
 

                                           

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 

 

ΑΡΘΡΟ 1. - Επωνυμία- Έδρα.- 

Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ   ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ   ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ  (ΠΡΟ. ΣΥ. Δ.Ε.) 
είναι συνδικαλιστική παράταξη των Δικαστικών Επιμελητών που υπηρετούν 
στις περιφέρειες των Εφετείων Αθήνας, Πειραιά, Αιγαίου, Δωδεκανήσου, 
Λαμίας, Βορείου Αιγαίου και Ευβοίας. 
Έδρα της ΠΡΟ. ΣΥ. Δ.Ε. είναι η Αθήνα 
 
ΑΡΘΡΟ 1β. - Λογότυπο.- 

Το λογότυπο της Παράταξης   έχει παραλληλόγραμμο σχήμα, στο επάνω μέρος 
του οποίου υπάρχουν τρεις (3) τεμνόμενοι κύκλοι που στο εσωτερικό του 
καθενός  αποτυπώνονται κατά σειρά τα σχέδια πένα-ζυγός-ποντίκι (συσκευή 
εισόδου για Η/Υ). Στο κάτω μέρος αυτού το όνομα τα Παράταξης με πλήρη και 
αρτικόλεκτη γραφή. 
Το λογότυπο δύναται να αλλάζει με απόφαση της Ολομέλειας, οι δε αλλαγές 
περιγράφονται αμελλητί στην παρούσα παράγραφο. 
 
ΑΡΘΡΟ 1γ. -Τηρούμενα βιβλία.- 

Η Παράταξη τηρεί υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία:    
1] Μητρώο μελών, στο οποίο αναγράφονται με αριθμημένη σειρά  το 
ονοματεπώνυμο του μέλους της, ο αριθμός της υπηρεσιακής ταυτότητας του, 
η επαγγελματική διεύθυνση του, ο αριθμός του τηλεφώνου του και του 



ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου καθώς και η ημερομηνία εγγραφής του ως 
μέλος της Παράταξης. 
2] Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων της Γραμματείας και Εκτελεστικής 
Γραμματείας,   
3] Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων της Ολομέλειας και   
4] Βιβλίο Εισπράξεων και Πληρωμών.  
Τα παραπάνω βιβλία δύνανται να τηρούνται και με ηλεκτρονικά μέσα. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2. -Αρχές.- 

α) Η Καθιέρωση δημοκρατικών διαδικασιών σε κάθε επίπεδο. 
β) Η Κατοχύρωση και περιφρούρηση της οργανωτικής αυτονομίας του 
συνδικαλιστικού κινήματος. 
γ) Η Ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, ο σεβασμός της διαφορετικότητας, η 
υπεράσπιση του δικαιώματος έκφρασης μειοψηφικών αντιλήψεων, εντός των 
θεσμικών πλαισίων. 
δ) Η Ισονομία και ισοπολιτεία παντού. 
ε) Η συνεργασία ατόμων και φορέων, εντός και εκτός του κλάδου, για κοινούς 
δημοκρατικούς σκοπούς, για την ενίσχυση εν τέλει των θεσμών και της ιδίας 
της Δημοκρατίας. 
στ) Η επιδίωξη της συναίνεσης στην λήψη των αποφάσεων για τον κλάδο. 
 

ΑΡΘΡΟ 3. -Σκοποί.- 

α) Η επεξεργασία και συγκρότηση προτάσεων για θέματα που αφορούν τους 
Δικαστικούς Επιμελητές και τη Δικαιοσύνη. 
β) Η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των Δικαστικών Επιμελητών να 
συμβάλλουν αποφασιστικώς στην συνδικαλιστική δραστηριότητα, με σκοπό 
τη επίλυση των θεσμικών και άλλων κοινωνικών αιτημάτων.  
γ) Η αποτελεσματική παρέμβαση στη λειτουργία και τη δράση του Συλλόγου 
Δικαστικών Επιμελητών με  στόχο την αναγόρευσή του σε σύγχρονο και 
αποτελεσματικό συνδικαλιστικό όργανο. 
δ) Η σύσφιγξη των σχέσεων των Δικαστικών Επιμελητών με όμορους κλάδους 
της Νομικής Οικογένειας για την προώθηση και επίλυση θεσμικών αιτημάτων. 
ε) Η σύσφιγξη των σχέσεων των Δικαστικών Επιμελητών και των οικογενειών 
τους μέσα από πολιτιστικές, κοινωνικές  και άλλες εκδηλώσεις. 
στ) Η επίμονη και διαρκής συνεργασία πρωτίστως με τις όμορες και 
συγγενικές παρατάξεις και τα ανεξάρτητα πρόσωπα του ευρύτερου 
προοδευτικού και δημοκρατικού χώρου, αλλά και με όλες ανεξαιρέτως τις 
παρατάξεις που πιστεύουν στις Δημοκρατικές Διαδικασίες, (υπό την 



προϋπόθεση των άρθρων 2 και 3 του παρόντος) επί τη βάσει συγκεκριμένων 
προβλημάτων και προγραμμάτων. 
ζ) Η κοινωνική προσφορά μέσα από διάφορες δραστηριότητες. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 4. -Μέλη.- 

Μέλη της  ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. μπορούν να γίνουν οι κατά το άρθρο 1 ενεργοί 
Δικαστικοί Επιμελητές που αποδέχονται τις αρχές και τους σκοπούς της 
παράταξης, όπως ρητά αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 του παρόντος, καθώς 
και στη Διακήρυξη θέσεων και Αρχών της παράταξης, να αναγνωρίζουν τη 
δημοκρατία και τις διαδικασίες της καθώς και τον πλουραλισμό σαν 
απαραίτητα στοιχεία της σύγχρονης κοινωνίας και δεν μετέχουν ως μέλη σε 
άλλη αντίστοιχη συνδικαλιστική παράταξη.  
Για να γίνει κάποιος μέλος της παράταξης πρέπει να καταθέτει στην 
Γραμματεία ειδική αίτηση, η οποία δύναται να υποβληθεί και ηλεκτρονικά, 
στην οποία να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του και δήλωση ότι: 
1) αποδέχεται τις αρχές, τους σκοπούς,  τις θέσεις και το καταστατικό της 
παράταξης,  
2) δεν μετέχει σε άλλη αντίστοιχη συνδικαλιστική παράταξη. 
Η Γραμματεία είναι υποχρεωμένη να παρουσιάσει την αίτηση στην αμέσως 
επόμενη Ολομέλεια, η οποία αποφασίζει για την αποδοχή της με την απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων.  
Το νέο μέλος έχει δικαίωμα ψήφου στην αμέσως επόμενη Ολομέλεια, πλην 
της περίπτωσης της Ειδικής Ολομέλειας του άρθρου 10 του παρόντος κατά 
την οποία θα πρέπει να έχει ήδη καταστεί μέλος πέραν των πενήντα (50) 
ημερών από την πραγματοποίηση της και της περίπτωσης Κατάρτισης 
Ψηφοδελτίων ενόψει των Αρχαιρεσιών του άρθρου 11 του παρόντος κατά την 
οποία θα πρέπει να έχει ήδη καταστεί μέλος πέραν των τριάντα (30) ημερών 
από την πραγματοποίηση της. 
3) Η Παράταξη έχει την δυνατότητα σε εξαιρετικές περιπτώσεις προκειμένου 
να επιβραβεύσει  συναδέλφους που αποχώρησαν από το επάγγελμα,  να τους 
τιμήσει ανακηρύσσοντας τους επίτιμα μέλη της. 
Η ανακήρυξή τους γίνεται με απόφαση της ολομέλειας. 
Τα επίτιμα μέλη της παράταξης μπορούν να παρίστανται στις Ολομέλειες της 
με δικαίωμα λόγου,  χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. 
 

ΑΡΘΡΟ 5. -Απώλεια ιδιότητας μέλους.- 



Το μέλος της παράταξης χάνει την ιδιότητά του αυτή, με την επιφύλαξη της 
περίπτωσης 3 του άρθρου 4 του παρόντος, όταν: 
α) Παραιτηθεί έγγραφα με υποβολή της παραίτησης του στην Γραμματεία ή 
στην Ολομέλεια της Παράταξης. 
β) Χάσει την ιδιότητα του Δικαστικού Επιμελητή (αυτοδικαίως) 
γ) Ενώ έχει προσκληθεί εγγράφως (με φυσικό ή ηλεκτρονικό τρόπο) και δεν 
προσέλθει αδικαιολόγητα στις συνεδριάσεις της ολομέλειας για τρεις (3) 
συνεχόμενες φορές. 
δ) Η δράση του και η συμπεριφορά του είναι αντίθετη στις αρχές, στους 
σκοπούς της παράταξης, ιδιαίτερα δε όταν δημόσια στρέφεται εναντίον της 
και εναντίον των δημοκρατικά εκλεγμένων εκπροσώπων της.  
ε) Δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις και τις εντολές των θεσμικών 
οργάνων της παράταξης. 
Στις περιπτώσεις γ', δ' και ε' την απώλεια της ιδιότητας του μέλους της 
ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε., την αποφασίζει μετά από συζήτηση, η ολομέλεια της Παράταξης  
και στην περίπτωση που πρόκειται για προβεβλημένο μέλος της, η απόφαση 
δημοσιεύεται λακωνικά στο έντυπο της παράταξης καθώς και στα 
ηλεκτρονικά μέσα αυτής. 
Στις ίδιες πιο πάνω περιπτώσεις την πρόταση για την απομάκρυνση του 
μέλους που έχει υποπέσει στα ανωτέρω παραπτώματα την καταθέτει στην 
Ολομέλεια η Γραμματεία αφού προηγουμένως καλέσει το μέλος να δώσει 
εξηγήσεις για την συμπεριφορά του και πεισθεί ότι το μέτρο της 
απομάκρυνσης είναι αναπόφευκτο.  
Την τελική απόφαση την λαμβάνει η Ολομέλεια με απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων. Για τη νόμιμη απαρτία της συγκεκριμένης συνεδρίασης απαιτείται 
αυξημένη παρουσία, τουλάχιστον 2/3 του συνόλου των μελών της Παράταξης, 
ανεξαρτήτως του τρόπου  διενέργειας της (δια ζώσης ή διαδικτυακά). 

 

ΑΡΘΡΟ 6. -Υποχρεώσεις.- 

Τα μέλη της  ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 
α) διαδίδουν τις αρχές, τους σκοπούς και το πρόγραμμα της παράταξης και 
εργάζονται για την προώθηση τους. 
β) Συμμετέχουν ενεργά στη λειτουργία και δράση της. 
γ) Πειθαρχούν στις αποφάσεις της παράταξης και των οργάνων της. 
δ) Εκπληρώνουν τις τακτικές (ετήσιες) οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την 
Παράταξη, καθώς και τυχόν έκτακτες, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά με 
αποφάσεις της Ολομέλειας. 



Οι τακτικές εισφορές των υπό εγγραφή μελών τακτοποιούνται εντός 30 
ημερών από την εγγραφή τους, των δε εγγεγραμμένων, εντός του πρώτου 
διμήνου εκάστου έτους.  
Μέλη τα οποία κατά τη σύγκληση της Ολομέλειας, δεν έχουν τακτοποιήσει τις 
οικονομικές τους υποχρεώσεις, δεν έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και 
εκλέγεσθαι.   
ε) Υπερασπίζονται και προβάλλουν τις απόψεις τους στα πλαίσια της 
παράταξης και των προβλεπόμενων διαδικασιών. 
στ) Συμμετέχουν στα τμήματα και στις ομάδες εργασίας που αποφασίζονται 
για την προώθηση των σκοπών και του προγράμματος της παράταξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. -Δικαιώματα.- 

α) Εκλέγουν και εκλέγονται σε όλα τα όργανα της παράταξης με ισοτιμία και 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Καταστατικό.  
β) Υποβάλλουν στην Ολομέλεια υπομνήματα για  
θέματα  που αφορά τον Κλάδο ή την Παράταξη.  
 

ΑΡΘΡΟ 8. -Οργάνωση.- 

Η ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. οργανώνεται σε ένα βαθμό (πρώτο).- 
Είναι δυνατό, στο βαθμό που θα δημιουργηθούν στις υπόλοιπες περιφέρειες 
της χώρας αντίστοιχες οργανώσεις και με κατάλληλη τροποποίηση του 
παρόντος, να προσδιοριστεί και δεύτερος (Πανελλαδικός) βαθμός οργάνωσης 
καθώς και αντίστοιχο δευτεροβάθμιο όργανο. 
 

ΑΡΘΡΟ 9. -Όργανα.- 

Τα Όργανα της παράταξης είναι:  
α) Η Ολομέλεια 
Η Ολομέλεια είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο που αποφασίζει για όλα 
τα θέματα, βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία εάν παρίστανται τα 2/5  τουλάχιστον 
του συνόλου των μελών (χωρίς να συνυπολογίζονται τα μέλη που 
προέρχονται από την περιφέρεια) για την περίπτωση της διενέργειας της 
Ολομέλειας με φυσική παρουσία. Σε περίπτωση διαδικτυακών συνεδριών, η 
νόμιμη απαρτία επιτυγχάνεται επί των 3/5 του συνόλου των μελών. 

Οι συνεδριάσεις της Ολομέλειας δύνανται να πραγματοποιούνται και με 
μεικτή μορφή (φυσική και διαδικτυακή). Η απαρτία και σε αυτή την 
περίπτωση επιτυγχάνεται επί των 3/5 του συνόλου των μελών. 



Οι αποφάσεις της Ολομέλειας λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων.  

Η Ολομέλεια συνεδριάζει τακτικά μεν τον πρώτο μήνα κάθε τετραμήνου του 
έτους, έκτακτα δε όταν το αποφασίσει: α) η Γραμματεία, β) η Εκτελεστική 
Επιτροπή, γ) το ζητήσει έγγραφα το 1/3 τουλάχιστον των μελών.  

Ο χρόνος και ο τόπος των συνεδριάσεων καθορίζονται από τη Γραμματεία 
εκτός εάν έχει αποφασίσει διαφορετικά η Ολομέλεια.  

Σε όλες τις περιπτώσεις, η Γραμματεία είναι υποχρεωμένη να συγκαλέσει τη 
Ολομέλεια μέσα σε δέκα (10) μέρες.  
β)  Η Γραμματεία 

βα) Η Γραμματεία είναι το συντονιστικό όργανο της παράταξης και 
αποτελείται από εννέα (9) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά που 
εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία για τριετή θητεία από την Ολομέλεια. Τα 
αναπληρωματικά μέλη είναι οι τρείς πρώτοι επιλαχόντες της ψηφοφορίας 
κατά σειρά ψήφων. Η εκλογή της γίνεται πάντοτε κατά τους μήνες  
Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο . Η Γραμματεία συγκροτείται σε σώμα, μέσα σε πέντε 
ημέρες από την εκλογή της, εκλέγοντας Α΄ Αντιπρόεδρο, Β΄ Αντιπρόεδρο 
Γραμματέα,  Αναπληρωτή/τρια Γραμματέα, Ταμία και Υπεύθυνο/η 
Εφαρμογών Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορικής (Τ.Ε.Π.), 
επιμερίζοντας ταυτόχρονα  σε όλα τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά) 
συγκεκριμένα καθήκοντα. 

Ο/Η Πρόεδρος της Παράταξης διευθύνει τις συνεδριάσεις της Γραμματείας και 
της Ολομέλειας, ο/η Α΄ Αντιπρόεδρος  αναπληρώνει τον/την πρόεδρο, σε 
περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων του/της, για 
οποιοδήποτε λόγο και έχει την ευθύνη του οργανωτικού της Παράταξης, ο/η 
Β΄ Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον/την Α΄ Αντιπρόεδρο   και έχει την 
αρμοδιότητα της επικοινωνίας της Παράταξης, ο/η Γραμματέας τηρεί το 
Μητρώο της παράταξης. Ο/Η Αναπληρωτής/τρια Γραμματέας τηρεί τα βιβλία 
πρακτικών των συνεδριάσεων της Γραμματείας, της Εκτελεστικής Επιτροπής 
και της Ολομέλειας και αναπληρώνει τον/την  Γραμματέα όταν απουσιάζει ή 
κωλύεται. 

Ο/Η Ταμίας είναι Υπεύθυνος/η για τα οικονομικά της Παράταξης. Ο/Η 
Υπεύθυνος/η Εφαρμογών Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορικής 
(Τ.Ε.Π.)  διαχειρίζεται την ιστοσελίδα και τα κοινωνικά δίκτυα  της Παράταξης, 
καθώς και κάθε άλλης μορφής ψηφιακής κινητοποίησης και ενημέρωσης. 



ββ) Η Γραμματεία οφείλει σε κάθε Ολομέλεια να ενημερώνει για τα 
πεπραγμένα στον Σύλλογο και στην Ομοσπονδία και ιδιαίτερα για τα 
πεπραγμένα των εκλεγμένων στον Σύλλογο και στην Ομοσπονδία μελών της. 

βγ) Η Γραμματεία πλαισιώνεται από ομάδες εργασίας που κάθε φορά 
ανάλογα με το θέμα που προωθείται και τις ανάγκες αποφασίζονται από 
αυτήν και στελεχώνονται με μέλη της παράταξης. Επίσης ομάδες μελών της 
ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. (τμήματα) μπορούν να λειτουργούν σε μόνιμη βάση, καλύπτοντας 
αθλητικές, πολιτιστικές, κοινωνικές, κλπ. δραστηριότητες. 

βδ) Τα εκλεγμένα στα όργανα (Δ.Σ. ή ΟΔΕΕ) μέλη της ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε 
ενημερώνονται για τις συνεδριάσεις της Γραμματείας προκειμένου αν το 
επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες της.  

βε) Τις συνεδριάσεις της Γραμματείας δύναται, με απόφασή της, να την 
παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου, τόσο τα 
αναπληρωματικά μέλη της Γραμματείας όσο και τα επιλαχόντα μέλη αυτής. 

βστ) Όπου στις συνεδριάσεις της γραμματείας, απαιτείται ψηφοφορία, 
δικαίωμα ψήφου έχουν τα τακτικά μέλη της. Οι αποφάσεις της γραμματείας 
λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του/της  προέδρου.   

γ) Η Προσωρινή/Υπηρεσιακή Γραμματεία 

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, η Γραμματεία αδυνατεί να συσταθεί σε σώμα 
προκειμένου να επιτελέσει το έργο της, τότε με απόφαση, ύστερα από 
πρωτοβουλία τουλάχιστον τεσσάρων (4) μελών της παράταξης, συστήνεται 
Προσωρινή/Υπηρεσιακή Γραμματεία, αποκλειστικό έργο της οποίας είναι η 
πραγματοποίηση ολομέλειας για διενέργεια αρχαιρεσιών εκλογής νέας 
Γραμματείας. 
  
Την πρωτοβουλία αναλαμβάνουν κατά ιεραρχική σειρά ο/η Πρόεδρος, 
οι  Αντιπρόεδροι, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και τα μέλη της 
Παράταξης. 

Η  Προσωρινή/Υπηρεσιακή Γραμματεία αποτελείται από τουλάχιστον πέντε 
(5) μέλη και  δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (8). Συγκροτείται σε σώμα, 
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την σύστασή της, προκειμένου να εκλέξει 
πρόεδρο, γραμματέα και ταμία. Έργο του/της προέδρου είναι ο συντονισμός 
και η οργάνωση της ολομέλειας διενέργειας αρχαιρεσιών, του/της γραμματέα 
τυχόν  ανάκτηση και η τήρηση των βιβλίων του άρθρου 1γ του παρόντος, ενώ 
του/της ταμία τυχόν ανάκτηση του ταμείου και η τήρησή του. Ευθύνη 



της Προσωρινής/Υπηρεσιακής Γραμματείας είναι και ο ορισμός 
της εφορευτικής επιτροπής για τη  διενέργεια των αρχαιρεσιών. 

Με τη σύσταση σε σώμα της νεοεκλεγείσας  Γραμματείας και την παράδοση 
σε αυτήν των βιβλίων του άρθρου 1γ του παρόντος και του ταμείου, παύει 
αυτοδικαίως το έργο της Προσωρινής/Υπηρεσιακής Γραμματείας. 

δ) Η Εκτελεστική Επιτροπή 

Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκροτείται από τα τακτικά μέλη της Γραμματείας 
και τα εκλεγμένα στον Σύλλογο και στην ΟΔΕΕ  μέλη της Παράταξης και 
Προεδρεύεται από τον/την Πρόεδρο της. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει 
δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν τις τακτικές ολομέλειες και πέντε τουλάχιστον 
ημέρες  πριν τις έκτακτες προκειμένου να ορίσει τα θέματα ημερήσιας 
διάταξης.  Έργο της Εκτελεστικής επιτροπής είναι:  1) η επεξεργασία θέσεων 
της παράταξης, προκειμένου να παρουσιαστούν και να διεκδικηθούν στα 
συνδικαλιστικά όργανα του κλάδου 2) η κατάρτιση κάθε φορά των 
ψηφοδελτίων για τις αρχαιρεσίες, οι οποίες τελικά εγκρίνονται από την 
ολομέλεια, αλλά και τρέχοντα ζητήματα όπως η ενημέρωση για τα 
πεπραγμένα στα συνδικαλιστικά όργανα και η αξιολόγηση της εκπροσώπησής 
μας. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκαλείται από τον/την Πρόεδρο της 
Παράταξης. 

Τις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Γραμματείας, δύναται με απόφασή της, να 
τις παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου, τα 
αναπληρωματικά μέλη της Γραμματείας. Όπου στις συνεδριάσεις της 
Εκτελεστικής Επιτροπής, απαιτείται ψηφοφορία, δικαίωμα ψήφου έχουν τα 
μέλη της. Οι αποφάσεις της  λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του/της  προέδρου.   

 

ΑΡΘΡΟ 10.- Εκλογή του Επικεφαλής της Παράταξης.- 

Κάθε τρία χρόνια, όπως ορίζονται από τις τριετείς θητείες που προβλέπει ο 
Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών για τα όργανα του Συλλόγου και της 
Ομοσπονδίας και εντός του τρίτου τετραμήνου του έτους που προηγείται των 
αρχαιρεσιών σε Σύλλογο και Ομοσπονδία, σε Ειδική Ολομέλεια γίνεται η 
εκλογή αφ’ ενός του Προέδρου της Παράταξης και αφ’ ετέρου του/ης 
υποψηφίου/ας Προέδρου του Συλλόγου. 
Η διαδικασία αυτή ακολουθείται και στις εξής περιπτώσεις: 1) Συμπλήρωσης 
του ορίου των δύο θητειών ή κατ’ εξαίρεση των τριών, σύμφωνα με το άρθρο 



10Α του παρόντος. 2) Αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. 3) Υποβολής 
παραίτησης. 4) Ύπαρξης σοβαρού κωλύματος άσκησης των καθηκόντων τους.  
Η Γραμματεία ορίζει συγκεκριμένο χρόνο 5 ημερών προκειμένου να της 
υποβληθούν εγγράφως οι υποψηφιότητες των ενδιαφερομένων και αφού τις 
συγκεντρώσει και τις ελέγξει ως προς την νομιμότητα της υποβολής τους, 
συγκαλεί το ταχύτερο δυνατόν (όχι αργότερα από 20 ημέρες) Ολομέλεια και 
τις θέτει υπό την κρίση της. 
Συγκεκριμένα αφού ανακοινωθούν οι υποψηφιότητες στην Ολομέλεια 
ερωτώνται οι υποψήφιοι εάν αποδέχονται την υποψηφιότητά τους. Εφόσον 
οι απαντήσεις είναι καταφατικές δίνεται για λίγα λεπτά ο λόγος στον κάθε 
υποψήφιο προκειμένου να αυτοπαρουσιαστεί. Στην συνέχεια γίνεται 
συζήτηση και μυστική ψηφοφορία και αφού κανείς δεν συγκεντρώσει την 
απόλυτη πλειοψηφία του 50% + 1 ψήφο, ακολουθούν αλλεπάλληλες μυστικές 
ψηφοφορίες αποκλειομένου κάθε φορά του μειοψηφήσαντος, μέχρι να 
καταλήξουν στην υπερψήφιση του ενός. 
Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υποβληθεί  υποψηφιότητα για τη θέση 
του Προέδρου της Παράταξης ή για τη θέση του Προέδρου του Συλλόγου και 
μοναδικοί υποψήφιοι είναι οι ήδη κατέχοντες τις αντίστοιχες  θέσεις, τότε 
αφού  γίνει αξιολόγηση τους για το έργο  που επιτέλεσαν κατά την 
προηγούμενη θητεία τους και κριθούν επαρκείς και κατάλληλοι, γίνεται 
επαναβεβαίωσή τους ενώπιον της Ολομέλειας με ψήφο εμπιστοσύνης στο 
πρόσωπο τους. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10α.- Όριο Θητειών.-  

Τίθεται όριο δύο (2) πλήρων  θητειών, για τον/την  διατελέσαντα Πρόεδρο της 
Παράταξης ή τον /την διατελέσαντα Πρόεδρο του Συλλόγου.  

Το ανωτέρω όριο, δύναται με απόφαση της ολομέλειας, που απαιτεί 
αυξημένη πλειοψηφία 3/4 των παρόντων, να επεκταθεί για μία επιπλέον 
θητεία. 

 

ΑΡΘΡΟ 11.- Κατάρτιση Ψηφοδελτίων εν όψει αρχαιρεσιών.- 

Σε ειδική ολομέλεια, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την λήξη της νόμιμης 
Προθεσμίας για την κατάθεση υποψηφιοτήτων στον Σύλλογο για τις 
Αρχαιρεσίες, ύστερα από Πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής, εγκρίνονται τα 
ψηφοδέλτια της Παράταξης, με τα οποία θα διεκδικήσει την εκπροσώπησή 
της στα συνδικαλιστικά όργανα του Συλλόγου και της Ομοσπονδίας. Κατά την 



διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια ο καθένας έχει δικαίωμα να 
προτείνει και άλλα πρόσωπα ως υποψήφια πλην των προτεινομένων από την 
Εκτελεστική Επιτροπή καθώς και να προβάλλει ένσταση για άλλα. Την 
απόφαση την λαμβάνει τελικά η ολομέλεια με απόλυτη πλειοψηφία. 

Σε κάθε περίπτωση, η Παράταξη προκειμένου να παρουσιάσει δημοσίως τα 
ψηφοδέλτια των υποψηφίων της, λαμβάνει υπ' όψη α) το ήθος, τη 
σοβαρότητα και την ικανότητα των προτεινομένων β) την κατά παρέκβαση 
συμμετοχή συνεργαζόμενων με την ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε προσώπων, κατόπιν 
αμοιβαίως επωφελούς συμφωνίας, στηριζόμενης στην αποδοχή των βασικών 
αρχών της Παράταξης και των βασικών προγραμματικών της στόχων, γ) την 
ανάλογη συμμετοχή υποψηφίων από την Περιφέρεια δ) την επιβεβλημένη 
συμμετοχή όσων προηγουμένως είχαν εκλεγεί με ψηφοδέλτιο της ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε, 
εφ' όσον εξακολουθούν και είναι μέλη της , και υπό το όρο ότι δεν έβλαψαν 
την Παράταξη, και ε) το δικαίωμα που αναγνωρίζει στον/στην Επικεφαλής να 
προτείνει, χωρίς να αντιτίθεται στο κοινό αίσθημα της παράταξης, μέχρι τρεις 
υποψηφίους της δικής του/της επιλογής εάν κρίνει ότι είναι απαραίτητο για 
το καλό της. Σε όλες τις περιπτώσεις τον τελικό λόγο και την τελική ευθύνη τα 
έχει η Ολομέλεια. 

 

ΑΡΘΡΟ 12. -Επικοινωνιακά μέσα.- 

Η Γραμματεία προκειμένου να προβάλλει τις δραστηριότητες και το έργο της 
Παράταξης καθώς    και για να αναδείξει όλα τα καίρια ζητήματα που 
απασχολούν το λειτούργημα του Δικαστικού Επιμελητή  δύναται  να εκδώσει 
ενημερωτικό περιοδικό σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, καθώς επίσης να 
δημιουργήσει και να λειτουργήσει  ιστοσελίδα και λογαριασμούς της 
παράταξης  σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με  ενημερωτικό και 
επικοινωνιακό περιεχόμενο των δραστηριοτήτων  της Παράταξης και γενικά 
ζητημάτων που αφορούν τον κλάδο. 

 

ΑΡΘΡΟ 13.-Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας.- 

Για την καλύτερη λειτουργία της παράταξης και για ζητήματα που δεν 
αναφέρονται στο παρόν δύναται  να θεσπιστεί από την Εκτελεστική Επιτροπή, 
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας που θα ισχύει αφού προηγουμένως 
εγκριθεί από τη Ολομέλεια, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Για τη 
νόμιμη απαρτία της συγκεκριμένης συνεδρίασης απαιτείται αυξημένη 



παρουσία τουλάχιστον 2/3 του συνόλου των μελών της Παράταξης, 
ανεξαρτήτως του τρόπου διενέργειάς της.  
 

ΑΡΘΡΟ 14. -Πόροι της Παράταξης.- 

Πόροι της ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. είναι  
1) Οι συνδρομές των μελών της, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά από την 
Ολομέλεια. 
2) Οι έκτακτες εισφορές  και οι δωρεές. 
3) Κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από νόμιμη αιτία. 
 
ΑΡΘΡΟ 15. -Τροποποίηση του Καταστατικού.- 

Το καταστατικό τροποποιείται μετά από σύγκλιση ειδικής Ολομέλειας, με την 
παρουσία των 3/5 των μελών της Παράταξης και με απόλυτη πλειοψηφία επί 
των παρόντων μελών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16. -Διαδικτυακές Συνεδριάσεις/Αρχαιρεσίες με Ηλεκτρονικά Μέσα 
.- 

Οι συνεδριάσεις της Ολομέλειας, της Γραμματείας και της Εκτελεστικής 
Επιτροπής δύναται να διεξάγονται και διαδικτυακά. Σε περίπτωση 
διαδικτυακών συνεδριών, η νόμιμη απαρτία επιτυγχάνεται επί των 3/5 του 
συνόλου των μελών. 

Οι αρχαιρεσίες δύναται να διενεργούνται με ψηφιακά μέσα, εφόσον 
διασφαλίζεται  το αδιάβλητο της διαδικασίας και η μυστικότητα της ψήφου. 

 

ΑΡΘΡΟ 17.-Τήρηση του Καταστατικού.- 

Η τήρηση του παρόντος Καταστατικού για την ευόδωση των αρχών και των 
σκοπών του, καθώς και η τήρηση των κανόνων της Συλλογικότητας και της 
Δημοκρατίας και των θεσμών της επαφίεται στην ευσυνειδησία και 
ευαισθησία των μελών της Παράταξης. 

 

-Έναρξη Ισχύος / Μεταβατικές Διατάξεις .- 



Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την ψήφισή του , με εξαίρεση τις 
περιπτώσεις που περιγράφονται στη συνέχεια.  

1) Η πρώτη ενδοπαραταξιακή εκλογική διαδικασία, μετά τη διενεργηθείσα την 
6η Μαρτίου του έτους 2021, για την ανάδειξη Προέδρου της παράταξης, 
καθώς και της Γραμματείας, θα λάβει χώρα εντός του τρίτου 4μήνου του 
έτους 2024, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων: 

α) αποχώρησης  λόγω συνταξιοδότησης, β) παραίτησης ή γ) σοβαρού 
κωλύματος άσκησης των καθηκόντων.  

2) Οι θέσεις των εκλεγμένων στη Γραμματεία που αναφέρονται στο στοιχείο 
βα του εδαφίου β του άρθρου 9,  θα καθοριστούν  κατά τη συγκρότηση σε 
σώμα της Γραμματείας που θα προκύψει από τις επόμενες ενδοπαραταξιακές 
αρχαιρεσίες.- 

ΑΘΗΝΑ - Ιούνιος 2021 

---------------------//---------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


