ο	αιτούμενος	την	εγγραφή	δικαιούται	να	προσφύγει	στο	

αρμόδιο	 Δικαστήριο	 και	 να	 ζητήσει	 την	 εγγραφή	 του.	 Στην	 περίπτωση	που	 το	 Δικαστήριο	 δεχτεί	 την	 αίτηση	



εγγραφής	του,	ο	αιτούμενος	την	εγγραφή	θεωρείται	μέλος	του	Συλλόγου	από	την	κοινοποίηση	της	απόφασης	

στο	Σύλλογο.»	

2.	 Το	άρθρο	6	με	 τίτλο	«Αναχώρηση	και	Αποβολή	Μελών»	στο	σημείο	Α΄	 το	«Κατά	της	αποφάσεως	του	

Διοικητικού	 Συμβουλίου	 περί	 διαγραφής	 μέλους	 δύναται	 να	 ασκηθή	 προσφυγή	 ενώπιον	 της	 πρώτης	

συγκληθησομένης	 Γενικής	Συνελεύσεως,	αποφασιζούσης	ανεκκλήτως»	προτείνεται	 να	διαμορφωθεί	ως	εξής:	

«Κατά	 της	 απόφασης	 του	 Διοικητικού	 Συμβουλίου	 για	 τη	 διαγραφή	 μέλους	 το	 μέλος	 που	 διαγράφηκε	

δικαιούται	να	προσφύγει	ενώπιον	του	αρμόδιου	Δικαστηρίου».	

3.	 Το	 άρθρο	 8	 με	 τίτλο	 «Διοικητικό	 Συμβούλιο»	 στο	 σημείο	 που	 ορίζεται	 η	 θητεία	 των	 μελών	 και	

συγκεκριμένα	το	σημείο	«Η	θητεία	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	είναι	διετής»	προτείνεται	να	διαμορφωθεί	ως	

εξής:	«Η	θητεία	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	είναι	τριετής».	

4.	Το	άρθρο	14	με	τίτλο	«Καθήκοντα	ΤΑΜΙΟΥ»	στην	παράγραφο	2	το	σημείο	«καταθέτει	δε	το	πλέον	των	

δέκα	χιλιάδων	(10.000)	δραχμών	ποσόν»	προτείνεται	να	διαμορφωθεί	ως	εξής:	«καταθέτει	ποσόν	μεγαλύτερο	

των	πεντακοσίων	ευρώ	(500,00	€)».	

5.	 Στο	 άρθρο	 14	 με	 τίτλο	 «Καθήκοντα	 Ταμίου»	 η	 παράγραφος	 3	 αναριθμείται	 σε	 4	 και	 προστίθεται	

παράγραφος	3	ως	εξής:	«	3.	Το	Δ.Σ.	έχει	δυνατότητα	έγκρισης	ποσού	μέχρι	πέντε	χιλιάδων	ευρώ	 (5000)	ανά	

απόφασή	του.	Για	την	υπέρβαση	του	ως	άνω	ποσού	απαιτείται	έγκριση	της	Γενικής	Συνέλευσης.»	

6.	 Το	 άρθρο	 16	 με	 τίτλο	 «Γενικαί	 Συνελεύσεις»	 και	 ειδικότερα	 η	 παράγραφος	 5	 αυτού	 προτείνεται	 να	

αντικατασταθεί	ως	εξής:	«Η	Γενική	Συνέλευση	θεωρείται	σε	απαρτία	με	την	παρουσία	τουλάχιστον	του	1/3	των	

οικονομικά	 εντάξει	 μελών,	 με	 την	 επιφύλαξη	 των	 άρθρων	 99	 και	 100	 του	 Αστικού	 Κώδικα	 (Τροποποίηση-

Διάλυση	 Σωματείου	 και	 Μεταβολή	 Σκοπού	 Σωματείου	 αντίστοιχα),	 καθώς	 και	 κάθε	 άλλης	 νομοθετικής	

διάταξης	 σύμφωνα	 με	 την	 οποία	 απαιτείται	 ειδική	 απαρτία	 και	 εφόσον	 το	 καταστατικό	 δεν	 ορίζει	 ειδική	

απαρτία	 για	 τη	 λήψη	 απόφασης	 σε	 συγκεκριμένα	 θέματα.	 Εάν	 δεν	 επιτευχθεί	 απαρτία	 κατά	 την	 πρώτη	

συζήτηση,	 συγκαλείται	 νέα	 Συνέλευση	 εντός	 πέντε	 (5)	 ημερών	 από	 τη	 ματαιωθείσα.	 Κατά	 τη	 δεύτερη	

Συνέλευση	 για	 την	 επίτευξη	 απαρτίας	 απαιτείται	 η	 παρουσία	 τουλάχιστον	 του	 1/4	 των	 οικονομικά	 εντάξει	

μελών.	Εάν	δεν	επιτευχθεί	απαρτία	κατά	τη	δεύτερη	Συνέλευση,	συγκαλείται	τρίτη	Συνέλευση	εντός	πέντε	(5)	

ημερών	 από	 τη	 ματαιωθείσα.	 Κατά	 την	 τρίτη	 Συνέλευση	 για	 την	 επίτευξη	 απαρτίας	 απαιτείται	 η	 παρουσία	

τουλάχιστον	του	1/5	των	οικονομικά	εντάξει	μελών.	Εάν	και	σε	αυτήν	δεν	επιτευχθεί	η	απαιτούμενη	απαρτία,	η	

Γενική	 Συνέλευση	 εξακολουθεί	 να	 συγκαλείται	 σε	 διάστημα	 εντός	 πέντε	 (5)	 ημερών,	 μέχρι	 να	 επιτευχθεί	 η	

παρουσία	του	1/5	των	οικονομικά	εντάξει	μελών».	

7.	 Το	 άρθρο	 16	 με	 τίτλο	 «Γενικαί	 Συνελεύσεις»	 και	 ειδικότερα	 η	 παράγραφος	 6	 προτείνεται	 να	

συμπληρωθεί	και	διαμορφωθεί	ως	εξής:	«Οι	αποφάσεις	των	Γενικών	Συνελεύσεων	λαμβάνονται	κατά	απόλυτη	

πλειοψηφία	 των	 παρόντων	 οικονομικά	 εντάξει	 μελών,	 εκτός	 από	 τις	 περιπτώσεις	 που	 σύμφωνα	με	 το	 νόμο	

(άρθρο	99	ΑΚ	για	Τροποποίηση-Διάλυση	Σωματείου,	άρθρο	100	ΑΚ	για		Μεταβολή	Σκοπού	Σωματείου	και	κάθε	

άλλη	νομοθετική	διάταξη)	ή	το	καταστατικό	απαιτείται	ειδική	πλειοψηφία».	

8.	 Στο	άρθρο	16	με	 τίτλο	«Γενικαί	 Συνελεύσεις»,	 στην	παράγραφο	7	σχετικά	με	 τη	μυστική	ψηφοφορία	

προτείνεται	να	συμπληρωθεί	το	εξής	στην	παράγραφο:	«Σε	κάθε	περίπτωση	μυστικής	ψηφοφορίας,	αν	για	την	



απαρτία	της	Συνέλευσης	είναι	αρκετή	η	παρουσία	ως	και	του	ενός	τετάρτου	(1/4)	των	μελών,	είναι	δε	παρόντα	

τόσα	μέλη	όσα	 να	 καλύπτουν	 τον	 ελάχιστο	αυτόν	αριθμό,	 απαιτείται	 πλειοψηφία	 των	 τριών	 τετάρτων	 (3/4)	

των	παρόντων,	σύμφωνα	με	τα	οριζόμενα	στην	κείμενη	νομοθεσία	(ενδεικτικά	Ν.	1264/1982	άρθρο	8,	παρ.	3)	

ή	όπως	κάθε	φορά	η	κείμενη	νομοθεσία	απαιτεί	σε	αυτή	την	περίπτωση».	

9.	Στο	άρθρο	16	με	τίτλο	«Γενικαί	Συνελεύσεις»	προτείνεται	να	προστεθεί	μία	παράγραφος	με	τον	αριθμό	

8	 ως	 εξής:	 «8.	 Ειδικά	 όσον	 αφορά	 την	 κήρυξη	 απεργίας	 και	 την	 κήρυξη	 στάσεων	 εργασίας:	 Η	 απεργία	

κηρύσσεται	από	τη	Γενική	Συνέλευση,	ύστερα	από	πρόταση	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	και	η	συζήτηση	και	η	

λήψη	της	απόφασης	κήρυξης	απεργίας	πραγματοποιείται,	σύμφωνα	με	τα	οριζόμενα	στην	κείμενη	νομοθεσία	

(ενδεικτικά	Ν.	1264/1982	άρθρα	8	και	20,	όπως	τροποποιήθηκαν	και	ισχύουν	μετά	το	Ν.	4512/2018	και	κάθε	

άλλη	σχετική	νομοθετική	διάταξη)	και	στις	προηγούμενες	παραγράφους	του	ίδιου	άρθρου	του	καταστατικού.	Η	

Γενική	 Συνέλευση	 είναι	 αρμόδια	 και	 για	 την	 κήρυξη	 ολιγόωρων	 στάσεων	 εργασίας	 που	 επαναλαμβάνονται	

μέσα	 στην	 ίδια	 ημέρα	 ή	 μέσα	 στην	 ίδια	 εβδομάδα.	 Για	 την	 κήρυξη	 ολιγόωρων	 στάσεων	 εργασίας	 που	 δεν	

πραγματοποιούνται	την	ίδια	ημέρα	ή	μέσα	στην	ίδια	εβδομάδα	αρμόδιο	είναι	το	Διοικητικό	Συμβούλιο».		

10.	 Το	 άρθρο	 17	 με	 τίτλο	 «Αρχαιρεσίαι»	 στην	 παράγραφο	 1	 το	 σημείο	 «ανά	 διετίαν»	 προτείνεται	 να	

αντικατασταθεί	και	να	τραπεί	«ανά	τριετία».	

11.	 Το	άρθρο	17	με	 τίτλο	 «Αρχαιρεσίαι»	στην	παράγραφο	3	 το	σημείο	 «εκτυπούνται,	 κατά	αλφαβητική	

σειρά	εις	ψηφοδέλτιον	αναγράφον	…»	αντικαθίσταται	και	τρέπεται	«εκτυπώνονται,	κατά	αλφαβητική	σειρά	σε	

ψηφοδέλτιο	 ή	 ψηφοδέλτια	 αναγράφοντα	 …»,	 το	 σημείο	 «	 …παραδίδονται	 προσωπικώς	 εις	 έκαστον	

ψηφοφόρον	 ….»	 αντικαθίσταται	 και	 τρέπεται	 «….	 παραδίδονται	 προσωπικά	 σε	 κάθε	 ψηφοφόρο	 αφού	

διαπιστωθεί	η	ταυτότητά	του	με	κάθε	πρόσφορο	τρόπο….»,	το	σημείο	«τέσσερας	(4)	δια	τους	αντιπροσώπους	

εις	 τους	 ανώτερους	 Συνδικαλιστικούς	 Οργανισμούς»	 αντικαθίσταται	 και	 τρέπεται	 «δέκα	 (10)	 για	 τους	

αντιπροσώπους	 στους	 ανώτερους	 Συνδικαλιστικούς	 Οργανισμούς	 (Ομοσπονδία	 Δικαστικών	 Υπαλλήλων	

Ελλάδας)»	και	το	σημείο	«(εν.	ψηφοδέλτιον)	περιέχον	πλέον	των	τεσσάρων	(4)	σταυρών	προτιμήσεως	δια	τους	

Αντιπροσώπους	 εις	 τους	 ανωτέρους	 Συνδικαλιστικούς	 Οργανισμούς	 θεωρείται	 άκυρον	 μόνον	 ως	 προς	 την	

εκλογήν	 τούτων»	αντικαθίσταται	 και	 τρέπεται	 «που	περιέχει	 πάνω	από	 δέκα	 (10)	 σταυρούς	 προτίμησης	 για	

τους	 αντιπροσώπους	 στους	 ανώτερους	 Συνδικαλιστικούς	 Οργανισμούς	 (Ομοσπονδία	 Δικαστικών	 Υπαλλήλων	

Ελλάδας)	θεωρείται	άκυρο	μόνο	ως	προς	την	εκλογή	αυτών».	

12.	Κωδικοποίηση	του	Καταστατικού	με	ενσωμάτωση	των	τροποποιήσεων	και	μεταφορά	του	κειμένου	του	

Καταστατικού	από	την	καθαρεύουσα	γλώσσα	στη	δημοτική.	

Για	το	Δ.Σ.	του	Συλλόγου	

														Ο	Πρόεδρος																																																																							Ο	Γραμματέας	

	

Στασινόπουλος	Απόστολος																																																							Πατσιμάς	Ιωάννης		

	


