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Αριθµός απόφασης 712/2006 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Αποτελούµενο από τη ∆ικαστή Παναγιώτα Γιούπη, ∆ικαστική Πά-

ρεδρο, η οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριµελούς ∆ικαστικού 

Συµβουλίου ∆ιοίκησης του Πρωτοδικείου και τη Γραµµατέα   Χρυσάνθη 

Σαλαχώρη.  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕ δηµόσια στο ακροατήριό του την 7η  Νοεµβρίου 

2005 για να δικάσει την υπόθεση µεταξύ των αιτούντων: 1) Παπακων-

σταντίνου ∆ηµήτρη του Γεωργίου 2)  Ιωσηφίδη Χρήστου του Γεωργίου, 

3) Οικονοµόπουλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, 4) Πασχαλούδη Νι-

κολάου του Αλεξάνδρου, 5) Παύλου Κυριακής του Γεωργίου, 6) Λαδο-

πούλου Βερονίκης του Αθανασίου, 7) Παπανίκου Νικολάου του Θωµά, 

8) Ρίζου Σπυρίδωνα του Ηλία, 9) Αρσαγκούνη Άνυ-Μαίρης του Ηλία, 

κατοίκων Ζωγράφου Αττικής, ως αποτελούντων την προσωρινή διοίκη-

ση της υπό ίδρυση  δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής οργάνωσης (Οµο-

σπονδίας) µε επωνυµία «Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Ειδικού 

και Εργαστηριακού ∆ιδακτικού Προσωπικού Α.Ε.Ι.», (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.∆Ι.Π. 

ΑΕΙ)»  όπως εκπροσωπείται νόµιµα, που εδρεύει στο Ζωγράφου Αττι-

κής, τους οποίους εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος τους ∆ηµή-

τριος Κοσµόπουλος (Α.Μ. 7337) που κατέθεσε έγγραφες προτάσεις. 

Οι αιτούντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 24-7-2005 αίτησή τους,  

που κατατέθηκε µε αριθµό 120545/5833/2005, προσδιορίστηκε για την 

παραπάνω δικάσιµο και γράφτηκε στο πινάκιο.   

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υποθέσεως, ο πληρεξούσιος δικηγόρος 

των αιτούντων ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά 

και τις έγγραφες προτάσεις του. 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ∆ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 
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ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

Οι αιτούντες ζητούν να αναγνωριστεί και να εγγραφεί βιβλίο των 

που τηρείται στο ∆ικαστήριο για αυτό το σκοπό , το υπό σύσταση σω-

µατείο (Οµοσπονδία) µε την επωνυµία «Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλ-

λόγων Ειδικού και Εργαστηριακού ∆ιδακτικού Προσωπικού Α.Ε.Ι.», 

(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.∆Ι.Π. ΑΕΙ), που εδρεύει  στο ∆ήµο Ζωγράφου-Αττικής. 

Με το περιεχόµενο αυτό και αίτηµα, η αίτηση αρµοδίως εισάγεται 

για να συζητηθεί ενώπιον του ∆ικαστηρίου τούτου κατά την ειδική δια-

δικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739, 740 παρ.1 και 787 του 

Κ.Πολ.∆.). Είναι  νόµιµη, στηριζόµενη στις διατάξεις των άρθρων 12 

του Συντάγµατος, 78 επ. Α.Κ. και 107 του ΕισΝΑΚ. και 1 επ. του 

Ν.1264/1982. Πρέπει, εποµένως, να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς 

την ουσιαστική της βασιµότητα.   

Οι αιτούντες νοµότυπα, σύµφωνα µε το άρθρο 79 του ΑΚ προσκο-

µίζουν τα ακόλουθα έγγραφα: 1) Το από 20-7-2005 πρακτικό Ιδρυτικού 

Συνεδρίου των αντιπροσώπων των έξι (6) σωµατείων-ιδρυτικών µελών, 

στο οποίο αποφασίστηκε η ίδρυση της υπό σύσταση Οµοσπονδίας και 

περιλαµβάνει επιπλέον πίνακα των µελών της  προσωρινής διοίκησης, 

που εκλέχθηκε από τους ιδρυτές της, 2) τον από 20-7-2005 πίνακα µε-

λών της προσωρινής διοίκησης,  που έχει εκλεγεί, ο οποίος διαλαµβάνε-

ται στο ανωτέρω πρακτικό ίδρυσης, 3) το από 20-7-2005 καταστατικό 

της υπό σύσταση δευτεροβάθµιας οργάνωσης (Οµοσπονδίας), που απο-

τελείται από 36 άρθρα, φέρει χρονολογία, υπογράφεται νόµιµα από τα 

ιδρυτικά του µέλη και περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται µε 

ποινή ακυρότητας από τη διάταξη του άρθρου 80 του ΑΚ, σε συνδυα-

σµό µε τις διατάξεις  του Ν.1264/1982, 4) Τα καταστατικά των έξι σω-

µατείων- ιδρυτικών µελών της Οµοσπονδίας, ήτοι των  α) «ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΕΕ∆ΙΠ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ», β) «ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΕΕ∆ΙΠ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ»,   γ) «ΠΑ-    

2ο φύλλο της υπ’ αριθ.712/2006 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδι-

κείου Αθηνών (Εκούσια ∆ικαιοδοσία).   

*/*  
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ΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΕ∆ΙΠ ΑΕΙ», δ)  «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΕ∆ΙΠ ΠΑ-

ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», ε) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΕ∆ΙΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ-

ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» και στ) «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΕ∆ΙΠ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑ-

ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ», από τα οποία 

προκύπτει ότι έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόµιµα καθώς και ότι 

τα µέλη και οι σκοποί τους είναι αυτά τα οποία απαιτούνται από το 

καταστατικό της Οµοσπονδίας, 5) Τα πρακτικά των Γενικών Συνε-

λεύσεων και των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των ανωτέρω έξι (6) σωµα-

τείων- ιδρυτικών µελών της Οµοσπονδίας, από τα οποία προκύπτει ότι 

νόµιµα αποφάσισαν την ίδρυση της Οµοσπονδίας και εξέλεξαν και ε-

ξουσιοδότησαν τους αντιπροσώπους τους για το σκοπό αυτό και 6) Α-

ντίγραφα των δικαστικών αποφάσεων που αναγνώρισαν τα ανωτέρω 

έξι (6) σωµατεία- ιδρυτικά µέλη. 

Από τα έγγραφα αυτά αποδεικνύεται ότι τηρήθηκαν όλες οι προϋ-

ποθέσεις, που τάσσει ο νόµος για την αναγνώριση της Οµοσπονδίας, 

της οποίας ο σκοπός κατά το καταστατικό είναι ο ακόλουθος:  «1. Η 

προώθηση και διαφύλαξη της δηµοκρατικής λειτουργίας και της αυτο-

τέλειας των ΑΕΙ και η µελέτη και συµβολή στην επίλυση των προβλη-

µάτων της Ανώτατης Παιδείας 2. Η συνεχής βελτίωση του επιπέδου 

σπουδών που πραγµατοποιείται στα Πανεπιστήµια και ο προσανατολι-

σµός τους προς τις ανάγκες της επιστηµονικής, τεχνολογικής, οικονοµι-

κής και πολιτιστικής ανάπτυξης της χώρας 3. Η σύνδεση των Πανεπι-

στηµίων µε τον κοινωνικό τους περίγυρο και η συµβολή τους στη µελέ-

τη και επίλυση των προβληµάτων κάθε περιοχής 4. Η ενιαία δράση και ο 

συντονισµός για την επίτευξη των στόχων των συλλόγων-µελών για: α)  Την 

κατοχύρωση και προβολή του επιστηµονικού έργου των µελών τους κα-

θώς και την επιδίωξη επίλυσης όλων των θεµάτων που έχουν σχέση µε την 

επιστηµονική εξέλιξη των µελών τους. β)  Την προώθηση των µισθολογι-

κών και συνταξιοδοτικών αιτηµάτων και γενικότερα την βελτίωση των 

συνθηκών εργασίας των µελών τους. 5.  Η προάσπιση του Πανεπιστη-

µιακού ασύλου και των ακαδηµαϊκών ελευθεριών. 6.  Η προάσπιση του 

δηµόσιου και ακαδηµαϊκού χαρακτήρα των Πανεπιστηµίων. 7.  Η ενερ-

γή τοποθέτηση απέναντι στα εθνικά, οικονοµικά, εκπαιδευτικά, πολιτι-

στικά και  κοινωνικά  ζητήµατα. 8.  Η κατοχύρωση της αυτόνοµης δρά-

σης, αποκλειοµένων των Κυβερνητικών και των Εργοδοτικών παρεµ-

βάσεων. 9.  Μέσω της δηµοκρατικής διαδικασίας επιτυγχάνεται η ελεύ-
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θερη έκφραση όλων των απόψεων και η εξασφάλιση των προϋποθέσεων 

για την ουσιαστική συµµετοχή όλων των µελών στη λήψη και εκτέλεση α-

ποφάσεων, καθώς και η κατοχύρωση των δικαιωµάτων έκφρασης της ε-

κάστοτε µειοψηφίας. 10.  Η συνεργασία µε όλους τους εργαζόµενους για 

την προάσπιση των εργασιακών και κοινωνικών κατακτήσεων, για τη δι-

ασφάλιση της ελευθερίας τους και την εδραίωση της δηµοκρατίας». Ο 

σκοπός αυτός δεν είναι κερδοσκοπικός, ούτε αντίθετος στους νόµους, 

την ηθική και τη δηµόσια τάξη. Πρέπει συνεπώς να γίνει δεκτή η αίτη-

ση ως βάσιµη και κατ’ ουσίαν και να διαταχθούν, όσα ορίζονται από τη 

διάταξη του άρθρου 81 παρ. 1 του ΑΚ σε συνδυασµό µε τον 

Ν.1264/1982. 

ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΛΟΓΟΥΣ  ΑΥΤΟΥΣ 

∆ΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.  

∆ΙΑΤΑΣΣΕΙ: 1) Τη δηµοσίευση σε µία ηµερήσια εφηµερίδα, που 

εκδίδεται στην Αθήνα, καθώς και στο δελτίο δικαστικών δηµοσιεύσεων 

του Ταµείου Νοµικών περίληψης, που να περιέχει τα ουσιώδη στοιχεία 

του από 20-7-2005 καταστατικού της Οµοσπονδίας µε την επωνυµία 

«Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Ειδικού και Εργαστηριακού ∆ιδα-

κτικού Προσωπικού Α.Ε.Ι.», (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.∆Ι. Π. ΑΕΙ) που ιδρύθηκε και 

εδρεύει στο ∆ήµο Ζωγράφου- Αττικής. 

2) Την εγγραφή της παραπάνω Οµοσπονδίας στο ειδικό βιβλίο, 

που τηρείται στο ∆ικαστήριο για το σκοπό αυτό. 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύτηκε στην Αθήνα σε έκτακτη 

δηµόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Αθήνα την 31 ΙΑΝ.  2006.-                       

Η ∆ΙΚΑΣΤΗΣ                                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Το οποίο θεωρήθηκε για τη νόµιµη σήµανση και 

έκδοσή του κατά τη σειρά της παραγγελίας.- 

Αθήνα 2 ΦΕΒΡ. 2006 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Αθανάσιος Κωστόπουλος 
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