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ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
 

 

 
Προοίµιο 

 
1. Θεµελιώδης αρχή της Ενώσεως είναι η δηµοκρατική λειτουργία της, η 
οποία, µέσα στα πλαίσια πλήρους ισότητας, εξασφαλίζει σε κάθε µέλος της το 
δικαίωµα να συµµετέχει και να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του σε 
οποιοδήποτε ζήτηµα αφορά τη Στρατιωτική ∆ικαιοσύνη. 
 
2. ∆ιακηρύσσονται επίσης ως θεµελιώδεις αρχές της Ενώσεως: 

 
α. Η ανεξαρτησία όλων των  δικαστικών λειτουργών της  

 
β. Η ισότητα όλων των µελών της  

 
γ. Η συµµετοχή όλων ανεξαιρέτως των δικαστικών λειτουργών της στη 

διοίκηση της Ενώσεως, ανεξάρτητα από το βαθµό και την  ιδιότητα του 
καθενός. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η συµµετοχή στη διοίκηση της Ενώσεως δεν 
είναι µόνο δικαίωµα αλλά και καθήκον. 
 
3. Η Ένωση διοικείται και αποφασίζει για τη δράση της και γενικά για την 
υλοποίηση των στόχων, επιδιώξεων και σκοπών της µε απόλυτη 
ανεξαρτησία, παραµένοντας αδέσµευτη από τη ∆ιοίκηση και από κάθε 
πολιτική επιρροή. Γνώµονας της Ενώσεως είναι πάντοτε η εξύψωση της 
Στρατιωτικής ∆ικαιοσύνης και η καθολική προστασία όλων ανεξαιρέτως των 
λειτουργών της, ώστε τελικά να εµπεδωθεί µέσα στο χώρο των Ενόπλων 
∆υνάµεων, αλλά και στη συνείδηση όλων των πολιτών η αρχή της ισονοµίας 
και γενικότερα το αίσθηµα της απονοµής δικαίου. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ  
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 
Άρθρο 1 
Επωνυµία-Έδρα 
 
Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε έδρα την Αθήνα και επωνυµία : «Ένωση 
∆ικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής ∆ικαιοσύνης». 
 
Άρθρο 2  
Σκοπός 
 
1. Σκοπός της Ενώσεως είναι: 

α. Η προαγωγή της νοµικής επιστήµης και ιδιαίτερα της ποινικής, η 
συµβολή στη βελτίωση της νοµοθεσίας και η ανύψωση του µορφωτικού και 
επιστηµονικού επιπέδου των µελών της. 

β. Η διασφάλιση και ενίσχυση της προσωπικής και λειτουργικής 
ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών της Στρατιωτικής ∆ικαιοσύνης στα 
πλαίσια του Συντάγµατος και των νόµων.  

γ. Η επικοινωνία και συνεργασία µε οµοειδείς ενώσεις του εσωτερικού 
και του εξωτερικού.  

δ. Η επικοινωνία και συνεργασία µε οµοειδείς ενώσεις άλλων χωρών ή 
διεθνείς, για τη διάδοση του ανθρωπιστικού δικαίου και τη βελτίωση και 
επέκταση του δικαίου των ενόπλων συγκρούσεων. 

ε. Η βελτίωση των συνθηκών απονοµής της δικαιοσύνης  
στ. Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας των δικαστικών λειτουργών, η 

προώθηση των συµφερόντων των µελών της και η ανάπτυξη της 
αλληλεγγύης µεταξύ αυτών. 
 
2. Η πραγµατοποίηση των σκοπών της Ενώσεως είναι υπόθεση όλων των 
µελών της και επιδιώκεται µε κάθε νόµιµο τρόπο και ιδιαίτερα: 

α. Με την οργάνωση επιστηµονικών σεµιναρίων και συνεδρίων 
β. Με την έκδοση επιστηµονικού περιοδικού  
γ. Με την οργάνωση εορτών, συνεστιάσεων, εκδροµών και κοινών 

εκδηλώσεων των µελών της Ενώσεως. 
δ. Με τη συγκέντρωση στοιχείων από τα αρχεία των στρατιωτικών 

δικαστηρίων για την ιστορική πορεία του ∆ικαστικού Σώµατος των Ενόπλων 
∆υνάµεων. 

ε. Με την ανταλλαγή επισκέψεων και τη συνεργασία µε αλλοδαπές και 
διεθνείς οµοειδείς ενώσεις. 



 3

στ. Με προτάσεις της Ενώσεως στις αρµόδιες υπηρεσίες σε θέµατα 
απονοµής της δικαιοσύνης, κατάρτισης και επεξεργασίας νοµοσχεδίων που 
έχουν σχέση µε τη στρατιωτική δικαιοσύνη, συνθηκών εργασίας, δικαστικών 
κτιρίων, δικαστικών φυλακών και γενικά σε ό,τι αφορά και ενδιαφέρει τη 
Στρατιωτική ∆ικαιοσύνη. 
 
Άρθρο 3  
Μέλη της Ενώσεως � Εγγραφή � Πειθαρχική ευθύνη και ∆ιαγραφή 
 
1. Ως µέλη της ενώσεως µπορούν να εγγραφούν µε αίτησή τους οι «εν 
ενεργεία» δικαστικοί λειτουργοί της Στρατιωτικής ∆ικαιοσύνης. Τα µέλη αυτά 
αποτελούν τα τακτικά µέλη και έχουν το δικαίωµα καθώς και την υποχρέωση 
να εκλέγουν και να εκλέγονται. Η εγγραφή γίνεται µετά από απόφαση του ∆.Σ 
µέσα σε ένα (1) µήνα  το πολύ από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Τα 
τακτικά µέλη έχουν το δικαίωµα να προτείνουν οτιδήποτε συντελεί στην 
εκπλήρωση των σκοπών της Ενώσεως µε έγγραφη ή προφορική πρότασή 
τους προς το ∆.Σ., που είναι υποχρεωµένο να απαντήσει στην πρόταση. 
2. Πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στη δικαιοσύνη ή 
στην Ένωση, έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί, µπορούν µε απόφαση του 
∆ιοικητικού συµβουλίου να γίνουν επίτιµα µέλη. 
3. Τα µέλη της Ενώσεως εφοδιάζονται µε ειδικό δελτίο ταυτότητας, το οποίο 
υπογράφεται από τον Πρόεδρο. 
4. Το µέλος που παραβαίνει τους όρους του Καταστατικού ή τις αποφάσεις 
της Γενικής Συνέλευσης, ή εναντιώνεται στους σκοπούς που επιδιώκει η 
Ένωση, ή προσβάλλει µε τη διαγωγή του την αξιοπρέπεια του κλάδου, 
παραπέµπεται στο Πειθαρχικό Συµβούλιο. Οι πειθαρχικές ποινές είναι:  

α) Γραπτή επίπληξη,   
β) Προσωρινή αποβολή µέχρι ένα (1) χρόνο και  
γ) Οριστική αποβολή.  
Η επίπληξη επιβάλλεται από το Πειθαρχικό Συµβούλιο, οι δε λοιπές 

από τη Γενική Συνέλευση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88 του 
Αστικού Κώδικα. 
5. Τα µέλη της Ενώσεως διαγράφονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου: α) Εάν το ζητήσουν µε έγγραφη αίτησή τους, η οποία 
γνωστοποιείται στον Πρόεδρο του ∆.Σ. τρεις (3) τουλάχιστον µήνες πριν από 
τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει µέχρι τη λήξη αυτού β) Εάν αυτός που 
έχει εκλεγεί ως µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν αποδεχθεί για δεύτερη 
φορά την εκλογή του σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 13 και γ) 
Αυτοδικαίως µε την έξοδό τους µε οποιονδήποτε τρόπο από το Σώµα. 
 
Άρθρο 4 
Πόροι της ενώσεως 
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1. Πόροι της Ενώσεως είναι: 
α. το δικαίωµα εγγραφής των µελών 
β. Οι ετήσιες 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 στο ποσό των πέντε χιλιάδων 
(5.000) δραχµών, το οποίο µπορεί να µεταβάλλεται µε απόφαση του ∆.Σ. 
3. Η ετήσια συνδροµή κάθε µέλους ορίζεται στο ποσό των πέντε (5.000) 
δραχµών, το οποίο µπορεί να  µεταβάλλεται µε απόφαση του ∆.Σ. 
4. Οι ετήσιες συνδροµές εισπράττονται µε διπλότυπα αποδείξεων είσπραξης, 
αριθµηµένα και θεωρηµένα από τον Πρόεδρο και τον Ταµία. 
5. Οι ετήσιες συνδροµές εισπράττονται από το νεώτερο µέλος της Ενώσεως 
που υπηρετεί στο οικείο Στρατοδικείο. Το ίδιο µέλος εισπράττει και τις 
συνδροµές των υπηρετούντων σε διοικητικές θέσεις της περιφέρειας του 
Στρατοδικείου. Ειδικότερα για τους υπηρετούντες στο λεκανοπέδιο Αττικής 
(Αναθεωρητικό ∆ικαστήριο � Στρατοδικείο � Ναυτοδικείο � Αεροδικείο και 
διοικητικές θέσεις) οι συνδροµές εισπράττονται από το νεώτερο µέλος της 
Ενώσεως του Στρατοδικείου Αθηνών. Τα εισπραττόµενα ποσά κατατίθενται 
στα τοπικά υποκαταστήµατα της Γενικής Τράπεζας, στο λογαριασµό της 
Ενώσεως. Κατά την ηµέρα της ψηφοφορίας, η είσπραξη καθυστερηµένων 
εισφορών γίνεται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής µε υπεύθυνη 
δήλωση του µέλους για  το οφειλόµενο ποσό. Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής 
Επιτροπής είναι εφοδιασµένος µε διπλότυπα της παραγράφου 4 του άρθρο 
αυτού, από τον Ταµία της Ενώσεως. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 
διπλότυπα στη διάθεση του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής, οι 
εισπράξεις γίνονται µε ιδιόγραφη απόδειξή του. Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής 
Επιτροπής κάνει ειδική σηµείωση στην κατάσταση ψηφισάντων ότι έγινε η 
πληρωµή την ηµέρα της ψηφοφορίας. Τα ποσά που καταβλήθηκαν στα χέρια 
του Προέδρου της εφορευτικής Επιτροπής παραδίνονται στον αρµόδιο για τις 
εισπράξεις της Ενώσεως. 
6. Οι έκτακτες εισφορές επιβάλλονται από τη Γενική Συνέλευση µε πρόταση 
του ∆.Σ., για κάλυψη εκτάκτων αναγκών. 
7. Οι δωρεές είναι επώνυµες και τις αποδέχεται ή όχι το ∆.Σ., το οποίο 
ενηµερώνει την πρώτη γενική Συνέλευση των µελών. 
 
Άρθρο 6 
Όργανα της Ενώσεως 
 
Όργανα της Ενώσεως είναι: 
1. Η Γενική Συνέλευση 
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2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή 
4. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο 
 
Άρθρο 7 
Γενική Συνέλευση 
 
1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της Ενώσεως και 
απαρτίζεται από τα τακτικά της µέλη. 
2. Συγκαλείται υποχρεωτικά µια φορά το χρόνο µέσα στο µήνα Νοέµβριο. 
Εκτάκτως δε συνέρχεται, όταν το κρίνει σκόπιµο το ∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από το ένα τρίτο 
(1/3) των µελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις 
προς την Ένωση. 
3. Τα µέλη καλούνται από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. ένα µήνα τουλάχιστον 
νωρίτερα µε προσκλήσεις, οι οποίες αποστέλλονται µε συστηµένη επιστολή. 
Κατ� εξαίρεση στις έκτακτες συνελεύσεις ο χρόνος µπορεί να περιορισθεί στις 
δέκα (10) ηµέρες. 
4. Οι προσκλήσεις περιλαµβάνουν : 

α. Τον τόπο, την ηµέρα και την ώρα της Συνέλευσης 
β. Τα θέµατα που θα συζητηθούν 

5. Ως τόπος της συνέλευσης ορίζεται η πόλη των Αθηνών ή άλλη πόλη, κατά 
την κρίση του ∆.Σ. 
6. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το ένα τέταρτο 
(1/4) των µελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις. 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 κι αν ευρεθούν παρόντα. Για την παύση του ∆.Σ. 
απαρτία υπάρχει όταν παρίσταται το ένα δεύτερο (1/2) των µελών. 
7. Την έναρξη των τακτικών και έκτακτων Γενικών συνελεύσεων κηρύσσει ο 
Πρόεδρος του ∆.Σ., ο οποίος αφού διαπιστώσει την απαρτία, αναπτύσσει 
τους λόγους της σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης, καταθέτει ονοµαστική 
κατάσταση των ταµειακά εντάξει µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου, την 
οποία έχει υπογράψει ο Ταµίας. ∆ιαβάζονται από το Γενικό Γραµµατέα τα 
πρακτικά της προηγούµενης Γενικής Συνέλευσης για επικύρωση. Ύστερα από 
αυτά ο Πρόεδρος του ∆.Σ. καλεί τη γενική Συνέλευση να εκλέξει Πρόεδρο. 
8. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης µετά την εκλογή του καταλαµβάνει την 
έδρα και ελέγχει την ύπαρξη απαρτίας. Όταν διαπιστώσει την απαρτία, 
συµπληρώνεται το Προεδρείο µε έναν (1) Αντιπρόεδρο, δύο (2) 
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πρακτικογράφους και δύο (2) ψηφολέκτες, οι οποίοι επίσης εκλέγονται από τη 
Γενική Συνέλευση. 
9. Κατά τη Γενική Συνέλευση, τα απόντα µέλη µπορούν να 
αντιπροσωπευθούν από άλλο µέρος εκ των παρόντων µε εξουσιοδότηση 
έγγραφη, θεωρηµένη για τη γνησιότητα της υπογραφής από δηµόσια αρχή και 
κατατίθενται πριν από τη συνεδρίαση στο Προεδρείο. 
10. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων µελών. Για την παύση του ∆.Σ. απαιτείται 
πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων και µυστική ψηφοφορία. 
 
Άρθρο 8 
Καθήκοντα Γενικής Συνέλευσης 
 
1. Η Γενική Συνέλευση: 

α. Ελέγχει τη λογοδοσία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τα 
πεπραγµένα του χρόνου που πέρασε. 

β. Επικυρώνει τον απολογισµό του προηγούµενου χρόνου κα ψηφίζει 
τον προϋπολογισµό του επόµενου. 

γ. Αποφασίζει την προσωρινή ή οριστική αποβολή των µελών της 
Ενώσεως σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του καταστατικού. 

δ. Παίρνει κάθε πρόσφορο µέτρο για να επιτύχει τους σκοπούς της 
ενώσεως. 

ε. Αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση της 
Ενώσεως, και  

στ. Αποφασίζει για κάθε θέµα το οποίο δεν υπάγεται στην αρµοδιότητα 
άλλου οργάνου της Ενώσεως 
2. Στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση που αποφασίζει και για τα θέµατα 
της παραγράφου 1 α και β: 

α. Ο Γενικός Γραµµατέας διαβάζει τα πεπραγµένα της διοίκησης για τι 
χρόνο που πέρασε. 

β. Ο Ταµίας διαβάζει τον οικονοµικό απολογισµό του περασµένου 
έτους και τον προϋπολογισµό για το νέο έτος. Το οικονοµικό έτος αρχίζει την 
1η  Νοεµβρίου και λήγει την 31η Οκτωβρίου του επόµενου έτους. 

γ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή διαβάζει την έκθεση για τη νοµιµότητα των 
δαπανών του περασµένου χρόνου. 
 
3. Για όλα τα παραπάνω θέµατα γίνεται συζήτηση και λαµβάνεται απόφαση 
για την έγκριση ή µη των πεπραγµένων και την απαλλαγή της διοίκησης από 
κάθε ευθύνη. 
 
 



 7

Άρθρο 9 
∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
1. Η διοίκηση της Ενώσεως ασκείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο 
αποτελείται από επτά (7) µέλη και εκλέγεται για µια διετία. Σε περίπτωση 
παραίτησης ή παύσης του ∆ιοικητικού συµβουλίου, το εκλεγόµενο νέο 
διοικητικό συµβούλιο θα έχει θητεία ίση µε τον υπολειπόµενο χρόνο από τη 
διετία που διήνυσε το προηγούµενο συµβούλιο. Υποψήφιοι για την εκλογή 
των µελών του διοικητικού συµβουλίου είναι υποχρεωτικά όλα τα µέλη της 
ενώσεως. 
2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µεριµνά για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων. Τα 
ονόµατα όλων των µελών της ενώσεως αναγράφονται σε ένα (1) ψηφοδέλτιο, 
σε τρεις κατηγορίες που ξεχωρίζουν µεταξύ τους, δηλαδή πρώτα των 
αναθεωρητών, ακολούθως των στρατιωτικών δικαστών α΄, β΄, και γ΄ και τέλος 
των στρατιωτικών δικαστών δ΄ και των παρέδρων, τα ονόµατα  στην κάθε 
κατηγορία αναγράφονται κατ� αλφαβητική σειρά. 
3. Τα εκτυπωθέντα ψηφοδέλτια µαζί µε οµοιόµορφους φακέλλους 
σφραγισµένους µε τη σφραγίδα της Ενώσεως αποστέλλονται «επί αποδείξει» 
είκοσι (20) ηµέρες πριν από τις εκλογές στις κατά τόπους Εφορευτικές 
Επιτροπές από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
4. Εάν υπάρξει έλλειψη ψηφοδελτίων και φακέλλων, τότε η εφορευτική 
επιτροπή βεβαιώνει αυτό, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό και ακολούθως 
επιτρέπει την ψηφοφορία µε τη χρησιµοποίηση φωτοαντιγράφων 
ψηφοδελτίου και κοινών φακέλλων. 
 
Άρθρο 10 
Ψηφοφορία �Χρόνος � Τόπος � Προτίµηση εκλογέων 
 
1. Οι αρχαιρεσίες γίνονται µε άµεση και µυστική ψηφοφορία, κάθε διετία τη 
δεύτερη Κυριακή του Μαίου για τις περιφέρειες των Στρατοδικείων, εκτός από 
την Αθήνα και του Πειραιά και την επόµενη Κυριακή για τις τελευταίες. Εάν 
υπάρχουν εξαιρετικοί λόγοι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να µεταθέτει µέχρι 
δύο (2) εβδοµάδες τις παραπάνω ηµεροµηνίες. 
2. Τόπος ψηφοφορίας είναι το κατάστηµα του Στρατοδικείου, σε αίθουσα που 
ορίζεται από την Εφορευτική Επιτροπή. Σε κάθε Στρατοδικείο ψηφίζουν οι 
δικαστικοί λειτουργοί που υπηρετούν στην περιφέρειά του αλλά και όσοι τυχόν 
ευρίσκονται εκεί 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 
υπηρετούν στο Αναθεωρητικό ∆ικαστήριο, στο Στρατοδικείο Αθηνών, στο 
Ναυτοδικείο Πειραιά, στο Αεροδικείο Αθηνών, καθώς και σε διοικητικές θέσεις 
του λεκανοπεδίου Αττικής, ψηφίζουν στο Στρατοδικείο Αθηνών. 
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3. Η ψηφοφορία αρχίζει στις 9 η ώρα το πρωί και λήγει στις 3 το απόγευµα. Ο 
χρόνος µπορεί να παραταθεί για δύο ώρες, εάν υπάρχουν µέλη που 
περιµένουν να ψηφίσουν. 
4. Ο εκλογέας εκφράζει την προτίµησή του στο ψηφοδέλτιο, σηµειώνοντας 
σταυρό προτίµησης δίπλα στο όνοµα του προτιµωµένου υπέρ δεκατεσσάρων 
(14) υποψηφίων. Κάθε εκλογέας οφείλει να επιλέξει µε τον ανωτέρω τρόπο 
(σηµειώνοντας σταυρό) τουλάχιστον ένα (1) υποψήφιο από κάθε µια από τις 
τρεις κατηγορίες υποψηφίων που έχουν γραφεί στο ψηφοδέλτιο. Ψηφοδέλτιο 
που δεν έχει σταυρό προτίµησης ή υπάρχουν σταυροί παραπάνω ή κάτω των 
δεκατεσσάρων (14) ή που δεν περιέχει σταυρό τουλάχιστον υπέρ ενός (1) 
υποψηφίου από κάθε κατηγορία είναι άκυρο. 
5. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος είναι υποχρεωτική για όλα τα µέλη 
της Ενώσεως. Η αδικαιολόγητη αποχή µέλους από την ψηφοφορία σε δύο (2) 
συνεχόµενες εκλογές, συνεπάγεται τη διαγραφή του από την Ένωση, η οποία 
αποφασίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
 
Άρθρο 11 
Τρόπος ψηφοφορίας � Εφορευτικές Επιτροπές � Πρακτικά � 
Καταστάσεις � Αποστολή Φακέλλων στην Εφορευτική Επιτροπή 
Αθηνών 
 
1. Η ψηφοφορία γίνεται ενώπιον Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία αποτελείται 
από τον Πρόεδρο, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Στρατοδικείου και 
πρέπει να έχει βαθµό τουλάχιστον Στρατιωτικού ∆ικαστή ∆΄ και µέλη, τους 
δύο (2) νεώτερους Στρατιωτικούς ∆ικαστές που υπηρετούν στο οικείο 
Στρατοδικείο. 
2. Ειδικότερα στο λεκανοπέδιο Αττικής η Εφορευτική Επιτροπή συγκροτείται 
στο Στρατοδικείο Αθηνών µε Πρόεδρο ένα (1) Στρατιωτικό ∆ικαστή Γ΄, 
οριζόµενο από τον Πρόεδρο του Στρατοδικείου Αθηνών και µέλη, τους δύο (2) 
νεώτερους Στρατιωτικούς ∆ικαστές που υπηρετούν στο Στρατοδικείο Αθηνών. 
Οι Εφορευτικές Επιτροπές, οι οποίες µπορούν να προσλαµβάνουν και 
Γραµµατέα, αποφασίζουν κατά πλειοψηφία. 
3. Για την ψηφοφορία συντάσσεται κατάσταση των ψηφισάντων µελών και 
πρακτικό. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας οι Εφορευτικές Επιτροπές των 
εκτός Αθηνών Στρατοδικείων τοποθετούν τους φακέλλους των ψηφισάντων 
µέσα σε ένα µεγαλύτερο φάκελλο µαζί µε τις καταστάσεις ψηφοφορίας και το 
πρακτικό και στη συνέχεια, αφού κλείσουν τον φάκελλο και τον σφραγίσουν 
µε ισπανικό κερί και υπογράψουν στο πίσω µέρος του φακέλλου, τον 
στέλνουν «επί αποδείξει» µε το ταχυδροµείο ή µε το ταχύτερο δυνατό µέσο 
στο Στρατοδικείο Αθηνών, για την Εφορευτική Επιτροπή, η οποία τον 
παραλαµβάνει δια του Προέδρου της ή του εξουσιοδοτηµένου από αυτόν 
µέλους. 
 
Άρθρο 12 
∆ιαλογή ψήφων 
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1. Η Εφορευτική Επιτροπή του Στρατοδικείου Αθηνών µετά το τέλος της 
ψηφοφορίας αποσφραγίζει τους µεγάλους φακέλλους των άλλων 
Στρατοδικείων και ρίχνει τους φακέλους των ψηφισάντων στην κάλπη 
ψηφοφορίας. Στη συνέχεια αναµειγνύει αυτούς και προβαίνει στη διαλογή των 
ψήφων. Εάν οι φάκελλοι των άλλων Στρατοδικείων δεν παρελήφθησαν όλοι, η 
εφορευτική επιτροπή µπορεί να αναβάλλει τη διαλογή µέχρι πέντε (5) ηµέρες. 
Εάν βρεθούν φάκελλοι παραπάνω από αυτούς που ψήφισαν αφαιρούνται 
στην τύχη και ρίχνονται έξω τόσοι, όσοι είναι οι πλεονάζοντες. Επίσης 
απορρίπτονται και δεν υπολογίζονται κι οι µεγάλοι φάκελλοι των άλλων 
στρατοδικείων εάν παραληφθούν µετά το άνοιγµα της κάλπης και τη διαλογή. 
2. Για τους σταυρούς προτίµησης που πήρε κάθε υποψήφιος συντάσσεται 
από την επιτροπή πρακτικό υπογεγραµµένο από τα µέλη της.   
 
Άρθρο 13 
Κατανοµή εδρών ∆ιοικητικού Συµβουλίου � Ανακήρυξη τακτικών και 
αναπληρωµατικών µελών 
 
1. Τακτικοί σύµβουλοι εκλέγονται οι επτά (7) υποψήφιοι οι οποίοι 
συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους κατά σειρά επιτυχίας και οι επόµενοι 
επτά (7) αποτελούν τα αναπληρωµατικά µέλη κατά την ίδια σειρά. 
2. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή 
για τη σειρά αυτών που ισοψήφισαν. Εάν µεταξύ των εκλεγέντων δεν είναι 
τουλάχιστον ένας (1) αναθεωρητής, ένας (1) στρατιωτικός δικαστής α΄ ή β΄ή 
γ΄και λείπει εκείνος που συγκέντρωσε τους περισσότερους σε αριθµό 
σταυρούς προτίµησης. Ο αποκλειόµενος συνεπεία αυτής της εκλογής 
σύµβουλος ανακηρύσσεται πρώτος αναπληρωµατικός. 
3. Η εφορευτική επιτροπή, αφού τηρήσει την πιο πάνω διαδικασία 
ανακηρύσσει τους εκλεγέντες τακτικούς και αντίστοιχους αναπληρωµατικούς 
συµβούλους, συντάσσοντας προς τούτο σχετικό πρακτικό, το οποίο 
αποστέλλει σε όλα τα εκλεγέντα µέλη. 
4. Ο εκλεγείς σύµβουλος µπορεί να µην αποδεχθεί την εκλογή του, µε 
έγγραφη δήλωσή του, την οποία υποβάλλει στην εφορευτική επιτροπή εντός 
πέντε (5) ηµερών από την ανακήρυξή του, οπότε καταλαµβάνει τη θέση του ο 
επόµενος κατά σειρά επιτυχίας. Για την υποβληθείσα δήλωση παραίτησης 
συντάσσεται συµπληρωµατικό πρακτικό. 
Εάν και για δεύτερη φορά, εκλεγείς, δηλώσει ότι δεν αποδέχεται την εκλογή 
του, διαγράφεται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου κατά την παρ.4 του 
άρθρου 3 και δεν µπορεί να επανεγγραφεί ως µέλος της ενώσεως πριν 
παρέλθουν τρία (3) χρόνια.  
 
Άρθρο 14 
Εκλογή µελών Προεδρείου 
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Οι εκλεγέντες συνέρχονται µε πρωτοβουλία εκείνου που πήρε τους 
περισσότερους σταυρούς προτίµησης το αργότερο σε δέκα (10) ηµέρες. 
Πρόεδρος εκλέγεται µεταξύ των µελών του ∆.Σ. µε µυστική ψηφοφορία. Αν 
κανείς υποψήφιος δε συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του αριθµού των 
µελών του ∆.Σ. η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται µεταξύ των δύο (2) πρώτων 
σε ψήφους υποψηφίων ή µεταξύ των τριών που ισοψήφισαν στην πρώτη 
θέση ή µεταξύ όλων στις λοιπές περιπτώσεις και πρόεδρος εκλέγεται αυτός 
που έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία, όταν οι υποψήφιοι ήσαν δύο ή τη σχετική 
πλειοψηφία στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Εάν και πάλι υπάρξει περίπτωση 
ισοψηφίας, γίνεται κλήρωση µεταξύ των ισοψηφησάντων και αυτός που 
εξέρχεται από την κληρωτίδα εκλέγεται πρόεδρος. Η ίδια διαδικασία, χωριστά, 
ακολουθείται και για την εκλογή του αντιπροέδρου, γενικού γραµµατέα και 
ταµία. Όλοι οι εκλεγέντες σύµβουλοι υποχρεωτικά µετέχουν ως υποψήφιοι για 
την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραµµατέα και Ταµία. Εάν 
µείνει κενή η θέση του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραµµατέα ή του 
Ταµία για οποιαδήποτε αιτία, συµπληρώνεται αυτή κατά τον ίδιο τρόπο όπως 
παραπάνω, αφού συµπληρωθεί πρώτα η θέση του συµβούλου µε το 
αναπληρωµατικό µέλος. Το παλαιό ∆.Σ. ασκεί τα καθήκοντά του µέχρι το νέο 
∆.Σ. να συγκροτηθεί σε σώµα. 
 
Άρθρο 15 
Καθήκοντα ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο:  
 
1. ∆ιοικεί την ένωση και µεριµνά για την επιτυχία των σκοπών και των 
επιδιώξεών της µε κάθε νόµιµο τρόπο. 
2. Αποφασίζει για κάθε µέτρο που αφορά τη διοίκηση της ενώσεως.  
3. Ενεργεί τις εγγραφές και αποφασίζει για τη διαγραφή των µελών σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του καταστατικού. 
4. Καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης και συγκαλεί 
αυτήν έκτακτα σύµφωνα µε το άρθρο 6 του καταστατικού. 
5. Συντάσσει τον εσωτερικό κανονισµό και εποπτεύει για την εφαρµογή τους. 
6. Καταρτίζει τον προϋπολογισµό και απολογισµό κάθε χρόνου. 
7. Αποφασίζει για κατεπείγοντα ζητήµατα και λαµβάνει τα ενδεικνυόµενα 
µέτρα για την αντιµετώπισή τους, αλλά 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 και 
9. Ανακηρύσσει τα επίτιµα µέλη της ενώσεως.  
 
Άρθρο 16 
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Συνεδριάσεις ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Απαρτία � Πρόσκληση µελών � Απουσία από συνεδριάσεις � Συνέπειες  
 
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε τρεις (3) µήνες και 
εκτάκτως όποτε κρίνει σκόπιµο ο πρόεδρος του ∆.Σ. ή το ζητήσουν εγγράφως 
το λιγότερο τρία (3) µέλη αυτού. Στην τελευταία περίπτωση ο πρόεδρος είναι 
υποχρεωµένος να καλέσει το ∆.Σ. µέσα σε επτά (7) ηµέρες από την υποβολή 
της αίτησης. Αν ο πρόεδρος αρνηθεί να καλέσει το ∆.Σ. τότε αυτό συνέρχεται 
αυτοδικαίως τη δέκατη πέµπτη (15) ηµέρα από την υποβολή της αίτησης µε 
πρωτοβουλία εκείνων που ζήτησαν τη συνεδρίαση. 
2. Οι προσκλήσεις αναγράφουν τα θέµατα που θα συζητηθούν και στέλνονται 
στα µέλη του ∆.Σ. οκτώ (8) ηµέρες νωρίτερα. Ο χρόνος αυτός µπορεί να γίνει 
τρεις (3) ηµέρες όταν πρόκειται για έκτακτη συνεδρίαση του ∆.Σ. Ως τόπος 
συνεδρίασης του ∆.Σ. χρησιµοποιείται το γραφείο της ενώσεως ή άλλο µέρος 
που ορίζεται στην πρόσκληση. 
3. Το ∆.Σ. έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται το λιγότερο πέντε (5) από τα 
µέλη του και λαµβάνει αποφάσεις µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών που 
είναι παρόντα. Η ψηφοφορία είναι φανερή. Αν δεν υπάρξει απαρτία αµέσως η 
συνεδρίαση επαναλαµβάνεται µε την ίδια απαρτία σε δύο (2) ηµέρες. 
4. Μέλος του ∆.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) ή πέντε (5) 
συνεχείς ή µη συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται «αυτοδικαίως παραιτηθέν» και 
αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωµατικό µέλος κατά τις παραπάνω 
διακρίσεις του καταστατικού.  
 
Άρθρο 17 
Αρµοδιότητες µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
1. Αρµοδιότητες Προέδρου: 

 
α. Ο Πρόεδρος αντιπροσωπεύει δικαστικώς και εξωδίκως την ένωση. 
β. Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραµµατέας εκπροσωπούν την ένωση στις 
δηµόσιες εµφανίσεις της απέναντι κάθε τρίτου, των αρχών και των 
δικαστηρίων της χώρας. 
γ. Ο Πρόεδρος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ∆.Σ. και των γενικών 
συνελεύσεων, µέχρι την ώρα που τα µέλη της γενικής συνέλευσης εκλέξουν 
πρόεδρο αυτής, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του καταστατικού. Ο Πρόεδρος 
υπογράφει την αλληλογραφία και γενικά κάθε έγγραφο, πιστοποιητικό, 
χρηµατικό ένταλµα πληρωµής κλπ. 
δ. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον 
αντιπρόεδρο. Τον αντιπρόεδρο αναπληρώνει ο σύµβουλος που εκλέχθηκε µε 
τις περισσότερες ψήφους από τα λοιπά µέλη, πλην του γενικού γραµµατέα και 
του ταµία. 
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ε. Ο Πρόεδρος µπορεί να µεταβιβάζει µε πράξη του στον αντιπρόεδρο µέρος 
των αρµοδιοτήτων του. 
 
2. Αρµοδιότητες Γενικού Γραµµατέα: 

α. Ο Γενικός Γραµµατέας φροντίζει για την ακριβή εκτέλεση της ηµερήσιας 
διάταξης των συνεδριάσεων του διοικητικού συµβουλίου και των γενικών 
συνελεύσεων, εισηγείται τα θέµατα, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, 
φυλάσσει 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 ιδιώτες. το γενικό γραµµατέα, όταν 
απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένα µέλος του ∆.Σ. που ορίζεται από 
αυτό. 
β. Ο Γενικός Γραµµατέας, σε συνεργασία µε τον πρόεδρο, συντάσσει την 
«έκθεση πεπραγµένων» του ∆.Σ. και τη διαβάζει στην τακτική γενική 
συνέλευση. 
 
3. Αρµοδιότητες Ταµία: 
 
α. Ο Ταµίας ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωµές της ενώσεως και τηρεί τα 
απαιτούµενα γι� αυτό βιβλία, υποχρεούµενος να καταθέτει το πέραν των είκοσι 
χιλιάδων (20.000) δραχµών ποσό στο λογαριασµό της γενικής τράπεζας, από 
την τράπεζα αναλαµβάνει τα χρηµατικά ποσά που χρειάζονται µε πράξη που 
έχει την υπογραφή του ιδίου και του προέδρου του ∆.Σ. προβαίνει σε 
πληρωµές µε ένταλµα που εκδίδεται από τον πρόεδρο, προσυπογράφεται δε 
από το γενικό γραµµατέα και παρουσιάζει την αιτία της πληρωµής, το 
πληρωτέο ποσό και το πρόσωπο του δικαιούχου. 
β. Τον Ταµία αναπληρώνει, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, µέλος του ∆.Σ., που 
υποδεικνύεται από τον ίδιο. 
 
Άρθρο 18 
Εξελεγκτική Επιτροπή  
 
1. Στις αρχαιρεσίες που γίνονται για την ανάδειξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
εκλέγεται και η Εξελεγκτική Επιτροπή, που αποτελείται από τρία (3) τακτικά 
µέλη και τρία (3) αναπληρωµατικά. Για την εν γένει εκλογή τους τηρείται η ίδια 
διαδικασία που ακολουθείται και για τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Υποψήφιοι είναι όλα τα µέλη της Ενώσεως, των οποίων τα ονόµατα 
αναγράφονται σε χωριστό ψηφοδέλτιο, κατά κατηγορίες και µε την ίδια σειρά 
που αναγράφονται και στο ψηφοδέλτιο για τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, οι εκλογείς δε εκδηλώνουν την προτίµησή τους υπέρ έξι (6) 
υποψηφίων, δηλαδή δύο (2) από κάθε κατηγορία όπως έχουν γραφεί στο 
ψηφοδέλτιο. ∆εν µπορούν να ψηφίσουν το ίδιο πρόσωπο και για µέλος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και για µέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η 
καταµέτρηση των ψήφων για την Εξελεγκτική Επιτροπή θα πρέπει να 
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ακολουθεί την καταµέτρηση για την εκλογή των µελών του ∆.Σ. και σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί κατά την τελευταία ότι το ίδιο πρόσωπο έχει 
ψηφισθεί και ως µέλος του ∆.Σ. τότε το ψηφοδέλτιο αυτό (για την Εξελεγκτική 
Επιτροπή) είναι άκυρο. 
β. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την κατάσταση του ταµείου της Ενώσεως 
και συντάσσει σχετική έκθεση την οποία υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση. 
γ. Τα µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύµατος αναπληρούνται από τα αναπληρωµατικά  µέλη της. 

  
Άρθρο 19 
Πειθαρχικό Συµβούλιο 
 
1. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο αποτελείται από τρία (3) µέλη µε ισάριθµα 
αναπληρωµατικά που επιλέγονται µε κλήρωση µεταξύ των τακτικών µελών 
του ∆.Σ. 
2. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο επιβάλλει την ποινή του άρθρου 3 παρ. 3 περ. α΄ 
και εισηγείται δια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στη Γενική Συνέλευση την 
αποβολή του µέλους. 
3. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συµβουλίου για την επιβολή ποινών εάν δεν 
προσβληθούν στη Γενική Συνέλευση µέσα σε ένα δίµηνο από την 
κοινοποίησή τους στον ενδιαφερόµενο καθίστανται εκτελεστές. Η προσφυγή 
επιδίδεται στο Γραµµατέα του ∆.Σ. 
 
Άρθρο 20 
Οικονοµική κατάσταση � Προϋπολογισµός � Απολογισµός  
 
1. Η οικονοµική κατάσταση της Ενώσεως φαίνεται κάθε χρόνο από τον 
απολογισµό, ισολογισµό και προϋπολογισµό που καταρτίζει το ∆.Σ. 
2. Ο απολογισµός, ισολογισµός και προϋπολογισµός καταρτίζονται τον 
Οκτώβριο κάθε χρόνου. Οι δύο 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 γίνου πρέπει να προβλέπονται από τον 
εγκεκριµένο προϋπολογισµό που γίνεται από την Γενική Συνέλευση. 
Τροποποίηση του προϋπολογισµού µπορεί να κάνει η Γενική Συνέλευση 
ύστερα από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Άρθρο 21 
Περιοδικό της Ενώσεως 
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Μέσο για την επίτευξη των σκοπών της Ενώσεως είναι και η έκδοση 
περιοδικού, οι λεπτοµέρειες της οποίας θα καθορισθούν από τον εσωτερικό 
κανονισµό. 
 
Άρθρο 22 
Ειδικές Επιτροπές 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συγκροτεί ειδικές επιτροπές, στις οποίες 
αναθέτει τη µελέτη επιστηµονικών ή άλλων θεµάτων που ενδιαφέρουν την 
Ένωση. 
 
Άρθρο 23 
Συµµετοχή των µελών της Ενώσεως σε συµβούλια και επιτροπές 
 
Το ∆.Σ. υποδεικνύει τα µέλη της Ενώσεως τα οποία πρέπει να µετέχουν σε 
Συµβούλια ή Επιτροπές, στις οποίες συζητούνται θέµατα που έχουν σχέση µε 
τους δικαστικούς λειτουργούς της Στρατιωτικής ∆ικαιοσύνης. 
 
Άρθρο 24 
Σφραγίδα 
 
Η Ένωση έχει σφραγίδα, η οποία φέρει σε κύκλο µεν την επωνυµία του 
Σωµατείου και στο κέντρο το θυρεό του ∆ικαστικού Σώµατος των Ενόπλων 
∆υνάµεων. Με την επίθεση αυτής επισηµοποιείται κάθε έγγραφο του 
Σωµατείου. 
 
Άρθρο 25 
Τροποποίηση του καταστατικού � ∆ιάλυση της Ενώσεως  
 
1. Η τροποποίηση του Καταστατικού ή διάλυση της Ενώσεως 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 
διάλυσης της Ενώσεως χρειάζεται η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) των 
µελών που έχουν εκπληρώσει τις ταµειακές τους υποχρεώσεις και η 
πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. 
2. Η πρωτοβουλία για την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση της 
Ενώσεως λαµβάνεται είτε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, είτε µετά από 
πρόταση του ενός δεκάτου (1/10) των µελών. Στην τελευταία περίπτωση το 
∆.Σ. λαµβάνοντας τη σχετική αίτηση, η οποία πρέπει να περιέχει και τις 
προτεινόµενες τροποποιήσεις του Καταστατικού, υποχρεούται να κινήσει τη 
διαδικασία της τροποποίησης µέσα σε ένα (1) µήνα. 
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3. Σε περίπτωση διάλυσης της Ενώσεως, η περιουσία διατίθεται για την 
αγορά βιβλίων για τις βιβλιοθήκες των Στρατιωτικών ∆ικαστηρίων.  
 
Άρθρο 26 
Μεταβατικές διατάξεις 
 
1. Τα ιδρυτικά µέλη ορίζουν την προσωρινή διοίκησή της υπό ίδρυση 
Ενώσεως, η οποία την εκπροσωπεί και έχει ως πρωταρχικό έργο τη 
διενέργεια των πρώτων εκλογών. 
2. Οι εκλογές για την ανάδειξη του πρώτου ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
προκηρύσσονται για τις περιφέρειες των Στρατοδικείων, εκτός Αθήνας και 
Πειραιά εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του Καταστατικού στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την αντίστοιχη ηµέρα της επόµενης 
εβδοµάδας για τις δύο τελευταίες. 
3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τη διενέργεια των ανωτέρω εκλογών 
συνέρχεται µε πρόσκληση του Προέδρου ή δύο τουλάχιστον µελών του και 
είναι σε απαρτία οσαδήποτε µέλη κι αν παραστούν. 
4. ∆ικαστικός Λειτουργός που προσέρχεται στην Εφορευτική Επιτροπή για να 
ψηφίσει κατά τις παραπάνω εκλογές, θεωρείται ότι υπέβαλε αίτηση να γίνει 
µέλος της Ενώσεως, ότι αυτή έγινε δεκτή και ότι, κατά συνέπεια, κανονικά 
εψήφισε, το δε δικαίωµα εγγραφής του εκ πέντε χιλιάδων (5.000) δραχµών 
εισπράττεται µεταγενέστερα µαζί µε τις εισφορές, η τυχόν όµως είσπραξή του 
δεν ασκεί επίδραση στο κύρος της ψήφου του.   
 
Άρθρο 27 
Τελικές διατάξεις 
 
1. Όσα δεν προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό, ρυθµίζονται από τις 
διατάξεις για τα σωµατεία ή µε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. 
2. Το Καταστατικό αυτό έχει είκοσι επτά (27) άρθρα. ∆ιαβάστηκε, συζητήθηκε 
άρθρο προς άρθρο και στο σύνολό του, εγκρίθηκε και ψηφίστηκε στην 
ιδρυτική συνέλευση της 13.6.1997 που έγινε στην Αθήνα την ίδια ηµεροµηνία. 
 
 

Ι∆ΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ  
(κατά τη σειρά υπογραφής του καταστατικού της Ενώσεως) 
 
1. Κυριάκος Σαµπάνης 
2. Μιχαήλ Γκολέµης 
3. Γεώργιος Κατσουλάκης 
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4. Αθανάσιος Κοσσιώρης 
5. Γεώργιος Καµβύσης 
6. Χρήστος Πανταζής 
7. Θωµάς Καρανίσας 
8. Αθανάσιος Γεωργάκης 
9. ∆ηµήτριος Μπακόλας 
10. Ιωάννης Τσιλίδης 
11. Νικόλας Μακρής 
12. ∆ηµήτριος ∆ελής 
13. Ευσταθία Ζούβελου 
14. Καλοµοίρα Κωστογλάνη 
15. Αντωνία ∆ικαιάκου 
16. Κωνσταντίνα Παναγιωτοπούλου 
17. Ανδρέας Καναβάρης 
18. Ευγένιος Γιαρένης 
19. Νικόλαος Στεργίου 
20. Παναγιώτης Βαρβαρίκης 
21. ∆ηµήτριος Χασλαρίδης 
22. Κωνσταντίνος Κονιδάρης 
23. Γεώργιος ∆ουβλέκας 
24. Παντελής Γεωργακόπουλος 
25. Νικόλαος Ορνεράκης 
26. ∆ιονύσιος Παπακυριακού 
27. Παρασκευή Παπαγιαννίδου 
28. ∆ηµήτριος Σινάκος 
29. Ευάγγελος Χαριτάκης 
30. Σωτήριος Κύρκος 
31. Φώτιος Βράβας 
32. Σταµάτιος Μπαλτζής 
33. Νικόλαος Ανθούλης 
34. Κωνσταντίνος Γώγος 
35. Θεοφάνης Μακρόπουλος 
 


