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ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

Καταστατικό 

Του Σωματείου «ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ.ΣΥ.» 

 

Άρθρο 1ο 

Επωνυμία – Έδρα 

Η επωνυμία του Σωματείου ορίζεται σε «ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ.ΣΥ.)», έδρα του 

δε ορίζεται η Αθήνα. 

 

Άρθρο 2ο 

Σκοπός του Σωματείου 

Σκοπός του Σωματείου είναι η υπεράσπιση, η προστασία και η προαγωγή των 

εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών 

δικαιωμάτων των μελών του, καθώς και η συλλογική δράση για την βελτίωση 

του βιοτικού, επαγγελματικού και μορφωτικού επιπέδου τους. 

Σκοπός του Σωματείου είναι, επίσης, η ανάπτυξη και καλλιέργεια πνεύματος 

ενότητας, συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του, αλλά και μεταξύ 

όλων των εργαζομένων, μέσα στο πλαίσιο των αρχών του Συντάγματος, των 

Διεθνών Συμβάσεων για τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα των 

εργαζομένων και των επιταγών του κοινωνικού κράτους δικαίου. 

 

Άρθρο 3ο 

Μέσα για την πραγματοποίηση του σκοπού 

Ο σκοπός του Σωματείου μπορεί να επιτευχθεί με τα πιο κάτω, ενδεικτικά 

αναφερόμενα  μέσα, ήτοι : 

α. Με την βελτίωση του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών, την 

ανάπτυξη του πνεύματος αλληλεγγύης και συναδελφικότητας μεταξύ τους και 

την υπεράσπιση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους. 

β. Με την προάσπιση των εν γένει συμφερόντων των εργαζομένων και την 

συλλογική δράση για την θέσπιση, βελτίωση, συμπλήρωση και τροποποίηση της 

Εργατικής, Κοινωνικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας προς όφελος όλων των 

εργαζομένων. 

γ. Με την συμμετοχή αιρετών αντιπροσώπων των εργαζομένων – μελών του 

στη Διοίκηση και εν γένει στα εκτελεστικά όργανα των εκάστοτε επιχειρήσεων 

ή φορέων λειτουργίας και εκμετάλλευσης των μέσων μαζικής μεταφοράς 

σταθερής τροχιάς που λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν υπό οποιαδήποτε 

μορφή ή καθεστώς.  
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δ. Με την συμμετοχή αιρετών ή μη αντιπροσώπων των εργαζομένων – μελών 

του στη Διοίκηση των Φορέων Κύριας και Επικουρικής ασφάλισης, καθώς και 

των Φορέων Υγείας, στους οποίους υπάγονται ή πρόκειται στο μέλλον να 

υπαχθούν τα μέλη του, έτσι ώστε να διαφυλαχθούν και να προαχθούν τα 

εργασιακά, ασφαλιστικά και κοινωνικά δικαιώματα και συμφέροντα των μελών, 

αλλά και για να επιτευχθεί η καλύτερη λειτουργία και απόδοση των εκάστοτε 

επιχειρήσεων ή φορέων λειτουργίας και εκμετάλλευσης των μέσων μαζικής 

μεταφοράς σταθερής τροχιάς, με απώτερο στόχο τη λειτουργία αυτών προς 

όφελος του επιβατικού κοινού και του κοινωνικού συνόλου. 

 

ε. Με την καλλιέργεια και εμπέδωση, μεταξύ των μελών του, πνεύματος 

ενότητας στον χώρο τους, συνεργασίας και αλληλεγγύης με την υπόλοιπη 

εργατοϋπαλληλική τάξη της χώρας, καθώς και κοινής δράσης όλων των 

εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς μέσα από τους 

κόλπους μίας μόνον συνδικαλιστικής οργάνωσης, με ενιαία ρύθμιση του εν γένει 

καθεστώτος εργασίας όλων των εργαζομένων. 

 

στ. Με την με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο επεξεργασία, ανάλυση και 

υποβολή προτάσεων και θέσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των 

εκάστοτε επιχειρήσεων ή φορέων των μέσων μαζικής μεταφοράς σταθερής 

τροχιάς.  

 

ζ. Με την κινητοποίηση όλων των μελών για την διεκδίκηση και διατήρηση των 

πάσης φύσεως δικαιωμάτων τους με την χρησιμοποίηση κάθε μορφής 

συλλογικής συνδικαλιστικής δράσης, όπως προφορική ή έγγραφη ενημέρωση, 

υπομνήματα, παραστάσεις, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, στάσεις εργασίας, 

απεργία κ.λπ. 

 

η. Με την υπογραφή πάσης φύσεως, είδους και τύπου συλλογικών συμβάσεων 

εργασίας ή/ και πρακτικών διμερούς συνεργασίας και με τη σύναψη κάθε είδους 

συμφωνίας κ.λπ. με την εργοδότρια εταιρεία για την βελτίωση και προαγωγή 

των εν γένει όρων εργασίας και αμοιβής των μελών. 

 

θ. Με την καθημερινή δράση και αγώνα για την βελτίωση και  επίτευξη στους 

χώρους τόσο της εργασίας όσο και της εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού, 

εκείνων των συνθηκών που θα εγγυώνται την υψηλότερη δυνατή υγιεινή και 

ασφάλεια τόσο των μελών του Σωματείου , όσο και του επιβατικού κοινού. 
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ι. Με την συνεχή προσπάθεια για την βελτίωση, εξέλιξη και προσαρμογή, προς 

όφελος των εργαζομένων αλλά και προς όφελος της εύρυθμης λειτουργίας του 

φορέα ή της επιχείρησης, των Κανονισμών Εργασίας, Κανονισμών Προσωπικού, 

Οργανογράμματος κ.λπ. που ισχύουν.  

 

ια. Με την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την εποπτεία του τρόπου και των 

μεθόδων διοίκησης του φορέα ή της επιχείρησης εκμετάλλευσης και λειτουργίας 

των μέσων μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται 

συνθήκες χρηστής, τίμιας και διαφανούς διοίκησης και διαχείρισης προς όφελος 

του επιβατικού κοινού, των εργαζομένων – μελών του και ολόκληρου του 

κοινωνικού συνόλου. 

 

ιβ. Με την υποβολή αναφορών, καταγγελιών και εγκλήσεων προς τις αρμόδιες 

διοικητικές και δικαστικές αρχές σχετικά με κάθε τυχόν παραβίαση της 

εργατικής, ασφαλιστικής και της σχετικής με την υγιεινή και ασφάλεια 

νομοθεσίας, καθώς και των ισχυόντων Κανονισμών ή Οργανισμών. 

 

ιγ. Με τη συνεργασία με άλλα σωματεία και συνδικαλιστικές οργανώσεις της 

ημεδαπής και της αλλοδαπής για την από κοινού προάσπιση και προαγωγή των 

συμφερόντων των μελών τους. 

 

ιδ. Με την ίδρυση και λειτουργία Ειδικών Κεφαλαίων για την εξυπηρέτηση 

έκτακτων σκοπών αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας των μελών, καθώς και την 

υποβοήθηση ίδρυσης από τα μέλη του σωματείου προμηθευτικών ή άλλου 

ειδικού σκοπού συνεταιρισμών για την προαγωγή των εν γένει συμφερόντων 

των μελών. 

 

ιε. Με την οργάνωση εκδηλώσεων και διαλέξεων εργασιακού και πολιτιστικού 

περιεχομένου, την προβολή ταινιών, την διοργάνωση μαθημάτων επιμόρφωσης 

των μελών και την κυκλοφορία ενημερωτικού δελτίου ή και περιοδικής 

εφημερίδας. 

 

ιστ. Με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, μη ειδικά αναφερόμενο, μέσα στο πλαίσιο 

του Συντάγματος, των Διεθνών Συμβάσεων, των Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας, 

των Νόμων, των ΣΣΕ και της  εργασιακής συνήθειας ή πρακτικής. 
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Άρθρο 4ο 

Συμμετοχή σε δευτεροβάθμιες οργανώσεις 

Το Σωματείο είναι μέλος του Εργατικού Κέντρου Αθηνών, μπορεί δε να γίνει 

μέλος δευτεροβάθμιας κλαδικής ή ομοιοεπαγγελματικής Ομοσπονδίας 

περιφερειακού ή πανελλαδικού χαρακτήρα μετά από έγκριση της Γενικής 

Συνέλευσης των μελών, διατηρώντας την οικονομική και διοικητική του 

αυτοτέλεια. 

 

Άρθρο 5ο 

Μέλη του Σωματείου  

α. Μέλη του Σωματείου δικαιούνται να γίνουν, ανεξαρτήτως της ειδικότητάς 

στους, όλοι οι εργαζόμενοι που υπηρετούν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, 

ορισμένου ή αορίστου χρόνου, οποιουδήποτε τύπου και μορφής, καθώς και όλοι 

οι εργαζόμενοι που παρέχουν τις υπηρεσίες τους, υπό οποιαδήποτε μορφή και 

τύπο, στην εταιρεία με την επωνυμία ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ. 

Α.Ε.), υπό οποιαδήποτε επωνυμία ή μορφή κι αν λειτουργεί αυτή στο μέλλον, 

καθώς επίσης και όλοι οι εργαζόμενοι σε οποιαδήποτε εταιρεία ή φορέα 

λειτουργίας και εκμετάλλευσης μέσων μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς 

ήθελε ιδρυθεί ή προκύψει στο μέλλον από τυχόν διάσπαση ή απόσχιση κλάδου ή 

μετασχηματισμό των σήμερα υπαρχόντων φορέων.  

 

β. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του υποψηφίου μέλους προς το Δ.Σ., η 

οποία πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία ταυτότητας του εργαζομένου. 

Στην αίτηση πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνεται και δήλωση του 

υποψήφιου μέλους ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα το Καταστατικό του 

Σωματείου και τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων αυτού, καθώς 

και ότι δεν είναι μέλος άλλης πρωτοβάθμιας επιχειρησιακής συνδικαλιστικής 

οργάνωσης εργαζομένων. 

 

γ. Στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, 

εγκρίνεται ή απορρίπτεται αιτιολογημένα η αίτηση. Κατά της απορριπτικής 

απόφασης το υποψήφιο μέλος μπορεί να προσφύγει στην Γενική Συνέλευση του 

Σωματείου, καθώς και στο αρμόδιο Δικαστήριο. 
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Άρθρο 6ο 

Δικαιώματα μελών 

Τα μέλη του Σωματείου έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα την γνώμη 

και τις απόψεις τους, να συμμετέχουν στη δράση του Σωματείου, να 

ενημερώνονται οποτεδήποτε και με κάθε τρόπο για την πορεία των υποθέσεων 

του σωματείου, να εκλέγουν και να εκλέγονται. 

Έχουν επίσης την ελευθερία του λόγου, του ελέγχου και της κριτικής στις 

Γενικές Συνελεύσεις. Όλα τα μέλη είναι ισότιμα μεταξύ τους. 

 

Άρθρο 7ο 

Υποχρεώσεις των μελών 

Τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται να εκπληρώνουν τις οικονομικές 

υποχρεώσεις τους, να τηρούν το Καταστατικό, να πειθαρχούν στις αποφάσεις 

των οργάνων του Σωματείου, ιδίως δε στις αποφάσεις των Γενικών 

Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου,  και να δρούν συλλογικά, 

σύμφωνα με τους σκοπούς του Σωματείου. Τα μέλη υποχρεούνται να 

συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου, καθώς και στις 

εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, κινητοποιήσεις και απεργιακούς αγώνες. Η 

συμπεριφορά μέλους και οι ενέργειές του που αντιστρατεύονται τις αποφάσεις 

των οργάνων του Σωματείου είναι απαράδεκτες και αντίθετες με τον σκοπό του 

Σωματείου.  

 

Άρθρο 8ο 

Αποχώρηση των μελών 

Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν από το Σωματείο. Η δήλωση αποχώρησης 

υποβάλλεται εγγράφως, παραδίδεται δε τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από 

την λήξη του λογιστικού έτους στον Γ. Γραμματέα, ο οποίος συντάσσει κάτω 

από αυτήν την απόδειξη παραλαβής της. Συγχρόνως καταβάλλονται οι 

οφειλόμενες συνδρομές έως την ημερομηνία της αποχώρησης. 

 

Άρθρο 9ο 

Διαγραφή μελών 

α. Το μέλος του Σωματείου διαγράφεται αυτοδίκαια, μετά την καθοιονδήποτε 

τρόπο λύση ή λήξη της σχέσης εργασίας του. Στην περίπτωση, όμως, που έχει 

γίνει καταγγελία της σχέσης εργασίας από την εργοδότρια εταιρεία και το μέλος 

του Σωματείου αμφισβητήσει δικαστικά το κύρος της καταγγελίας για 

οποιαδήποτε αιτία, τότε αυτό διατηρεί την ιδιότητα του μέλους έως την έκδοση 

τελεσίδικης απόφασης, καταβάλλοντας την μηνιαία συνδρομή. 
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β. Το μέλος του Σωματείου διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. αν καθυστερεί 

περισσότερο από έξι (6) μήνες τις συνδρομές του και εφόσον δεν τις 

τακτοποιήσει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την σχετική έγγραφη πρόσκλησή 

του από τον Ταμία. 

 

γ. Το μέλος του Σωματείου διαγράφεται εάν αποδεδειγμένα παραβαίνει το 

Καταστατικό ή αντιστρατεύεται και παραβιάζει τις νόμιμες αποφάσεις των 

οργάνων του Σωματείου ή προβαίνει σε πράξεις αντίθετες με τους σκοπούς του 

Σωματείου και τα συμφέροντα των μελών του. 

Την απόφαση της διαγραφής λαμβάνει το Δ.Σ. του Σωματείου, αφού 

προηγουμένως καλέσει το μέλος να υποβάλλει έγγραφη απολογία εντός δέκα 

(10) ημερών από την κλήση του. Η απόφαση του Δ.Σ. πρέπει να είναι 

αιτιολογημένη και λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των 

μελών του Δ.Σ., αφού προηγουμένως ακουστεί το προς διαγραφή μέλος ή, σε 

περίπτωση απουσίας αυτού,  και χωρίς την προηγούμενη ακρόασή του.  

Το διαγραφέν μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει έφεση κατά της απόφασης 

διαγραφής του. Η έφεση υποβάλλεται στο Δ.Σ. και παραπέμπεται προς λήψη 

απόφασης στην επόμενη, τακτική ή έκτακτη, Γενική Συνέλευση των μελών.    

δ. Μέλος που παραιτήθηκε ή διαγράφηκε για οποιαδήποτε αιτία δεν έχει κανένα 

δικαίωμα στην περιουσία του Σωματείου. Ταυτόχρονα το μέλος αυτό 

διαγράφεται από όλα τα κεφάλαια ειδικού σκοπού και λογαριασμούς που 

υφίστανται και λειτουργούν υπό οποιαδήποτε μορφή για τα μέλη του 

Σωματείου, καθώς και από κάθε τι άλλο υφίσταται και λειτουργεί προς όφελος 

των μελών του Σωματείου.  

 

Άρθρο 10ο 

Πόροι του Σωματείου  

Πόροι του Σωματείου είναι : 

α. Το ύψος της εκάστοτε καταβαλλόμενης μηνιαίας συνδρομής καθορίζεται με 

απόφαση του Δ.Σ. 

β. Οι εθελοντικές εισφορές των μελών. 

γ.  Τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της περιουσίας του Σωματείου. 

δ. Τα έσοδα δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών. 

ε. Τα έσοδα από εκδρομές, συνεστιάσεις και μορφωτικές ή άλλες κδηλώσεις. 
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Άρθρο 11ο 

Βιβλία του Σωματείου  

Το σωματείο έχει υποχρέωση να τηρεί σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή, όπου ο 

νόμος το επιτρέπει, τα ακόλουθα βιβλία : 

α. Μητρώου μελών 

β. Πρακτικών συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μελών 

γ. Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 

δ. Ταμείου όπου καταχωρίζονται κατά χρονολογική σειρά όλες οι πράξεις και 

πληρωμές 

ε. Περιουσίας όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά 

στοιχεία της οργάνωσης. 

Όλα τα ανωτέρω βιβλία αριθμούνται και θεωρούνται από την αρμόδια αρχή της 

έδρας του Σωματείου, τηρούνται δε όπως ο νόμος ορίζει. Τα μέλη του Σωματείου 

και όποιος άλλος έχει έννομο συμφέρον έχουν το δικαίωμα να πληροφορούνται 

το περιεχόμενο των ανωτέρω βιβλίων. 

 

Άρθρο 12ο 

Όργανα Διοίκησης – Ελέγχου, Αντιπρόσωποι 

α. Ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση των 

μελών του, η οποία συγκροτείται από τα μέλη του Σωματείου που είναι 

ταμειακά τακτοποιημένα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέμα. 

 

β. Το Σωματείο διοικείται από δεκατριαμελές (13μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, 

που εκλέγεται κάθε τρία (3) χρόνια και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον α.  

Αντιπρόεδρο, β΄ Αντιπρόεδρο και γ΄ Αντιπρόεδρο , τον Γενικό Γραμματέα, τον 

Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον Οικονομικό Γραμματέα - Έφορο και τους 

Συμβούλους. 

 

γ. Το Σωματείο αντιπροσωπεύεται στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις από 

Αντιπροσώπους που εκλέγονται και αυτοί για τρία (3) χρόνια, μαζί με τα μέλη 

του Δ.Σ. 

 

δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχεται και εποπτεύεται ως προς την διαχείριση 

των οικονομικών του Σωματείου από 5μελή Ελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται 

και αυτή για τρία (3) χρόνια, μαζί με τα μέλη του Δ.Σ. 

 

ε. Το Σωματείο μπορεί να εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και 

σε οποιοδήποτε άλλο όργανο της εργοδότριας εταιρείας, όπως επίσης και στα 

όργανα Διοίκησης των Φορέων Κύριας και Επικουρικής ασφάλισης, καθώς και 

των Φορέων Υγείας, στους οποίους υπάγονται ή  πρόκειται να υπαχθούν τα 
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μέλη του, από αντιπροσώπους που είτε ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. είτε 

εκλέγονται, όπου ο νόμος το απαιτεί, από ειδικές για τον σκοπό αυτό Γενικές 

Συνελεύσεις των μελών του.   

 

στ. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να οργανώνει ομάδες εργασίας για 

συγκεκριμένα κάθε φορά θέματα, να ορίζει τη σύνθεσή τους και να αποφασίζει 

τον τρόπο λειτουργίας τους.  

 

ζ. Οι αρμοδιότητες των Αντιπρόεδρων ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο    

 

Άρθρο 13ο 

Γενική Συνέλευση 

 α. Η Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου συνέρχεται τακτικά, μια φορά 

τον χρόνο. Η 1η    Γενική Συνέλευση διενεργείται πριν την παρέλευση ενός έτους 

από τις εκλογές . Η 2η και 3η Γενική Συνέλευση πριν την παρέλευση ενός έτους 

από την προηγούμενη Γενική συνέλευση . 

  Έκτακτα  συνέρχεται οποτεδήποτε κρίνει αυτό αναγκαίο το Δ.Σ. ή το ζητήσει 

το 1/5 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών με έγγραφη αίτησή τους, στην 

οποία πρέπει να καθορίζονται και τα προτεινόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης. 

Στην τελευταία περίπτωση το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να συγκαλέσει την Γ.Σ. μέσα 

σε 15 ημέρες από την επίδοση της αίτησης.  

 

β. Η Γ.Σ. συγκαλείται με πρόσκληση του Δ.Σ., που τοιχοκολλάται στα γραφεία 
του Σωματείου και στις εγκαταστάσεις της εργοδότριας εταιρείας και 
κοινοποιείται με ανακοινώσεις και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο ( sms – e-mail 
κλπ) στα μέλη πριν από τέσσερις (4) ημέρες, όταν πρόκειται για τακτική Γ.Σ.. 
Στην πρόσκληση πρέπει να καθορίζονται τα θέματα που πρόκειται να 
συζητηθούν, ο τόπος, ο χρόνος της συνεδρίασης, αν είναι τακτική ή έκτακτη, 
πρώτη ή δεύτερη σύγκληση κ.λπ.  
Στις συνεδριάσεις παίρνουν µέρος µόνο τα µέλη που είναι ταµειακά εν τάξει, 
ήτοι τα µέλη που δεν οφείλουν εισφορές άνω των δύο µηνών.  
 

 

γ. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίσταται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) 

των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την 

πρώτη σύγκληση, συγκαλείται δεύτερη συνέλευση μέσα σε διάστημα από δύο 

(2) μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες, η οποία βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίσταται 

τουλάχιστον το ένα τέταρτο (1/4) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Εάν 

δεν επιτευχθεί και πάλι απαρτία συγκαλείται τρίτη συνέλευση μέσα σε 

διάστημα από δύο (2) μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες, η οποία βρίσκεται σε 

απαρτία εάν παρίσταται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) των οικονομικά 

τακτοποιημένων μελών. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία και στην τρίτη αυτή 
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συνέλευση, τότε πρέπει να παρέλθει ένας (1) μήνας για να συγκληθεί και πάλι η 

Γ.Σ., η οποία, για την απαιτούμενη κατά το παρόν άρθρο απαρτία, θεωρείται και 

πάλι ως πρώτη. 

Απαγορεύεται η συμμετοχή στις συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες μέλους με 

οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση. 

Τα μέλη που παρίστανται στην Γ.Σ. υπογράφουν κατά την προσέλευσή τους σε 

τηρούμενο ειδικό βιβλίο προσερχόμενων. Η ύπαρξη απαρτίας καθορίζεται από 

τον αριθμό των παρισταμένων σύμφωνα με το βιβλίο προσερχόμενων.  

Μόνο με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των παρισταμένων  μπορεί να 

διακοπεί η συνεδρίαση της Γ.Σ. Η μετά από διακοπή συγκαλούμενη Γ.Σ. πρέπει 

να πληροί και πάλι τους όρους περί απαρτίας του παρόντος άρθρου. 

 

δ.  Στην Γ.Σ. προεδρεύει προσωρινά, κατά την έναρξή της και έως ότου εκλεγεί ο 

Πρόεδρος της Γ.Σ., ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Σωματείου και σε περίπτωση που 

αυτός κωλύεται ένας εκ των Αντιπροέδρων του Δ.Σ. Ο κατά τα ανωτέρω 

προσωρινά προεδρεύων της Γ.Σ. καλεί την Γενική Συνέλευση και αυτή εκλέγει 

αμέσως, με ανάταση της χειρός, τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γ.Σ. 

 

ε. Η σειρά των εργασιών στην Τακτική Γ.Σ. είναι : 

1. Εκλογή του Προέδρου και του Γραμματέα της Γ.Σ. 

2. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για την διενέργεια των αρχαιρεσιών ή όποτε 

αυτό απαιτείται για την λήψη αποφάσεων. 

3. Διοικητική λογοδοσία του Δ.Σ. Διαβάζεται έκθεση της δράσης του. 

4. Οικονομική – Ταμειακή λογοδοσία του Δ.Σ. Διαβάζεται ο ταμειακός 

απολογισμός της χρονιάς που πέρασε συνταγμένος από τον Οικονομικό 

Γραμματέα – Έφορο και θεωρημένος από την Ελεγκτική Επιτροπή και το Δ.Σ. 

5. Διαβάζεται έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής σχετικά με την  οικονομική - 

ταμειακή διαχείριση του Δ.Σ. 

6. Διεξάγεται συζήτηση για την λογοδοσία του Δ.Σ. και την έκθεση της  

Ελεγκτικής Επιτροπής. 

7. Εισήγηση για τον προϋπολογισμό και το πρόγραμμα διεκδικήσεων της 

επόμενης χρονιάς, επάνω σε σχέδιο που έχει συνταχθεί από το Δ.Σ. 

8. Ψηφοφορία για την Διοικητική και την Οικονομική - Ταμειακή λογοδοσία, τον 

προϋπολογισμό και κάθε άλλο θέμα της ημερησίας διάταξης για το οποίο 

απαιτείται ψηφοφορία. 

 

στ. Οι αποφάσεις της Γ.Σ., αν δεν ορίζεται διαφορετικά σε άλλη διάταξη του 

Καταστατικού, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. 
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Σε κάθε, όμως, περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, εφόσον για την απαρτία της 

Γ.Σ. απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) των μελών, η Γ.Σ. 

αποφασίζει με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. 

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία, ποτέ όμως δια βοής. 

 

ζ. Είναι μυστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές Διοικητικού 

Συμβουλίου, Ελεγκτικής και Εφορευτικής Επιτροπής, αντιπροσώπων σε 

δευτεροβάθμια οργάνωση, αντιπροσώπων στα κάθε είδους όργανα Διοίκησης 

της επιχείρησης ή του φορέα λειτουργίας και εκμετάλλευσης των μέσων μαζικής 

μεταφοράς σταθερής τροχιάς, καθώς και αντιπροσώπων στη Διοίκηση και τα 

όργανα των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης και των φορέων υγείας, 

όπου υπάγονται τα μέλη του Σωματείου, εκτός των περιπτώσεων όπου ο 

ορισμός των αντιπροσώπων επιτρέπεται να γίνει με απόφαση του Δ.Σ., σε 

επιλογή δευτεροβάθμιας οργάνωσης για αντιπροσώπευση στην τριτοβάθμια, σε 

θέματα εμπιστοσύνης προς την διοίκηση, έγκρισης λογοδοσίας, σε προσωπικά 

ζητήματα (διαγραφή μελών, έκπτωση από θέση εκλεγμένων μελών κ.λπ.) και σε  

κήρυξη απεργίας και τροποποίηση του Καταστατικού. 

Η μυστική ψηφοφορία, κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων της Γ.Σ, διεξάγεται 

από Εφορευτική Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. ζ. Η 

ψηφοφορία για την ανάδειξη μελών Δ.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής, Εφορευτικών 

Επιτροπών για αρχαιρεσίες οποιουδήποτε σκοπού και για την ανάδειξη 

αντιπροσώπων στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις γίνεται με ψηφοδέλτια. Σε όλες 

τις άλλες περιπτώσεις, που η ψηφοφορία πρέπει να είναι μυστική, αυτή γίνεται 

με έγγραφα σημειώματα. 

Όταν επιτρέπεται φανερή ψηφοφορία, γίνεται πάντοτε με ανάταση χειρός. 

Κατά την λήψη αποφάσεων με μυστική ψηφοφορία στην Γ.Σ. δεν μπορούν να 

παρευρίσκονται τρίτα πρόσωπα, εκτός από τον Δικαστικό αντιπρόσωπο, 

εφόσον προβλέπεται η παρουσία αυτού. Σε αντίθετη περίπτωση η απόφαση 

είναι άκυρη. 

 

η.  Κατά τη Γενική Συνέλευση ο Πρόεδρος αυτής ρυθμίζει τον τρόπο εξέλιξης των 

εργασιών της. 

 

θ. Αποφάσεις της Γ.Σ. που είναι αντίθετες στον Νόμο και στο Καταστατικό είναι 

άκυρες. Η αναγνώριση της ακυρότητας γίνεται σύμφωνα με τον νόμο. 
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Άρθρο 14ο 

Διοικητικό Συμβούλιο 

α. Το σωματείο διοικείται από δεκατριαμελές (13μελές) Διοικητικό Συμβούλιο. 

Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή του, 

μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου του πρώτου 

συνδυασμού και εκλέγει Πρόεδρο, τρείς (3) Αντιπροέδρους, Γενικό Γραμματέα, 

Αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα, Οικον. Γραμματέα - Έφορο, με μυστική 

ψηφοφορία. 

Καμιά από τις πιο πάνω ιδιότητες δεν μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο. 

Μπορεί όμως να συμπέσει η ιδιότητα μέλους του Δ.Σ. με την ιδιότητα  

αντιπροσώπου σε δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια οργάνωση ή αντιπροσώπου 

στα όργανα Διοίκησης της εργοδότριας επιχείρησης ή του φορέα λειτουργίας 

των μέσων μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς ή αντιπροσώπου στα όργανα 

Διοίκησης των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης ή του φορέα υγείας, 

στους οποίους υπάγονται τα μέλη του Σωματείου, ή μέλους της Διοίκησης 

προμηθευτικού συνεταιρισμού ή κεφαλαίου ειδικού σκοπού ή λογαριασμού  στο 

οποίο συμμετέχουν τα μέλη του Σωματείου.  

Δεν μπορεί επίσης να συμπέσει ιδιότητα μέλους του Δ.Σ. και μέλους της 

Ελεγκτικής Επιτροπής. 

 

 

β. Το Δ.Σ. διοικεί το Σωματείο σύμφωνα με τον Νόμο, το Καταστατικό και τις 

αποφάσεις των Γ.Σ., αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των 

σκοπών του Σωματείου και διαχειρίζεται την περιουσία του. 

Το Δ.Σ. συντάσσει τον Κανονισμό Λειτουργίας του, οργανώνει ομάδες εργασίας, 

συγκαλεί τις Γ.Σ. και καταρτίζει την ημερησία διάταξη αυτών. Εγκρίνει την 

διοικητική και οικονομική – ταμειακή λογοδοσία που υποβάλλεται στην Γ.Σ. για 

έγκριση, καθώς και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης. Συζητά τα 

προβλήματα του Σωματείου, τα ιεραρχεί σε πρόγραμμα διεκδικήσεων που 

υποβάλλει στην Γ.Σ. για έγκριση και καταστρώνει το πρόγραμμα δράσης. 

 

γ. Το Δ.Σ. υποχρεούται να φέρνει προς έγκριση σε ειδικά προς τούτο 

συγκαλούμενη Γ.Σ. κάθε γνώμη ή απόφαση που πρόκειται να λάβει αναφορικά 

με την έγκριση και υιοθέτηση κάθε ριζικής και ουσιώδους τροποποίησης του 

Κανονισμού Εργασίας, του Οργανογράμματος, του Κανονισμού Πειθαρχικού 

Ελέγχου κ.λπ. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται στις περιπτώσεις μερικών και 

επουσιωδών τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων, οπότε αρκεί απλή απόφαση του 

Δ.Σ. 
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δ. Τα μέλη του Δ.Σ. ενεργούν συλλογικά και είναι υπεύθυνα για την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με το Καταστατικό και τις αποφάσεις των 

Γ.Σ., εκτός αν διαχώρισαν αιτιολογημένα την θέση τους και αυτή καταγράφηκε 

στα πρακτικά. Πάντως πρέπει να πειθαρχούν στις αποφάσεις, εκτός αν αυτές 

δεν είναι σύννομες.  

 

ε. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά τον μήνα, μετά από έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, που κοινοποιείται στα 

μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο (sms – email κ.λπ.), έκτακτα δε όταν 

παρουσιασθεί ανάγκη. Στην περίπτωση που τρείς (3) σύμβουλοι ζητήσουν 

εγγράφως από το Δ.Σ. την συζήτηση ορισμένων θεμάτων, ο Πρόεδρος και ο Γεν. 

Γραμματέας υποχρεούνται να συμπεριλάβουν τα θέματα αυτά στην ημερησία 

διάταξη του πρώτου τακτικού Δ.Σ. που θα γίνει μετά την υποβολή της αίτησης. 

 

στ. Η πρόσκληση, εκτός των περιπτώσεων έκτακτης σύγκλησης του Δ.Σ., πρέπει 

να αναφέρει τα θέματα της ημερησίας διάταξης και να κοινοποιείται 

αποδεδειγμένα σε όλα τα μέλη του Δ.Σ., τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την 

συνεδρίαση. 

 

ζ. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα από τα μέλη 

του και εφόσον παρίστανται ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας, εκτός αν 

κωλύονται αποδεδειγμένα. 

Όλες οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι δημόσιες για τα μέλη του σωματείου. 

 

η. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων. 

 

θ. Στον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους, τον Γεν. Γραμματέα, καθώς και σε κάθε 

άλλο μέλος του σωματείου, είναι δυνατό να χορηγούνται αποζημιώσεις ή 

ημεραργίες και έξοδα παράστασης και κίνησης, όταν πρόκειται να ασχοληθούν 

με υποθέσεις του Σωματείου και η ενασχόληση αυτή δεν τους επιτρέπει να 

εργασθούν. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το Δ.Σ. 

 

ι. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα περισσότερο από τρεις (3) 

συνεχείς ή επτά (7) καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους συνεδριάσεις, για τις οποίες 

έχει προηγηθεί έγγραφη πρόσκληση, καλείται με έγγραφο του Δ.Σ. να δώσει 

εξηγήσεις, οι οποίες αν δεν κριθούν ικανοποιητικές, παρέχουν το δικαίωμα στο 

Δ.Σ. να αποφασίσει την έκπτωση από την θέση του. Στην θέση του τότε καλείται 

ο πρώτος αναπληρωματικός σύμβουλος. 
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ια. Μέλος του Δ.Σ. ή μέλος άλλου εκλεγμένου οργάνου του Σωματείου, που 

υποκύπτει στις αναφερόμενες στο άρθρο 9 του Καταστατικού παραβάσεις, 

λογοδοτεί γι’ αυτές στην Γ.Σ., εάν το αποφασίσει το Δ.Σ. ή το ζητήσει το 1/3 των 

μελών του Σωματείου. Το εγκαλούμενο μέλος είναι δυνατόν να εκπέσει από τη 

θέση του ή και να διαγραφεί από το Σωματείο, μετά από απόφαση της Γ.Σ., που 

λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των 2/5 των ταμειακά 

τακτοποιημένων μελών. 

 

ιβ. Ανασύνθεση των οργάνων του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει : 

1. Αν εκκενωθεί θέση του Προεδρείου του Δ.Σ. μετά από παραίτηση, έκπτωση, 

διαγραφή κ.λπ. μέλους αυτού και στην συνέχεια συμπληρωθεί από 

αναπληρωματικό μέλος. 

2. Αν το προτείνουν με έγγραφό τους τουλάχιστον οκτώ (8) μέλη του Δ.Σ. Η 

πρόταση εισάγεται προς συζήτηση στην πρώτη τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. 

μετά την υποβολή της. 

 

ιγ. Η θητεία του Δ.Σ. θεωρείται λήξασα και ενεργούνται εκλογές μέσα σε ένα (1) 

μήνα: 

1. Αν καταψηφισθεί η λογοδοσία του Δ.Σ. ή καταψηφισθεί το Δ.Σ. σε θέμα 

μομφής ή εμπιστοσύνης. 

2. Αν υπάρχουν περισσότερες από έξι (6) κενές θέσεις στη σύνθεσή του, που 

είναι αδύνατον να συμπληρωθούν. 

3. Μετά την λήξη της θητείας του Δ.Σ., το απερχόμενο Δ.Σ. εξακολουθεί να ασκεί 

την διαχείριση των υποθέσεων του Σωματείου έως την εκλογή του νέου Δ.Σ., όχι 

όμως πέραν των τριών (3) μηνών.  

 

Άρθρο 15ο 

Πρόσθετα ειδικά καθήκοντα των μελών Διοικητικού Συμβουλίου 

α. Ο Πρόεδρος, πρώτος ανάμεσα σε ίσους, είναι μαζί με τον Γενικό Γραμματέα το 

εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων του Δ.Σ. Ασκεί εποπτεία σε όλες τις 

υπηρεσίες και τα όργανα του Σωματείου. Καταρτίζει την ημερησία διάταξη των 

συνεδριάσεων του Δ.Σ. σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα. Εκπροσωπεί το 

σωματείο ενώπιον κάθε Δικαστικής και Διοικητικής Αρχής κάθε βαθμού και 

δικαιοδοσίας, ενώπιον των Νομικών Προσώπων και απέναντι στους τρίτους. 

Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα 

όλα γενικά τα έγγραφα, μαζί δε με τον Γενικό Γραμματέα και τον Οικονομικό 

Γραμματέα – Έφορο τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων. 
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β. Κάθε ένας εκ των Αντιπροέδρων δύναται να αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν 

ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 

του. Ο Αντιπρόεδρος που αναπληρώνει τον Πρόεδρο ορίζεται ιεραρχικά. Με 

απόφαση του Δ.Σ. σε κάθε Αντιπρόεδρο ανατίθενται συγκεκριμένα κάθε φορά 

καθήκοντα. 

 

γ. Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο του Σωματείου και φροντίζει για 

την τήρηση των βιβλίων που απαιτούνται σύμφωνα με τον Νόμο και το 

Καταστατικό. Τηρεί το αρχείο και κρατά τη σφραγίδα. Συντάσσει και 

διεκπεραιώνει την αλληλογραφία. Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων 

του Δ.Σ. και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα γενικά τα έγγραφα, τα δε 

εντάλματα μαζί με τον Πρόεδρο και τον Οικονομικό Γραμματέα - Έφορο. 

Καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερησία διάταξη του Δ.Σ. Συντάσσει τέλος 

σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και υποβάλλει στο Δ.Σ. για έγκριση, την 

λογοδοσία του Δ.Σ. που θα διαβαστεί στην Γ.Σ.  

 

δ. Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα, 

όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 

του. Μπορούν να του ανατεθούν με απόφαση του Δ.Σ. και την σύμφωνη γνώμη 

του Γενικού Γραμματέα συγκεκριμένα κάθε φορά καθήκοντα. 

 

ε. Ο Οικονομικός Γραμματέας – Έφορος  ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή 
του σωματείου και εκδίδει διπλότυπες αποδείξεις με βάση εντάλματα 
σφραγισμένα και υπογραμμένα από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. 
Όλα τα εντάλματα πριν από τη χρήση τους αριθμούνται και θεωρούνται από την 
Ελεγκτική Επιτροπή. Ο Οικονομικός Γραμματέας – Έφορος τηρεί τα 
απαιτούμενα από τον Νόμο και το Καταστατικό Βιβλία (Εισπράξεων – 
Πληρωμών και Περιουσίας) και έγγραφα, είναι δε υποχρεωμένος για την φύλαξη 
της περιουσίας του Σωματείου. Δεν μπορεί να κρατά στα χέρια του χρήματα του 
Σωματείου περισσότερα από όσα έχουν κάθε φορά οριστεί με απόφαση του Δ.Σ. 
Τα υπόλοιπα χρήματα τα καταθέτει σε τραπεζικό ίδρυμα για λογαριασμό του 
Σωματείου. Κάθε τρίμηνο υποβάλλει στο Δ.Σ. λεπτομερή απολογισμό της 
λογιστικής κατάστασης. Στο τέλος του χρόνου κάνει τον ετήσιο απολογισμό για 
την διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου και συντάσσει την οικονομική – 
ταμειακή Λογοδοσία, που συνοδεύεται από Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής 
και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και 
τον Γενικό Γραμματέα. . 

Επίσης βοηθά στις συγκεντρώσεις και τις κινητοποιήσεις του Σωματείου τα 
άλλα εντεταλµένα από το Καταστατικό όργανα, ασκεί εποπτεία για την 
εσωτερική τάξη των γραφείων και των υπηρεσιών και είναι υπεύθυνος για κάθε 
είδους πολιτιστική ή άλλη εκδήλωση τις οποίες διοργανώνει και διευθύνει. 
Ιδιαίτερη ευθύνη έχει για την καλή διατήρηση των περιουσιακών στοιχείων, 
αντικειμένων και επίπλων του Σωματείου .  
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στ.  Σε κάθε περίπτωση πληρωμής χρημάτων ή άλλης ενέργειας ή πράξης του 

Σωματείου που διεκπεραιώνεται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, η 

ενέργεια ή η πράξη αυτή νομίμως δεν φέρει τις ανωτέρω προβλεπόμενες 

υπογραφές.   

Άρθρο 16ο 

Ελεγκτική Επιτροπή 

α. Ο έλεγχος και η εποπτεία του Δ.Σ. γίνεται από την Ελεγκτική Επιτροπή. Αυτή 

αποτελείται από 5 μέλη που εκλέγονται κάθε τρία (3) χρόνια μαζί με τα μέλη του 

Δ.Σ. και τους Αντιπροσώπους, με το σύστημα της απλής αναλογικής. 

Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή των μελών της η Ελεγκτική Επιτροπή 

συνέρχεται και εκλέγει τον Πρόεδρο της και τον Γραμματέα. 

Τηρεί δικό της βιβλίο πρακτικών όπου σημειώνονται οι παρατηρήσεις του 

ελέγχου και της εποπτείας που ασκεί. Συνεδριάζει τακτικά κάθε τρίμηνο και 

έκτακτα όταν προσκληθεί από τον Πρόεδρο της ή όταν το ζητήσουν δύο (2) 

μέλη αυτής. Η Ελεγκτική Επιτροπή μονογράφει κατά τον έλεγχο τα εντάλματα 

εισπράξεων και πληρωμών. 

 

β. Το έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ενδεικτικά το ακόλουθο: 

1. Εξακριβώνει αν οι διάφορες δαπάνες έγιναν σύμφωνα με τις αποφάσεις  του 

Δ.Σ. και των Γ.Σ., όπως ορίζει το Καταστατικό. 

2. Εξετάζει αν οι εισπράξεις γίνονται κανονικά. 

3. Ελέγχει κάθε τρείς μήνες ή και σε μικρότερα χρονικά διαστήματα τα Ταμειακά 

Βιβλία  και σημειώνει τις σχετικές παρατηρήσεις της.  

4. Παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.,  και εξετάζει αν υλοποιούνται οι 

αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ., κυρίως όσον αφορά στα οικονομικά θέματα  

χωρίς να δημιουργεί εμπόδια στο έργο των οργάνων της Διοίκησης. 

5. Υποβάλλει προς την Γ.Σ. την έκθεση του ελέγχου και της εποπτείας της και 

δίνει αν χρειαστεί εξηγήσεις. 

 

γ. Το τηρούμενο από την Ελεγκτική Επιτροπή Βιβλίο Πρακτικών μονογράφεται 

και αριθμείται από τον Πρόεδρο της και παραδίδεται από τον Πρόεδρο αυτής, 

μετά το πέρας της θητείας της, στην εκλεγόμενη νέα. 
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Άρθρο 17ο 

Αντιπρόσωποι στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις 

α. Οι αντιπρόσωποι του Σωματείου στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις εκλέγονται 

μαζί με το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή στις ανά τρία (3) χρόνια εκλογές . Οι 

αντιπρόσωποι αυτοί μπορούν να είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Σωματείου. 

 

β. Όλοι οι αντιπρόσωποι του Σωματείου υπηρετούν τις θέσεις και τους σκοπούς 

του Σωματείου, ελέγχονται δε και εποπτεύονται από το Δ.Σ. και λογοδοτούν 

στην Γ.Σ. τακτικά μία φορά τον χρόνο και έκτακτα όταν η Γ.Σ. τους καλέσει. 

 

Άρθρο 18ο 

Εκλογές οργάνων - Αντιπροσώπων 

α. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ., της Ελεγκτικής Επιτροπής 

και των αντιπροσώπων στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις γίνονται κάθε τρία (3) 

χρόνια και μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την Τακτική εκλογοαπολογιστική  

Γ.Σ.  

Οι εκλογές διεξάγονται από Εφορευτική Επιτροπή που προεδρεύεται από 

Δικαστικό Αντιπρόσωπο. Ο αριθμός των τακτικών μελών της Εφορευτικής 

Επιτροπής συμπεριλαμβανόμενου και του Δικαστικού Αντιπροσώπου ανέρχεται 

σε οκτώ (8) και των αναπληρωματικών σε τρείς (3). Σε περίπτωση ισοψηφίας 

υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Κάθε άλλο θέμα σχετικά με την Εφορευτική 

Επιτροπή καθορίζεται από το Καταστατικό του Σωματείου και 

συμπληρωματικά από την απόφαση της Γ.Σ. που την εκλέγει. 

Η ακριβής ημέρα των εκλογών και ο  χώρος διεξαγωγής τους ορίζονται με 

απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα 

της εκλογής της από την Γ.Σ., γνωστοποιούνται δε προς τα μέλη του Σωματείου 

με έγγραφη ανακοίνωση που τοιχοκολλάται στους χώρους δουλειάς και στα 

γραφεία του Σωματείου. Από την ημέρα της γνωστοποίησης μέχρι την ημέρα 

διεξαγωγής των εκλογών, πρέπει να μεσολαβεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον 

δέκα (10) ημερών. 

Η Εφορευτική Επιτροπή από την ημέρα της εκλογής της από την Γ.Σ. έως την 

ημέρα της διεξαγωγής των εκλογών αποτελείται από τα επτά (7) τακτικά μέλη 

της και συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις εγκύρως με την σύνθεση αυτήν. Η 

Εφορευτική Επιτροπή εδρεύει στην έδρα του Σωματείου και κάθε κοινοποίηση 

προς αυτήν είναι έγκυρη, εφόσον γίνει στην έδρα του Σωματείου. 

 

β. Οι υποψήφιοι για την εκλογή τους στα ανωτέρω όργανα υποβάλλουν στην 

Εφορευτική Επιτροπή τις υποψηφιότητές τους εγγράφως μέσα σε προθεσμία 

πέντε (5) ημερών από την γνωστοποίηση της ημερομηνίας των εκλογών.   
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Στην πρόταση υποψηφιότητας αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο 

κλάδος της εργοδότριας όπου εργάζεται, η ειδικότητα και ο κλάδος 

απασχόλησης του υποψηφίου, καθώς και το αξίωμα για το οποίο θέτει 

υποψηφιότητα. Στην πρόταση επίσης περιλαμβάνεται δήλωση του υποψήφιου, 

στην οποία βεβαιώνεται : 

1) ότι είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο μελών του Σωματείου και 

2) ότι δεν έχει στερηθεί του δικαιώματος του εκλέγειν. 

Κατά την υποβολή των υποψηφιοτήτων υπογράφεται δήλωση παραλαβής τους 

από οποιοδήποτε μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής, με ταυτόχρονη σημείωση 

του ακριβούς χρόνου της και του αριθμού πρωτοκόλλου. 

 

γ. Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει από το Δ.Σ. το Βιβλίο Μητρώου των 

μελών. Βάσει αυτού ανακηρύσσει τους υποψήφιους συντάσσοντας σχετικό 

πρακτικό, που γίνεται γνωστό στα μέλη με έγγραφη ανακοίνωση που 

τοιχοκολλάται στα γραφεία του Σωματείου την επόμενη από την λήξη της 

πενθήμερης προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων. Στο πρακτικό αυτό 

αιτιολογείται τυχόν απόρριψη υποψηφιότητας. 

Η Εφορευτική Επιτροπή, μετά από ένσταση του απορριφθέντος υποψηφίου, 

που υποβάλλεται εντός 24 ωρών από την ανακήρυξη των υποψηφίων, 

αποφασίζει, εντός 24 ωρών από την υποβολή της ένστασης, για την οριστική ή 

μη απόρριψη της υποψηφιότητας. 

 

δ. Οι υποψήφιοι, που ανακηρύσσονται σύμφωνα με την προηγούμενη 

παράγραφο, παίρνουν μέρος στις εκλογές είτε σε συνδυασμό είτε σαν 

μεμονωμένοι υποψήφιοι. 

Κανείς δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερους από έναν συνδυασμούς ή ως 

μεμονωμένος υποψήφιος και υποψήφιος συνδυασμού ταυτόχρονα. 

Ο συνδυασμός καταρτίζεται με κοινή δήλωση που υπογράφεται από τους 

υποψήφιους που τον αποτελούν. Η δήλωση πρέπει να περιέχει την προσωνυμία 

του συνδυασμού και τα ονόματα των υποψήφιων μελών για το Δ.Σ., την 

Ελεγκτική Επιτροπή, καθώς και τους υποψήφιους αντιπροσώπους στις 

δευτεροβάθμιες οργανώσεις. 

Στην δήλωση περιλαμβάνεται επίσης ο ορισμός αντιπροσώπων του συνδυασμού 

ή του χωριστού υποψηφίου. Κάθε συνδυασμός ή χωριστός υποψήφιος έχουν 

δικαίωμα να διορίσουν τόσους αντιπροσώπους όσα είναι τα εκλογικά τμήματα. 

Οι αντιπρόσωποι παρευρίσκονται σε όλη την διάρκεια της διεξαγωγής των 

εκλογών μέχρι και την ανακήρυξη των επιτυχόντων. 
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ε. Οι δηλώσεις για τον καταρτισμό των συνδυασμών υποβάλλονται στην 

Εφορευτική Επιτροπή μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την εκδίκαση 

των ενστάσεων.   

Κατά την υποβολή τους υπογράφεται δήλωση παραλαβής από οποιοδήποτε 

μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής. 

Η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους συνδυασμούς που δηλώθηκαν την 

επομένη ημέρα από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων, 

συντάσσοντας σχετικό πρακτικό που γίνεται γνωστό στα μέλη με έγγραφη 

ανακοίνωση που τοιχοκολλάται στα γραφεία του Σωματείου την επόμενη από 

την λήξη της διήμερης  προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων κατάρτισης των 

συνδυασμών.  

 

στ. Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την προετοιμασία των εκλογών. Τα 

ψηφοδέλτια συνδυασμού αναγράφουν την προσωνυμία του και τα ονόματα των 

υποψηφίων με αλφαβητική σειρά κατά κατηγορία αξιώματος. Στα ψηφοδέλτια 

των χωριστών υποψηφίων αναγράφεται η ένδειξη «ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ» κάτω από αυτήν το αξίωμα για το οποίο εκτίθεται και στη 

συνέχεια το ονοματεπώνυμο. 

Το Δ.Σ. παραδίδει υποχρεωτικά στην Εφορευτική Επιτροπή, μέσα σε τρεις (3) 

ημέρες από την εκλογή της, κάθε έγγραφο σχετικό με τις εκλογές, ιδίως δε το 

Καταστατικό του Σωματείου, το Βιβλίο Μητρώου Μελών, καθώς και τα στοιχεία 

από τα οποία προκύπτει η ταμειακή κατάσταση των μελών. 

 

ζ. Στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ., της Ελεγκτικής Επιτροπής 

και των αντιπροσώπων στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις η ψηφοφορία είναι 

μυστική και δεν επιτρέπεται ψήφος άλλη, πλην της δια ψηφοδελτίου. Τα μέλη 

ρίχνουν μόνο μια ψήφο  και μπορούν να θέσουν έως επτά (7) σταυρούς 

προτίμησης για τα υποψήφια μέλη του Δ.Σ., έως δύο (2) σταυρούς προτίμησης 

για τα υποψήφια μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και έως τρεις (3) σταυρούς 

προτίμησης για τους υποψήφιους αντιπροσώπους. 

 

η. Περισσότεροι των ανωτέρω σταυροί προτίμησης δεν καθιστούν το 

ψηφοδέλτιο άκυρο, αλλά στην περίπτωση αυτοί δεν καταμετράται κανένας 

σταυρός προτίμησης, το δε ψηφοδέλτιο καταχωρείται στην δύναμη του 

συνδυασμού που επιλέχθηκε.  

Εάν στο ψηφοδέλτιο ή στον φάκελο υπάρχουν αναγραφές ή σημάδια ή άλλα 

διακριτικά γνωρίσματα, τα οποία μπορούν να θεωρηθούν διακριτικά σημεία 

που παραβιάζουν την μυστικότητα της ψήφου και προδίδουν την ταυτότητα 

του ψηφίσαντος, τότε το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο. 
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θ. Η ψηφοφορία διεξάγεται από την 7.00 π.μ. εώς την 19.00. Η ψηφοφορία 

γίνεται πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομικής ή υπηρεσιακής ταυτότητας ή 

άλλου δημοσίου εγγράφου. Μετά την διαπίστωση της ταυτότητας του 

ψηφοφόρου η Εφορευτική Επιτροπή παραδίδει σε αυτόν όλα τα ψηφοδέλτια 

των συνδυασμών και των μεμονωμένων  υποψηφίων, μαζί με τον φάκελο που 

πρέπει να φέρει την σφραγίδα του Σωματείου και να είναι μονογραμμένος από 

τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο. 

Ο ψηφοφόρος αποσύρεται σε ιδιαίτερο χώρο, που  διασφαλίζει την απόλυτη 

μυστικότητα της ψηφοφορίας και επιλέγει το ψηφοδέλτιο της προτίμησής του, 

το οποίο τοποθετεί μέσα στον φάκελο και τον τελευταίο τον ρίχνει μέσα στην 

ψηφοδόχο. Τέλος υπογράφει σε ειδική κατάσταση ψηφισάντων. 

Τα πρακτικά της εκλογής καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών της Γ.Σ. και 

υπογράφονται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και τον Δικαστικό 

Αντιπρόσωπο. 

 

ι. Η εκλογή των οργάνων του Σωματείου και των αντιπροσώπων γίνεται με το 

σύστημα της απλής αναλογικής. 

Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και ο αριθμός 

των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των 

μεμονωμένων υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο 

των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων 

που εκλέγονται. 

Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης παραλειπομένου του κλάσματος αποτελεί το 

εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Διοικητικό 

Συμβούλιο ή στην Ελεγκτική Επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες 

φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που 

έλαβε. 

Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από 

το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει 

υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για την 

θέση αυτή. 

Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του 

ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο 

αντιπροσώπους , όσοι είναι και οι υποψήφιοι του. 

Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν 

καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων 

κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει 

τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο και οι οποίοι 

συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού 

μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο. 
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Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν 

καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης 

παραγράφου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν μεγαλύτερο 

υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μια έδρα ή από έναν αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση 

ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση. 

 

ια. Οι έδρες που κατανέμονται σε κάθε συνδυασμό καταλαμβάνονται από τους 

υποψήφιους αυτού σύμφωνα με την σειρά των ψήφων (σταυρών) προτίμησης 

που έλαβε ο κάθε υποψήφιος. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. 

Οι υποψήφιοι σύμβουλοι συνδυασμού που δεν εκλέγονται ανακηρύσσονται ως 

αναπληρωματικοί των συμβούλων που εκλέχτηκαν και ανακηρύχτηκαν. Οι 

αναπληρωματικοί ανακηρύσσονται κατά την σειρά των ψήφων (σταυρών) 

προτίμησης καθενός. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση για την σειρά 

τους. 

Οι κενούμενες έδρες τόσο στο Δ.Σ. όσο και στην Ελεγκτική Επιτροπή ή η 

κενούμενη θέση αντιπροσώπου σε δευτεροβάθμια οργάνωση συμπληρώνονται 

από τους αναπληρωματικούς συμβούλους του συνδυασμού στον οποίο ανήκουν 

οι κενούμενες έδρες.  

Η κενούμενη έδρα συμβούλου ή αντιπροσώπου που έχει εκλεγεί σαν 

μεμονωμένος καταλαμβάνεται από αναπληρωματικό του πλειοψηφήσαντος 

συνδυασμού. Σε περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου η θέση αυτή καλύπτεται από 

τον πρώτο σε σταυρούς αναπληρωματικό. 

 

ιβ. Κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τις εκλογές οργάνων και αντιπροσώπων που 

δεν ρυθμίζεται από το Καταστατικό ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Νόμου για 

την εκλογή βουλευτών. 

 

Άρθρο 19ο 

Εφορευτική Επιτροπή 

α. Η Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή του Δ.Σ., της Ελεγκτικής Επιτροπής 

και των αντιπροσώπων αποτελείται από οκτώ (8) τακτικά μέλη και τρία (3) 

αναπληρωματικά. Στον αριθμό των τακτικών μελών περιλαμβάνεται και ο 

Δικαστικός Αντιπρόσωπος.  

Τα επτά (7) τακτικά και τα τρία (3) αναπληρωματικά μέλη της Εφορευτικής 

Επιτροπής εκλέγονται από την Γ.Σ. του Σωματείου. Η Εφορευτική Επιτροπή από 

την ημέρα της εκλογής της από την Γ.Σ. έως την ημέρα της διεξαγωγής των 

εκλογών συνεδριάζει και λαμβάνει εγκύρως αποφάσεις, αποτελούμενη από τα  

επτά (7) τακτικά μέλη αυτής. Κατά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών και έως 

την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων και την υπογραφή των σχετικών 

πρακτικών ψηφοφορίας – διαλογής και ανακήρυξης των επιτυχόντων, στην 
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σύνθεση αυτής προστίθεται και μετέχει και ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος, ο 

οποίος προεδρεύει και του οποίου η ψήφος υπερισχύει σε περίπτωση 

ισοψηφίας. 

  

β. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως στο Δ.Σ., δεν πρέπει δε να είναι 

λιγότερες των δέκα (10). Υποψήφιος για άλλα όργανα του Σωματείου δεν 

μπορεί να είναι υποψήφιος για μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής. 

 

γ. Τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται σε ψηφοδέλτιο με αλφαβητική 

σειρά, το οποίο τίθεται υπόψη της Γ.Σ. Η τελευταία εκλέγει τα μέλη της 

Εφορευτικής Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία. Ο ψηφοφόρος υποχρεούται να 

θέσει έναν σταυρό στο ψηφοδέλτιο. Ψηφοδέλτιο που δεν περιέχει κανέναν 

σταυρό ή περιέχει περισσότερους από έναν είναι άκυρο. Μετά το τέλος της 

ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης καταρτίζεται και υπογράφεται  σχετικό 

πρακτικό ψηφοφορίας – διαλογής και ανακηρύσσονται τα επτά (7) τακτικά και 

τα τρία (3) αναπληρωματικά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής κατά σειρά 

επιτυχίας. Τα αναπληρωματικά μέλη της εφορευτικής επιτροπής 

αναπληρώνουν, κατά την σειρά επιτυχίας, τα τακτικά μέλη σε περίπτωση 

κωλύματος ή απουσίας των τελευταίων. 

 

δ. Η Εφορευτική Επιτροπή, μετά τις εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων του 

Σωματείου, ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τους αναπληρωματικούς από 

κάθε συνδυασμό συντάσσοντας σχετικό πρακτικό που γίνεται γνωστό στα μέλη 

με έγγραφη ανακοίνωσή της που τοιχοκολλάται στα γραφεία του Σωματείου.  

 

ε. Η Εφορευτική Επιτροπή με την οκταμελή σύνθεσή της αποφασίζει για τις 

υποβαλλόμενες ενστάσεις κατά την ημέρα των εκλογών. Μετά το τέλος της 

ψηφοφορίας καταρτίζει μαζί με τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο και υπογράφει τα 

σχετικά πρακτικά ψηφοφορίας – διαλογής και προβαίνει στην ανακήρυξη των 

επιτυχόντων – και αναπληρωματικών. Τα πρακτικά και τα έγγραφα της 

Εφορευτικής Επιτροπής παραδίδονται στην νέα Διοίκηση του Σωματείου. 

Αντίγραφα των πρακτικών της Εφορευτικής Επιτροπής χορηγούνται 

υποχρεωτικά από την Διοίκηση του Σωματείου σε κάθε μέλος του που θα 

υποβάλλει σχετική αίτηση. 

 

στ. Η Εφορευτική Επιτροπή κάθε μυστικής ψηφοφορίας που διεξάγεται στο 

πλαίσιο των εργασιών της Γ.Σ. των μελών του Σωματείου είναι τριμελής και 

εκλέγεται επί τούτου (ad hoc), όταν κρίνεται τούτο αναγκαίο. Μετά το τέλος 

κάθε ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει και υπογράφει το σχετικό 

πρακτικό. 
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Άρθρο 20ο 

Νομική Προστασία 

Το Σωματείο για την επιδίωξη και επίτευξη των σκοπών του δικαιούται να 

αναφέρεται στις διοικητικές και άλλες αρχές για κάθε ζήτημα που αφορά τους 

σκοπούς του, τα μέλη του, τις εργασιακές και γενικότερα επαγγελματικές 

σχέσεις και τα συμφέροντα των μελών του. Δικαιούται ακόμα να καταγγέλλει 

και να εγκαλεί στις διοικητικές αρχές τις παραβιάσεις της εργατικής και 

ασφαλιστικής νομοθεσίας και των Κανονισμών ή Οργανισμών που αφορούν το 

ίδιο και τα μέλη του. Το Σωματείο έχει το δικαίωμα να ασκεί υπέρ των μελών 

του ή για την αναγνώριση δικαιωμάτων και ικανοποίηση αξιώσεων των μελών 

του αγωγή, παρέμβαση, τριτανακοπή ενώπιον των εκάστοτε αρμοδίων 

δικαστηρίων της ημεδαπής, αλλά και ενώπιον των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, 

όπως προβλέπει ο Νόμος. 

 

 

Άρθρο 21ο 

Απεργία 

Η απεργία οποιασδήποτε μορφής αποτελεί δικαίωμα των μελών του Σωματείου. 

Ασκείται ως μέσο για την διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών, 

εργασιακών, ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων τους και ως 

εκδήλωση αλληλεγγύης για τους ίδιους σκοπούς. Η απεργία αποφασίζεται από 

τη Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία. Για ολιγόωρες στάσεις εργασίας αρκεί απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Την απόφαση της Γ.Σ. για κήρυξη απεργίας οποιασδήποτε μορφής υλοποιεί το 

Δ.Σ., έχοντας μαζί με την απόφαση και την σχετική εξουσιοδότηση για να 

προχωρήσει στις δέουσες ενέργειες. 

Σε περίπτωση αγωνιστικών κινητοποιήσεων και ειδικότερα για τις ανάγκες της 

απεργίας, μπορεί να ορίζεται από την Γ.Σ. ή το Διοικητικό Συμβούλιο, επιτροπή 

αγώνα αντιπροσωπευτική των κλάδων και χώρων εργασίας, οι αρμοδιότητες 

της οποίας θα καθορίζονται από την Γ.Σ. ή το Δ.Σ.  

 

Άρθρο 22ο 

Διαχειριστικό έτος 

Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 

κάθε έτους. Ο Προϋπολογισμός, ο Ισολογισμός και ο Απολογισμός συντάσσονται 

για κάθε ετήσιο χρονικό διάστημα και υποβάλλονται για έγκριση στην πρώτη 

Γ.Σ. κάθε έτους. 
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Άρθρο 23ο 

Σφραγίδα - Σημαία 

α. Η σφραγίδα του Σωματείου είναι στρογγυλή και φέρει στην περιφέρεια του 

κύκλου την επωνυμία του Σωματείου και τον χρόνο σύστασής του. 

β. Η σημαία του Σωματείου έχει τα εθνικά χρώματα και  απεικονίζει την 

επωνυμία του.  

γ. Το Σωματείο γιορτάζει την ημέρα της Εθνικής Αντίστασης και συμμετέχει στις 

γιορταστικές εκδηλώσεις που γίνονται γι’ αυτήν σε όλη την χώρα. Επίσης 

συμμετέχει στον εορτασμό της Πρωτομαγιάς την οποία θεωρεί ημέρα μνήμης 

και αγώνα  της εργατικής τάξης, καθώς και στις εκδηλώσεις για την επέτειο του 

Πολυτεχνείου. 

Άρθρο 24ο 

Τροποποίηση Καταστατικού – Διάλυση του Σωματείου 

 Για την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση του Σωματείου 

συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό Γ.Σ., στην οποία απαιτείται η παρουσία 

τουλάχιστον του ½ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, η δε απόφαση 

λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. Αν κατά την πρώτη 

συνέλευση δεν υπάρξει απαρτία, η νέα συνέλευση δεν μπορεί να συγκληθεί 

νωρίτερα από δέκα πέντε (15) ημέρες  με την ίδια πάντα απαρτία. 

 

Άρθρο 25ο 

Κάθε άλλο θέμα που δεν προβλέπεται ειδικά από το Καταστατικό ρυθμίζεται 

σύμφωνα από τον νόμο και τις αποφάσεις των Γ.Σ., εφόσον αυτές δεν 

αντίκεινται στις διατάξεις του νόμου. 

 

Άρθρο 26ο 

Το Καταστατικό αυτό συντάχθηκε αρχικά από τους ιδρυτές του σωματείου με 

την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΣΑΠ» και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 

22520/67 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Επακολούθησαν 

τροποποιήσεις του Καταστατικού, με τελευταία αυτήν που εγκρίθηκε με  την υπ’ 

αριθ. 579/1983 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δυνάμει της 

οποίας η επωνυμία του Σωματείου καθορίστηκε σε «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΗΣΑΠ» και η έδρα αυτού μεταφέρθηκε στον Πειραιά.  

  Το Σωματείο αποτελεί  ΄΄καθολικό διάδοχο΄΄ των Σωματείων: Ένωση 

Προσωπικού Σιδηροδρόμων Αθηνών - Πειραιώς (ΣΑΠ)  που ιδρύθηκε το 1920 

και της Ένωση Προσωπικού ΕΗΣ  

Το Καταστατικό αυτό όπως τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση 

αποτελείται από 26 άρθρα και θα ισχύσει από την έγκριση και καταχώρησή του 

στα σχετικά βιβλία σωματείων.  

 


