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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τον Δεκέμβριο του 2015 συγκλήθηκε Καταστατική Γενική 
Συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Η προη
γούμενη τροποποίηση του Καταστατικού είχε γίνει το 2000. 
Οι χρονιές που μεσολάβησαν κατέδειξαν αδυναμίες και κενά 
στο περιεχόμενό του, που θα έπρεπε να αρθούν. Κατατέθηκαν 
συνολικά 20 προτάσεις αλλαγών ή προσθήκης νέων διατάξεων 
(αύξηση των ημερών εργασιών της τακτικής ΓΣ, αντιπροσώ
πευση περισσότερων απόντων μελών στη ΓΣ, αύξηση της 
διάρκειας θητείας του ΔΣ, επαναφορά του χωριστού ψηφοδελ
τίου, περιορισμός των θητειών των αιρετών μελών, αλλαγή 
του τρόπου εκλογής του Προέδρου της Ένωσης, μείωση των 
σταυρών προτίμησης, κώλυμα συμμετοχής μέλους του ΔΣ στο 
ΑΔΣ ή στα Πειθαρχικά Συμβούλια ή στην άσκηση καθηκό
ντων Επιθεωρητή, υποχρεωτική κλήτευση των Εφετειακών 
Επιτροπών στις συνεδριάσεις του ΔΣ, τηλεφωνική ή ηλεκτρο
νική ψήφος απόντων μελών στις συνεδριάσεις του ΔΣ, υπο
χρεωτική δημοσίευση πρακτικών του ΔΣ στην ηλεκτρονική 
σελίδα της Ε.Δ.Ε.). Ορισμένες από τις προτάσεις αυτές συγκέ
ντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των μελών, αλλά όχι και 
την πλειοψηφία των ¾ που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 
24 παρ. 1 και συνεπώς δεν εγκρίθηκαν. 

Ουσιωδέστερες τροποποιήσεις ήταν αφενός η θέσπιση 
του ασυμβίβαστου της ιδιότητας του μέλους του ΔΣ με την 
άσκηση καθηκόντων στην εκτελεστική εξουσία ή σε οποια
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δήποτε άλλη υπηρεσία υπαγόμενη στην εκτελεστική εξουσία 
καθώς και σε άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή σε άλλους οργανισμούς και αφετέρου η συναίνεση τουλάχι
στον 9 μελών του ΔΣ στις περιπτώσεις σύναψης συμβάσεων 
που συνεπάγονται οικονομική επιβάρυνση για την Ένωση. 
Εγκρίθηκε επίσης η αντικατάσταση του όρου «Ταμίας» με 
τον όρο «Υπεύθυνος Διαχείρισης Οικονομικών», η λειτουρ
γία ηλεκτρονικής σελίδας ως μέσο επίτευξης των σκοπών 
της Ένωσης, η μετατροπή όλων των χρηματικών ποσών σε 
ευρώ, ο καθορισμός της ημερομηνίας των αρχαιρεσιών τον 
μήνα Μάϊο ή Ιούνιο, η κατάθεση εκ μέρους του Ταμία κάθε 
ποσού άνω των 1.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό και η 
ισχύς του τροποποιημένου Καταστατικού από την θητεία του 
επόμενου ΔΣ. 

Η πορεία στο μέλλον θα κρίνει την ορθότητα των επιλογών 
μας. Οι δυνατότητες και αντοχές του Καταστατικού μας να 
ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες θα αποδειχθούν στην 
πράξη.  Η ανανέωση και βελτίωσή του προϋποθέτει βαθιά 
κατανόηση των αδυναμιών του, που πετυχαίνεται με την 
ενεργό συμμετοχή όλων στις καταστατικές διαδικασίες.  

Αθήνα, Νοέμβρης 2016

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χριστόφορος Σεβαστίδης       Νικόλαος Σαλάτας 
  Πρόεδρος Πρωτοδικών                            Εφέτης
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ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ

Βασική καί θεμελιώδης αρχή της Ενώσεως είναι η δημοκρα
τική λειτουργία της που με πνεύμα την πλήρη ισότητα όλων 
εξασφαλίζει σε κάθε μέλος της το δικαίωμα να συμμετέχει και 
να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του σε κάθε ζήτημα που 
αφορά τη Δικαιοσύνη.

Η Ένωση διοικείται και αποφασίζει για τη δράση της και 
γενικά για την υλοποίηση των στόχων, επιδιώξεων και σκο
πών της με απόλυτη ανεξαρτησία.

Διακηρύσσονται ως θεμελιώδεις αρχές της Ενώσεως:
α) Η ανεξαρτησία όλων των Δικαστικών Λειτουργών της.
β) Η ισότητα όλων των Δικαστικών Λειτουργών της.
γ) Η συμμετοχή όλων γενικά ανεξαίρετα των Δικαστικών 

Λειτουργών στη Διοίκηση της Ενώσεως χωρίς βαθμολογικούς 
περιορισμούς και ανεξάρτητα από την ιδιότητα του καθενός.

Η Ένωση παραμένει αδέσμευτη από την Διοίκηση και από 
κάθε πολιτική επιρροή.

Βασικός γνώμονας της Ενώσεως είναι πάντοτε η εξύψωση 
της Δικαιοσύνης και η καθολική προστασία όλων ανεξαίρετα 
των μελών της, σε τρόπο ώστε τελικά να γίνει επίτευγμά της 
η εδραίωσή της στην κοινή συνείδηση όλων των πολιτικών με 
γνώμονα την ισονομία.

Η δομή της Ενώσεως καθορίζεται έτσι ώστε να απηχεί 
τις σύγχρονες απόψεις για μια αποκέντρωση στον χώρο της 
Δικαιοσύνης.



5

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ  

ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

I. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ

Άρθρο 1
Ιδρύεται σωματείο με έδρα την Αθήνα και επωνυμία 

«ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ».

II. ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 2
Σκοπός της Ενώσεως είναι:
1. Η διασφάλιση και ενίσχυση της προσωπικής και λει

τουργικής ανεξαρτησίας των Δικαστικών Λειτουργών στα 
πλαίσια του Συντάγματος και των Νόμων.

2. Η βελτίωση των όρων απονομής της Δικαιοσύνης.
3. Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας των Δικαστικών 

Λειτουργών.
4. Η προώθηση των συμφερόντων των μελών της και η 

ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ αυτών.
5. Η προαγωγή της Νομικής Επιστήμης, η συμβολή στη 

βελτίωση της Νομοθεσίας και η ανύψωση του μορφωτικού 
και επιστημονικού επιπέδου των μελών της.
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6. Η επικοινωνία και συνεργασία της Ενώσεως με ομοει
δείς ενώσεις του εσωτερικού και ενώσεις Δικαστικών Λει
τουργών άλλων χωρών.

III.  ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ - ΕΓΓΡΑΦΗ -  
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Άρθρο 3
1. Μέλη της Ενώσεως μπορούν να εγγράφουν με αίτησή 

τους οι «εν ενεργεία» Δικαστικοί Λειτουργοί της Τακτικής 
Δικαιοσύνης. Τα μέλη αυτά αποτελούν τα Τακτικά Μέλη 
και έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, όταν 
έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς 
την Ένωση. Η εγγραφή γίνεται από το Δ.Σ. Η αίτηση μπορεί 
να υποβληθεί και δια του εκκαθαριστού. Τα τακτικά μέλη 
έχουν το δικαίωμα να προτείνουν οτιδήποτε συντελεί στην 
εκπλήρωση των σκοπών της Ενώσεως με έγγραφη ή προφο
ρική πρότασή τους προς το Δ.Σ., που είναι υποχρεωμένο να 
απαντήσει στην πρόταση.

2. Πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες 
στην Δικαιοσύνη ή στην Ένωση μπορούν με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου να γίνουν επίτιμα μέλη.

3. Το μέλος που παραβαίνει τους όρους του Καταστατι
κού ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, ή εναντιώνε
ται στους σκοπούς που επιδιώκει η Ένωση, ή προσβάλλει 
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με την διαγωγή του την αξιοπρέπεια του Κλάδου, παραπέ
μπεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Οι Πειθαρχικές ποινές 
είναι: α) Γραπτή επίπληξη, β) Προσωρινή αποβολή μέχρι 
ένα χρόνο και γ) Οριστική αποβολή. Η επίπληξη επιβάλ
λεται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, οι δε λοιπές από την 
Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 
του Αστικού Κώδικα.

4. Τα μέλη της Ενώσεως διαγράφονται: α) Με έγγραφη 
αίτησή τους η οποία γνωστοποιείται στον Πρόεδρο του Δ.Σ. 
τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την λήξη του λογιστικού 
έτους και ισχύει μέχρι το τέλος αυτού, και β) αυτοδικαίως 
με την έξοδό τους με οποιονδήποτε τρόπο από την Δικα
στική Υπηρεσία.

IV. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 4
1. Πόροι της Ενώσεως είναι:
α) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών.
β) Οι μηνιαίες συνδρομές των μελών.
γ) Οι έκτακτες εισφορές των μελών.
δ) Οι διάφορες δωρεές των μελών ή τρίτων.
ε) Οι τόκοι ή άλλοι πρόσοδοι κεφαλαίων.
στ) Τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις.
2. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών ορίζεται σε 10 ευρώ 
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και μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

3. Η μηνιαία συνδρομή κάθε μέλους ορίζεται σε 8,5 ευρώ 
και μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ.

4. Οι μηνιαίες συνδρομές εισπράττονται με διπλότυπα 
αποδείξεων εισπράξεως αριθμημένα και θεωρημένα από 
τον Πρόεδρο και τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Οικονομικών. 
Όπου η είσπραξη γίνεται από τον εκκαθαριστή, όπως κατω
τέρω ορίζεται, αρκεί η σημείωση αυτού για την παρακρά
τηση της εισφοράς εις τα οικεία του βιβλία.

5. Οι μηνιαίες συνδρομές εισπράττονται από τους εκκα
θαριστές αποδοχών με τον αρμόδιο υπάλληλο και σε περί
πτωση αδυναμίας αυτών από το νεότερο μέλος της Ενώ
σεως που υπηρετεί στο Πρωτοδικείο. Τα εισπραττόμενα 
ποσά κατατίθενται στα τοπικά υποκαταστήματα της Εθνι
κής Τράπεζας και οποιασδήποτε άλλης τράπεζας, ύστερα 
από απόφαση του Δ.Σ., στο λογαριασμό της Ενώσεως. 
Κατά την ημέρα της ψηφοφορίας, η είσπραξη καθυστερη
μένων εισφορών γίνεται και από τον Πρόεδρο της Εφορευ
τικής Επιτροπής με υπεύθυνη δήλωση του μέλους για το 
οφειλόμενο ποσό. Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής 
είναι εφοδιασμένος με διπλότυπα της παραγράφου 4 του 
άρθρου αυτού, από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Οικονομι
κών της Ενώσεως. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διπλό
τυπα στην διάθεση του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτρο
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πής, οι εισπράξεις γίνονται με ιδιόγραφη απόδειξή του. Ο 
Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής κάνει ειδική σημεί
ωση στην κατάσταση ψηφισάντων ότι έγινε η πληρωμή την 
ημέρα της ψηφοφορίας. Τα ποσά που καταβλήθηκαν στα 
χέρια του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής παραδίνο
νται στον αρμόδιο για τις εισπράξεις της Ενώσεως.

6. Οι έκτακτες εισφορές επιβάλλονται από τη Γενική 
Συνέλευση με πρόταση του Δ.Σ. για κάλυψη εκτάκτων ανα
γκών.

V. ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

Άρθρο 5
Όργανα της Ενώσεως είναι:
1. Η Γενική Συνέλευση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή.
4. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 6
1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της 

Ενώσεως και απαρτίζεται από τα τακτικά της μέλη που 
έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.
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2. Συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο μέσα στο 
μήνα Δεκέμβριο. Έκτακτα δε συνέρχεται, όταν κρίνει σκό
πιμο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει το ένα δέκατο 
(1/10) των μελών της Ενώσεως με έγγραφη αίτησή του, που 
αναγράφει και τα προς συζήτηση θέματα. Ειδικά για μομφή 
και παύση του Διοικητικού Συμβουλίου η αίτηση πρέπει να 
υπογράφεται από το ένα τρίτο (1/3) των μελών.

Τα μέλη καλούνται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ένα μήνα 
νωρίτερα με προσκλήσεις. Εξαιρετικά, κατά την κρίση του 
Διοικητικού Συμβουλίου, ο ένας μήνας μπορεί να περιορι
στεί μέχρι οκτώ (8) ημέρες.

Οι προσκλήσεις για τα μέλη που υπηρετούν στην επαρχία 
αποστέλλονται στα κατά τόπους Εφετεία και Πρωτοδικεία 
και στις Εισαγγελίες αυτών, με το ταχυδρομείο ή οιοδήποτε 
άλλο μέσο είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες από την ημερο
μηνία της συγκλήσεως με εξαίρεση τις έκτακτες συνελεύ
σεις που ο χρόνος μπορεί να περιοριστεί σε έξι (6) ημέρες. 
Η πρόσκληση μπορεί να δημοσιεύεται και με τον τύπο.

Οι προσκλήσεις περιλαμβάνουν:
α) Τον τόπο, την ημέρα και την ώρα συνέλευσης.
β) Τα θέματα που θα συζητηθούν.
Τόπος ορίζεται η πόλη των Αθηνών ή και άλλη πόλη, 

κατά την κρίση του Δ.Σ.
3. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστα

ται το ένα τέταρτο (1/4) των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. 
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Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη 
Γενική Συνέλευση, αυτή συνέρχεται, αυτοδικαίως, την 
αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας με τα ίδια 
θέματα, την ίδια ώρα, και στον ίδιο τόπο. Στην περίπτωση 
αυτή υπάρχει απαρτία όσα μέλη και εάν ευρεθούν παρόντα. 
Για την παύση του Δ.Σ. απαρτία υπάρχει όταν παρίσταται 
το ένα δεύτερο (1/2) των μελών.

4. Την έναρξη των τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνε
λεύσεων κηρύσσει ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ο οποίος αφού 
διαπιστώσει την απαρτία, αναπτύσσει τους λόγους της 
σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, καταθέτει ονομαστική 
κατάσταση των ταμειακά εντάξει μελών που έχουν δικαί
ωμα ψήφου, την οποία έχει υπογράψει ο Υπεύθυνος Διαχεί
ρισης Οικονομικών. Διαβάζονται από τον Γενικό Γραμμα
τέα τα πρακτικά της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης για 
επικύρωση. Ύστερα απ’ αυτά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί 
την Γενική Συνέλευση να εκλέξει το Προεδρείο.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μετά την εκλογή 
του, καταλαμβάνει την έδρα και ελέγχει την ύπαρξη απαρ
τίας. Όταν διαπιστώσει την απαρτία, συμπληρώνεται το 
Προεδρείο με έναν Αντιπρόεδρο, δύο (2) πρακτικογράφους, 
και δύο (2) ψηφολέκτες, οι οποίοι επίσης εκλέγονται από τη 
Γενική Συνέλευση.

5. Κατά τη Γενική Συνέλευση τα απόντα μέλη μπορούν 
να αντιπροσωπευθούν από άλλο μέλος εκ των παρόντων με 
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εξουσιοδότηση έγγραφη, θεωρημένη για την γνησιότητα 
της υπογραφής από δημόσια αρχή, και να κατατίθεται πριν 
από τη συνεδρίαση στο Προεδρείο. Κάθε μέλος μπορεί να 
αντιπροσωπεύει μόνο ένα από τα απόντα μέλη.

6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Για την παύση 
του Δ.Σ. απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων(3/4) 
των παρόντων και μυστική ψηφοφορία.

Καθήκοντα Γενικής Συνέλευσης 

Άρθρο 7
Α. 1. Ελέγχει τη λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου, 

για τα πεπραγμένα του χρόνου που πέρασε.
2. Επικυρώνει τον απολογισμό του προηγούμενου χρόνου 

και ψηφίζει τον προϋπολογισμό του επόμενου.
3. Αποφασίζει την αποβολή των μελών της Ενώσεως σύμ

φωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Καταστατικού.
4. Παίρνει κάθε πρόσφορο μέτρο για να επιτύχει τους 

σκοπούς της Ενώσεως.
5. Αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού, ή 

τη διάλυση της Ενώσεως.
6. Εγκρίνει τους Εσωτερικούς Κανονισμούς που συντάσ

σει το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και κάθε τροποποίησή 
τους.



13

7. Αποφασίζει για κάθε θέμα, το οποίο δεν υπάγεται στην 
αρμοδιότητα άλλου οργάνου της Ενώσεως.

Β. 1. Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που αποφα
σίζει και για τα στην παράγραφο (Α) υπ’ αριθμούς 1 και 2 
θέματα, 

Α) ο Γενικός Γραμματέας διαβάζει τα πεπραγμένα της 
Διοίκησης για το χρόνο που πέρασε.

Β) Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Οικονομικών διαβάζει τον 
οικονομικό απολογισμό του περασμένου έτους και τον προ
ϋπολογισμό για το νέο έτος. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 
1η Νοεμβρίου και λήγει την 31ην Οκτωβρίου του επόμενου 
έτους.

Γ) Η εξελεγκτική Επιτροπή διαβάζει την έκθεση για τη 
νομιμότητα των δαπανών του περασμένου χρόνου.

2. Για όλα τα παραπάνω θέματα γίνεται συζήτηση και 
λαμβάνεται απόφαση για την έγκριση ή μη των πεπραγμέ
νων και την απαλλαγή της διοίκησης από κάθε ευθύνη.

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Θητεία Μελών - Υποβολή υποψηφιοτήτων - Ψηφοδέλτια 
- Φάκελοι - Έλλειψη ψηφοδελτίων και φακέλων

Άρθρο 8
Η Διοίκηση της Ενώσεως ασκείται από Διοικητικό Συμ

βούλιο το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη και 
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εκλέγεται για μία διετία. Σε περίπτωση παραιτήσεως ή παύ
σεως του Διοικητικού Συμβουλίου, το εκλεγόμενο νέο Διοι
κητικό Συμβούλιο θα έχει θητεία τον υπολειπόμενο χρόνο 
από τη διετία που διήνυσε το συμβούλιο που διεδέχθη. Οι 
υποψήφιοι εκτίθενται στην εκλογή σε ένα ενιαίο ψηφο
δέλτιο. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση προς 
το Δ.Σ. υπογεγραμμένες από τους υποψήφιους ή από τους 
αντιπροσώπους τους με έγγραφες εξουσιοδοτήσεις τους 
θεωρημένες για τη γνησιότητά τους από Δημόσια Αρχή. Οι 
δηλώσεις πρέπει να συνοδεύονται με παράβολο δέκα (10) 
ευρώ για κάθε υποψήφιο και θα κατατίθενται τριάντα (30) 
ημέρες πριν από την ψηφοφορία των εκτός των Πρωτοδι
κείων Αθηνών και Πειραιώς περιφερειών.

Το Δ.Σ. εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προ
θεσμίας προς υποβολή των υποψηφιοτήτων προβαίνει 
σε ανακήρυξη των υποψηφίων. Στη συνέχεια εκτυπώνει 
ψηφοδέλτια σε λευκό χαρτί. Τα ονόματα των υποψηφίων 
γράφονται σε κοινό ψηφοδέλτιο με όλους τους υποψηφί
ους κατά αλφαβητική σειρά. Ψηφοδέλτια με ομοιόμορφους 
φακέλους σφραγισμένους με τη σφραγίδα της Ενώσεως 
αποστέλλονται «επί αποδείξει» είκοσι (20) ημέρες πριν από 
τις εκλογές στις κατά τόπους εφορευτικές επιτροπές από το 
Δ.Σ.

Εάν υπάρξει έλλειψη ψηφοδελτίων και φακέλων η εφο
ρευτική επιτροπή βεβαιώνει τούτο με πρακτικό κι έπειτα 
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επιτρέπεται η ψηφοφορία σε λευκό χαρτί και κοινούς 
φακέλους.

Ψηφοφορία - Χρόνος - Τόπος - Προτίμηση εκλογέων

Άρθρο 9
Οι αρχαιρεσίες γίνονται με άμεση και μυστική ψηφοφο

ρία κάθε διετία τον μήνα Μάιο ή Ιούνιο, και σε δύο συνε
χόμενες Κυριακές, την πρώτη για τις περιφέρειες των Πρω
τοδικείων εκτός από την Αθήνα και τον Πειραιά και την 
επόμενη για τις τελευταίες.

Τόπος ψηφοφορίας είναι το κατάστημα του Πρωτοδι
κείου σε αίθουσα που ορίζεται από την εφορευτική επι
τροπή. Σε κάθε Πρωτοδικείο ψηφίζουν αυτοί που υπηρε
τούν στην περιφέρειά του Δικαστικοί Λειτουργοί, αλλά και 
όσοι τυχόν ευρίσκονται κατά την ημέρα της ψηφοφορίας 
από άλλο Δικαστήριο, αφού καταθέσουν στην εφορευτική 
επιτροπή υπεύθυνη δήλωση ότι είναι ταμειακώς εντάξει και 
δεν ψήφισαν αλλού. Οι Δικαστικοί Λειτουργοί που έχουν 
βαθμό Εφέτου ή Αντεισαγγελέως Εφετών και άνω ψηφί
ζουν στο Πρωτοδικείο της Έδρας του Δικαστηρίου τους, ή 
και σε άλλο Πρωτοδικείο όπως ανωτέρω.

Οι Δικαστικοί Λειτουργοί που υπηρετούν στο Εφετείο και 
στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου του Πειραιά, ψηφίζουν 
στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών.
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Η ψηφοφορία αρχίζει στις 8 η ώρα το πρωί και λήγει στις 
3 το απόγευμα, εκτός από το Πρωτοδικείο Αθηνών που λήγει 
στις 7 το απόγευμα. Ο χρόνος μπορεί να παραταθεί για δυο 
ώρες εάν υπάρχουν μέλη που περιμένουν να ψηφίσουν.

Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του 
σημειώνοντας σταυρό προτιμήσεως δίπλα από το όνομα 
του προτιμώμενου και με ανώτατο όριο υπέρ οκτώ (8) υπο
ψηφίων. Εάν υπάρχουν περισσότεροι από οκτώ (8) σταυροί 
προτιμήσεως το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο.

Τρόπος ψηφοφορίας - Εφορευτικές Επιτροπές -  
Πρακτικά - Καταστάσεις - Αποστολή φακέλων  

στην Εφορευτική Επιτροπή Αθηνών

Άρθρο 10
Η ψηφοφορία γίνεται ενώπιον εφορευτικής επιτροπής η 

οποία αποτελείται από τον νεότερο Πρωτόδικη, τον νεό
τερο Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών και τον νεότερο Ειρηνο
δίκη της έδρας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Ειρηνοδίκης 
ή Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών η Εφορευτική Επιτροπή 
συμπληρώνεται από μέλη του Πρωτοδικείου και εν πάση 
περιπτώσει οι εκλογές γίνονται και από ένα μέλος.

Η Εφορευτική Επιτροπή του Πρωτοδικείου Αθηνών συγκρο
τείται υπό την Προεδρία ενός Προέδρου Πρωτοδικών και με 
συμμετοχή πέντε (5) Πρωτοδικών, ενός Αντεισαγγελέως Πρω
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τοδικών και δύο Ειρηνοδικών. Ορίζονται δε οι νεότεροι κατά 
την ημέρα της προκηρύξεως των αρχαιρεσιών της έδρας του 
Πρωτοδικείου Αθηνών, και σε περίπτωση αδυναμίας αυτών οι 
αμέσως αρχαιότεροι. Μέλη εφορευτικών επιτροπών δεν μπο
ρεί να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την εξελεγκτική επι
τροπή. Οι εφορευτικές επιτροπές οι οποίες μπορούν να προ
σλαμβάνουν και γραμματέα αποφασίζουν κατά πλειοψηφία.

Για την ψηφοφορία συντάσσεται κατάσταση των ψηφισά
ντων μελών και πρακτικό.

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας οι εφορευτικές επιτροπές 
των εκτός Αθηνών Πρωτοδικείων, τοποθετούν τους φακέ
λους των ψηφισάντων μέσα σε ένα μεγαλύτερο φάκελο μαζί 
με τις καταστάσεις ψηφοφορίας και το πρακτικό και στη 
συνέχεια αφού κλείσουν τον φάκελο και τον σφραγίσουν με 
ισπανικό κερί και υπογράψουν στο πίσω μέρος του φακέλου, 
στέλνουν αυτόν «επί αποδείξει» με το ταχυδρομείο ή με το 
ταχύτερο δυνατό μέσον στο Πρωτοδικείο Αθηνών, για την 
εφορευτική επιτροπή η οποία παραλαμβάνει αυτόν δια του 
Προέδρου της ή του εξουσιοδοτημένου απ’ αυτόν μέλους.

Διαλογή ψήφων

Άρθρο 11
Η εφορευτική επιτροπή του Πρωτοδικείου Αθηνών μετά 

το τέλος της ψηφοφορίας αποσφραγίζει τους μεγάλους 
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φακέλους των επαρχιών και ρίχνει τους φακέλους των 
ψηφισάντων στην κάλπη ψηφοφορίας. Στη συνέχεια ανα
μιγνύει αυτούς και προβαίνει στην διαλογή των ψήφων. 
Εάν οι φάκελοι των επαρχιών δεν παρελήφθησαν όλοι, 
η εφορευτική επιτροπή μπορεί να αναβάλει την διαλογή 
μέχρι πέντε (5) ημέρες. Εάν βρεθούν φάκελοι παραπάνω 
από αυτούς που ψήφισαν αφαιρούνται στην τύχη και ρίχνο
νται έξω τόσοι, όσοι είναι οι πλεονάζοντες. Επίσης απορρί
πτονται και δεν υπολογίζονται και οι μεγάλοι φάκελοι των 
επαρχιών εάν παραληφθούν μετά το άνοιγμα της κάλπης 
και τη διαλογή.

Για τα ψηφοδέλτια τα οποία πήρε κάθε συνδυασμός και 
για τους σταυρούς προτιμήσεως που πήρε κάθε υποψήφιος 
συντάσσεται από την επιτροπή πρακτικό υπογεγραμμένο 
από τα μέλη της.

Κατανομή εδρών Διοικητικού Συμβουλίου -
Ανακήρυξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών

Άρθρο 12
Από τους υποψηφίους εκλέγονται οι δεκαπέντε (15) 

πρώτοι σε σταυρούς προτιμήσεως κατά σειρά επιτυχίας. 
Οι επιλαχόντες είναι οι αναπληρωματικοί των συμβούλων 
που εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας. Σε κάθε περίπτωση 
ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επι
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τροπή για τη σειρά των επιτυχόντων και των αναπληρω
ματικών.

Εάν μεταξύ των εκλεγέντων δεν είναι τουλάχιστον από 
ένας Ειρηνοδίκης, Πρωτόδικης, Εισαγγελικός λειτουρ
γός και τακτικός Δικαστής από το βαθμό του Εφέτη και 
άνω, εκλέγεται από την κατηγορία που λείπει, εκείνος που 
συγκέντρωσε σε αριθμό τους περισσότερους σταυρούς 
προτιμήσεως. Σε περίπτωση καταργήσεως του βαθμού του 
Ειρηνοδίκη, οι εκλεγόμενοι Πρωτόδικες θα είναι τουλάχι
στον δύο (2). Οι αποκλειόμενοι, συνεπεία αυτής της εκλο
γής σύμβουλοι ανακηρύσσονται αναπληρωματικοί κατά 
σειρά επιτυχίας.

Η εφορευτική επιτροπή αφού τηρήσει τα πιο πάνω ανα
κηρύσσει τους επιτυχόντες συμβούλους και τους αναπλη
ρωματικούς τους και συντάσσει γι’ αυτό Πρακτικό.

Εκλογή μελών Προεδρείου

Άρθρο 13
Οι εκλεγέντες συνέρχονται με πρωτοβουλία εκείνου 

που πήρε τους περισσότερους σταυρούς προτιμήσεως 
το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες. Πρόεδρος εκλέγεται 
μεταξύ των μελών του Δ.Σ. με μυστική ψηφοφορία. Αν 
κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλει
οψηφία του αριθμού των μελών του Δ.Σ. η ψηφοφορία 
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επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους 
υποψηφίων και Πρόεδρος εκλέγεται αυτός που έλαβε 
την σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτών 
γίνεται κλήρωση και ο πρώτος που εξέρχεται από την 
κληρωτίδα εκλέγεται Πρόεδρος. Σε περίπτωση ισοψη
φίας περισσοτέρων των δύο επαναλαμβάνεται η ψηφο
φορία και στη συνέχεια ακολουθείται εάν χρειασθεί το 
στάδιο της κληρώσεως. Η ίδια διαδικασία, χωριστά, ακο
λουθείται και για την εκλογή των αντιπροέδρων, γενικού 
γραμματέα, αναπληρωτή γενικού γραμματέα, Υπεύθυνου 
Διαχείρισης Οικονομικών καθώς και αναπληρωτή Υπεύ
θυνου Διαχείρισης Οικονομικών. Όλοι οι εκλεγέντες 
σύμβουλοι υποχρεωτικά μετέχουν σαν υποψήφιοι για 
την εκλογή Προέδρου, αντιπροέδρου, γενικού γραμμα
τέα, αναπληρωτή γενικού γραμματέα, Υπεύθυνου Διαχεί
ρισης Οικονομικών καθώς και αναπληρωτή Υπεύθυνου 
Διαχείρισης Οικονομικών. Εάν μείνει κενή η θέση του 
Προέδρου, των αντιπροέδρων, του γενικού γραμματέα, 
αναπληρωτή γενικού γραμματέα, του Υπεύθυνου Διαχεί
ρισης Οικονομικών ή του αναπληρωτή Υπεύθυνου Δια
χείρισης Οικονομικών για οποιαδήποτε αιτία, συμπλη
ρώνεται αυτή κατά τον ίδιο τρόπο όπως παραπάνω, αφού 
συμπληρωθεί πρώτα η θέση του συμβούλου με το ανα
πληρωματικό μέλος. Το παλιό Δ.Σ. ασκεί τα καθήκοντά 
του μέχρι το νέο Δ.Σ. να συγκροτηθεί σε σώμα.
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Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου -
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου σε έδρες Εφετείων - 

Κωλύματα

Άρθρο 14
Α. 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Ένωση και 

μεριμνά για την επιτυχία των σκοπών και των επιδιώξεων 
της με κάθε νόμιμο τρόπο.

2. Αποφασίζει για κάθε μέτρο που αφορά την διοίκηση 
της Ενώσεως.

3. Ενεργεί τις εγγραφές και αποφασίζει για την διαγραφή 
των μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

4. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευ
σης και συγκαλεί αυτήν έκτακτα σύμφωνα με το άρθρο 6 
του Καταστατικού.

5. Συντάσσει τους Εσωτερικούς Κανονισμούς και επο
πτεύει για την εφαρμογή τους. Οι Κανονισμοί θα συντα
χθούν μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από της εγκρίσεως 
της τροποποιήσεως του Καταστατικού από το αρμόδιο 
Δικαστήριο και θα εγκριθούν από την Πρώτη μετά την 
έγκριση Τακτική Γενική Συνέλευση.

6. Καταρτίζει τον προϋπολογισμό και απολογισμό κάθε 
χρόνου.

7. Αποφασίζει για κατεπείγοντα ζητήματα και λαμβάνει 
τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπισή τους, αλλά 
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υποχρεούται να ζητήσει έγκριση για τις ενέργειες αυτές από 
την πρώτη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση.

8. Αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο δόθηκε σε αυτό 
ρητή εξουσιοδότηση της γενικής συνέλευσης. 

9. Και ανακηρύσσει τα επίτιμα μέλη της Ενώσεως.
Β. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που υπηρετούν 

εκτός της περιφερείας των Εφετείων Αθηνών και Πειραιώς 
μπορούν να αναφέρονται στις Διοικητικές Αρχές της περι
φερείας τους για κάθε ζήτημα που αφορά τα μέλη τους και 
εμπίπτει στους σκοπούς της Ενώσεως ενημερώνοντας για 
αυτό και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου -  
Απαρτία - Πρόσκληση μελών -  

Απουσία σε συνεδριάσεις - Συνέπεια 

Άρθρο 15
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε 

σαράντα πέντε (45) ημέρες και έκτακτα όποτε κρίνει σκό
πιμο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή το ζητήσουν έγγραφα το λιγό
τερο πέντε (5) μέλη αυτού. Στην τελευταία περίπτωση ο 
Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να καλέσει το Δ.Σ. μέσα σε 
οκτώ (8) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Αν ο Πρό
εδρος αρνηθεί να καλέσει το Δ.Σ. τότε τούτο συνέρχεται 
αυτοδικαίως την 15ην ημέρα από την υποβολή της αίτησης 
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με πρωτοβουλία εκείνων που ζήτησαν την συνεδρίαση.
2. Οι προσκλήσεις αναγράφουν τα θέματα που θα συζη

τηθούν και στέλνονται στα μέλη του Δ.Σ. επτά (7) ημέρες 
νωρίτερα. Ο χρόνος αυτός μπορεί να γίνει τρεις (3) ημέ
ρες όταν πρόκειται για έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. Τόπος 
συνεδρίασης του Δ.Σ. χρησιμοποιείται το γραφείο της Ενώ
σεως ή άλλο μέρος που ορίζεται στην πρόσκληση.

3. Το Δ.Σ. έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται το λιγότερο 
εννέα (9) από τα μέλη του και λαμβάνει αποφάσεις με από
λυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα. Η ψηφοφο
ρία είναι φανερή. Αν δεν υπάρξει απαρτία αμέσως, η συνε
δρίαση επαναλαμβάνεται με την ίδια απαρτία εντός πέντε 
(5) ημερών και αν ούτε τότε υπάρξει απαρτία η συνεδρίαση 
επαναλαμβάνεται εντός (5) ημερών ότε αρκεί να παρευρί
σκονται οκτώ (8) από τα μέλη του.

Τα ίδια ισχύουν και όταν το Δ.Σ. συγκαλείται σύμφωνα με 
το τελευταίο εδάφιο της πρώτης παραγράφου.

3Α. Για να αποφασισθεί η σύναψη συμβάσεων, που συνε
πάγονται οικονομική επιβάρυνση, απαιτείται η συναίνεση 
τουλάχιστον εννέα (9) μελών.

4. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα, όπως 
ορίζεται στον Κανονισμό, από τρεις (3) συνεχείς ή πέντε (5) 
μη συνεχείς συνεδριάσεις το χρόνο, θεωρείται «αυτοδικαίως 
παραιτηθέν» και αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωμα
τικό μέλος κατά τις παραπάνω διακρίσεις του καταστατικού.
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5. Μέλη του Προεδρείου, μπορούν να παυθούν από τη 
θέση που κατέχουν στο Δ.Σ., αν το ζητήσουν εγγράφως 
τα δύο τρίτα (2/3) του Δ.Σ. (10 μέλη) και αποφασίσουν γι’ 
αυτό επίσης τα δύο τρίτα (2/3) του Δ.Σ. Η παύση γίνεται για 
λόγους που αναφέρονται στον Κανονισμό.

6. Μέλος του Δ.Σ. που θα απουσιάσει στο εξωτερικό 
μέχρι τρεις (3) μήνες το ανώτερο χρειάζεται άδεια του Δ.Σ. 
Για απουσία μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος το Δ.Σ. 
δεν μπορεί να δώσει άδεια και το μέλος είναι υποχρεωμένο 
να παραιτηθεί. Σε περίπτωση παράλειψης για την υποβολή 
της παραίτησης το Δ.Σ. υποχρεούται όπως μέσα σε δέκα 
(10) ημέρες από την αναχώρηση του μέλους για το εξωτε
ρικό να το αντικαταστήσει με το πρώτο αναπληρωματικό 
μέλος κατά τις παραπάνω διακρίσεις.

7. Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι ασυμβίβαστη: 
α) με την άσκηση καθηκόντων, κατόπιν αποσπάσεως, στο 
Υπουργείο Δικαιοσύνης κατά τις προβλέψεις του ΚΟΔΚΔΛ 
ή άλλων γενικών ή ειδικών σχετικών διατάξεων ή σε άλλη 
Υπηρεσία υπαγόμενη στην εκτελεστική εξουσία, β) με την 
άσκηση κάθε φύσεως υπηρεσιακών καθηκόντων αποκλει
στικής απασχόλησης σε θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς φορείς και οργανι
σμούς, γ) με την αποχή από την ενεργό Υπηρεσία λόγω άδειας 
άνευ αποδοχών προς απασχόληση στους ως άνω φορείς ή σε 
άλλη Υπηρεσία, δ) με τις υπηρεσιακές θέσεις για τις οποίες 
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εκάστοτε προβλέπεται ρητώς τούτο από τον ΚΟΔΚΔΛ ή 
άλλες ειδικές διατάξεις και ότι σε περίπτωση απόκτησης των 
εν λόγω ιδιοτήτων κατά τη διάρκεια της θητείας μέλους του 
Δ.Σ., τούτο θα πρέπει να δηλωθεί εγγράφως, οπότε και επέρ
χεται η αυτοδίκαιη αντικατάσταση υπηρετούντος σε θέση 
που επιφέρει ασυμβίβαστο από το πρώτο αναπληρωματικό 
μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Αν ο υπόχρεος στη σχε
τική δήλωση την παραλείψει, το Δ.Σ. αμέσως μόλις πληρο
φορηθεί τη συνδρομή περίπτωσης ασυμβίβαστου τον αντι
καθιστά αυτοδικαίως με το πρώτο αναπληρωματικό μέλος, 
συντασσομένου επ’ αυτού σχετικού πρακτικού. 

Η ισχύς της ως άνω διάταξης αρχίζει από την τροποποί
ηση αυτής.

Αρμοδιότητες μελών Διοικητικού Συμβουλίου -
Μεταβίβαση από τον Πρόεδρο αρμοδιοτήτων

Άρθρο 16
Α. ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1. Ο Πρόεδρος αντιπροσωπεύει δικαστικώς και εξωδίκως 
την Ένωση.

2. Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας εκπροσωπούν 
την Ένωση στις δημόσιες εμφανίσεις της απέναντι κάθε 
τρίτου, των Αρχών και των Δικαστηρίων της χώρας.
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Ο Πρόεδρος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. 
και των Γενικών Συνελεύσεων, μέχρι την ώρα που τα μέλη 
της Γενικής Συνέλευσης εκλέξουν Πρόεδρο αυτής, σύμφωνα 
με τις διαδικασίες του άρθρου αυτού του Καταστατικού. Ο 
Πρόεδρος υπογράφει την αλληλογραφία και γενικά κάθε 
έγγραφο, πιστοποιητικό, χρηματικό έγγραφο πληρωμής κλπ.

3. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνε
ται σε όλα από τον πρώτο αντιπρόεδρο. Τον πρώτο αντιπρό
εδρο αναπληρώνει ο δεύτερος αντιπρόεδρος και τον δεύ
τερο αντιπρόεδρο ο Σύμβουλος που εκλέχτηκε με τις περισ
σότερες ψήφους από τα λοιπά μέλη πλην του Γραμματέα 
και του Υπεύθυνου Διαχείρισης Οικονομικών. Ο Πρόεδρος 
μπορεί να μεταβιβάζει με πράξη του στους αντιπροέδρους 
μέρος από τις αρμοδιότητές του.

Β. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

1. Ο Γενικός Γραμματέας φροντίζει για την εκτέλεση με 
ακρίβεια της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του 
Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, εισηγείται τα θέματα, 
τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, κρατεί τη σφρα
γίδα, τα βιβλία εκτός εκείνα που αφορούν τις εισπράξεις 
και τις πληρωμές, και το αρχείο της Ενώσεως. Ενεργεί την 
αλληλογραφία και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα 
έγγραφα που απευθύνονται προς τις Αρχές και τους ιδιώ
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τες. Τον γενικό γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται 
αναπληρώνει ο Αναπληρωτής γενικός Γραμματέας και τον 
τελευταίο ο σύμβουλος που εκλέχτηκε με τις περισσότερες 
ψήφους και δεν συμμετέχει στο Προεδρείο.

2. Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει με τον Πρόεδρο 
την «έκθεση πεπραγμένων» του Δ.Σ. και τη διαβάζει στην 
τακτική Γενική Συνέλευση.

Γ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Οικονομικών ενεργεί τις 
εισπράξεις και πληρωμές της Ενώσεως και τηρεί τα απαι
τούμενα γι’ αυτό βιβλία.

Υποχρεούται να καταθέτει το πέραν των 1.000 ευρώ ποσό 
στον λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας. Από την Τράπεζα 
αναλαμβάνει τα χρηματικά ποσά που χρειάζονται με πράξη 
που έχει την υπογραφή του ιδίου και του Προέδρου του 
Δ.Σ. Προβαίνει σε πληρωμές με ένταλμα που εκδίδεται από 
τον Πρόεδρο, προσυπογράφεται δε από τον Γενικό Γραμ
ματέα και παρουσιάζει την αιτία της πληρωμής, το πληρω
τέο ποσό και το πρόσωπο του δικαιούχου.

Τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Οικονομικών αναπληρώνει 
όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Αναπληρωτής αυτού και εάν 
κωλύεται και αυτός μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που 
υποδεικνύεται από τον πρώτο.
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Δ. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 17
1. Στις αρχαιρεσίες που γίνονται για την ανάδειξη του Διοι

κητικού Συμβουλίου εκλέγεται και η Εξελεγκτική Επιτροπή 
που αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και τρία (3) ανα
πληρωματικά. Για την υποβολή των υποψηφιοτήτων και την εν 
γένει εκλογή τους τηρείται η ίδια διαδικασία που απαιτείται και 
για τα μέλη του Δ.Σ. εκτός από την καταβολή παράβολου. Οι 
υποψήφιοι ανα γράφονται στο ίδιο ψηφοδέλτιο και μετά τους 
υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο ο δε εκλογέας εκδη
λώνει την προτίμη σή του, το πολύ υπέρ τριών (3) υποψηφίων.

2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την κατάσταση του 
ταμείου της Ενώσεως και συντάσσει σχετική έκθεση την 
οποία υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση.

3. Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής σε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύματος αναπληρούνται από τα αναπληρω
ματικά μέλη της.

4. Οι υποψήφιοι της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν μπο
ρούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ.

Ε. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 18
1. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) 
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μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά που επιλέγονται με 
κλήρωση μεταξύ των μελών του Δ.Σ. Πρόεδρος του Πει
θαρχικού Συμβουλίου είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εφόσον 
κληρωθεί, αλλιώς το αρχαιότερο κατά βαθμό μέλος του.

2. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο επιβάλλει την ποινή του 
άρθρου 3 παράγραφος 3 περίπτωση α και εισηγείται στο 
Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση την απο
βολή του μέλους.

3. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου για την 
επιβολή ποινών εάν δεν προσβληθούν μέσα σε ένα δίμηνο 
από την κοινοποίησή τους στον ενδιαφερόμενο στη Γενική 
Συνέλευση καθίστανται εκτελεστές. Η προσφυγή επιδίδε
ται στον Γραμματέα του Δ.Σ.

Ζ. ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

Άρθρο 18α
1. Η περιφέρεια καθενός Εφετείου εκτός των Αθηνών και 

του Πειραιά αποτελεί τμήμα της Ενώσεως. Προΐσταται του 
τμήματος Τριμελής Επιτροπή η οποία εκλέγεται την ίδια 
ημέρα κατά την οποία εκλέγεται και το Διοικητικό Συμβού
λιο, και έχει θητεία την ίδια με του Διοικητικού Συμβου
λίου.

2. Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν μόνο 
τα μέλη της Ενώσεως που υπηρετούν στην περιφέρεια του 
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Εφετείου αυτού. Για την υποβολή υποψηφιοτήτων και για 
την ανακήρυξη των υποψηφίων τηρούνται κατ’ αναλογίαν 
ό,τι και επί Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αιτήσεις για υπο
ψηφιότητα υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή του 
Πρωτοδικείου της έδρας του Εφετείου, η οποία ανακηρύσ
σει τους επιτυχόντες και τους επιλαχόντες. Ένα μόνο ενιαίο 
ψηφοδέλτιο καταρτίζεται και ο εκλογέας εκφράζει την προ
τίμησή του για τρεις το πολύ υποψηφίους. Οι υποψήφιοι 
για την τριμελή Επιτροπή δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι 
και για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επι
τροπή ούτε μέλη Εφορευτικών Επιτροπών. Η ανακοίνωση 
των αποτελεσμάτων γίνεται την επόμενη της ψηφοφορίας 
Κυριακή, μετά την 7η εσπερινή ώρα από την Εφορευτική 
Επιτροπή της έδρας του Εφετείου, στην οποία συγκεντρώ
νονται όλοι οι φάκελοι.

3. Τακτικά μέλη των τριμελών Εφετειακών Επιτροπών 
εκλέγονται οι τρεις (3) πρώτοι κατά σειρά σταυρών προτι
μήσεως, όλοι δε οι υπόλοιποι αναπληρωματικά.

4. Τα μέλη της τριμελούς Εφετειακής Επιτροπής εκπίπτουν 
από το αξίωμα τους, για τους ίδιους λόγους που εκπίπτουν τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν μετατεθούν σε άλλη 
Εφετειακή περιφέρεια. Τη θέση του μέλους που εξέπεσε για 
οποιοδήποτε λόγο ή παραιτήθηκε καταλαμβάνουν οι ανα
πληρωματικοί κατά την σειρά επιτυχίας τους.

5. Των Τριμελών Εφετειακών Επιτροπών, προεδρεύει 
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αυτός που ορίζεται από τα μέλη της, μετά από σχετική 
ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.

6. Αδρανούν τα τμήματα τα οποία δεν αναδεικνύουν τρι
μελή Επιτροπή ή από το χρόνο εκείνο κατά τον οποίον τα 
εκλεγέντα μέλη εκπέσουν ή παραιτηθούν και δεν καθίστα
ται εφικτή η συγκρότησή της.

Καθήκοντα Τριμελών Εφετειακών Επιτροπών

Άρθρο 18β
Η τριμελής Εφετειακή Επιτροπή:
α. Κάνει τις αναγκαίες εξώδικες παραστάσεις τόσο στις 

δικαστικές, όσο και στις άλλες δημόσιες Αρχές, για ειδικά 
προβλήματα που απασχολούν την Δικαιοσύνη και τους 
Δικαστικούς Λειτουργούς της περιφέρειάς της, ενημερώνει 
δε πριν από κάθε ενέργεια της, αν είναι δυνατόν, ως και 
περί των αποτελεσμάτων το Διοικητικό Συμβούλιο.

β. Ενημερώνει τα μέλη της Εφετειακής Περιφέρειας που 
ανήκει με κάθε πρόσφορο τρόπο για τις αποφάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως που στέλνονται υπο
χρεωτικά σε αυτήν και φροντίζει για την υλοποίησή τους.

γ. Δέχεται τις αναφορές των μελών της Εφετειακής Περι
φέρειας για τοπικού ή προσωπικού ενδιαφέροντος ζητήματα 
και εφόσον ζητείται, τις διαβιβάζει υποχρεωτικά στο Διοι
κητικό Συμβούλιο, συντονίζει δε τις ενέργειές της για την 
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επίλυση αυτών των ζητημάτων ενημερώνοντας με έγγραφο 
και τον ενδιαφερόμενο.

δ. Θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου και εισηγείται 
σε αυτό τις λύσεις επί προβλημάτων που απασχολούν την Εφε
τειακή Περιφέρειά της, με πλήρη ενημερωτική έκθεσή της.

ε. Τηρεί ειδικό μητρώο των μελών της Εφετειακής Περι
φέρειάς της.

στ. Παρίσταται υποχρεωτικά στις Τακτικές και Έκτακτες 
Γενικές Συνελεύσεις της Ενώσεως και ενημερώνει τα μέλη 
της Εφετειακής Περιφέρειας στέλνοντας στις Εφορευτικές 
Επιτροπές των Πρωτοδικείων έγγραφη έκθεση των εκτιμή
σεών της, που προέκυψαν από την παραπάνω συμμετοχή της.

ζ. Για ζητήματα εξαιρετικού τοπικού ενδιαφέροντος μπο
ρεί να συγκαλεί τα μέλη της Εφετειακής Περιφέρειας στην 
έδρα της, συγκαλούμενα υποχρεωτικά και όταν υπάρχει 
προς τούτο έγγραφη αίτηση του ενός δεκάτου (1/10) των 
μελών που υπηρετούν στην Εφετειακή Περιφέρεια. Η 
αίτηση υποβάλλεται στην Τριμελή Επιτροπή.

η. Η Συνέλευση των μελών της Εφετειακής Περιφέρειας 
βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη και εάν παραστούν και 
παίρνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία.

θ. Οι Πρόεδροι των Εφετειακών Επιτροπών καλούνται 
στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και συμμετέχουν σ’ αυτές χωρίς 
δικαίωμα ψήφου, όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν 
την περιοχή τους.
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VI.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Άρθρο 19
1. Η οικονομική κατάσταση της Ενώσεως φαίνεται κάθε 

χρόνο από τον Απολογισμό  ισολογισμό και προϋπολογι
σμό που καταρτίζει το Δ.Σ.

2. Ο απολογισμός, ισολογισμός και προϋπολογισμός, 
καταρτίζονται τον Οκτώβριο κάθε χρόνου. Οι δυο πρώτοι 
δείχνουν την οικονομική χρήση του χρόνου που τελείωσε 
και ο τρίτος την οικονομική χρήση του νέου χρόνου.

3. Οι δαπάνες της Ενώσεως για να γίνουν πρέπει να προ
βλέπονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό που γίνεται 
από την Γενική Συνέλευση. Τροποποίηση του προϋπολο
γισμού μπορεί να κάνει η Γενική Συνέλευση ύστερα από 
πρόταση του Δ.Σ.

VII. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

Άρθρο 20
1. Μέσο για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου 

είναι η έκδοση περιοδικού και η λειτουργία ηλεκτρονικής 
σελίδας, οι λεπτομέρειες των οποίων θα καθορισθούν με 
ειδικό εσωτερικό κανονισμό.

2. Ιδρύεται γραφείο Τύπου οι αρμοδιότητες του οποίου 
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καθορίζονται με τον ίδιο πιο πάνω κανονισμό. Αυτό 
συγκροτείται από 3 έως 5 μέλη του Δ.Σ. με απόφαση αυτού.

VIII. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Άρθρο 21
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί ειδικές 

επιτροπές στις οποίες αναθέτει την μελέτη επιστημονικών 
ή άλλων θεμάτων που ενδιαφέρουν την Ένωση.

IX.  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 
ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Ή ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Άρθρο 22
Το Διοικητικό Συμβούλιο υποδεικνύει τα μέλη της Ενώ

σεως τα οποία πρέπει να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβού
λια του Ταμείου Νομικών και ΤΑΧΔΙΚ όπως επίσης και σε 
κάθε Επιτροπή στην οποία συζητούνται θέματα που έχουν 
σχέση με τους δικαστικούς λειτουργούς.

X. ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Άρθρο 23
Η Ένωση έχει σφραγίδα η οποία φέρει σε κύκλο την επω

νυμία του Σωματείου και στο κέντρο παράσταση της Θέμι
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δας. Με την επίθεση αυτής επισημοποιείται κάθε έγγραφο 
του Σωματείου.

XI.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ -  
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

Άρθρο 24
1. Τροποποίηση του Καταστατικού ή διάλυση της Ενώ

σεως μπορεί να γίνει από τη Γενική Συνέλευση των μελών 
αυτής που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό. Για τη 
λήψη απόφασης τροποποίησης του Καταστατικού ή διάλυ
σης της Ενώσεως χρειάζεται η παρουσία του ενός δεύτε
ρου (1/2) των μελών που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές 
τους υποχρεώσεις και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων 
(3/4) των παρόντων. Κάθε τροποποίηση του Καταστατικού 
ισχύει από τη θητεία του επόμενου Δ.Σ.

2. Η πρωτοβουλία για την τροποποίηση του Καταστατι
κού ή τη διάλυση της Ενώσεως λαμβάνεται είτε από το Διοι
κητικό Συμβούλιο είτε μετά από πρόταση του ενός δεκάτου 
(1/10) των μελών. Στην τελευταία περίπτωση το Δ.Σ. λαμ
βάνοντας τη σχετική αίτηση η οποία πρέπει να περιέχει και 
τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού, υπο
χρεούται να κινήσει την διαδικασία της τροποποίησης μέσα 
σε ένα μήνα.

3. Σε περίπτωση διάλυσης της Ενώσεως η περιουσία της 



διατίθεται για την αγορά βιβλίων για τις βιβλιοθήκες των 
Δικαστηρίων του Κράτους.

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2015
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