Σηµείωση: Με τις κατάλληλες προσαρµογές κατά περίπτωση, η αίτηση
έγκρισης της τροποποίησης του Καταστατικού της Γενικής Συνοµοσπονδίας
Εργατών Ελλάδας προς το Μονοµελές Πρωτοδικείο είναι δυνατό να
χρησιµοποιηθεί ως υπόδειγµα αίτησης για έγκριση από το δικαστήριο της
τροποποίησης του καταστατικού συνδικαλιστικής οργάνωσης.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(∆ιαδικασία Εκούσιας ∆ικαιοδοσίας)
ΑΙΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Της Τριτοβάθµιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης, µε την επωνυµία
«ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ» (ΓΣΕΕ), που
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατησίων 69 & Αινιάνος, όπως νόµιµα
εκπροσωπείται.
Η ΓΣΕΕ ιδρύθηκε και αναγνωρίστηκε µε την υπ’αριθ. 2959/1918
απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιά και λειτουργεί µέχρι σήµερα υπό την
προαναφερόµενη επωνυµία και έδρα, µε βάση το Καταστατικό της, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, αποτελούµενο από 44 άρθρα.
Επειδή µε το 31ο Πανελλαδικό Καταστατικό Συνέδριο (Ειδική
Καταστατική Γενική Συνέλευση), που συγκλήθηκε νόµιµα και έγινε στη
Βουλιαγµένη Αττικής, την 23η Νοεµβρίου 2002, ελήφθη νόµιµα απόφαση
τροποποίησης των άρθρων του Καταστατικού της ΓΣΕΕ, που αναφέρονται
λεπτοµερώς παρακάτω.
Επειδή η απόφαση για τροποποίηση του Καταστατικού µας ελήφθη
νόµιµα, σύµφωνα µε το άρθρο 99 ΑΚ, καθώς και την παρ.1 του άρθρου 39 του
Καταστατικού µας, δηλ. µε απαρτία του ½ και πλέον των µελών µας και µε
πλειοψηφία ¾ των παρόντων. Συγκεκριµένα, σε σύνολο 432 αντιπροσώπων,
εκλεγµένων από 122 νόµιµα εγγεγραµµένες και ταµειακά εντάξει
δευτεροβάθµιες οργανώσεις, ήταν παρόντες κατά την έναρξη εργασιών της
Γενικής Συνέλευσης, 410 αντιπρόσωποι, υπήρχε δηλαδή απαρτία που
υπερέβαινε κατά πολύ το ½ των µελών µας.
Η πρόταση - σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού της Γ.Σ.Ε.Ε. είχε
το ακόλουθο περιεχόµενο:
Αντικαθίσταται η λέξη «εργατών» µε τη λέξη «εργαζοµένων»
Άρθρο 1ο:
στην επωνυµία της Οργάνωσης (Γενική Συνοµοσπονδία
Εργαζοµένων Ελλάδας, αντί Εργατών Ελλάδας) και ανάλογα
επαναδιατυπώνονται οι διατάξεις του Καταστατικού, που
περιέχουν τον όρο «εργάτες/τριες».
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Άρθρο 19ο:

Στην παρ.2 διαγράφεται η πρόταση «αφού διαπιστώσει πως
υπάρχουν οι προϋποθέσεις εκλογιµότητας», µε την αιτιολογία
ότι έχει προηγηθεί η διαδικασία νοµιµοποίησης των συνέδρων
και εποµένως οι σύνεδροι έχουν αυτοδίκαια το δικαίωµα του
εκλέγεσθαι.
Στην παρ. 4ε διαγράφονται οι λέξεις «και ο αριθµός των
αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται». Επίσης διαγράφονται οι
λέξεις «ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο» µε την αιτιολογία
ότι οι λέξεις αυτές έχουν τεθεί στο κείµενο του Καταστατικού
εκ παραδροµής, λόγω σύγχυσης µε τις δευτεροβάθµιες
οργανώσεις, που εκλέγουν αντιπροσώπους για τη Γ.Σ.Ε.Ε.

Άρθρο 22ο :

Στην παρ. 4α σηµείο (η) διαγράφονται οι λέξεις «Γραµµατέα
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΟΚ)» και αντικαθίστανται µε τις
λέξεις «Γραµµατέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων».
Στο τέλος της ίδιας παρ. 4α προστίθενται τα εξής: «ιδ)
Γραµµατέα Ατοµικών και Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων, ιε)
Γραµµατέα Οικονοµικών Μεταναστών, ιστ) Γραµµατέα
Ανέργων, και ιζ) Γραµµατέα Καταναλωτικού Κινήµατος.
Με απόφαση της ∆ιοίκησης της Γ.Σ.Ε.Ε. µπορούν να
καταργούνται Γραµµατείες/Γραµµατείς, εφόσον δεν
υπάρχει αντικείµενο ή καλύπτεται από άλλη λειτουργία,
όπως και να συγκροτούνται Γραµµατείες/Γραµµατείς για
την ενίσχυση των παρεµβάσεων της Γ.Σ.Ε.Ε.
Οι αρµοδιότητες της Γραµµατείας Πολιτισµού και
Αθλητισµού επεκτείνονται και σε ζητήµατα που αφορούν
στην Ολυµπιάδα του 2004».

Άρθρο 27ο:

Στην παρ.1 προστίθενται οι λέξεις «του Γενικού Συµβουλίου»,
ώστε η παρ.1 του άρθρου 27 να επαναδιατυπωθεί ως εξής: «Ο
Γραµµατέας Οργανωτικού, επιµελείται την οργάνωση του
Πανελλαδικού Συνεδρίου, του Γενικού Συµβουλίου, καθώς
και των Συνεδρίων των Οργανώσεων-Μελών της Γ.Σ.Ε.Ε.».

Άρθρο 41ο:

Καταργείται ολόκληρο το άρθρο 41ο και επαναριθµούνται τα
υπόλοιπα άρθρα του Καταστατικού µέχρι το τελευταίο, που
αριθµείται ως 43ο.
Το υπό κατάργηση άρθρο 41ο έχει ως εξής: «∆εν επιτρέπεται η
επανεκλογή στα αξιώµατα του Προέδρου και Γενικού
Γραµµατέα πέραν των δύο (2) συνεχών τριετιών, των µελών
της Εκτελεστικής Επιτροπής πέραν των τριών (3) συνεχών
τριετιών και των µελών της ∆ιοίκησης πέραν των τεσσάρων
(4) συνεχών τριετιών, υπολογιζόµενων από την πρώτη εκλογή
µετά την ισχύ του παρόντος». Αιτιολογία διαγραφής του
άρθρου 41ου είναι ότι δεν ανταποκρίνεται πλέον στις
σύγχρονες ανάγκες και συνθήκες.
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Άρθρο 44ο :
(Με τη νέα
αρίθµηση
43ο)

Στο τέλος της καταγραφής των διαδοχικών τροποποιήσεων
του Καταστατικού, διαγραφοµένου του συνδετικού «και» που
υπάρχει πριν τις λέξεις «από το 26ο έκτακτο Πανελλαδικό
Συνέδριο της Γ.Σ.Ε.Ε. που έγινε την 1η ∆εκεµβρίου 1990 στο
Ν.Φάληρο» συµπληρώνεται µε τις λέξεις «και από το 31ο
Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο της Γ.Σ.Ε.Ε., που έγινε
στη Βουλιαγµένη κατά τη συνεδρίαση της 23ης Νοεµβρίου
του 2002».
Ακολούθως επαναδιατυπώνεται το κείµενο του Καταστατικού
ως εξής: «Η υπογραφή και η υποβολή στο Πρωτοδικείο για
έγκριση των παραπάνω τροποποιήσεων του Καταστατικού,
που ψηφίστηκε στο 31ο Πανελλαδικό Συνέδριο της
Γ.Σ.Ε.Ε. ανατίθεται στον Πρόεδρο και στον Γενικό
Γραµµατέα της Γ.Σ.Ε.Ε.».
Αθήνα, 23-11-2002
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραµµατέας
Χρ. Πολυζωγόπουλος
Γιάννης Μανώλης

Αφού τελείωσε η συζήτηση κατ’ άρθρο και στο σύνολο του
Καταστατικού άρχισε η ψηφοφορία µε ανάταση της χειρός κατ’ άρθρο, κατά
την οποία παρέστησαν 385 σύνεδροι και ψήφισαν ως εξής:
Άρθρο 1ο:

ΝΑΙ: 267 ΟΧΙ: 118 ΛΕΥΚΟ: 0
Η πρόταση τροποποίησης του άρθρου, όπως υπήρχε στο
προαναφερθέν σχέδιο, απερρίφθη διότι δεν συγκέντρωσε την
πλειοψηφία των ¾ των παρόντων, σύµφωνα µε το άρθρο 39
παρ.1 του ισχύοντος Καταστατικού της Γ.Σ.Ε.Ε

Άρθρο 19ο:

Η πρόταση τροποποίησης εγκρίθηκε οµόφωνα.

Άρθρο 22ο:

ΝΑΙ:290 ΟΧΙ: 0
ΛΕΥΚΟ:95
Η πρόταση τροποποίησης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία,
υπερβαίνουσα τα ¾ των παρόντων.

ΟΧΙ:95
ΛΕΥΚΟ:0
Άρθρο 27Ο: ΝΑΙ: 290
Η πρόταση τροποποίησης εγκρίθηκε κατά
υπερβαίνουσα τα ¾ των παρόντων.

πλειοψηφία

ΟΧΙ:18
ΛΕΥΚΟ:0
Άρθρο 41Ο : ΝΑΙ:367
Η πρόταση τροποποίησης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία,
υπερβαίνουσα τα ¾ των παρόντων.
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Άρθρο 44Ο (43Ο):

Η πρόταση τροποποίησης εγκρίθηκε οµόφωνα

Περατωθείσης της κατ’ άρθρο ψηφοφορίας ψηφίστηκε οµόφωνα
ολόκληρο το τροποποιηµένο Καταστατικό και δόθηκε η αναφερόµενη και στο
κείµενο του Καταστατικού εντολή προς τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. Χρήστο
Πολυζωγόπουλο και το Γενικό Γραµµατέα Γιάννη Μανώλη να υπογράψουν το
τροποποιηµένο Καταστατικό και να κινήσουν τις νόµιµες διαδικασίες προς
δικαστική αναγνώριση των γενοµένων τροποποιήσεων και την εγγραφή της
σχετικής Απόφασης, που θα εκδοθεί στο οικείο βιβλίο.
Επειδή οι πιο πάνω τροποποιήσεις του Καταστατικού που έγιναν είναι
νόµιµες, αφού τηρήθηκαν όλες οι νόµιµες διατυπώσεις σύµφωνα µε το νόµο
και το Καταστατικό µας.
Επειδή η παρούσα είναι νοµικά και ουσιαστικά βάσιµη,
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ και όσα προστεθούν νόµιµα
και µε τη ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώµατός µας,
ΖΗΤΑΜΕ:
Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή µας,
Να εγκριθεί από το δικαστήριό σας η παραπάνω περί τροποποίησης του
Καταστατικού µας απόφαση της από 23.11.2002 ειδικής καταστατικής Γενικής
Συνέλευσης των µελών µας, ώστε µετά την έγκρισή της να καταχωρηθεί στα
οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Να διαταχθεί η δια του τύπου δηµοσίευση περίληψης της απόφασης που
θα εκδοθεί και η καταχώρηση του υπό έγκριση αναµορφωθέντος µε τις
παραπάνω τροποποιήσεις καταστατικού µας στο ειδικό βιβλίο σωµατείων και
συνδικαλιστικών οργανώσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Αθήνα, 16.12.2002
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ
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