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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΡΘΡΟ 1
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ
Ιδρύεται Επαγγελματικό Σωματείο υπό υπαλλήλων της ΔΕΗ και των θυγατρικών
εταιριών που έχει αυτή ιδρύσει ή που αυτή συμμετέχει, που έχουν καθ’ οιονδήποτε
τρόπο σχέση εργασίας με αυτές και απασχολούνται σε όλη τη χώρα, με την επωνυμία
«ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΕΗ (ΠΑ.Σ.ΥΠ./ΔΕΗ)» με έδρα
την Αθήνα
ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΙ
Ι. Σκοποί του Συλλόγου είναι:
Α. Η με συλλογική οργάνωση και δράση προστασία, κατοχύρωση, προάσπιση και
προαγωγή με κάθε νόμιμο μέσω των ηθικών, οικονομικών, ασφαλιστικών,
κοινωνικών, συνδικαλιστικών και επαγγελματικών εν γένει συμφερόντων των μελών.
Β. Η βελτίωση των όρων ασφαλείας και υγιεινής των χώρων εργασίας.
Γ. Η πνευματική και μορφωτική ανάπτυξη των μελών, καθώς και η περαιτέρω
σύσφιξη των σχέσεων και αισθημάτων αλληλεγγύης και συναδελφικότητας μεταξύ
τους, με διοργανώσεις διαφόρων μορφωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.
Δ. Η συμβολή των μελών εις την εν γένει βελτίωση, πρόοδο και ανάπτυξη της ΔΕΗ.
2.Το Σωματείο επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του:
Α. Με κάθε νόμιμο μέσο που κρίνεται αναγκαίο και επωφελέστερο από τα όργανα
που τα διοικούν.
Β. Με τη συμμετοχή του ή τη συνεργασία με οποιεσδήποτε άλλες Οργανώσεις
(Σωματεία ή Ενώσεις Σωματείων που υπάρχουν μέσα και έξω από την ΔΕΗ) σε
κινήσεις και εκδηλώσεις που εξυπηρετούν τους παραπάνω σκοπούς μετά από
απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΡΘΡΟ 3
ΜΕΛΗ

1. Μέλη του Συλλόγου μπορούν να είναι όλοι οι εργαζόμενοι, που συνδέονται με
σύμβαση ή σχέση εργασίας, κατ’ ελάχιστο δύο (2) μηνών, οποιασδήποτε μορφής με
τις εταιρείες του ομίλου ΔΕΗ ( ΔΕΗ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΔΕΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.) και με εταιρείες που θα προκύψουν σε περίπτωση απόσχισης
των εταιρειών ή μέρους των εταιρειών αυτών και σε κάθε άλλο νομικό σχήμα που θα
προκύψει από τυχόν αλλαγή εταιρικής ή ιδιοκτησιακής μορφής αυτών των νομικών
προσώπων

Α. Η εγγραφή των μελών στη δύναμη του Συλλόγου γίνεται με αίτηση των
ενδιαφερομένων και μετά από εγκριτική απόφαση του Δ.Σ.
Β. Όλα τα μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις.
2. Επίτιμα μέλη μπορούν να ονομαστούν:
Α. Πρόσωπα διακεκριμένα στην πολιτεία που προσέφεραν σπουδαίες υπηρεσίες στο
Σωματείο.
Β. Άτομα που εργάστηκαν μέσα στο Σύλλογο με ιδιαίτερο ζήλο ή έδρασαν επωφελώς
υπέρ των σκοπών που επιδιώκει το Σωματείο.
Γ. Ο τίτλος του επίτιμου Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα, Ταμία και
μέλους απονέμεται από το Δ.Σ. με ειδική προς τούτο απόφασή του, η οποία
ανακοινώνεται εγγράφως σ’ αυτόν που τον αφορά.
Δ. Τα επίτιμα μέλη δε συμμετέχουν στη Διοίκηση του Σωματείου ούτε ψηφίζουν,
προσκαλούνται όμως, σε κάθε γιορταστική εκδήλωση ή τελετή μερίμνη του Δ.Σ.
3. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα ενεργά μέλη του Σωματείου που
έχουν εγγραφεί έως και την ημερομηνία σύγκλησης του Δ.Σ. που προηγείται της
εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ..
ΑΡΘΡΟ 4
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
1. Το Δ.Σ. δύναται να παραπέμψει τα μέλη του, στο πειθαρχικό συμβούλιο, με το
ερώτημα της προφορικής ή έγγραφης επίπληξης στις κάτωθι περιπτώσεις:
α) Όταν το μέλος επιδεικνύει ανάρμοστη συμπεριφορά στα γραφεία του Σωματείου ή
στις Συνελεύσεις.
β) Όταν παραβαίνει τις αναληφθείσες από το Σωματείο υποχρεώσεις.
γ) Όταν ενεργεί πράξεις οι οποίες είναι ασυμβίβαστες με την αξιοπρέπεια των μελών
του Σωματείου.
Από την παραπομπή δεν εξαιρούνται τα μέλη του Δ.Σ.
2. Οι ποινές επιβάλλονται κατόπιν κλήσεως του μέλους σε απολογία.
ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
1. Διαγράφεται από το Σωματείο με αιτιολογημένη απόφαση του πειθαρχικού
Συμβουλίου (κατόπιν παραπομπής από το Δ.Σ.) κάθε μέλος το οποίο:
α) Παραβαίνει το καταστατικό, απειθαρχεί στις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ.,
προβαίνει σε πράξεις, οι οποίες αντιβαίνουν στους σκοπούς και τα συμφέροντα του
Σωματείου και όταν με την εν γένει διαγωγή και δράση του βλάπτει τα συμφέροντα
του Σωματείου.
β) Τιμωρήθηκε επανειλημμένα με πειθαρχικές ποινές.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαγραφή είναι η προηγούμενη κλήση του μέλους
σε απολογία. Η περί διαγραφής απόφαση του Π.Σ. γνωστοποιείται εγγράφως στο
ενδιαφερόμενο μέλος.
3. Το διαγραφόμενο μέλος δύναται εντός 2 (δύο) μηνών από της κοινοποιήσεως της
περί διαγραφής απόφασης, να προσφύγει στη Γ.Σ. και να ζητήσει την ακύρωση
αυτής. Η προσφυγή συζητείται υποχρεωτικά στην αμέσως προσεχή τακτική ή
έκτακτη Συνέλευση, δεν αναστέλλει όμως, την εκτέλεση της απόφασης.
4. Μέλος, το οποίο αποχωρεί ή διαγράφεται εκ του μητρώου του Σωματείου ουδέν
δικαίωμα έχει επί της παρουσίας αυτού, ούτε δύναται να ζητήσει την επιστροφή των
συνδρομών του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΑΡΘΡΟ 6
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
1. Οι οικονομικοί πόροι του Συλλόγου είναι:
Α. Τακτικοί: Η μηνιαία συνδρομή των μελών και τα δικαιώματα εγγραφής, που
καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ., καθώς και οι εθελοντικές εισφορές των μελών.
Β. Κάθε έκτακτη εισφορά των μελών, που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.,
χορηγία, δωρεά ή κληρονομιά, έσοδα από την ανάπτυξη πολιτιστικών
δραστηριοτήτων και διαφόρων εκδηλώσεων και εορτών, από την έκδοση εντύπων,
καθώς και κάθε οικονομική ενίσχυση από Οργανισμό ή από οποιαδήποτε άλλη
Κρατική Υπηρεσία ή Οργάνωση, ως και τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της
περιουσίας του Συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 7
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΩΝ
1. Όλα τα μέλη καταβάλουν κάθε μήνα συνδρομή που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
2. Η συνδρομή μπορεί να αυξομειώνεται, με απόφαση του Δ.Σ., όπως και τα
δικαιώματα εγγραφής.
3. Η είσπραξη της συνδρομής των μελών, των δικαιωμάτων εγγραφής καθώς και
οποιασδήποτε έκτακτης εισφοράς των μελών, γίνεται με παρακράτηση από τις
αποδοχές τους, απ’ ευθείας από τις μηχανογραφικές υπηρεσίες των επιχειρήσεων
όπου εργάζονται τα μέλη του Σωματείου ή με άλλο τρόπο που θα καθορίζει το Δ.Σ.».

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
1. Την όλη οικονομική διαχείριση ασκεί το Δ.Σ., το οποίο λογοδοτεί στην Γ.Σ. στο
τέλος της θητείας του.
2. Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
3. Το διαχειριστικό έτος λήγει την ημέρα που το απερχόμενο Δ.Σ. παραδίδει στο
νέο, ενώ ο προϋπολογισμός είναι ετήσιος και ισχύει από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31
Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
4. Για προμήθειες αναγκαίων στο Σύλλογο κινητών πραγμάτων, ο Πρόεδρος μαζί με
τον Γενικό Γραμματέα μπορούν να εγκρίνουν τη σχετική δαπάνη μέχρι του ποσού
των χιλίων (1000) ευρώ μηνιαίως. Για μεγαλύτερα ποσά θα πρέπει να υπάρχει
σχετική προέγκριση του Δ.Σ..
5. Η όλη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση
να συνεπάγεται την ανάμειξή της σε κερδοσκοπική Επιχείρηση. Και γενικότερα η
περιουσία του Συλλόγου δεν μπορεί ποτέ να διατίθεται για σκοπούς διάφορους
από εκείνους που προβλέπει το παρόν Καταστατικό.
6. Στα μέλη των Οργάνων Διοικήσεως και Ελέγχου του Συλλόγου που
μετακινούνται για τη διεκπεραίωση υποθέσεων αυτού, εκτός της Έδρας τους,
χορηγείται χρηματική αποζημίωση για την κάλυψη όλων των απαραίτητων
εξόδων (κινήσεως, διατροφής, διαμονής, παραστάσεως κ.λ.π.), το ύψος της
οποίας καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. εκάστοτε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΑΡΘΡΟ 9
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
1.

Τα συλλογικά Όργανα Διοίκησης και ελέγχου του Σωματείου είναι:
Α. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
Γ. Η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.)
Δ. Η Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΛ. Ε.)
Ε. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ.)
Ζ. Η Τοπική Διοίκηση Παραρτημάτων (Τ.Δ.Π.)

2. Όταν γίνονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ., τότε γίνονται
υποχρεωτικά και εκλογές για την ανάδειξη των μελών των υπολοίπων Οργάνων
Διοικήσεως και Ελέγχου του Συλλόγου, εκτός από τις περιπτώσεις των

Διοικήσεων των Τοπικών Παραρτημάτων που ιδρύονται για πρώτη φορά, των
οποίων όμως, η θητεία λήγει απαραιτήτως μαζί με τη λήξη της θητείας της
υπαρχούσης διοικήσεως του Συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 10
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών αποτελεί το ανώτερο και κυρίαρχο
διοικητικό Όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που δεν
υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου Οργάνου.
2. Εκλέγει με μυστική καθολική ψηφοφορία τα μέλη του Δ.Σ., της ελεγκτικής
επιτροπής, του πειθαρχικού συμβουλίου, τις τοπικές διοικήσεις παραρτημάτων
(τοπικά), καθώς και τους αντιπροσώπους του Συλλόγου για ενώσεις Σωματείων
ανώτερου Βαθμού (Ομοσπονδία, Εργατικό Κέντρο, Συνομοσπονδία).
3. Αποφασίζει περί μεταβολής του σκοπού του Σωματείου ή περί διαλύσεως αυτού,
ως και περί τροποποιήσεως του παρόντος καταστατικού.
4. Έχει την ανώτατη εποπτεία και έλεγχο όλων των Οργάνων της Διοικήσεως.
5. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) συγκαλείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του
Αστικού Κώδικα:
Α) Τακτικά μια φορά το χρόνο, ώστε να εκθέσει το Δ.Σ. τα πεπραγμένα του
προηγούμενου έτους και να απαλλαγεί της ευθύνης από τη διαχείριση με σχετική
απόφαση της Γ.Σ.
Β) Έκτακτα, όταν ήθελε κρίνει αυτό σκόπιμο το Δ.Σ. ή όταν ζητηθεί εγγράφως από
το 1/10 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του σωματείου. Στην περίπτωση
αυτή, ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας υποχρεούνται εντός 10 ημερών να
συγκαλέσουν το Δ.Σ., που αποφασίζει σχετικά. Το Δ.Σ., σε περίπτωση αποδοχής
υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γ.Σ., εντός 3 μηνών από την ημέρα υποβολής του
εγγράφου αιτήματος. Σε περίπτωση απορρίψεως της συγκλήσεως της Γ.Σ. το Δ.Σ.
αιτιολογεί την απορριπτική του απόφαση, στην πρώτη τακτική Γ.Σ. που ήθελε να
πραγματοποιηθεί στο μέλλον, σύμφωνα με όσα ορίζει το παρόν Καταστατικό
6. Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γ.Σ. ανακοινώνεται στα μέλη τουλάχιστον
δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της. Στην ανακοίνωση
αναγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, ο τόπος και ο
χρόνος συγκλήσεώς της, καθώς και οι ημερομηνίες των επαναληπτικών συνελεύσεων
σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας.
7. Η Γ.Σ. για να ευρίσκεται σε απαρτία, επιφυλασσομένων των διατάξεων των
άρθρων 99 και 100 του Α.Κ., ως και πάσης άλλης διατάξεως, που προβλέπεται από
τους σχετικούς νόμους, δια της οποίας ορίζεται ειδική απαρτία προς συζήτηση και

λήψη αποφάσεων, απαιτείται η παρουσία του ενός πέμπτου (1/5) τουλάχιστον του
αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, που υπηρετούν ή παρευρίσκονται
στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Αν δε γίνει απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση, τότε
καλείται νέα, μέσα σε 10 ημέρες κατά την οποία απαιτείται παρουσία του ενός
ογδόου (1/8) του αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, που υπηρετούν ή
παρευρίσκονται στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Αν δεν γίνει απαρτία και στη δεύτερη
συνεδρίαση, τότε καλείται τρίτη εντός νέου 10ήμερου. Στην τρίτη αυτή συνεδρίαση
υπάρχει απαρτία με οσαδήποτε κι αν παρευρίσκονται μέλη.
8. Η Γ.Σ. (τακτική και έκτακτη) διευθύνεται από 3μελές Προεδρείο (Πρόεδρος και
δύο γραμματείς) που εκλέγουν τα μέλη της.
9. Στο Προεδρείο δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Δ.Σ.
10. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό (τα
πεπραγμένα) του Δ.Σ. καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του.
11. Εκλέγει την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, καθώς και τα μέλη των
Εφορευτικών Επιτροπών που θα διεξάγουν τις εκλογές στα Τοπικά Παραρτήματα,
παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, με μυστική ψηφοφορία από τις υποψηφιότητες
των ενδιαφερομένων, που είχαν υποβληθεί στη Γραμματεία πριν από τη σύγκληση
της ή και κατά τη διάρκεια των εργασιών της.
12. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται πάντοτε με ψηφοφορία (μυστική ή φανερή)
και πάντοτε με απλή πλειοψηφία των μελών, και ουδέποτε δια βοής.
13. Με μυστική ψηφοφορία παίρνονται οι αποφάσεις που αφορούν σε αρχαιρεσίες,
εκλογή συλλογικών οργάνων, θέματα εμπιστοσύνης ή προσωπικά, έγκριση
λογοδοσίας, κήρυξη απεργίας και όσες άλλες αφορούν θέμα, το οποίο μπορεί να
χαρακτηρισθεί δι’ αποφάσεως του Δ.Σ. σοβαρό.
14. Απόφαση Γ.Σ. μπορεί να ληφθεί και χωρίς να συγκληθεί η Γ.Σ., δηλαδή με γενική
ψηφοφορία μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. και ενημέρωση των μελών.
15. Κατά τη λήψη των αποφάσεων με ψηφοφορία, απαγορεύονται να παρευρίσκονται
στη συνεδρίαση του Γ.Σ. πρόσωπα ξένα προς το Σωματείο, που η παρουσία τους
μπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσμα.
16. Με τη μέριμνα του Προέδρου της Γ.Σ. τηρούνται από τους γραμματείς συνοπτικά
πρακτικά, για τα επιμέρους θέματα της ημερήσιας διατάξεως. Αναλυτικά
καταγράφονται οι αποφάσεις της Γ.Σ. καθώς και τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών
που γίνονται για κάθε θέμα. Τα πρακτικά αυτά καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο
πρακτικών Γ.Σ. και υπογράφονται από το τριμελές προεδρείο.

17. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.1264/82 ή κάθε άλλη διάταξη που
μπορεί να ισχύει σήμερα ή ήθελε ισχύσει μελλοντικά.
ΑΡΘΡΟ 11
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Ο Σύλλογος διοικείται από 23μελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που εκλέγεται
από τη Γ.Σ. κατά τις γενικές αρχαιρεσίες με το σύστημα της απλής αναλογικής.
2. Η θητεία το Δ.Σ. είναι 3ετής, μετά την λήξη της οποίας απαγορεύεται η άσκηση
των καθηκόντων του.
3. Στο Δ.Σ. εκλέγονται πάντοτε:
α) Δεκατέσσερα (14) μέλη από τους υποψηφίους που υπηρετούν στις υπηρεσιακές
μονάδες του Νομού Αττικής.
β) Εννέα (9) μέλη από τους υποψηφίους που υπηρετούν σε 7 περιφέρειες:
1. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΝΟΜΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ,
ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ)
2. ΗΠΕΙΡΟΥ ( ΝΟΜΟΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΡΤΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΗΣ) Ν.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΕΠΤΑΝΗΣΑ
3. ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΚΡΗΤΗ
4. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ΝΟΜΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ,
ΦΩΚΙΔΟΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΗΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ).
5. ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΝΟΜΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ,
ΓΡΕΒΕΝΩΝ)
6. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΝΟΜΟΙ ΠΕΛΛΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ)
7.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ (ΝΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ, ΔΡΑΜΑΣ,
ΚΑΒΑΛΑΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΕΒΡΟΥ)
4. Η εκλογή των εκτός του Νομού Αττικής εννέα (9) μελών του Δ.Σ. γίνεται:
α) Ένας (1) από κάθε περιφέρεια, εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον τριάντα (30) μέλη
εγγεγραμμένα, τα οποία άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα.
β) Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δύο (2), εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον
εβδομήντα (70) μέλη εγγεγραμμένα, τα οποία άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα.
γ) Στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δύο (2), εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον
εβδομήντα (70) μέλη εγγεγραμμένα, τα οποία άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα
δ) Σε περίπτωση που κάποιες περιφέρειες δεν πιάσουν το προβλεπόμενο μέτρο, οι
αντίστοιχες έδρες μεταφέρονται στις περιφέρειες που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο
υπόλοιπο, μη συμπεριλαμβανόμενων των περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και
Κεντρικής Μακεδονίας, αν σε αυτές έχουν ήδη εκλεγεί από δύο (2) μέλη.

5. Πέραν από τα εκλεγέντα στο Δ.Σ. μέλη εκ των υποψηφίων, οι υπόλοιποι υποψήφιοι
κατά σειρά επιτυχίας κάθε ψηφοδελτίου, αποτελούν τα αναπληρωματικά μέλη του
Δ.Σ. κάθε συνδυασμού.
6. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται να παρευρίσκονται ανελλιπώς στις τακτικές
και έκτακτες συνεδριάσεις αυτού, εφ’ όσον νομίμως κληθούν. Επίσης, υποχρεούνται
να συμπαρίστανται στην Ε.Ε. και το προεδρείο.
7. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα πέραν από τρεις (3) συνεχείς
συνεδριάσεις ή δηλώσει παραίτηση ή αποβάλει την ιδιότητα του μέλους για
οποιαδήποτε λόγο, αντικαθίσταται μερίμνης του προέδρου και με απόφαση του Δ.Σ.,
από τον πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό Σύμβουλο του κέντρου ή της
περιφέρειας, ανάλογα αν το μέλος που έχασε την ιδιότητά του προέρχεται από το
κέντρο ή την περιφέρεια και από τον συνδυασμό, στον οποίο άνηκε. Στην περίπτωση
που ο συνδυασμός δεν διαθέτει αναπληρωματικό μέλος, η θέση καταλαμβάνεται από
αναπληρωματικό μέλος του συνδυασμού που έχει λάβει τους περισσότερους ψήφους.
8. Εάν το μέλος που παραιτηθεί κατείχε αξίωμα στην Ε.Ε. όταν αντικατασταθεί από
το αναπληρωματικό μέλος, γίνεται εκλογή για την κατάληψη του αξιώματος από
άλλο μέλος του Δ.Σ. ή και γενικότερη ανακατανομή των αξιωμάτων.
9. Ομαδική παραίτηση άνω των δέκα (10) μελών του Δ.Σ. καθώς και η μη ύπαρξη
αναπληρωματικών μελών, για την αναπλήρωση, σταδιακά παραιτηθέντων, άνω των
έξι (6) μελών του (Δ.Σ.) από τους αναπληρωματικούς του κέντρου και άνω των πέντε
(5) από τους αναπληρωματικούς των Περιφερειών και άνω των τριών (3) μελών εκ
της αυτής της περιφέρειας, συνεπάγεται την προκήρυξη και την άμεση διενέργεια
γενικών αρχαιρεσιών, από την υπάρχουσα ΕΦ.Ε. για την ανάδειξη νέων Οργάνων
Διοικήσεως και Εκπροσώπων του Συλλόγου.
10. Σε περίπτωση κωλύματος που δηλώνεται εγγράφως στο Δ.Σ. εντός τριών
εργάσιμων ημερών, δικαίωμα συμμετοχής με όλα τα καθήκοντα που απορρέουν από
την ιδιότητα αυτή, έχει το πρώτο αναπληρωματικό μέλος, κ.ο.κ..
11. Απεργία κηρύσσεται και πραγματοποιείται έπειτα από απόφαση του Δ.Σ. που
λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία του ½ +1 των παρόντων μελών.
Κατά τον ίδιο τρόπο απεργία κηρύσσεται και πραγματοποιείται, έπειτα από απόφαση
και της γενικής Συνέλευσης.
ΑΡΘΡΟ 12
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.)
1. Τα εννέα (9) μέλη του Δ.Σ., που κατέχουν τα αξιώματα που καθορίζει το άρθρο 15
παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού αποτελούν την Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.).

2. Η Ε.Ε. διοικεί τον Σύλλογο στο μεταξύ των δύο συνεδριάσεων του Δ.Σ. χρονικό
διάστημα. Έτσι, στο χρονικό διάστημα αυτό αυτοδικαίως και κατ’ επέκταση έχει όλες
τις αρμοδιότητες του Δ.Σ.
3. Η Ε.Ε. συνεδριάζει κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου ή της πλειοψηφίας του
Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα ή αν το ζητήσουν εγγράφως 3 μέλη της Ε.Ε.
α) Τακτικά, μία φορά κάθε δύο μήνες.
β) Έκτακτα, όταν το ζητήσουν οι παραπάνω αναφερόμενοι.
4. Η Ε.Ε. ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται έξι (6) από τα μέλη της και οι
αποφάσεις της, στην περίπτωση αυτή, πρέπει να λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία,
συμφωνούντων των πέντε (5) τουλάχιστον μελών της.
ΑΡΘΡΟ 13
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΛ.Ε.)
1. Ο διαχειριστικός εν γένει έλεγχος του Συλλόγου ασκείται απεριόριστα από την
Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΛ.Ε.), της οποίας αρμοδιότητα είναι η παρακολούθηση και ο
έλεγχος του Δ.Σ., ως προς την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου.
2. Η ΕΛ.Ε. αποτελείται από τρία (3) μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά, που
εκλέγονται κατά τις γενικές αρχαιρεσίες για θητεία τριών (3) ετών, και που ακολουθεί
πάντοτε την θητεία του Δ.Σ.
3. α) Η ΕΛ.Ε. συνέρχεται τακτικά μεν για έλεγχο μια φορά το χρόνο στο τέλος της
οικονομικής χρήσεως για ν’ απευθύνει την έκθεση της προς το Δ.Σ. για το χρόνο που
πέρασε και εις το τέλος της εκάστης τριετίας προς την Γ.Σ., έκτακτα δε οσάκις της
ζητηθεί έγγραφα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή από δύο (2) μέλη του Δ.Σ. ή από πέντε
(5) μέλη του Συλλόγου.
β) Η ΕΛ.Ε βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται δύο (2) τουλάχιστον μέλη.
γ) Σε περίπτωση κωλύματος, που δηλώνεται εγγράφως στο Δ.Σ. εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών, δικαίωμα συμμετοχής με όλα τα καθήκοντα που απορρέουν από
την ιδιότητα αυτή, έχει το πρώτο αναπληρωματικό μέλος κ.οκ.
4. Ο Ταμίας παρουσιάζει στην ΕΛ.Ε. την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου για το
χρονικό διάστημα που αφορά ο έλεγχος.
5. Η ΕΛ.Ε. ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου και ζητεί οποιοδήποτε
στοιχείο (έγγραφο, βιβλίο κ.λ.π.) ήθελε κρίνει προς τούτο σκόπιμο.
6. Κατά τον έλεγχό της η ΕΛ.Ε. εάν διαπιστώσει κάποια ανωμαλία, απευθύνει
έγγραφο στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και ζητεί την έκτακτη σύγκλισή του, προκειμένου να
εξετάσει την περίπτωση και αποφασίσει σχετικά. Στη Συνεδρίαση αυτή, που
επιβάλλεται να γίνει εντός 10 ημερών, παρευρίσκονται και τα μέλη της ΕΛ.Ε. για να
εκθέσουν τις διαπιστώσεις τους και να παρακολουθήσουν την όλη συζήτηση. Μετά

τη λήψη αποφάσεως από το Δ.Σ., η ΕΛ.Ε. συνέρχεται εκ νέου και αποφασίζει επί του
όλου θέματος.
7. Εάν δεν υπάρξουν λόγοι της παραπάνω περιπτώσεως (παρ. 6) η ΕΛ.Ε. συντάσσει
στο τέλος της θητείας του Δ.Σ. συγκεντρωτική έκθεση προς την Γ.Σ. η οποία
λαμβάνει και την τελική απόφαση περί απαλλαγής ή μη της ευθύνης, από την εν γένει
οικονομική διαχείριση, του Ταμία και ολόκληρου του Δ.Σ.
8. Σε περίπτωση κενώσεως θέσεως μέλους της ΕΛ.Ε. καλείται, μερίμνη του
Προέδρου του Δ.Σ., το πρώτο αναπληρωματικό μέλος του συνδυασμού, από τον
οποίο προήρχετο το μέλος που αποσύρεται. Στην περίπτωση που ο συνδυασμός δε
διαθέτει αναπληρωματικό μέλος, τη θέση καταλαμβάνει το αναπληρωματικό μέλος
του συνδυασμού που έχει πάρει τους περισσότερους ψήφους.
ΑΡΘΡΟ 14
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΦ.Ε.)
1. Από την Γενική Συνέλευση εκλέγονται, Τετραμελής Κεντρική Εφορευτική
Επιτροπή και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη και τα μέλη που θα απαρτίσουν τις
2μελείς Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές και ένα (1 ) αναπληρωματικό μέλος για κάθε
Τοπικό Παράρτημα που θα πραγματοποιηθούν τοπικές αρχαιρεσίες. Η σύνθεση των
Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών εκ των εκλεγμένων και η κατανομή αυτών
καθορίζεται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
2. Η διάρκεια της θητείας της ΕΦ.Ε. είναι τριών (3) ετών, περίπου δηλαδή από τη
σύγκληση της Γ.Σ. που εξελέγη, μέχρι της συγκλήσεως της επόμενης τακτικής Γ.Σ.
3. Στο χρονικό διάστημα αυτό, είναι υποχρεωμένη να διεξαγάγει α) όλες τις γενικές
ψηφοφορίες, καθώς και τις γενικές αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του νέου
Δ.Σ., της ΕΛ.Ε., του Π.Σ. και των Εκπροσώπων του Σωματείου στις Ανωτέρω
Βαθμού Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και β) τις τοπικές αρχαιρεσίες προς ανάδειξη
Τοπικών Διοικήσεων (Τ.Δ.) σε νεοσύστατα Τοπικά Παραρτήματα.
4. Η ΕΦ.Ε. γενικά έχει την ευθύνη των γενικών ψηφοφοριών και των αρχαιρεσιών
που πρέπει να γίνουν με απόλυτη μυστικότητα και σύμφωνα με τις διατάξεις των
σχετικών νόμων και του παρόντος καταστατικού.
5. Η ΕΦ.Ε. μετά και από συνεννόηση με το Προεδρείο, καθορίζει έγκαιρα τις
ημερομηνίες διεξαγωγής των γενικών ψηφοφοριών των Τοπικών ή Γενικών
αρχαιρεσιών, καθώς και τον τρόπο και χρόνο διεξαγωγής τους, ώστε να μην
εκπνεύσει η ημερομηνία της θητείας των Οργάνων Διοικήσεως του Συλλόγου.
6. Κατά τις γενικές αρχαιρεσίες, για την ανάδειξη των μελών του νέου Δ.Σ., της
ΕΛ.Ε., του Π.Σ., των Εκπροσώπων του Συλλόγου στις Ανωτέρου Βαθμού

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, καθώς και των μελών των Τ.Δ., στην ΕΦ.Ε. προεδρεύει
εκπρόσωπος της Δικαστικής Αρχής (Πρωτοδίκης ή Ειρηνοδίκης), που ορίζεται από το
Πρωτοδικείο Αθηνών και στις Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές προεδρεύει
εκπρόσωπος δικαστικής αρχής που ορίζεται από τις κατά τόπου αρμόδιες δικαστικές
αρχές, κατόπιν αιτήσεως του Σωματείου, μέχρι της υπογραφής του πρακτικού των
αρχαιρεσιών.
7. Στην περίπτωση Τοπικών ή Γενικών Αρχαιρεσιών, η ΕΦ.Ε., αφού πάρει από τη
γραμματεία του Συλλόγου λεπτομερή ονομαστική Κατάσταση των ανακηρυχθέντων
από το Δ.Σ. υποψηφίων, για το κάθε Όργανο Διοικήσεως, Ελεγκτική Επιτροπή, του
Π.Σ. και των Εκπροσώπων του Συλλόγου στις Ανωτέρου Βαθμού Οργανώσεις,
παραλαμβάνει επίσης, το μητρώο των μελών του Συλλόγου, την κατάσταση των
ταμιακών εντάξει και ότι άλλο χρήσιμο στοιχείο για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.
8. Συντάσσει τα σχετικά - κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά - ψηφοδέλτια των
συνδυασμών, εκδίδει τις απαραίτητες ανακοινώσεις – οδηγίες και μεριμνά, ώστε να
φθάσει έγκαιρα το απαραίτητο εκλογικό υλικό στον προορισμό του.
9. Καθορίζει τον αριθμό των σταυρών προτιμήσεων που μπορεί να βάζει ο κάθε
ψηφοφόρος, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος εκείνου
των μελών του Οργάνου, στο οποίο αναφέρεται η εκλογή ή ο αριθμός των
εκπροσώπων στις Οργανώσεις ανωτέρου του βαθμού.
10. Καθορίζει τα έξοδα των ψηφοφοριών και αρχαιρεσιών, τα οποία εισηγείται προς
έγκριση στο Δ.Σ.
11. Αποφαίνεται προσωρινά για κάθε αμφισβήτηση που ήθελε προκύψει και για κάθε
ένταση που ήθελε απ’ οποιονδήποτε υποβληθεί.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΑΡΘΡΟ 15
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ
1. Εντός δέκα (10) ημερών, από την υπογραφή του πρακτικού εκλογής από
εφορευτική επιτροπή, το μέλος που πήρε τους περισσότερους ψήφους από
συνδυασμό που πλειοψήφησε στις αρχαιρεσίες, καλεί τα υπόλοιπα εκλεγέντα
Δ.Σ. μέλη σε πρώτη συνεδρίαση που αφορά τη συγκρότησή του σε σώμα,
πραγματοποιείται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες.

την
τον
στο
που

2. Σ’ αυτήν τη συνεδρίαση απαιτείται ειδική απαρτία από δεκαεννέα (19)
τουλάχιστον μέλη. Σε περίπτωση μη απαρτίας επαναλαμβάνεται το αργότερο μέσα σε
δέκα (10) ημέρες με ειδική απαρτία τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) μελών.

3. Με μυστική ψηφοφορία εκλέγονται:
α) Πρόεδρος
β) Α’ Αντιπρόεδρος
γ) Β’ Αντιπρόεδρος
δ) Γενικός Γραμματέας
ε) Αναπληρωτής Γενικού Γραμματέα
στ) Ταμίας
ζ) Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων
η) Γραμματέας Οργανωτικού
θ) Αναπληρωτής Ταμίας
4. Για την εκλογή του Προέδρου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του
Δ.Σ., δηλαδή για να εκλεγεί ο Πρόεδρος πρέπει να πάρει δεκατρείς (13) τουλάχιστον
ψήφους, ενώ για τα υπόλοιπα αξιώματα επαρκεί και η σχετική πλειοψηφία.
5. Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία δεν
μπορεί να συμπέσουν σε αυτό το πρόσωπο.
ΑΡΘΡΟ 16
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Το Δ.Σ. διοικεί γενικά το Σωματείο.
2. Μεριμνά και εργάζεται για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.
3. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον δεκατρία (13) από
τα μέλη του.
4. Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή όταν το ζητήσουν εγγράφως επτά (7) μέλη
του.
α) Τακτικά κάθε τέσσερις (4) μήνες
β) Έκτακτα, στις τρεις περιπτώσεις που αναφέρονται αμέσως παραπάνω.
5. Είναι αρμόδιο και υπεύθυνο για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ.
6. Εγκρίνει τους οικονομικούς προϋπολογισμούς και τους απολογισμούς, τους
οποίους συντάσσει ο Ταμίας μετά του Προεδρείου.
7. Είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των εγκεκριμένων προϋπολογισμών.
8. Συγκαλεί την Γενική Συνέλευση.
9. α) Εγκρίνει τη σύσταση των Τοπικών Συλλόγων στις έδρες των Νομών και τις
άλλες Μονάδες, όπου κρίνει σκόπιμο, β) Εγκρίνει τη σύσταση, καθώς κα τη σύνθεση

διαφόρων επιτροπών στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του (Επιτροπή Αιμοδοσίας,
Συντακτική επιτροπή, Γραφείο Τύπου κλπ.).
10. Επεξεργάζεται και αποφασίζει την τελική μορφή της ύλης των δημοσιεύσεων σε
ενημερωτικά δελτία ή εφημερίδες του Συλλόγου.
11. Ανακηρύσσει τους υποψηφίους για τα διάφορα Όργανα Διοικήσεως και Ελέγχου
του Σωματείου και τους Εκπροσώπους του σε Ενώσεις Ανώτερου Βαθμού, αφού έχει
προηγηθεί ή παρακάτω διαδικασία:
α) Κάθε υποψήφιος υποβάλει έγγραφη δήλωση υποψηφιότητας στη Γραμματεία του
Συλλόγου, στην οποία δηλώνει, πέρα από τη συμμετοχή του στις αρχαιρεσίες, για
ποια συλλογικά όργανα (Δ.Σ., ΕΛ.Σ., Π.Σ., Τ.Δ., παραρτημάτων ή εκπροσώπους
συλλόγου), θέτει υποψηφιότητα και αν συμμετέχει σε συνδυασμό, την επωνυμία
αυτού, ή αν κατέρχεται ως ανεξάρτητος υποψήφιος.
β) Κάθε συνδυασμός καταθέτει στη Γραμματεία του Συλλόγου κοινή δήλωση των
υποψηφίων που συμμετέχουν σ’ αυτόν , υπογεγραμμένη απ’ όλους, όπου
αναφέρονται:
*Η Επωνυμία του Συνδυασμού και
*Αναλυτικά τα στοιχεία των υποψηφίων του συνδυασμού ανά συλλογικό όργανο
(Δ.Σ., ΕΛ.Ε., Π.Σ., Τ.Δ., παραρτημάτων και εκπροσώπους συλλόγου).
γ) Προκειμένου περί υποψηφίων που δεν είναι δυνατόν να υπογράψουν την ως άνω
δήλωση, λόγω αποστάσεως διαμονής τους, επιβάλλεται η αποστολή τηλεγραφήματος
εκ μέρους αυτών προς το Δ.Σ., για να γνωρίζεται η συμμετοχή του υποψηφίου στο
συνδυασμό και στα συλλογικά Όργανα, άλλως επιβάλλεται η αποστολή
εξουσιοδοτήσεώς τους, προς υποψήφιο του συνδυασμού που συμμετέχουν, για την
υπογραφή της εν λόγω δηλώσεως από τον εξουσιοδοτημένο υποψήφιο.
δ) Οι δηλώσεις των υποψηφίων και του Συνδυασμού πρέπει να φθάσουν στη
Γραμματεία του Συλλόγου, μέχρι την ημερομηνία που έχει καθορίσει η ΕΦ.Ε. στη
σχετική της ανακοίνωση.
12. Το Δ.Σ. λογοδοτεί στο τέλος της θητείας του και προ των νέων αρχαιρεσιών, στη
Γ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 17
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.
Α’. ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί τον Σύλλογο σε όλες γενικά τις Δημόσιες αρχές,
Δικαστήρια, Ν.Π.Δ. ή Ι.Δ. κ.λ.π.
2. Συγκαλεί το Δ.Σ. και την Ε.Ε. και σε περιπτώσεις συγκλήσεως μετά από την
έγγραφη αίτηση των επτά (7) μελών του Δ.Σ. για συνεδρίαση Δ.Σ. και τριών (3)

μελών της Ε.Ε. για συνεδρίαση Ε.Ε. εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή –
κατάθεση – της αίτησης
3. Διευθύνει τις συνεδριάσεις.
4. Υπογράφει μετά του Γενικού Γραμματέα όλα τα έγγραφα του Συλλόγου και θεωρεί
τα από τον Ταμία εκδιδόμενα Εντάλματα πληρωμής και γραμμάτια Εισπράξεως μετά
την υπογραφή τους από τον Γενικό Γραμματέα.
5. Σε ανοιχτές ψηφοφορίες του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του
Προέδρου υπολογίζεται διπλή.
6. Επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων της Ε.Ε., του Δ.Σ., καθώς και των
άλλων Οργάνων Διοικήσεως, συνεπικουρούμενος από τον Γεν. Γραμματέα ή
οποιαδήποτε άλλα αρμόδια μέλη του Δ.Σ. αφορά το αντικείμενο ή ορίζει η σχετική
απόφαση.
7. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληροί ο Α’ Αντιπρόεδρος και κωλυομένου
τούτου ο Β’ Αντιπρόεδρος σε όλα του τα καθήκοντα.
Β. Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
1. Αναπληροί τον Πρόεδρο σε όλα του τα καθήκοντα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται
για οποιοδήποτε λόγο.
2. Τηρείται ενήμερος από το Σύμβουλο Επαγγελματικών θεμάτων για όλα τα
επαγγελματικά θέματα. Παρακολουθεί την εξέλιξή τους και παρέχει την
συμπαράστασή του, όταν υπάρχει ανάγκη.
3. Παρακολουθεί όλα τα επαγγελματικά θέματα που αφορούν τα μέλη του Συλλόγου
και εισηγείται στο Δ.Σ. ή την Ε.Ε. τη συγκρότηση Επιτροπών για τη μελέτη σοβαρών
επαγγελματικών θεμάτων.
Γ. B’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
1. Αναπληροί τον Α΄ Αντιπρόεδρο, απόντος ή κωλυομένου τούτου, κατά συνέπεια
και τον Πρόεδρο, απόντων ή κωλυόμενων τούτων.
2. Τηρείται ενήμερος από τον Γραμματέα Οργανωτικού και τον Γραμματέα
Δημοσίων Σχέσεων για όλα τα θέματα που χειρίζονται αυτοί.
3. Εισηγείται στο Δ.Σ. τη συγκρότηση Επιτροπής για τη σύνταξη και έκδοση
Ενημερωτικού Δελτίου ή Εφημερίδας.

4. Υποβάλλει την προς δημοσίευση ύλη ενημερωτικού δελτίου ή εφημερίδας στο
Δ.Σ., για την τελική επεξεργασία και έγκριση.
5. Μελετά και εισηγείται στο Προεδρείο, την Ε.Ε. και το Δ.Σ. ότι αφορά στην
προστασία, την προάσπιση και την προαγωγή των οικονομικών, ασφαλιστικών και
επαγγελματικών συμφερόντων των μελών.
Δ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
1. Ο Γενικός Γραμματέας συνοδεύει τον Πρόεδρο στις επαφές που έχει.
2. Επιμελείται της αλληλογραφίας και προσυπογράφει όλα τα έγγραφα του Συλλόγου
μετά του Προέδρου.
3. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των
συνεδριάσεων της Ε.Ε. και του Δ.Σ. και επιμελείται της συντάξεως των πρακτικών
των συνεδριάσεων τούτων.
4. Τηρεί όλα τα από το Νόμο περί Σωματείων προβλεπόμενα βιβλία, μητρώο μελών,
πρωτόκολλο φυλάσσει τη σφραγίδα και τηρεί αναλυτικό αρχείο.
5. Τον Γενικό Γραμματέα, απόντα ή κωλυόμενο αναπληροί ο Αναπληρωτής Γενικού
Γραμματέα και όταν απουσιάζει ή κωλύεται τούτος, ο Υπεύθυνος Οργανωτικού.
6. Ευθύνεται για τη συντήρηση της κινητής και της ακίνητης περιουσίας του
Σωματείου, φυλάσσει τους τίτλους ιδιοκτησίας κάθε περιουσιακού στοιχείου και
τηρεί βιβλία με αναλυτικά τα στοιχεία κτήσεως, συντηρήσεως, επισκευών κ.λ.π.
7. Φροντίζει για την πρόσληψη στο Σύλλογο του αναγκαίου προσωπικού και
εποπτεύει στις εργασίες του.
8. Τηρεί τα βιβλία παρουσιάσεως των μελών στις Συνελεύσεις και τα συνυπογράφει
μετά του Προέδρου αυτών, για να βεβαιώνεται η απαρτία.
Ε. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
1. Ο Αναπληρωτής Γενικού Γραμματέα αναπληροί σε όλα του τα καθήκοντα τον
Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται τούτος.
2. Βοηθάει τον Γενικό Γραμματέα στην άσκηση όλων του των καθηκόντων.
3. Ειδικότερα, επιμελείται της τήρησης των πρόχειρων πρακτικών των συνεδριάσεων
της Ε.Ε. και του Δ.Σ., του αναλυτικού κατά θέμα αρχείου και ενημερώνει τακτικά το
βιβλίο μητρώου των μελών.

4. Είναι υπεύθυνος για την διεξαγωγή της αλληλογραφίας του Συλλόγου μετά των
μελών της Ε.Ε., του Δ.Σ. και οιοσδήποτε Επιτροπής που θα ορίζεται με σχετική
απόφαση, γι’ αυτό τηρεί ατομικές καρτέλες των μελών τούτων με αναλυτικά τα
απαραίτητα στοιχεία.
5. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του αρχείου του Συλλόγου.
6. Ευθύνεται για την εγγραφή των νέων μελών στον Σύλλογο μετά την υποβολή των
σχετικών αιτήσεων και την αποστολή των σχετικών δηλώσεων εγγραφής της στις
αρμόδιες Υπηρεσίες της Επιχείρησης.
7. Παρακολουθεί τα δημοσιεύματα του Τύπου που έχουν σχέση με επαγγελματικά,
ασφαλιστικά, συνδικαλιστικά κ.λ.π. θέματα και τηρεί σχετικό αρχείο.
8. Ενημερώνει την Ε.Ε. και το Δ.Σ. για όλα τα ενδιαφερόμενα δημοσιεύματα.
ΣΤ. ΤΑΜΙΑΣ
1. Ο Ταμίας ασκεί όλη την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου και τηρεί όλα τα
απαραίτητα προς τούτο βιβλία και παραστατικά.
2. Ευθύνεται προσωπικά και απόλυτα για τα εμπιστευόμενα σ’ αυτόν χρήματα, υπέχει
δε και προσωπική ευθύνη για κάθε είσπραξη ή πληρωμή, την οποία ήθελε κάνει χωρίς
σχετική εντολή.
3. Τηρεί λογαριασμό όψεως του Συλλόγου σε τράπεζα και καταθέτει σ’ αυτόν ως
Ταμίας κάθε ποσό που βρίσκεται στα χέρια του πάνω από τριακόσια (300) ευρώ. Το
ποσόν τούτο μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του Δ.Σ.
4. Ενημερώνει τα μέλη της Ε.Ε. και του Δ.Σ. για κάθε οικονομικό θέμα του
Συλλόγου και θέτει εις τη διάθεση της ΕΛ.Ε. κάθε στοιχείο για τα οικονομικά του
Σωματείου οπότε του ζητηθεί.
5. Στο τέλος κάθε διαχειριστικού έτους καταρτίζει τον απολογισμό για το έτος που
λήγει και συντάσσει τον προϋπολογισμό του νέου έτους τον οποίο εισηγείται στο Δ.Σ.
6. Τον ταμία αναπληροί κατά την απουσία του ο Αναπληρωτής Ταμίας.
Ζ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
1. Ευθύνεται για την ευκοσμία των γραφείων του Συλλόγου.
2. Συνεργάζεται με το Γραμματέα Οργανωτικού για την πραγματοποίηση κάθε
ομαδικής συγκέντρωσης και των Συνελεύσεων.

3. Επιβλέπει την τάξη στις Συγκεντρώσεις αυτές και ελέγχει την απαρτία των
Συνελεύσεων, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του καταστατικού.
4. Συνοδεύει το Πρόεδρο στις διάφορες επαφές με εκπροσώπους της Διοικήσεως της
ΔΕΗ και Κυβερνητικούς Παράγοντες, που αφορούν σε επαγγελματικά θέματα των
μελών του Συλλόγου
5. Μπορεί να εκπροσωπεί το Σύλλογο σε Οργανώσεις Ανωτέρου Βαθμού
(Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα και Γενική Συνομοσπονδία,) μετά από
εξουσιοδότηση του Προεδρείου, εφόσον συζητούνται θέματα επαγγελματικών
θεμάτων των μελών του Συλλόγου ή και καταρτίζονται Ειδικές Συμβάσεις Εργασίας.
6. Μετέχει υποχρεωτικά στις επιτροπές μελέτης όλων των επαγγελματικών θεμάτων
που καταρτίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ.
7. Ευθύνεται γενικά για όλες τις εθιμοτυπικές σχέσεις του Συλλόγου προς τρίτους.
Η. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ
1. Ο Γραμματέας Οργανωτικού ασχολείται με πάσης φύσεως οργανωτικά θέματα του
Συλλόγου, συντονίζει, ελέγχει τις ενέργειες των Τοπικών Διοικήσεων, καθώς και των
λοιπών εκπροσώπων.
2. Επιμελείται για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των Τοπικών
Παραρτημάτων.
3. Συνεργάζεται με τις Τοπικές Διοικήσεις γύρω από τα θέματα που τις απασχολούν
και τους μεταφέρει το πνεύμα και τις κατευθυντήριες γραμμές των Κεντρικών
Οργάνων Διοικήσεως.
4. Εισηγείται την Ίδρυση των νέων Τοπικών Παραρτημάτων και επιμελείται τα της
ιδρύσεώς τους.
5. Συνεργάζεται με το Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων για την προετοιμασία των
ομαδικών συγκεντρώσεων και Συνελεύσεων.
6. Ασχολείται γενικώς με τα θέματα των σχέσεων του Συλλόγου και οιωνδήποτε
τρίτων φυσικών προσώπων, Οργανισμών, Υπηρεσιών, Ομοειδών Σωματείων ή
Ανωτέρου Βαθμού Συνδικαλιστικών Οργανώσεων κ.λ.π.
7. Ενδιαφέρεται για τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων (μορφωτικών,
ψυχαγωγικών, πολιτικών κ.λ.π.) και συνεργάζεται με το Γραμματέα Δημοσίων
Σχέσεων για την επιτυχή πραγματοποίηση τούτων.

8. Αποτελεί μέλος της Επιτροπής και συντονίζει αυτή και όσους συνεργάζονται μ’
αυτή για την έκδοση της εφημερίδας του Συλλόγου.
9. Ενημερώνει τον Β’ Αντιπρόεδρο για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς του και
ζητεί την συμπαράστασή του όταν χρειάζεται.
10. Εποπτεύει την Επιτροπή, στην οποία μετέχει απαραίτητα συνάδελφος γυναίκα για
την προβολή των θεμάτων της εργαζόμενης και του παιδιού.
Η Επιτροπή συγκροτείται από το Δ.Σ. και επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων δελτίου
ή εφημερίδας μετά από εισήγηση του Β’ Αντιπροέδρου και επιλαμβάνεται όλων των
θεμάτων Δημοσίων Σχέσεων και Εκδόσεως Ενημερωτικού Δελτίου ή Εφημερίδας.
Θ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ
Αντικαθιστά τον Ταμία σ’ όλες τις υποχρεώσεις του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΑΡΘΡΟ 18
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ-ΓΕΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
1. Όλες οι αρχαιρεσίες και οι γενικές ψηφοφορίες διεξάγονται με ψηφοδέλτια τα
οποία έχουν εκτυπωθεί μερίμνη της ΕΦ.Ε.
2. Στα ψηφοδέλτια αναγράφεται κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά και κατ’ αύξοντα
αριθμό, το όνομα και το όνομα του πατέρα του υποψηφίου. Επί πλέον η υπηρεσιακή
μονάδα που υπηρετούσε όταν υπέβαλε την υποψηφιότητά του, χωριστά για το κάθε
όργανο διοίκησης (Δ.Σ., ΕΛ. Ε., Π.Σ., και Τ.Δ. παραρτημάτων) και τους
Αντιπροσώπους σε Ενώσεις Ανωτέρων βαθμών.
3 Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση άλλων ψηφοδελτίων πλην εκείνων που διαθέτει η
ΕΦ.Ε. στους ψηφοφόρους.
4. Η ψηφοδόχος, αφού ελέγχεται από τα μέλη της ΕΦ.Ε., παρουσία του εκπροσώπου
της Δικαστικής αρχής και των παρευρισκόμενων υποψηφίων, σφραγίζεται με
βουλοκέρι και ασφαλίζεται με δύο (2) λουκέτα ασφαλείας.
5. Κάθε μέλος που ψηφίζει μπορεί να βάλει τόσους σταυρούς προτιμήσεως όσους
έχει καθορίσει η ΕΦ.Ε.. Ψηφοδέλτια με λιγότερους σταυρούς προτιμήσεως είναι
έγκυρα.
6. Η ψηφοφορία διεξάγεται για τα μέλη που υπηρετούν στο Κέντρο (Περιφέρεια τέως
Διοικήσεως Πρωτευούσης) την ημέρα και ώρα στον τόπο που έχει καθορίσει η ΕΦ.Ε.

και μπορεί να διαρκέσει μέχρι πέντε (5) ημέρες, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα
μέλη των διαφόρων υπηρεσιακών μονάδων με τη μεταφορά της κάλπης από την
ΕΦ.Ε..
7. Κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας απαγορεύεται η παραμονή μέσα στην αίθουσα
οιοδήποτε άλλου προσώπου, εκτός των μελών της ΕΦ.Ε. και ενός από τα μέλη που
ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα.
8. Τα μέλη που υπηρετούν εκτός του Κέντρου ή βρίσκονται προσωρινά μακριά από
τον τόπο που γίνονται οι εκλογές, ψηφίζουν με επιστολή που αποστέλλουν «ΠΟΣΤ
ΡΕΣΤΑΝΤ- ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ», μέχρι την τελευταία ημέρα
που λήγει η ψηφοφορία στο Κέντρο.
Για το σκοπό αυτό, η ΕΦ.Ε φροντίζει ώστε να φθάσουν έγκαιρα στα μέλη, και
οπωσδήποτε πριν αρχίσει η ψηφοφορία στο Κέντρο, δύο (2) φάκελοι (ένας μικρός και
ένας μεγαλύτερος) και το ψηφοδέλτιο ή τα δύο είδη ψηφοδελτίων, το ένα για το Δ.Σ,
ΕΛ.Ε. κ.λ.π. και το άλλο για τις Τ.Δ., όπου υπάρχουν.
9. Στο μικρό φάκελο το μέλος που ψηφίζει βάζει το ψηφοδέλτιο ή τα δύο ψηφοδέλτια
(το ένα για το Δ.Σ κ.λ.π. και το άλλο για τη Τ.Δ., αν υπάρχει) και αφού τον κλείσει,
τον τοποθετεί μέσα στο δεύτερο – μεγαλύτερο φάκελο.
10. Στο μεγαλύτερο φάκελο, που περιέχει το μικρότερο , το μέλος που ψηφίζει
αναγράφει τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός ή συζύγου, αριθμό
ταυτότητας- εκδούσα αρχή, Υπηρεσιακή μονάδα, κατηγορία, Μ.Ο., Α.Μ., πόλη και
όποιο άλλο στοιχείο επί πλέον ζητήσει η ΕΦ.Ε..
11. Ο μεγαλύτερος φάκελος, που περιέχει το μικρότερο, ταχυδρομείται προς την
Εφορευτική Επιτροπή του ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΕΗΠΟΣΤ ΡΕΣΤΑΝΤ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.
12. Η ΕΦ.Ε. μαζί με τον εκπρόσωπο της Δικαστικής Αρχής μετά από πέντε (5)
ημέρες, από την τελευταία ημέρα των εκλογών στο Κέντρο, πηγαίνει στο
Ταχυδρομείο και παραλαμβάνει τους φακέλους. Μετά την ημέρα αυτή άλλοι φάκελοι
δεν παραλαμβάνονται και αν έλθουν είναι σαν να μην εστάλησαν ποτέ.
13. Κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας στο Κέντρο και κατά το εξαήμερο χρονικό
διάστημα που μεσολαβεί από την τελευταία ημέρα των αρχαιρεσιών, μέχρι τη στιγμή
που η ΕΦ.Ε. θα παραλάβει τους φακέλους από το Ταχυδρομείο, η κάλπη φυλάγεται
σφραγισμένη πάντα με ευθύνη της ΕΦ.Ε. και με σύμφωνη γνώμη του εκπροσώπου
της Δικαστικής Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 19
ΔΙΑΛΟΓΗ
1. Αμέσως μετά την παραλαβή των φακέλων από το Ταχυδρομείο, η ΕΦ.Ε., (μετά του
εκπροσώπου της Δικαστικής Αρχής) προβαίνει στην παρακάτω διαδικασία.
Α. Πρώτα καταμετρούνται οι φάκελοι που παρελήφθησαν από το Ταχυδρομείο.
Γίνεται η διαπίστωση των ψηφισάντων μελών, από τα στοιχεία που αναγράφονται
στο μεγάλο φάκελο και εγγράφονται στις καταστάσεις των ψηφισάντων μελών που
έχει η ΕΦ.Ε. κατά Περιφερειακή Διεύθυνση και εν συνέχεια γίνεται η διαλογή και η
καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης.
Β. Από την εργασία αυτή αμέσως συνάγεται και ο αριθμός των συμβούλων, που θα
εκλεγεί από κάθε περιφέρεια (όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 11 παράγραφος 3β )
στο Δ.Σ., ώστε οι εκλεγμένοι σύμβουλοι από τις περιφέρειες να αριθμούν τους εννέα
(9).
Γ. Για την εκλογή των μελών κάθε συλλογικού οργάνου (Δ.Σ., ΕΛ.Ε., Π.Σ.)
εκπροσώπων συλλόγου σε ενώσεις ανωτέρου βαθμού και Τ.Δ. Παραρτημάτων, η
ΕΦ.Ε. αμέσως μετά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων προσδιορίζει το εκλογικό
μέτρο, που απαιτείται για να εκλεγεί ένας υποψήφιος σε κάθε Συλλογικό όργανο.
Σημείωση: Το εκλογικό μέτρο για κάθε Συλλογικό Όργανο, βρίσκεται αν διαιρέσουμε
το συνολικό αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων δια του αριθμού των μελών που
εκλέγονται σ’ αυτό.
Το πηλίκο της διαιρέσεως υπολογίζεται με δύο δεκαδικά ψηφία.
Αριθμός έγκυρων ψηφοδελτίων
(Εκλογικό Μέτρο= --------------------------------------------------------------------------Αριθμός μελών Συλλογικού Οργάνου
Παράλληλα η ΕΦ.Ε. κατανέμει τον αριθμό των εδρών μεταξύ των συνδυασμών ως
εξής:
α) Κάθε συνδυασμός παίρνει τόσες έδρες, κατά το Συλλογικό Όργανο, όσες φορές
χωρεί το εκλογικό μέτρο κάθε Συλλογικού Οργάνου στον αριθμό των έγκυρων
ψηφοδελτίων που έλαβε,
Δηλαδή:
Αριθμός έγκυρων ψηφοδελτίων συνδυασμού
Έδρες Συνδυασμού= --------------------------------------------------------------------Εκλογικό μέτρο

Το πηλίκο υπολογίζεται σε ακέραιες μονάδες.
Στην περίπτωση που απομένουν αδιάθετες έδρες, αυτές μοιράζονται στους
συνδυασμούς που έχουν κατά σειρά τα περισσότερα υπόλοιπα ψήφων.
β) Ο αριθμός των εδρών του Δ.Σ. που αντιστοιχεί ως άνω σε κάθε συνδυασμό,
κατανέμεται στη συνέχεια στο κέντρο και στο σύνολο των περιφερειών, κατ’
αναλογία των αριθμών 14 και 9 αντίστοιχα.
Α) Έδρες συνδυασμού στο κέντρο = έδρες συνδυασμού Χ 14
23
Β) Έδρες συνδυασμού στις περιφέρειες = έδρες συνδυασμού Χ 9
23
γ) Ο αριθμός των εδρών κάθε συνδυασμού που λαμβάνει ως άνω στο σύνολο
περιφερειών, κατανέμεται στις περιφέρειες κατ’ αναλογία των έγκυρων ψηφοδελτίων
που έλαβε ο συνδυασμός σε κάθε περιφέρεια.
δ) Προκειμένου να αναδειχθούν τα μέλη του Δ.Σ., που εκλέγονται εκ των υποψηφίων,
καταρτίζονται ονομαστικοί πίνακες κατά σειρά επιτυχίας τούτων, χωριστά του
Κέντρου και χωριστά για κάθε Περιφέρεια. Από τους πίνακες αυτούς εκλέγονται οι
πρώτοι (κατά σειρά επιτυχίας) κάθε συνδυασμού, μέχρι συμπλήρωσης του αριθμοί
των εδρών που κατανεμήθηκε ως άνω στον συνδυασμό. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι
(πάντα κατά σειρά επιτυχίας ) αποτελούν τα αναπληρωματικά μέλη κάθε
συνδυασμού.
ε) Στην περίπτωση που σε κάποιο συνδυασμό κατανεμήθηκαν, για το Κέντρο ή τις
Περιφέρειες, περισσότερες έδρες από όσους υποψηφίους διαθέτει ο συνδυασμός, τότε
τις επί πλέον έδρες παίρνουν οι υποψήφιοι εκείνοι που έλαβαν τις περισσότερες
ψήφους ( μετά την κατανομή που έγινε) ανεξάρτητα συνδυασμού.
2. Κατά τη διάρκεια της διαλογής των ψήφων μπορούν να παρευρίσκονται στην
αίθουσα μόνο οι υποψήφιοι αυτοπροσώπως, ή με αντιπρόσωπό τους εφοδιασμένο με
γραπτή εξουσιοδότησή τους.
3. Μετά το τέλος της διαλογής των ψηφοδελτίων συνεδριάζει η ΕΦ.Ε., υπό την
Προεδρία του εκπροσώπου της δικαστικής αρχής και καταρτίζει το πρακτικό
αρχαιρεσιών, όπου αναγράφονται κατά σειρά επιτυχίας όλοι οι υποψήφιοι για το κάθε
όργανο της Διοικήσεως (Δ.Σ., ΕΛ.Ε., Π.Σ., Τ.Δ., και οι αντιπρόσωποι για τις Ενώσεις
Ανωτέρου Βαθμού), στο οποίο επισυνάπτεται και η κατάσταση των ψηφισάντων.
Το πρακτικό αυτό θυροκολλείται αμέσως στα Γραφεία του Συλλόγου και μέσα σε
τέσσερις (4) ημέρες ανακοινώνεται σ’ όλα τα μέλη του, μερίμνης της ΕΦ.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΑΡΘΡΟ 20
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Το Π.Σ. αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά, που
εκλέγονται κατά τις γενικές αρχαιρεσίες για θητεία τριών (3) ετών, και που ακολουθεί
πάντοτε τη θητεία του Δ.Σ.
2. Μέλη του πειθαρχικού συμβουλίου δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και μέλη του
Δ.Σ.
3. Εκλέγονται οι τρεις (3) πρώτοι στις γενικές εκλογές (στο συγκεκριμένο όργανο)
ανεξαρτήτως περιφέρειας.
4. Το Π.Σ. συγκαλείται από τον πλειοψηφούντα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από
την ανακήρυξη των εκλογών (με ατομική πρόσκληση στους άλλους δύο εκλεγμένους
συμβούλους). Σε περίπτωση μη σύγκλησης από τον πρώτο στην προαναφερόμενη
ημερομηνία, το συγκαλεί ο δεύτερος εντός (10) ημερών από την παρέλευση των 15
προηγούμενων ημερών.
5. Στην πρώτη σύγκληση εκλέγεται πρόεδρος του πειθαρχικού συμβουλίου με
μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του.
6. Το πειθαρχικό συμβούλιο συγκαλείται, ύστερα από παραπομπή από το Δ.Σ. μέλους
ή μελών του συλλόγου και όχι με δική του πρωτοβουλία. Είναι το μόνο αρμόδιο για
την επιβολή πειθαρχικών ποινών, που προβλέπονται στο άρθρο 4 του παρόντος.
7. Οι ποινές επιβάλλονται κατόπιν προηγούμενης κλήσεως του παραπεμπόμενου
μέλους ή των μελών σε απολογία.
8. Όταν παραπέμπεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκλεγμένο μέλος αυτού, τον
αντικαθιστά στη σύνθεση του πειθαρχικού ο πρώτος αναπληρωματικός, κ.ο.κ..
ΑΡΘΡΟ 21
ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ)
1. Στις Έδρες των Περιφερειών, Περιοχών ή όπου αλλού ήθελε κριθεί σκόπιμο
μπορούν να συσταθούν, με απόφαση του Δ.Σ., Τοπικοί Σύλλογοι (Τ.Σ.).
2. Τα μέλη του Σωματείου που υπηρετούν μέσα στα γεωγραφικά όρια, κάθε
Περιφέρειας τα οποία θα καθορίζει το Δ.Σ. με την ιδρυτική του απόφαση, θεωρούνται
και μέλη των Τ.Σ.

3. Στα Τοπικά Παραρτήματα που είναι εγγεγραμμένα περισσότερα των είκοσι (20)
μελών που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι πραγματοποιούνται
τοπικές αρχαιρεσίες, όταν πραγματοποιούνται οι γενικές αρχαιρεσίες.
4. Τα μέλη των Τοπικών Παραρτημάτων εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία, όταν
πραγματοποιούνται οι γενικές αρχαιρεσίες που διεξάγει η Κεντρική ΕΦ.Ε., την
Τοπική Διοίκηση τούτων, που αποτελείται από τρία (3) μέλη και δύο (2)
αναπληρωματικά, εφόσον ο Τ.Π. έχει έως είκοσι πέντε (25) μέλη. Όταν ο Τ.Π. έχει
περισσότερα των είκοσι πέντε (25) μελών, εκλέγεται Τοπική Διοίκηση που
αποτελείται από πέντε (5) μέλη και (2) αναπληρωματικά.
5. Ο υποψήφιος που πήρε τους περισσότερους ψήφους απ’ τον συνδυασμό που
πλειοψήφησε στις εκλογές κάθε Τοπικού Παραρτήματος καλεί εντός μηνός από της
ημερομηνίας υπογραφής του Πρακτικού των αρχαιρεσιών τα υπόλοιπα μέλη ,
φροντίδα του Γραμματέα Οργανωτικού του Δ.Σ. του Συλλόγου, σε πρώτη συνεδρίαση
για να εκλέξουν μεταξύ τους και με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον
Γραμματέα, και τον Ταμία. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη (όπου υπάρχουν) παραμένουν,
ως Σύμβουλοι επί θεμάτων της περιοχής τους.
6. Στα Τοπικά Παραρτήματα με αριθμό μελών που δεν υπερβαίνει τα είκοσι (20), η
σύνθεση και η θητεία της τοπικής διοίκησης θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
7. Οι Τ.Δ. εκπροσωπούν τον Σύλλογο μέσα στα γεωγραφικά όρια της περιοχής, όπως
και το Δ.Σ. σε όλες τις Αρχές για τα θέματα περιφερειακού χαρακτήρα.
8. Βασική υποχρέωση του Τ.Δ. είναι η ταύτιση και συμμόρφωσή τους προς τις
αποφάσεις των Κεντρικών Οργάνων Διοικήσεως του συλλόγου και να συνεργάζονται
αρμονικά μεταξύ τους και ειδικότερα μετά του Γραμματέα Οργανωτικού του Δ.Σ..
9. Τα μέλη των Τοπικών Παραρτημάτων μπορούν να εκλέγουν και τοπικούς
αντιπροσώπους για τα Εργατικά Κέντρα της περιφέρειάς τους.
10. Η οικονομική διαχείριση κάθε Τοπικού Παραρτήματος ρυθμίζεται από το Δ.Σ.
του Σωματείου, ύστερα από σχετική εισήγηση του Ταμία.
11. Οι Τοπικές αρχαιρεσίες, διεξάγονται ταυτόχρονα με τις γενικές, που
αναδεικνύουν τα Κεντρικά Όργανα Διοικήσεως, εκτός από εκείνων των Τοπικών
Παραρτημάτων που ιδρύονται από το Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της θητείας του.
ΑΡΘΡΟ 22
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΟΜΦΗ ΚΑΤΑ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.
Έγγραφη πρόταση ανασύνθεσης – ανασυγκρότησης της Ε.Ε. είναι δυνατόν να γίνει,
κατόπιν έγγραφης κατάθεσης του 1/3 των μελών του Δ.Σ, (δηλαδή 8 μελών) και

εγκρίνεται, όταν λάβει σχετική πλειοψηφία και στην περίπτωση που αυτή αφορά στον
πρόεδρο του Δ.Σ., όταν αυτή λάβει 13 ψήφους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΑΡΘΡΟ 23
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
1. Για τη λήψη αποφάσεως περί τροποποιήσεως του παρόντος καταστατικού
απαιτείται κατ’ αρχήν σχετική απόφαση του Δ.Σ., η οποία έχει εγκρίνει στο σύνολό
της όλες τις τροποποιήσεις.
Στη συνέχεια απαιτείται η έγκριση της Γ.Σ. με απόφαση που παίρνεται από την
πλειοψηφία, όπως ορίζει ο νόμος και το καταστατικό ή μετά από γενική ψηφοφορία.
2. Στην περίπτωση της έγκρισης με γενική ψηφοφορία, (τουλάχιστον δέκα πέντε (15)
ημέρες) γνωστοποιούνται στα μέλη από την ΕΦ.Ε. οι προτεινόμενες τροποποιήσεις
και στη συνέχεια μετά από σχετικές οδηγίες της ΕΦ.Ε. διεξάγεται η γενική
ψηφοφορία σύμφωνα με το Καταστατικό που ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 24
ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΝΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ –ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
1. Η ένταξη του Συλλόγου στη δύναμη Ένωσης Σωματείων Ανωτέρου βαθμού
(Ομοσπονδία, Εργατικό Κέντρο κ.λ.π.) γίνεται μόνο μετά από έγκριση της απολύτου
πλειοψηφίας των μελών της Γ.Σ., η οποία αποφασίζει, μετά από σχετική εισήγηση
του Δ.Σ., σε σύγκληση που έχει συμπεριληφθεί το θέμα στην ημερήσια διάταξή της
προς συζήτηση.
2. Το ίδιο ως άνω (παρ.1) ισχύει και για την περίπτωση που επιδιώκεται η αποχώρηση
(διαγραφή) του Σωματείου από τη δύναμη Ενώσεως Σωματείων Ανωτέρου Βαθμού.
3. Οι παραπάνω διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 παύουν να ισχύουν στην
περίπτωση συγχωνεύσεως του Συλλόγου μετ’ άλλων Ομοειδών Σωματείων
Προσωπικού ΔΕΗ, που ανήκουν στην αυτή δευτεροβάθμια Οργάνωση, όπου είναι
αρκετή η απόφαση του Δ.Σ., που έχει ληφθεί κατ’ απόλυτη πλειοψηφία.
ΑΡΘΡΟ 25
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
1. Για την διάλυση του Σωματείου απαιτείται, εκτός των προβλεπομένων από τους
σχετικούς νόμους περιπτώσεων και η αυτή περί τροποποιήσεως του Καταστατικού
διαδικασία.

2. Η διάλυση επέρχεται από της εγγραφής της σχετικής αποφάσεως της Γ.Σ. στο
οικείο βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο οποίο κοινοποιείται εντός μηνός από
της λήψεώς της.
3. Διαλυομένου του Σωματείου, η περιουσία αυτού σε καμία περίπτωση δε διανέμεται
μεταξύ των μελών. Για την τύχη αυτής αποφασίζει η Γ.Σ., που έλαβε την απόφαση
της διαλύσεως. Πάντως το μετά την εκκαθάριση ενεργητικό υπόλοιπο της περιουσίας
μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο Σωματείο του αυτού ή συναφούς σκοπού ή στην
Ένωση Σωματείων της οποίας ο Σύλλογος αποτελούσε ή δικαιούταν να αποτελεί
μέλος, με την προϋπόθεση ότι το Σωματείο ή η Ένωση των Σωματείων που γίνεται η
μεταβίβαση την αποδέχεται.
4. Το Σωματείο, άμα τη διαλύσει του τελεί αυτοδικαίως υπό εκκαθάριση, μέχρι όμως
του τέλους αυτής και για τις ανάγκες του, λογίζεται ότι υφίσταται.
ΑΡΘΡΟ 26
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
1. Το Σωματείο έχει σφραγίδα σχήματος ελλείψεως, εξωτερικών διαστάσεων
(αξόνων) 0,30 X 0,55 περίπου, η οποία φέρει περιμετρικά την επωνυμία
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ και στο μέσο μέρος αυτής ένα
απλό σύμπλεγμα των αρχικών γραμμάτων της Επιχειρήσεως ΔΕΗ. Κάτω από αυτά
δύο κλάδοι Ελιάς σε σχήμα Χ και εντός του κάτω σκέλους του Χ το έτος ιδρύσεως
1980 (ως το σχέδιο).
2. Οι Τοπικοί Σύλλογοι έχουν την ίδια σφραγίδα, αλλά κάτω από τον τίτλο του
συλλόγου σε δεύτερη σειρά και με μικρότερα κεφαλαία γράμματα, περιγράφεται το
όνομα της περιφέρειας ή της πόλεως που εδρεύει ο Τοπικός Σύλλογος.
ΑΡΘΡΟ 27
ΣΗΜΑΙΑ
Το Σωματείο έχει για σημαία την Ελληνική Σημαία (κυανόλευκη με το σταυρό), που
στην μέση περίπου αυτής και σε ελλειψοειδής διάταξη φέρει το σχήμα της σφραγίδας
του.
ΑΡΘΡΟ 28
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Ότι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, καθορίζεται από το Δ.Σ., σύμφωνα
προς το πνεύμα του παρόντος και τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της
κείμενης περί επαγγελματικών Σωματείων Νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 29
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Το παρόν καταστατικό, το οποίο συντάχθηκε από το Δ.Σ. και επικυρώθηκε από
Γενική Ψηφοφορία των μελών θέλει να ισχύσει νόμιμα από της εγκρίσεως του από το
αρμόδιο δικαστήριο και της καταχωρήσεως του εις το οικείο βιβλίο των Σωματείων.

ΑΘΗΝΑ, 21/11/2016

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ Γ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Μπούκουρας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κωνσταντίνος Διακουμάκος

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΕΗ

(ΠΑ.Σ.ΥΠ./ΔΕΗ)

