ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ – ΚΛΑΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ
ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άρθρο 1ο
Το επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία ¨ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΕΗ ( ΣΠΥΤΕΜ/ΔΕΗ)
¨που ιδρύθηκε το 1956 µε τον τίτλο ¨ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π. – ΔΕΗ¨ και έχει έδρα την Αθήνα, τροποποιεί την
επωνυµία του σε “ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ – ΚΛΑΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ”.
Άρθρο 2ο
Σκοποί του Συλλόγου είναι: 1) Η µελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών,
οικονοµικών, επαγγελµατικών, εργασιακών και κοινωνικών γενικά ενδιαφερόντων
των µελών του . 2) Η προάσπιση των ελευθεριών των εργαζοµένων και η διαφύλαξη
των κεκτηµένων δικαιωµάτων αυτών ανάπτυξη των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των
µελλών του και η οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων πολιτιστικού και ψυχαγωγικού
περιεχοµένου . 3) Η προαγωγή της αλληλεγγύης µεταξύ των µελών και γενικότερα
µεταξύ όλων των εργαζοµένων, ως και η ηθική και υλική υποστήριξη των
αναξιοπαθούντων µελών και των οικογενειών τους. 4) Η ικανοποίηση αιτηµάτων
ευρύτερου ενδιαφέροντος των εργαζοµένων. 5) Η συµβολή για την όσο το δυνατόν
καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του Οµίλου ΔΕΗ για την εξυπηρέτηση του
κοινωνικού συνόλου. 6) Προώθηση, βελτίωση και διεύρυνση των συµµετοχικών
θεσµών σε όλα τα επίπεδα και τα κέντρα λήψης αποφάσεων του Οµίλου ΔΕΗ.
Ο Σύλλογος εκδίδει περιοδικό έντυπο για την υποστήριξη των θέσεών του.
Η µέριµνα για την έκδοση του περιοδικού γίνεται σε 5µελή συντακτική επιτροπή που
ορίζονται µε απόφαση του Κ.Δ.Σ

Άρθρο 3ο
1.
Για την πραγµατοποίηση των σκοπών του Συλλόγου µε απόφαση του
Κεντρικού Διοικητικού Συµβουλίου του Σ.Π.Μ.Τ.Ε./ΔΕΗ µπορούν να συσταθούν ή
να καταργηθούν Τοπικά Τµήµατα, Γραµµατείες Εταιρειών Οµίλου ΔΕΗ ή εταιρειών
που συµµετέχει η ΔΕΗ και Τοπικές Γραµµατείες χώρων δουλειάς.

1α. Για την πραγµατοποίηση των σκοπών του Συλλόγου
µπορούν να
συσταθούν ή να καταργηθούν Τοπικά Τµήµατα, µε απόφαση του Κ.Δ.Σ. του
Σ.Π.Μ.Τ.Ε./ΔΕΗ σε όλη την χώρα.
1β. Για την πραγµατοποίηση των σκοπών του Συλλόγου µε απόφαση του
Κ.Δ.Σ. του Σ.Π.Μ.Τ.Ε./ΔΕΗ µπορούν να συσταθούν ή να καταργηθούν Γραµµατείες
Εταιρειών Οµίλου ΔΕΗ (ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΠΕ και άλλων) ανεξάρτητα από
την µετοχική σύνθεση – συµµετοχή του Οµίλου ΔΕΗ στις υπόψη εταιρείες.
1γ. Για την πραγµατοποίηση των σκοπών του Συλλόγου µε απόφαση του
Κ.Δ.Σ. του Σ.Π.Μ.Τ.Ε./ΔΕΗ µπορούν να συσταθούν ή να καταργηθούν Τοπικές
Γραµµατείες χώρου δουλειάς σε κάθε χώρο εφ’ όσον υπάρχουν εργοστάσια
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή ορυχεία του Οµίλου ΔΕΗ, ή εργοτάξια ή µαζικοί
χώροι δουλειάς όπου λειτουργικές ανάγκες του Συλλόγου επιβάλλουν.
2.
α. Οι αρµοδιότητες των Τοπικών Τµηµάτων, Γραµµατειών των Εταιρειών του
Οµίλου, Τοπικών Γραµµατειών ορίζονται στο άρθρο 57 και οι διαδικασίες
λειτουργίας τους καλύπτονται από τα άρθρα 4, 17 και 46 του παρόντος καταστατικού.
2β.Οι διαδικασίες λειτουργίας των Τοπικών Τµηµάτων ορίζονται από τα
άρθρα 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, του παρόντος καταστατικού.
Τα Τ.Τ. εκπροσωπούνται στα Εργατικά Κέντρα όπως το καταστατικό και οι ισχύοντες
νοµικές διατάξεις ορίζουν.
Άρθρο 4ο
Για τη πραγµατοποίηση των παραπάνω σκοπών ο Σύλλογος συγκροτεί
επιτροπές για τη µελέτη και την επεξεργασία των προβληµάτων του Κλάδου, µεριµνά
για την αξιοποίηση των µελών του.
Συµβάλλει στην ανύψωση του επιστηµονικού, επαγγελµατικού και
συνδικαλιστικού επιπέδου των µελών.
Προβάλλει και προωθεί τους σκοπούς του από την εφηµερίδα του Συλλόγου
και από άλλα µέσα ενηµέρωσης.
Προβαίνει σε κάθε µορφής συνδικαλιστικό αγώνα στα πλαίσια του
Συντάγµατος για την υλοποίηση των στόχων και επιδιώξεών του.
Συνεργάζεται µε άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις του Προσωπικού της
ΔΕΗ καθώς και µε οµοειδείς ς κλαδικούς συλλόγους.
Μετέχει ενεργά στο οργανωµένο συνδικαλιστικό κίνηµα της Πατρίδας µας, το
Ευρωπαϊκό και το Διεθνές συµβάλλοντας στις γενικότερες ταξικές επιδιώξεις τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άρθρο 5ο
Μέλη του Συλλόγου µπορεί να γίνουν οι εργαζόµενοι του Οµίλου ΔΕΗ και
των εταιρειών στις οποίες συµµετέχει η ΔΕΗ που είναι, τακτικοί ή έκτακτοι,
πτυχιούχοι της ενιαίας Τριτοβάθµιας Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τοµέα και
οι Πτυχιούχοι Ισότιµων Σχολών ηµεδαπής και αλλοδαπής.

Με απόφαση της Γ.Σ. δύναται να ονοµάζονται επίτιµα µέλη του Συλλόγου και
άλλα πρόσωπα που πρόσφεραν σπουδαίες υπηρεσίες, σ΄ αυτόν και εργάστηκαν
αποτελεσµατικά για την επίτευξη των σκοπών του.
Τα επίτιµα µέλη δεν έχουν δικαίωµα να συµµετέχουν στη διοίκηση του
Συλλόγου και δεν έχουν δικαίωµα ψήφου.

Άρθρο 6ο
Η εγγραφή νέων µελών είναι ελεύθερη, εφόσον υπάρχουν γι΄ αυτό οι στα
προηγούµενα άρθρα του παρόντος οριζόµενες προϋποθέσεις .
Νέα µέλη εγγράφονται κατόπιν υποβολής αιτήσεως µετά στοιχείων
αποδεικτικών της ιδιότητάς των.
Η αίτηση γίνεται δεκτή ή απορρίπτεται µε απόφαση της πλειοψηφίας του Δ.Σ.
ευρισκοµένου σε απαρτία. Σε περίπτωση απορρίψεως της αιτήσεως εγγραφής, το
υποψήφιο µέλος µπορεί να προσφύγει στην Γ.Σ. , η οποία αποφασίζει σε δεύτερο
βαθµό.
Άρθρο 7ο
Τα τακτικά µέλη οφείλουν να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την
πραγµατοποίηση των σκοπών του Συλλόγου, την τήρηση των διατάξεων του
Καταστατικού και την εφαρµογή των αποφάσεων της Γ.Σ. και των αρµοδίων οργάνων
του Συλλόγου.
Δικαίωµα επίσης κάθε µέλους είναι να ενηµερώνεται τακτικά από το Δ.Σ. για
την πορεία όλων των θεµάτων του Συλλόγου και για τις επαφές του Δ.Σ. µε τους
αρµόδιους παράγοντες.
Αναφαίρετο δικαίωµα κάθε µέλους είναι η άσκηση κριτικής στα όργανα του
Συλλόγου.
Άρθρο 8ο
Όλα τα τακτικά µέλη του Συλλόγου έχουν ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Η
ιδιότητα του µέλους ούτε µεταβιβάζεται ούτε είναι δυνατόν να εκφραστεί
δι΄αντιπροσώπου. Κάθε µέλος δικαιούται της συµπαράστασης του Συλλόγου ενώπιον
της εργοδοσίας και των αρµοδίων αρχών για θέµατα που το αφορούν προσωπικά και
σχετίζονται µε τους σκοπούς του Συλλόγου.
Δικαίωµα των µελών και των τάσεων και ρευµάτων που δρουν στο
συνδικαλιστικό κίνηµα είναι η ενυπόγραφη αρθρογραφία στην εφηµερίδα του
Συλλόγου και υποχρέωση της συνταχτικής επιτροπής η δηµοσίευση των υπόψη
άρθρων µε τον όρο της νηφάλιας αντιπαράθεσης.
Δικαίωµα σύµφωνα και µε το νόµο είναι κάθε µέλος να λαµβάνει µετά από
αίτηση του γνώση των πρακτικών του Δ.Σ. , του µητρώου µελών και όλων των
αποφάσεων του Δ.Σ.

Επίσης στα πάσης φύσεως έντυπα του Συλλόγου καταχωρούνται όλες οι
ανακοινώσεις ή διακηρύξεις, υποψήφιων ή συνδυασµών κατά τις αρχαιρεσίες του
Συλλόγου σε τακτική ή έκτακτη έκδοσή τους.
Άρθρο 9ο
Τα µέλη µπορούν να αποχωρούν από το Σύλλογο ύστερα από έγγραφη
γνωστοποίηση.
Μέλος που αποχώρησε δεν έχει κανένα δικαίωµα επί της περιουσίας του
συλλόγου. Ευθύνεται δε για κάθε υποχρέωση που ανέλαβε έναντι του Συλλόγου κατά
το χρόνο που ήταν µέλος του.
Άρθρο 10ο
Διαγραφή µέλους του Συλλόγου γίνεται ύστερα από απόφαση του Π.Σ. η
οποία εγκρίνεται στη συνέχεια από τη Γ.Σ.
Μέλος του Συλλόγου διαγράφεται από το Σύλλογο εάν καθυστερεί την
καταβολή της εισφοράς του επί εξάµηνο, εάν είναι µέλλος σε άλλο επαγγελµατικό
σύλλογο της ΔΕΗ ή αν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο το
Καταστατικό προβλέπει την ποινή της διαγραφής.
Η Γ.Σ. σαν κυρίαρχο όργανο αποφασίζει µε µυστική ψηφοφορία επί
προτάσεως για τη διαγραφή µέλους του Συλλόγου.
Το µέλος που διαγράφηκε από τη Γ.Σ. δικαιούται να ασκήσει κάθε ένδικο
µέσο κατά της αποφάσεως της διαγραφής του.
Άρθρο 11ο
Κάθε µέλος καταβάλλει υποχρεωτικά µηνιαία συνδροµή 6.50€ (έξι ευρώ και
πενήντα λεπτά) µέχρι το τέλος του ηµερολογιακού έτους της έγκρισης του
Καταστατικού. Η µηνιαία αυτή συνδροµή προσαυξάνεται αυτόµατα κάθε Ιανουάριο
σύµφωνα µε τον ετήσιο αποπληθωριστή του Υπουργείου Οικονοµικών.
Αναπροσαρµογή της συνδροµής γίνεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. που
επικυρώνεται από τη Γ.Σ.
Με την ίδια διαδικασία και για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών του
Συλλόγου (συνδικαλιστικοί ή δικαστικοί αγώνες, εκλογές κλπ) µπορεί να ζητηθεί και
έκτακτη εισφορά των µελών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άρθρο 12ο
Πόροι του Συλλόγου εκτός από τις συνδροµές των µελών είναι και οι
έκτακτες εισφορές των µελών που αποφασίζονται από τη Γ.Σ. καθώς και οι
οικονοµικές ενισχύσεις που χορηγούνται στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, είτε από
το Κράτος, είτε από άλλο Οργανισµό ή φορέα (ως π.χ. Η Εργατική Εστία), ως επίσης

οι δωρεές, κληροδοσίες ή κληρονοµίες και κάθε άλλο έσοδο από την περιουσία
αυτού.
Οι δωρεές και οι κάθε είδους επιχορηγήσεις πρέπει να γίνονται πάντοτε
επώνυµα. Απαγορεύεται η λήψη οικονοµικής ενισχύσεως από τη ΔΕΗ, εκτός εάν
αυτή αφορά την επίτευξη των κοινωνικών σκοπών του Συλλόγου ή από άλλες
οργανώσεις εργοδοτών, ως και από πολιτικούς οργανισµούς και πολιτικές
οργανώσεις .
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
Άρθρο 13ο
Τα όργανα διοίκησης του Συλλόγου είναι:
1. Η Γενική Συνέλευση των µελών (Γ.Σ.)
Είναι το κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε
ζήτηµα που αφορά το Σύλλογο.
2. Το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.).
Είναι το ανώτερο όργανο µετά την Γ.Σ. (Γενική Συνέλευση) και
αποφασίζει για κάθε ζήτηµα που δεν χρειάζεται υποχρεωτικά να αποφασίσει η Γ.Σ. ή
που εισηγείται το Γενικό Συµβούλιο.
3. Το Γ.Σ. (Γενικό Συµβούλιο) συνέρχεται υποχρεωτικά µια φορά το χρόνο και
έκτακτα µε απόφαση του ΚΔΣ. Στο Γενικό Συµβούλιο µετέχουν τα µέλη του ΚΔΣ και
οι αντιπρόσωποι των Τοπικών Τµηµάτων

Τα τοπικά τµήµατα εκπροσωπούνται στο Γενικό Συµβούλιο ανάλογα
δύναµη τους ως εξής:
Τµήµατα δύναµης µέχρι 150 µέλη εκπροσωπούνται µε 1 αντιπρόσωπο
Τµήµατα δύναµης από 150 µέχρι 300 µέλη εκπροσωπούνται
αντιπροσώπους
Τµήµατα δύναµης από 300 µέχρι 500 µέλη εκπροσωπούνται
αντιπροσώπους
Τµήµατα δύναµης από 500 και πάνω µέλη εκπροσωπούνται
αντιπροσώπους

µε τη

µε 2
µε 3
µε 4

4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).
Ασκεί τον έλεγχο της οικονοµικής γενικά διαχείρισης του Δ.Σ. και αναφέρει
στη Γ.Σ. σχετικά µε την εφαρµογή των αποφάσεών της.
5.Οι Γραµµατείς των Τοπικών Τµηµάτων ασκούν αρµοδιότητες
εκπροσώπησης του
Συλλόγου σε τοπικό επίπεδο µέσα στα πλαίσια της πολιτικής του Συλλόγου.
5. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο (Π.Σ.)
6. Η Διοικούσα Επιτροπή του Ταµείου Αλληλοβοήθειας.

Άρθρο 13α
ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ. Η συνδροµή των 0,90 € των µελών του
Συλλόγου καταχωρείται σε ειδικό λογαριασµό Ταµείο Αλληλοβοήθειας. Η συνδροµή
αυτή αναπροσαρµόζεται κάθε δεύτερο χρόνο και κατά ποσό ίσο µε το ½ του
επίσηµου ετήσιου αποπληθωριστή του Υπουργείου Οικονοµικών. Πρόσθετα έσοδα
στο λογαριασµό µπορεί να είναι έκτακτες συνδροµές για το σκοπό αυτό, που θα
αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση, επώνυµες δωρεές και κέρδη από
συνεστιάσεις και άλλες εκδηλώσεις.
Την ευθύνη της διαχείρισης του λογαριασµού έχει το Κ.Δ.Σ.
Οι αρµοδιότητες και τα καθήκοντα της Διοικούσας Επιτροπής καθώς και
τα της λειτουργίας του Ταµείου Αλληλοβοήθειας και του Απεργιακού Ταµείου
καθορίζονται µε κανονισµό που συντάσσεται και τροποποιείται από τη Γενική
Συνέλευση ύστερα από εισήγηση του Κ.Δ.Σ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Άρθρο 14ο
Τα τακτικά µέλη του Συλλόγου συνέρχονται σε τακτικές ή έκτακτες και
τοπικές Γενικές Συνελεύσεις.
Η τακτική Γ.Σ. των µελών συγκαλείται απαραίτητα από το Δ.Σ. µια φορά το
χρόνο και εντός του πρώτου τριµήνου αυτού.
Σε αυτή θέτονται σε κρίση και έλεγχο των µελών:
1. Ο απολογισµός του Δ.Σ. για την περίοδο που έληξε καθώς και
Προϋπολογισµός της περιόδου που ακολουθεί
2. Η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής
3. Το πρόγραµµα δράσης του Δ.Σ.
4. Κάθε άλλο θέµα το οποίο προτείνει το Δ.Σ. , το Γενικό Συµβούλιο ή
το 1/20 των τακτικών µελών.
Προκειµένου να περιληφθεί στην ηµερήσια διάταξη των Γ.Σ. θέµα το οποίο
προτείνεται από το 1/20 των µελών, αυτό πρέπει να υποβληθεί στο Δ.Σ. δέκα (10)
τουλάχιστον ηµέρες προ της τακτικής και τρεις (3) ηµέρες προ της έκτακτης Γ.Σ.
Ο προϋπολογισµός του Δ.Σ. και η έκθεση της Ε.Ε. , πολυγραφούνται και
θέτονται στη διάθεση των µελών έξη (6) τουλάχιστον ηµέρες προ της Γ.Σ.
Άρθρο 15ο
Έκτακτη Γ.Σ. των µελών συγκαλείται κάθε φορά που το κρίνει σκόπιµο το
Δ.Σ. το Γενικό Συµβούλιου ή το ζητά το 1/20 των τακτικών µελών.
Το Δ.Σ. οφείλει να συγκαλέσει την έκτακτη Γ.Σ. µέσα σε δέκα (10) ηµέρες το
πολύ από την ηµέρα που ζητήθηκε τούτο από τα µέλη µε την αίτησή τους. Εάν το
Δ.Σ. δεν συγκαλέσει την έκτακτη Γ.Σ. µέσα στην παραπάνω προθεσµία, συγκαλείται
αυτή από τα µέλη τα οποία τη ζήτησαν ύστερα από άδεια του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου της Συνελεύσεως.
Για τις έκτακτες Γ.Σ. και την απαρτία ισχύει ό,τι και για τις τακτικές.

Άρθρο 16ο
Οι Γ.Σ. συγκαλούνται από το Δ.Σ. µε πρόσκληση είκοσι (20) µέρες προ της
Συνελεύσεως προκειµένου για τακτική και δέκα (10) µέρες προκειµένου για έκτακτη
Γ.Σ.
Για κατεπείγουσες περιπτώσεις οι προθεσµίες αυτές µπορούν να
συντοµευθούν.

Άρθρο 17ο
Τοπική Συνέλευση των µελών των Τοπικών Τµηµάτων συγκαλείται στις έδρες
των Τ.Τ. µία φορά το χρόνο τακτικά και έκτακτα όποτε η Γραµµατεία του Τ.Τ.
αποφασίσει.
Για τις Τοπικές Συνελεύσεις και την απαρτία ισχύει ότι και στις τακτικές
Γενικές Συνελεύσεις .
Άρθρο 18ο
Η πρόσκληση των µελών του Συλλόγου για την τακτική ή έκτακτη Γ.Σ.
γίνεται υποχρεωτικά µε την έκδοση ειδικής ανακοίνωσης όπου αναγράφεται ο τόπος,
ο χρόνος και τα θέµατα που πρόκειται να συζητηθούν.
Άρθρο 19ο

Δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στις Γ.Σ. έχουν όλα τα τακτικά µέλη του
Συλλόγου τα οποία είναι ταµειακώς τακτοποιηµένα.
Άρθρο 20ο
Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται σ΄αυτή
τόσα µέλη όσα είναι το 1/3 του αριθµού των τακτικών µελών που εργάζονται σε
υπηρεσίες της ΔΕΗ των Αθηνών και Πειραιώς και έχουν δικαίωµα ψήφου. Εάν κατά
την πρώτη σύγκληση δεν έχει σχηµατισθεί απαρτία συγκαλείται δεύτερη Γ.Σ. µε τα
ίδια απολύτως θέµατα µέσα σε τρεις (3) ηµέρες και διεξάγεται µέσα σε δέκα (10)
ηµέρες από την πρώτη.
Για την απαρτία αυτής της συνελεύσεως απαιτείται το 1/4 του αριθµού των
µελών που προαναφέρθηκε. Ένα και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, τότε συγκαλείται και
Τρίτη Γ.Σ. µε τα ίδια απολύτως θέµατα, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες και διεξάγεται µέσα
σε δέκα (10) ηµέρες από τη σύγκληση και ευρίσκεται απαρτία εάν παρίσταται το
(1/5), των µελών που προαναφέρθηκαν.
Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία και στην Τρίτη σύγκληση, τότε δεν µπορεί να
συγκληθεί νέα Γ.Σ. µε τα ίδια θέµατα παρά µόνον εάν παρέλθει µήνας από την
τελευταία σύγκληση.

Σε µια τέτοια περίπτωση η σύγκληση θα θεωρείται πρώτη όσον αφορά την απαρτία.
Άρθρο 21ο
Οι Γ.Σ. διευθύνονται από έναν πρόεδρο και δύο Γραµµατείς οι οποίοι
εκλέγονται από τα παρόντα µέλη, µε απλή πλειοψηφία.
Οι διευθύνοντες τις Γ.Σ. είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των προβλεπόµενων
από το καταστατικό καθώς και για την τήρηση της ηµερήσιας διάταξης και των
πρακτικών της Γ.Σ.
Άρθρο 22ο
Οι αποφάσεις των Γ.Σ. λαµβάνονται πάντοτε δια ψηφοφορίας µυστικής ή
φανερής όχι όµως δια βοής. Με µυστική ψηφοφορία λαµβάνονται οι αποφάσεις που
αφορούν αρχαιρεσίες, εκλογή συλλογικών οργάνων, θέµατα εµπιστοσύνης ή
προσωπικά, έγκριση λογοδοσίας, κήρυξη απεργίας, εκλογή αντιπροσώπων σε Ένωση.
Απόφαση για θέµα που δεν συµπεριλαµβάνεται και δεν συµπεριλήφθηκε στην
ηµερήσια διάταξη της Γ.Σ. είναι άκυρη.
Επίσης είναι άκυρη απόφαση που πάρθηκε µε µυστική ψηφοφορία παρουσία ατόµων
τα οποία δεν είναι µέλη του Συλλόγου.
Άρθρο 23ο
Κατόπιν αποφάσεως, µε απλή πλειοψηφία, της Γ.Σ. είναι δυνατόν να
συµπεριληφθεί θέµα το οποίο προτείνεται από τα µέλη πριν από την ηµερήσια
διάταξη καθώς επίσης να µεταβληθεί η σειρά συζητήσεως των θεµάτων της Γ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Άρθρο 24ο
Οι εκλογές για την ανάδειξη των µελών του Δ.Σ. της Ε.Ε., του Π.Σ., των
Γραµµατειών των Τ.Τ. και των αντιπροσώπων του Συλλόγου σε Ενώσεις,
(Οµοσπονδία, Εργατικά Κέντρα κλπ) γίνονται κάθε τρία (3) χρόνια.
Το Δ.Σ. αφού λογοδοτήσει στη Γ.Σ. εισηγείται σ΄αυτή την προκήρυξη εκλογών
και εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, η δε Γ.Σ. αποφασίζει.
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) µέλη.
Από αυτά το ένα είναι ο αντιπρόσωπος της Δικαστικής Αρχής που είναι και ο
Πρόεδρός της, τα άλλα τέσσερα (4) µέλη εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία, από τα
µέλη που παρευρίσκονται στη Γ.Σ. και που έχουν δικαίωµα ψήφου, ύστερα από

προφορική υποβολή υποψηφιοτήτων την ώρα εκείνη, είναι δυνατόν να υπάρξουν και
συνδυασµοί ή µεµονωµένοι υποψήφιοι. Η εκλογή των µελών της ΚΕΕ γίνεται µε την
απλή αναλογική.
Εκτός από τα 4 τακτικά µέλη εκλέγονται και 4 αναπληρωµατικά.
Η εκλογή της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και των Τοπικών
Εφορευτικών Επιτροπών γίνεται υποχρεωτικά παρουσία αντιπροσώπου της
Δικαστικής Αρχής, ο οποίος ορίζεται ύστερα από αίτηση του Δ.Σ. προς τον
Προϊστάµενο του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Άρθρο 25ο
Αφού εκλεγεί η Κεντρ. Εφορ. Επιτροπή αναλαµβάνει ν΄ανακοινώσει την
προκήρυξη των εκλογών, µέσα σε τρείς (3) ηµέρες από τη Γ.Σ. και φροντίζει για την
διεξαγωγή τους µέσα σε σαράντα (40) ηµέρες από την προκήρυξής τους.
Καθορίζει τον ακριβή τόπο και χρόνο της διεξαγωγής των εκλογών, τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά των υποψηφίων καθώς και την προθεσµία υποβολής
των, η οποία δεν είναι µικρότερη από δέκα (10) µέρες.
Όλα τα παραπάνω γνωστοποιούνται έγγραφα και έγκαιρα σε όλα τα µέλη. Τα
Τ.Τ. εκλέγουν Τοπική Εφορευτική Επιτροπή στην 3η ετήσια τακτική Συνέλευση του
Τµήµατος από την έναρξη της θητείας της Γραµµατείας τους.
Άρθρο 26ο
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την διεξαγωγή των
εκλογών σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό και αποφαίνεται σε πρώτο βαθµό
επί αµφισβητήσεως ή ενστάσεων.
Μόλις τελειώσουν οι εκλογές, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει
πρακτικό σχετικά µ΄ αυτές και τα αποτελέσµατά τους και επισυνάπτει ονοµαστικό
κατάλογο των µελών που ψήφισαν. Το πρακτικό αφού υπογραφεί από όλα τα µέλη
της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής παραδίδεται στη Διοίκηση του Συλλόγου σε
κάθε µέλος που θα το ζητήσει µέσα σε 30 ηµέρες από τη διεξαγωγή των εκλογών.
Άρθρο 27ο
Όσοι επιθυµούν να θέσουν υποψηφιότητα για τα προαναφερθέντα όργανα του
Συλλόγου ή για την εκπροσώπιση σε Ένωση οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή µέσα στην προθεσµία που έχει θέσει αυτή. Αµέσως
µόλις λήξει η προθεσµία η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους
υποψήφιους ανακοινώνοντας τα ονόµατα αυτών στα µέλη. Η αίτηση λαµβάνεται
υπόψη από τη στιγµή που θα φθάσει στα χέρια της Κεντρική Εφορευτικής Επιτροπής.
Άρθρο 28ο
Οι εκλογές διεξάγονται µε έντυπα ψηφοδέλτια όπου αναγράφεται το
ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο των υποψηφίων µε αλφαβητική σειρά, υπηρεσιακή
µονάδα και ο τόπος όπου ο κάθε ένας εργάζεται.

Για τις Γραµµατείες των Τ.Τ. τυπώνονται έντυπο ψηφοδέλτια ξεχωριστά για
κάθε Τ.Τ.
Αναγράφονται σε ένα ψηφοδέλτιο χωριστά οι υποψήφιοι για το Δ.Σ., την Ε.Ε.,
το Π.Σ. και σε άλλο ψηφοδέλτιο οι υποψήφιοι για τις Ενώσεις. Η εκτύπωση των
ψηφοδελτίων γίνεται από το Σύλλογο µε τη φροντίδα της Κεντρικής Εφορευτικής
Επιτροπής. Οµάδα υποψηφίων ή µεµονωµένος υποψήφιος µπορεί να εµφανισθεί σαν
αυτοτελής συνδυασµός, οπότε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την
εκτύπωση ιδιαίτερων ψηφοδελτίων για κάθε συνδυασµό. Όλα τα ψηφοδέλτια πρέπει
να είναι οµοιόµορφα και να περιέχουν τα ίδια στοιχεία για κάθε υποψήφιο. Δύναται
µέσα στις οικονοµικές δυνατότητες του Συλλόγου, µε απόφαση του Δ.Σ. να
καλύπτονται τα εκλογικά έξοδα των παρατάξεων.
Άρθρο 29ο
Η ψηφοφορία γίνεται στην Αθήνα σε τόπο που έχει ορίσει η Κεντρική
Εφορευτική Επιτροπή και στις έδρες των Τ.Τ. σε τόπο που έχει ορίσει η Τοπική
Εφορευτική Επιτροπή και έγκαιρα έχει γνωστοποιηθεί στην Κεντρική εφορευτική
Επιτροπή.
Τα µέλη ψηφίζουν µε το δελτίο ταυτότητας και το εκλογικό συνδικαλιστικό
βιβλιάριο ή όπως ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.
Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας απαγορεύεται η παραµονή στην αίθουσα
άλλων προσώπων πλην των µελών της Εφ. Επιτροπής, των υποψηφίων ή ενός
αντιπροσώπου ενδιαφερόµενου µε γραπτή εξουσιοδότησή του και δύο το πολύ
ψηφοφόρων.
Άρθρο 30ο
Ο ψηφοφόρος παραλαµβάνει ένα ή περισσότερα ψηφοδέλτια κι ένα
σφραγισµένο φάκελλο και ψηφίζει σε ιδιαίτερο χώρο βάζοντας σταυρό µπροστά από
το επώνυµο των υποψηφίων που προτιµά.
Ο αριθµός των σταυρών ορίζεται ανάλογα µε τον αριθµό των µελών του Δ.Σ.
ή της Ε.Ε. ή του Π.Σ. ή των αντιπροσώπων για τις Ενώσεις και των Γραµµατειών των
Τ.Τ.
Το ψηφοδέλτιο κλείνεται στο σφραγισµένο φάκελλο και ρίχνεται στην
ψηφοδόχο. Όλη η διαδικασία γίνεται µε τις οδηγίες και την επίβλεψη της Κεντρ.
Εφορευτικής Επιτροπής.
Σε περίπτωση που έχουν τεθεί περισσότεροι σταυροί, το ψηφοδέλτιο είναι
άκυρο για τους υποψήφιους, προσµετριέται όµως για τον συνδυασµό.

Άρθρο 31ο

Το εκλογικό σύστηµα για την εκλογή των µελών του Δ.Σ. της Ε.Ε. του Π.Σ.
και των αντιπροσώπων υπερκειµένων οργανώσεων και των µελών Γραµµατείας των
Τ.Τ. είναι το σύστηµα της απλής αναλογικής.
Αφού λήξει η ψηφοφορία η Κεντρ. Εφορ. Επιτροπή, κάνει την διαλογή των
ψηφοδελτίων και την καταµέτρηση των σταυρών προτιµήσεως, µε την απαραίτητη
παρουσία του αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής. Κατά την καταµέτρηση δύναται
να παρευρίσκεται οποιοσδήποτε υποψήφιος ή εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του.
Άρθρο 32ο
Επιτυχόντες κάθε ψηφοδελτίου ανακηρύσσονται εκείνοι που έλαβαν τις
περισσότερες ψήφους από τους υποψηφίους για κάθε συλλογικό όργανο. Στην
περίπτωση που δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι του αυτού ψηφοδελτίου ισοψηφούν
γίνεται κλήρωση. Εκλέγονται ακόµα και ισάριθµοι αναπληρωµατικοί από τους
επόµενους σε αριθµό ψήφων και σύµφωνα µε το εκλογικό σύστηµα της απλής
αναλογικής.

Άρθρο 33ο
Για την ανάδειξη νέα Γραµµατείας των Τ.Τ. προκηρύσσονται εκλογές
ταυτόχρονα µε τις γενικές εκλογές του Συλλόγου. Συγκαλείται τοπική Συνέλευση των
µελών µε έγκαιρη πρόσκληση. Εκλέγεται µια τριµελής Εφορ. Επιτροπή, όπως
ορίζεται στο άρθρο 25 του παρόντος καταστατικού.
Το ένα από τα µέλη της, ο Πρόεδρος είναι δικαστικός αντιπρόσωπος και τα
άλλα δύο εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία από τη Συνέλευση.
Η Τοπική Εφορευτική Επιτροπή µαζί µε την µυστική ψηφοφορία για την
ανάδειξη των οργάνων του Συλλόγου που καθορίζει η Κεντρ. Εφορ. Επιτροπή
εποπτεύει και την ψηφοφορία (µυστική επίσης) για την ανάδειξη της Γραµµατείας
του Τ.Τ.
Μετά την ψηφοφορία κάνει την καταµέτρηση των ψήφων και των σταυρών
προτίµησης, και αποστέλλει τηλεγραφικά στην Κεντρ. Εφορ. Επιτροπή τα
αποτελέσµατα των εκλογών στην περιοχή για το Δ.Σ. , την Ε.Ε., το Π.Σ., τα
υπερκείµενα όργανα. Ανακηρύσσει και την Γραµµατεία του Τ.Τ.
Συντάσσει και πρακτικό το οποίο αποστέλλει σε συστηµένη επιστολή στον
πρόεδρο της Κεντρ. Εφορ. Επιτροπής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο
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Άρθρο 34ο
Ο Σύλλογος διοικείται από 13µελές Δ.Σ. που εκλέγεται µε καθολική
ψηφοφορία των µελών για τρία χρόνια.
Τα Τ.Τ. που έχουν µέχρι και 80 µέλη εκπροσωπούνται στις περιοχές
δικαιοδοσίες τους από 3µελή Γραµµατεία. Τα Τ.Τ. που έχουν από 80 µέλη και άνω
εκπροσωπούνται από 5µελή Γραµµατεία.

Άρθρο 35ο
Μέσα σε πέντε µέρες από την εκλογή του νέου Δ.Σ. συγκαλείται αυτό από τον
πλειοψηφίσαντα σύµβουλο του πλειοψηφίσαντα συνδυασµού και συγκροτείται σε
διοικητικό όργανο κατόπιν εκλογής δια µυστικής ψηφοφορίας του Προέδρου, του
Αντιπροέδρου, του Γεν. Γραµµατέα, του Αναπληρωτή Γεν. Γραµµατέα, του Β΄
Αντιπροέδρου Υπεύθυνου Οικονοµικού, του Οργανωτικού Γραµµατέα, του
Γραµµατέα Δηµ. Σχέσεων. Εάν µετά την προθεσµία αυτή ο πρώτος πλειοψηφίσας δεν
συγκαλέσει τους συµβούλους συγκαλεί αυτούς ο κάθε επόµενος τηρώντας το
5νθήµερο.
Η Γραµµατεία του κάθε Τ.Τ. συγκροτείται σε σώµα µε την εκλογή Προέδρου,
αναπληρωτή Προέδρου και Υπεύθυνου Οικονοµικού .
Της Γραµµατείας του κάθε Τ.Τ. προεδρεύει στην πρώτη συνεδρίασή της το
πλειοψηφίσαν µέλος της.
Τα µέλη του Κ.Δ.Σ. συνεδριάζουν τακτικά µια φορά κάθε δυο µήνες µετά από
πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραµµατέα, έκτακτα δε όσες φορές το
κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραµµατέας ή το ζητήσουν τουλάχιστον 5
σύµβουλοι µε γραπτή αίτησή τους στην οποία θα αναγράφονται οι λόγοι και τα
θέµατα που θα συζητηθούν. Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωµένος µέσα σε 5 µέρες, αφού
λάβει την αίτηση, να συγκαλέσει το Διοικητικό Συµβούλιο.
Το Κ.Δ.Σ. θεωρείται σε απαρτία εάν παρευρίσκονται τα µισά και ένα µέλη
του, περιλαµβανοµένου του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Γενικού
Γραµµατέα και παίρνει αποφάσεις µε πλειοψηφία των µελών που είναι παρόντα. Σε
ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Τα µέλη του Κ.Δ.Σ. που Απουσιάζουν σε τρείς συνεδριάσεις συνέχεια χωρίς
να δώσουν εξηγήσεις για την απουσία τους σε πρόσκληση του Προέδρου και του
Γενικού Γραµµατέα του Κ.Δ.Σ. εκπίπτουν από το αξίωµά τους και αντικαθίστανται
από τους αντίστοιχους αναπληρωµατικούς µε απόφαση του Κ.Δ.Σ. . Η απόφαση αυτή
του Κ.Δ.Σ. µπορεί να προσβληθεί στην πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση
ανεξάρτητη µε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν προσβάλλεται το κύρος των
αποφάσεων που έχει πάρει το Κ.Δ.Σ. στο διάστηµα αυτό. . Επίσης σε περίπτωση που
µέλος του Κ.Δ.Σ απουσιάσει λόγω ασθένειας ή υπηρεσιακού εµποδίου ή από
ανώτερη βία αναπληρώνεται προσωρινά από τον κατά σειρά αναπληρωµατικό του
αντίστοιχου ψηφοδελτίου και επανέρχεται στην θέση του όταν λήγει η ασθένεια ή το
υπηρεσιακό εµπόδιο. Η αναπλήρωση αυτή γίνεται πάντοτε µε αιτιολογηµένη
απόφαση του Κ.Δ.Σ. και καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών του Κ.Δ.Σ.
Η Γραµµατεία του Τ.Τ. που έχει πέντε µέλη συγκροτείται σε σώµα µε την
εκλογή Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου, Γενικού Γραµµατέα, Αναπληρωτή
Γενικού Γραµµατέα και Υπεύθυνου Οικονοµικού.
Της Γραµµατείας του κάθε Τ.Τ. προεδρεύει στην πρώτη συνεδρίασή τους το
πλειοψηφίσαν µέλος της.

Άρθρο 36ο

Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν. Γραµµατέα και
Β΄
Αντιπροέδρου Υπεύθυνου Οικονοµικού δεν µπορεί να συµπίπτουν στο αυτό
πρόσωπο.
Άρθρο 37ο
Χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα του µέλους της διοικήσεως του Συλλόγου α)
όποιος καταδικάστηκε αµετάκλητα, β) όποιος καταδικάστηκε αµετάκλητα για
ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, ληστεία, κλοπή, δωροδοκία, παραχάραξη,
πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβιασµό, έγκληµα κατά των ηθών, συκοφαντική
δυσφήµηση, εµπόριο ναρκωτικών, εκτός αν τύχει αποκαταστάσεως.
Άρθρο 38ο
Μέχρι τον διορισµό ή την εκλογή νέου Δ.Σ. και µέχρι να αναλάβει τούτο τα
καθήκοντά του, το παλαιό Δ.Σ. εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις επείγουσες υποθέσεις
του Συλλόγου.
Το ίδιο ισχύει και για τις Γραµµατείες των Τ.Τ. και Γ.Ε.
Άρθρο 39ο
Η άσκηση καθηκόντων διοικήσεως από οποιοδήποτε µέλος του Δ.Σ. ή άλλου
συλλογικού οργάνου µετά τη λήξη της θητείας απαγορεύεται, κάθε δε ενέργεια που
γίνεται ή επιχειρείται από αυτό είναι άκυρη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Ο
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ

Άρθρο 40ο
Ο Σύλλογος εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστικών και Διοικητικών Αρχών
ως και έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νοµικού προσώπου, από τον Πρόεδρο και τον
Γεν. Γραµµατέα, ενεργούντων από κοινού ή από εξουσιοδοτηµένα µέλη του Δ.Σ.
Άρθρο 41ο
Ο Πρόεδρος προεδρεύει του Δ.Σ. και της Γ.Σ. µέχρι εκλογή Προέδρου αυτής.
Μεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεως του Δ.Σ. , φροντίζει και εποπτεύει για την
καλή λειτουργία των συλλογικών οργάνων και των εκδηλώσεων του Συλλόγου.
Υπογράφει τα παραστατικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. , τα έγγραφα του Συλλόγου,
τις εντολές πληρωµής προς τον Ταµία και κάθε έγγραφο που αφορά την οικονοµική ή
διοικητική διαχείριση του Συλλόγου.
Συντάσσει την ηµερήσια διάταξη σε συνεργασία µε τον Γεν. Γραµµατέα και
αντιπροσωπεύει το Σύλλογο µαζί µε τον Γεν. Γραµµατέα .

Άρθρο 42ο
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντα τον Πρόεδρο όταν αυτός
απουσιάζει ή είναι απασχοληµένος µε άλλα καθήκοντα του Συλλόγου.

Άρθρο 43ο
Ο Γεν. Γραµµατέας κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., συντάσσει και
υπογράφει µετά του Προέδρου την Αλληλογραφία, κρατά το µητρώο των µελών, το
αρχείο, υπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο τα έγγραφα του Συλλόγου και φυλάσσει τη
σφραγίδα του Συλλόγου.

Άρθρο 44ο
Ο Αναπληρωτής Γραµµατέας βοηθά τον Γεν. Γραµµατέα στο έργο του και τον
αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντα όταν αυτός απουσιάζει ή είναι απασχοληµένος µε
άλλα καθήκοντα.
Άρθρο 45ο
Ο Β΄ Αντιπρόεδρος Υπεύθυνος Οικονοµικού κρατά το Ταµείο του Συλλόγου
και το Ταµείο Αλληλοβοήθειας, εισπράττει τις συνδροµές των µελών και τυχόν
έκτακτες εισφορές ή δωρεές και λοιπά έσοδα υπέρ του Συλλόγου, και τα έσοδα για το
Ταµείο Αλληλοβοήθειας. Υπογράφει κάθε έγγραφο σχετικό µε την οικονοµική
διαχείριση. Κρατά τα λογιστικά βιβλία εισπράξεων και πληρωµών, ενεργεί τις
πληρωµές βάσει ενταλµάτων που υπογράφει ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραµµατέας.
Καταρτίζει τον Προϋπολογισµό του έτους.
Κάθε είσπραξη εισφορών και λοιπόν εσόδων κατατίθεται σε Ελληνική
Τράπεζα ή Ταµιευτήριο, σε λογαριασµό όψεως. Κάθε ανάληψη χρηµάτων από την
Τράπεζα θα γίνεται µε επιταγή από την Τράπεζα που θα υπογράφεται από τον
Πρόεδρο, τον Γεν. Γραµµατέα και τον Β΄ Αντιπρόεδρο Υπεύθυνο Οικονοµικού, ή µε
οποιοδήποτε άλλο τρόπο αποφασίζει το Κ.Δ.Σ.
Εκτός από τα παραπάνω ο B΄ Αντιπρόεδρος Υπεύθυνος Οικονοµικού διατηρεί
βιβλίο των διαφόρων επίπλων και περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου.
Εάν απουσιάζει ή εµποδίζεται ο Β΄ Αντιπρόεδρος Υπεύθυνος Οικονοµικού,
το Δ.Σ. ορίζει µε απόφαση του αναπληρωτή.

Άρθρο 46ο

Ο Γραµµατέας Οργανώσεως και Μελετών ασχολείται µε την µελέτη κι
εφαρµογή κάθε οργανωτικού θέµατος του Συλλόγου. Επιβλέπει, συντονίζει και
ενηµερώνει για την δραστηριότητα των Τ.Τ. και εισηγείται ανάλογα στο Δ.Σ.
φροντίζει και οργανώνει τις διάφορες εκδηλώσεις του Συλλόγου, όπως
συγκεντρώσεις, επαφές και συνεργασίες, επαφές και συνεργασίες µε άλλους
Συλλόγους κι Οµοσπονδίες.
Άρθρο 47ο
Ο Γραµµατέας Δηµοσίων Σχέσεων εισηγείται προς το Δ.Σ. την έκδοση των
πάσης φύσεως εντύπων, επιµελείται της εκδόσεως και κυκλοφορίας αυτών,
οργανώνει συνεντεύξεις τύπου και µεριµνά για την ενηµέρωση του ηµερήσιου και
περιοδικού τύπου περί της δραστηριότητας και των απόψεων του Συλλόγου. Καθώς
επίσης ενηµερώνει το Δ.Σ. περί δηµοσιευµάτων που αφορούν το Σύλλογο.
Τον Γραµµατέα Δηµοσίων Σχέσεων απόντα ή κωλυόµενο αναπληρεί άλλο
µέλος του Δ.Σ. οριζόµενο δι΄αποφάσεως αυτού.
Άρθρο 48ο
Οι εκπρόσωποι στην Ένωση αντιπροσωπεύουν το Σύλλογο και ενεργούν
σύµφωνα µε την πολιτική και το πνεύµα των αποφάσεων των Γ.Σ. και του Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9Ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Άρθρο 49ο
Η διαχείριση των οικονοµικών και της περιουσίας του Συλλόγου γίνεται από
ολόκληρο το Δ.Σ. , το οποίο λογοδοτεί γι΄ αυτήν για κάθε ετήσια χρήση στην τακτική
Γ.Σ. . Μετά από αυτή τη λογοδοσία το Δ.Σ. απαλλάσσεται από την υποχρέωση να
λογοδοτήσει εκ νέου για την προηγούµενη χρήση για την οποία λογοδότησε ήδη,
ευθύνεται δε µόνο για τυχόν ανωµαλίες οικονοµικές διαχειρίσεως του χρόνου της
θητείας του.

Άρθρο 50ο
Κάθε δαπάνη είναι έγκυρη εφόσον ελήφθη προηγουµένως απόφαση του Δ.Σ.
γι΄αυτή . Το ίδιο ισχύει και για την ανάληψη οποιασδήποτε οικονοµικής υποχρέωσης
έναντι τρίτων.
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και αδυναµίας λήψεως αποφάσεως του Δ.Σ. η
δαπάνη γίνεται µε ευθύνη του Προέδρου και του Β΄ Αντιπροέδρου Υπεύθυνου
Οικονοµικού και εφόσον δεν υπερβαίνει το ποσό των τρακοσίων ευρώ (300,00 €) . Το
ποσό αυτό αναπροσαρµόζεται µε απόφαση της Γ.Σ. φέρεται δε υποχρεωτικά προς

έγκριση στο Δ.Σ. στην πρώτη συνεδρίαση αυτού από το χρόνο εκτελέσεως της
δαπάνης.
Άρθρο 51ο
Προκειµένου να γίνει προµήθεια πραγµάτων αναγκαίων για ρο Σύλλογο,
αξίας µεγαλύτερης πεντηκονταπλασίου της εκάστοτε ισχύουσας εισφοράς το Δ.Σ.
ζητά προσφορές γι’ αυτό και αποφασίζει για την πλέον συµφέρουσα. Για την αγορά ή
πώληση ακινήτου ή κινητών πραγµάτων αξίας πάνω από δύο χιλιάδες ευρώ (2.000 €)
απαιτείται η απόφαση της Γ.Σ. των µελών, το ποσό αυτό δύναται να αυξηθεί µε
απόφαση της Γ.Σ. των µελών. Το παραπάνω ποσόν δύναται να αυξηθεί µε απόφαση
του Κ.Δ.Σ. και έκκριση της Γ.Σ.
Η εκµετάλλευση της περιουσίας του Συλλόγου δεν µπορεί σε καµία
περίπτωση να έχει σαν συνέπεια την ανάµειξη αυτού σε κερδοσκοπική επιχείρηση.
Απαγορεύεται επίσης η λήψη προµήθειας από το Σύλλογο κατά τη διαδικασία
εκµεταλλεύσεως της περιουσίας αυτού.
Η περιουσία του Συλλόγου δεν µπορεί να διατίθεται για σκοπούς άλλους από
αυτούς που προβλέπει το Καταστατικό.
Άρθρο 52ο
Στα µέλη του Δ.Σ. και σε άλλο συλλογικό όργανο χορηγούνται αποζηµιώσεις
για την µετακίνηση τους σε χώρους εργασίας και για την διεκπεραίωση υποθέσεων
του Συλλόγου. Το ύψος του συνολικού κονδυλίου αυτού ορίζεται µε απόφαση της
Γ.Σ. των µελών, αναγράφεται δε στον προϋπολογισµό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10Ο
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 53ο
Η Ε.Ε. αποτελείται από τρία (3) µέλη τακτικά και τρία (3) αναπληρωµατικά
τα οποία εκλέγονται κατά τις γενικές εκλογές του Συλλόγου κάθε τρία χρόνια.
Όλες οι διατάξεις για την εκλογή του Δ.Σ. εφαρµόζονται και για την εκλογή
αυτής. Μεταξύ των µελών της Γ.Γ. και µε µυστική ψηφοφορία εκλέγεται ο Πρόεδρος
και ο Γραµµατέας αυτής εντός δέκα (10) ηµερών από της εκλογής µε φροντίδα του
πλειοψηφίσαντος συµβούλου.
Καθήκοντα της Ε.Ε. είναι : 1) να αναφέρει στη Γ.Σ. σχετικά µε την εφαρµογή
των αποφάσεών της, 2) να ελέγχει την οικονοµική διαχείριση του Συλλόγου, όσον
αφορά τα πραγµατοποιηθέντα έσοδα, τις πηγές αυτών και τις πραγµατοποιηθείσες
δαπάνες, 3) συντάσσει κάθε χρόνο, έκθεση για την διαχείριση των οικονοµικών του
Συλλόγου από το Δ.Σ. την οποία υποβάλλει στη Γ.Σ. σε περίπτωση διαπιστώσεως
οικονοµικών ανωµαλιών η Ε.Ε. δικαιούται να ζητήσει από το Δ.Σ. να συγκαλέσει
έκτακτη Γ.Σ. για να λογοδοτήσει .
Το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τότε τη Γ.Σ. µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες
από την ηµέρα που έλαβε την αίτηση της Ε.Ε., σε αντίθετη δε περίπτωση η Ε.Ε.

δύναται να συγκαλέσει αυτή τη Γ.Σ. µε πρόσκληση των µελών στην οποία θα
αναγράφεται και η αιτία.
Το Δ.Σ. διευκολύνει σε κάθε περίπτωση την Ε.Ε. στο έργο της, θέτοντας στην
διάθεσή της οποτεδήποτε όλα τα βιβλία και έγγραφα του Συλλόγου καθώς και το
περιεχόµενο του Ταµείου.
Η Ε.Ε. ευρίσκεται σε απαρτία παρόντων όλων των µελών της. Συνεδριάζει
τακτικά µεν µια φορά το τρίµηνο, ύστερα από εγγραφή πρόσκληση του Προέδρου
της, έκτακτα δε όποτε ο Πρόεδρος ή δύο µέλη της το κρίνει αναγκαίο.
Σε περίπτωση παραιτήσεως, κωλύµατος ή απουσίας µέλους της Ε.Ε. ο
Πρόεδρος αυτής καλεί τον αµέσως αναπληρωµατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11Ο
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 54ο
Το Πειθαρχικό Συµβούλιο (Π.Σ.) αποτελείται από τρία (3) τακτικά µέλη και
τρία (3) αναπληρωµατικά που εκλέγονται για τρία (3) χρόνια. Όλες οι διατάξεις για
την εκλογή του Δ.Σ. εφαρµόζονται και για την εκλογή αυτών.
Τα µέλη του Π.Σ. πρέπει να έχουν τουλάχιστον έξη (6) χρόνια στη ΔΕΗ και να
µην έχουν τιµωρηθεί πειθαρχικά από το σύλλογο.
Τα παραπάνω αποτελούν προϋποθέσεις που πρέπει να ελέγξει η Ε.Ε. κατά την
ανακήρυξη των υποψηφίων.
Εντός ενός (1) µηνός από την εκλογή τους τα τακτικά µέλη συνέρχονται µε τη
φροντίδα του πλειοψηφίσαντος µέλους ή του Δ.Σ. και συγκροτούνται σε σώµα,
εκλέγοντας µε µυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα.
Η παραποµπή πειθαρχικών υποθέσεων στο Π.Σ. γίνεται από το Δ.Σ. είτε
αυτεπάγγελτα, είτε ύστερα από αναφορά µέλους του Συλλόγου, που το Δ.Σ. αφού την
εξετάσει προκαταρτικά, αποφασίζει µε µυστική ψηφοφορία να την παραπέµψει ή όχι.
Τα µέλη του Δ.Σ., του Π.Σ. και της Ε.Ε. ελέγχονται πειθαρχικά, σε πρώτο και
τελευταίο βαθµό στη Γ.Σ. όπου παραπέµπονται από το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος του Π.Σ. ή σε απουσία του ο Γραµµατέας µόλις πάρει την
παραποµπή την γνωστοποιεί στον ενδιαφερόµενο και τον καλεί εγγράφως να
απολογηθεί γραπτώς ή προφορικώς µέσα σε ένα (1) µήνα.
Το πειθαρχικά ελεγχόµενο µέλος έχει δικαίωµα να ζητήσει την εξαίρεση
µέλους του Π.Σ. καθώς να παρευρεθεί στη συζήτηση της υποθέσεως του, γι’ αυτά δε
αποφασίζει τελεσίδικα το Π.Σ. . Σε περίπτωση απουσίας ή εξαιρέσεως για κάποια
υπόθεση του Προέδρου χρέη Προέδρου εκτελεί ο Γραµµατέας και χρέη Γραµµατέα
ένα µέλος που εκλέγεται γι’ αυτό το σκοπό.
Οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις που γίνονται για την διενέργεια
συγκεκριµένου πειθαρχικού ελέγχου, απευθύνονται από τον Πρόεδρο προς όλα τα
µάλη, τακτικά και αναπληρωµατικά. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, το τριµελές
συµβούλιο εξετάζει τυχόν αίτηση εξαιρέσεως, µετά δε την απόφαση πάνω σ’ αυτήν,
οριστικοποιείται η τριµελές σύνθεσή του για την εκδίκαση της συγκεκριµένης
υποθέσεως, η οποία παραµένει η ίδια µέχρι που να εκδοθεί η απόφαση γι’ αυτήν. Οι

αναπληρώσεις που τυχόν απαιτούνται για να τηρηθούν τα παραπάνω γίνονται κατά
σειρά από το πρώτο και στη συνέχεια το δεύτερο αναπληρωµατικό µέλος.
Το µέλος που τιµωρήθηκε µε οποιαδήποτε ποινή από το Π.Σ. µπορεί να
προσφύγει στη Γ.Σ. µε αίτησή του που υποβάλλει στο Δ.Σ. µέσα σε ένα (1) µήνα από
τότε που του κοινοποιήθηκε η απόφαση του Π.Σ.
Το Δ.Σ. φέρνει το θέµα στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. η οποία
αποφασίζει µε µυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία.

Άρθρο 55ο
Σαν σοβαρά παραπτώµατα θεωρούνται ενδεικτικά : α) πράξεις
αντιστρατευόµενες στα συµφέροντα και τους σκοπούς του Συλλόγου, β) τελεσίδικη
για κακούργηµα ή για βαρύ εκ προθέσεως πληµµέληµα, γ) παράβαση των
υποχρεώσεων που προκύπτουν από την αποδοχή του καταστατικού και των
αποφάσεως των Γ.Σ. καθώς επίσης παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από
τυχόν συλλογική σύµβαση εργασίας που υπογράφηκε από το Σύλλογο ή µε την
συµµετοχή του.
Άρθρο 56ο
Οι ποινές που επιβάλλονται είναι από το µεν Π.Σ. η γραπτή επίπληξη και η
προσωρινή διαγραφή 6 µήνες από δε τη Γ.Σ. ακόµα και η οριστική διαγραφή από το
Σύλλογο.
Το Π.Σ. µπορεί να παραπέµψει το µέλος στη Γ.Σ. για επιβολή της µεγαλύτερης
ποινής. Καµία πειθαρχική ποινή δεν επιβάλλεται εάν δεν κληθεί εγγράφως το µέλος
να απολογηθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12Ο
ΤΟΠΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Άρθρο 57ο
Το Κ.Δ.Σ. µπορεί να ορίζει µε απόφαση του, Γραµµατεία για την κάθε εταιρεία
του Οµίλου ΔΕΗ ή την κάθε εταιρεία που συµµετέχει η ΔΕΗ. Τα µέλη της επιτροπής
πρέπει να εργάζονται στην υπόψη Εταιρεία.
Έργο των Τ.Τ. Γ.Ε και Τ.Γ. (χώρων δουλειάς) είναι η συγκέντρωση, µελέτη
και επεξεργασία όλων των προβληµάτων του Κλάδου, ιδιαίτερα δε των τοπικών ή
εταιρικών ζητηµάτων και η υποβολή υπευθύνων υποµνηµάτων προς το Δ.Σ. και τη
Γ.Σ. µε προτάσεις για την καλύτερη αντιµετώπιση και λύση αυτών, ως και
εισηγήσεων περί των µέτρων που πρέπει να ληφθούν, καθώς και δραστηριοποίηση
για την εφαρµογή των αποφάσεως του Δ.Σ. και των Γ.Σ. στα πλαίσια της πολιτικής
του Συλλόγου και γενικότερα ενεργούν για την επιτυχία των σκοπών του Συλλόγου
και τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.
Η Γραµµατεία κάθε Τ.Τ, Γ.Ε και Τ.Γ. (χώρων δουλειάς) είναι υπεύθυνη για
την υλοποίηση των αποφάσεων των Συνελεύσεως των µελών των Τµηµάτων και

φροντίζει για την εγγραφή στο Τµήµα όλων των µελών του Συλλόγου που εργάζονται
στη γεωγραφική περιοχή του Τ.Τ. και οι Γραµµατείες για τις εταιρείες του Οµίλου.
Εκπροσωπούν το Σύλλογο στην περιοχή και στο εργασιακό χώρο δικαιοδοσίας
τους . Οι Συνελεύσεις των Τ.Τ. ευρίσκονται σε απαρτία µε την παρουσία των µισών
συν ένα µελών του, οι δε αποφάσεις παίρνονται µε απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση
µη ύπαρξης απαρτίας κατά την πρώτη Συνέλευση , ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου
20 περί απαρτίας Γ.Σ.
Σύνδεσµος µεταξύ του Δ.Σ. και των Τ.Τ. και των Τ.Γ.
είναι ο Γραµµατέας
οργανώσεως και Μελετών.
Τα Τ.Τ. δικαιούνται να λαβαίνουν γνώση εγγράφως των πρακτικών των
συνεδριάσεων του Δ.Σ. Ανάλογα µε τις δυνατότητές τους ο Σύλλογος βοηθάει
οικονοµικά τα Τ.Τ. για την αντιµετώπιση των οικονοµικών αναγκών των. Καλύπτει τα
έξοδα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, µετακινήσεων των µελών της Γραµµατείας
καθώς και τις εκτυπώσεις της αλληλογραφίας των µελών και τηλεφωνικές
συνδιαλέξεις των Τ.τ. επί αποδόσει λογαριασµού µε το Κ. Ταµείο του Συλλόγου,
µέσα στα πλαίσια των οικονοµικών δυνατοτήτων του Συλλόγου. Για τον λόγο αυτό
στον κάθε ταµία του Τ.Τ. χορηγείται πάγια προκαταβολή το ύψος της οποίας
καθορίζεται µε απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου.
Τα Τ.Τ. και οι Γραµµατείες των Εταιρειών µπορούν να εισηγηθούν στο Δ.Σ. την
κήρυξη απεργίας των µελών του Συλλόγου που ανήκουν στο Τ.Τ. ή την Γ.Ε. Το Δ.Σ.
αφού αποφασίσει περί της κηρύξεως της απεργίας, στη συνέχεια το Τ.Τ. ή Γ.Ε.
αναλαµβάνει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πραγµατοποίηση
αυτής.
Η Τοπική Γραµµατεία υποχρεούται να υποβάλει τον απολογισµό της διαχείρισής της
εγκριµένο από την Τοπική Συνέλευση, στο Κεντρικό Συµβούλιο του Συλλόγου.
‘Ολες οι Τοπικές Γραµµατείες κρατούν τα βιβλία που προβλέπει ο νόµος.
‘Όλα τα Τοπικά Τµήµατα έχουν για σφραγίδα του Συλλόγου που φέρει κάτω από το
έµβληµά της επωνυµία του Τοπικού Τµήµατος . Το Κ.Δ.Σ. µπορεί να συγκαλέσει σε
Συνέλευση τα µέλη των Τ.Τ. και των Γ.Ε. για τα προβλήµατά τους.
Για τις απαρτίες των συνελεύσεων των Τ.Τ. ισχύει ότι ισχύει για την Γενική
Συνέλευση του Συλλόγου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
‘Αρθρο 58ο
Προκειµένου να γίνει τροποποίηση του Καταστατικού, το Δ.Σ. , υποχρεωτικά
γνωστοποιεί τούτο σε όλα τα µέλη κοινοποιώντας συγχρόνως και τις τροποποιήσεις
που προτείνει. Ταυτόχρονα ζητά από τα µέλη να εκφράσουν τις απόψεις τους και να
διατυπώσουν προτάσεις µεµονωµένα ή οµαδικά. Αφού διατυπωθούν όλες οι
προτάσεις, το Δ.Σ. τις φέρνει στη Γ.Σ., η οποία διαµορφώνει το τελικό κείµενο,
εκλέγει Εφορευτική Επιτροπή και το θέτει σε καθολική ψηφοφορία, για να ψηφιστεί
µε ένα ΝΑΙ ή ΟΧΙ στο σύνολό του, µε τη διαδικασία που προβλέπεται για τις

εκλογές. Το τελικό κείµενο του καταστατικού εγκρίνεται εφόσον ψήφισαν τα µισά
σύν ένα µέλη και έλαβε τα 3/4 των ψήφων αυτών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
‘Αρθρο 59ο
Για την ίδρυση ή συµµετοχή του Συλλόγου σε ένωση Σωµατείων της ΔΕΗ ή σε όµοιο
επαγγελµατική οργάνωση απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. που συγκαλείται για πρώτη
φορά και η οποία αποφασίζει µε πλειοψηφία τα 3/4 των παρόντων µελών. Κατά το
χρόνο εγκρίσεως του παρόντος καταστατικού ο Σύλλογος είναι µέλος της Γενικής
Οµοσπονδίας Προσωπικού ΔΕΗ (ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ).
‘Αρθρο 60ο
Για την αποχώρηση του Συλλόγου από ‘Ενωση Σωµατείων ΔΕΗ ή όµοιο
επαγγελµατική οργάνωση αποφασίζει η Γ.Σ. που συγκαλείται για πρώτη φορά µε την
πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων µελών.
‘Αρθρο 61ο
Ο Σύλλογος διαλύεται, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόµος και µε
απόφαση της Γ.Σ., η οποία συγκαλείται για πρώτη φορά µε µοναδικό θέµα αυτό και
µε πλειοψηφία τα 3/4 αυτής. Σε περίπτωση διαλύσεως του Συλλόγου, η Γ.Σ.,
αποφασίζει σχετικά µε τη διάθεση της περιουσίας του, ορίζει δε τριµελή
Επιτροπή για την εκκαθάριση αυτής.
‘Αρθρο 62ο
Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή, η οποία κυκλικά µέν φέρει τον τίτλο του
Συλλόγου και το έτος ιδρύσεως του «1956» στο κέντρο δε παράσταση η οποία
απεικονίζει συνδυασµό οδοντωτού τροχού και τροχιών ηλεκτρονίων.
Οι ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ

Τα καταστατικό αποτελούµενο από άρθρα 63 µετά από τις τροποποιήσεις που
έγιναν, εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε για τον σκοπό αυτό και
θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε από την εγγραφή των τροποποιήσεων στα
τηρούµενα βιβλία των σωµατείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.
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