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ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ
Άρθρο 1

Ιδρύεται επαγγελματικό-συνδικαλιστικό σωματείο με την επωνυμία:

ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ
(ΕΔΟΠ/ΔΕΗ)
Έδρα του σωματείου ορίζεται η Αθήνα.
Το σωματείο αντιπροσωπεύει κύρια το Διοικητικό - Οικονομικό προσωπικό, τους
τεχνοδιοικητικούς, τους υγειονομικούς, τους τηλεφωνητές, τους κλητήρες, το
προσωπικό που εργάζεται στην καθαριότητα, στην φύλαξη των εγκαταστάσεων,
ΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ και το εργατικό προσωπικό που απασχολεί
η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) Α.Ε. σε όλη τη χώρα, στις θυγατρικές της
εταιρείες, στο ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ καθώς και κάθε άλλη εταιρεία στην
οποία συμμετέχει η ΔΕΗ Α.Ε., με σύμβαση εργασίας (ΣΟΧ) ή αορίστου διαρκείας (ΣΑΧ).

ΣΚΟΠΟΙ
Σκοποί του Σωματείου είναι:

Άρθρο 2

	Η με συλλογική οργάνωση και δράση, μελέτη, παρακολούθηση, προστασία, κατοχύρωση και προαγωγή των γενικών οικονομικών θεμάτων των μελών της βαθμολογικής και μισθολογικής εξελίξεώς τους, των όρων ασφαλίσεως και συνθηκών εργασίας, καθώς και της βελτιώσεως των όρων και συνθηκών υγιεινής και
ασφάλειας της εργασίας, προστασίας του περιβάλλοντος χώρου κλπ.
2.	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.
3.	Η ανάπτυξη των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των μελών του και η οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων πολιτιστικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου.
4.	Η μορφωτική και πνευματική ανάπτυξη των μελών και η διεύρυνση και προάσπιση
των ελευθεριών των εργαζομένων γενικότερα και η διαφύλαξη των κεκτημένων
δικαιωμάτων αυτών.
5.	Η συνεχής προσπάθεια και πάλη για την υπεράσπιση, διαφύλαξη και ενίσχυση
των συνδικαλιστικών ελευθεριών και την ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος
πάνω στη βάση: Ένας Σύλλογος. Μια Ομοσπονδία. Ένα Εργατικό Κέντρο. Μια Συνομοσπονδία.
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6.	Προώθηση, βελτίωση και διεύρυνση των συμμετοχικών θεσμών σε όλα τα επίπεδα και τα κέντρα λήψης αποφάσεων της ΔΕΗ.
7.	Η συμβολή στη βελτίωση της λειτουργίας της ΔΕΗ για την καλύτερη εξυπηρέτηση
του κοινωνικού συνόλου.
8.	Η με κάθε νόμιμο μέσο προάσπιση των επαγγελματικών και ηθικών συμφερόντων
των μελών.

Άρθρο 3

Το σωματείο επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του:
1. Με κάθε μέσο που κρίνεται αναγκαίο και επωφελέστερο.
2.	Με διοργανώσεις διαλέξεων και διαφόρων άλλων μορφωτικών και ψυχαγωγικών
εκδηλώσεων.
3.	Με την έκδοση εφημερίδας ή περιοδικού ή δελτίου για την ενημέρωση των μελών.
4.	Με την δημιουργία εντευκτηρίου μελών και βιβλιοθήκης.
5.	Με την ίδρυση εσωτερικών σχολών και οργάνωση σεμιναρίων, για την επαγγελματική και συνδικαλιστική επιμόρφωση των μισθωτών της ΔΕΗ.
6.	Με την αλληλεγγύη και συνεργασία με άλλες οργανώσεις, σωματεία και Ομοσπονδίες που υπάρχουν στην Ελλάδα και στο διεθνή χώρο.
7.	Με την συμμετοχή σε ομοιοεπαγγελματικές οργανώσεις της Ελλάδας και Διεθνείς,
σε συνέδρια και γενικά σε κινήσεις και εκδηλώσεις που εξυπηρετούν τους παραπάνω σκοπούς.
8.	Προβαίνει σε κάθε μορφής συνδικαλιστικό αγώνα στα πλαίσια του Συντάγματος
για την υλοποίηση των στόχων και επιδιώξεών του.

ΜΕΛΗ
Άρθρο 4

Μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν όλοι οι μισθωτοί των κατηγοριών σύμφωνα
με το άρθρο 1.
Η εγγραφή των νέων μελών πραγματοποιείται με αίτησή τους προσωπικά μετά
στοιχείων αποδεικτικών της ιδιότητάς τους και μετά από απόφαση του Δ.Σ.
Για κάθε απορριπτική απόφαση πρέπει να υπάρχει πλήρης αιτιολογία και να καταχωρείται
στα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Επίσης παρέχεται το δικαίωμα στον μισθωτό
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να κάνει προσφυγή στην Γεν. Συνέλευση του Συλλόγου η οποία αποφασίζει για την
εγγραφή του.
Τα μέλη του σωματείου χωρίζονται σε ενεργά και επίτιμα.
Επίτιμα μέλη μπορούν να ονομασθούν με απόφαση του Δ.Σ άτομα που πρόσφεραν
σημαντικές υπηρεσίες στο σωματείο και εργάσθηκαν δραστήρια για την προώθηση των
σκοπών του,καθώς επίσης και άτομα που πρόσφεραν σημαντικά στο συνδικαλιστικό
κίνημα της ΔΕΗ.
Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην διοίκηση του σωματείου και
δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 5

Τα ενεργά μέλη καταβάλλουν κάθε μήνα συνδρομή που ανέρχεται σε ΤΕΣΣΕΡΑ (4)
ΕΥΡΩ και αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με απόφαση του Κ.Δ.Σ.
Με απόφαση του Κ.Δ.Σ καταβάλλεται έκτακτη εισφορά σε ειδικές περιπτώσεις και
για έκτακτες ανάγκες του σωματείου (δικαστικοί αγώνες, κοινωνική συμπαράσταση,
εκλογές κ.λ.π)
Στην περίπτωση που κάποιος γίνεται μέλος και θελήσει να διαγραφεί εντός του έτους
που έγινε η εγγραφή υποχρεούται να καταβάλλει τις μηνιαίες συνδρομές μέχρι τέλους
του έτους.
Οικονομικές διαγραφές μελών πραγματοποιούνται την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους
εκτός των συνταξιούχων και των διαγραφών για πειθαρχικά παραπτώματα όπως το
σχετικό άρθρο ορίζει. Τα μέλη του σωματείου δεν μπορούν να είναι μέλη και άλλου
επαγγελματικού σωματείου στο χώρο της ΔΕΗ που έχει ή επιδιώκει τους ίδιους
σκοπούς.

Άρθρο 6

Δικαίωμα να ψηφίζουν και να εκλέγουν έχουν όλα τα ενεργά μέλη του σωματείου όπως
ο νόμος ορίζει αφού έχουν καταβάλλει την συνδρομή τους μέχρι τη μέρα διεξαγωγής
της ψηφοφορίας.
Από τα ενεργά μέλη μπορεί να εκλεγούν εκείνα μόνο που έχουν την ιδιότητα του
μέλους πριν από κάθε εκλογή.
Στοιχεία αιτήσεως εγγραφής είναι:
1. Όνομα και επώνυμο.
2. Στοιχεία ταυτότητας
3. Ειδικότητα - κατηγορία
4. Αριθμός Μητρώου ΔΕΗ και μισθολογική ομάδα.
5. Κάθε πρόσθετο στοιχείο που θα ζητηθεί από το ΔΣ
Όλα τα μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις.
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Η είσπραξη της συνδρομής γίνεται με την παρακράτηση από τις αποδοχές των μελών
δια μέσου των οικονομικών υπηρεσιών της ΔΕΗ.
Η ιδιότητα του μέλους ούτε μεταβιβάζεται ούτε είναι δυνατόν να εκφραστεί
δι΄αντιπροσώπου. Κάθε μέλος δικαιούται της συμπαράστασης του σωματείου ενώπιον
της εργοδοσίας και των αρμοδίων αρχών για θέματα που το αφορούν προσωπικά και
σχετίζονται με τους σκοπούς του σωματείου.
Δικαίωμα των μελών και των παρατάξεων που δρουν στο συνδικαλιστικό κίνημα
είναι η ενυπόγραφη αρθρογραφία στην εφημερίδα του σωματείου και υποχρέωση της
συντακτικής επιτροπής η δημοσίευση των υπόψη άρθρων με τον όρο της νηφάλιας
αντιπαράθεσης.
Τα μέλη μπορούν να αποχωρούν από το σωματείο ύστερα από έγγραφη
γνωστοποίηση.
Μέλος που αποχώρησε δεν έχει κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας του σωματείου.
Ευθύνεται δε για κάθε υποχρέωση που ανέλαβε έναντι του σωματείου κατά το χρόνο
που ήταν μέλος του.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΜΕΛΩΝ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 7
1.	Τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών - περιλαμβανομένων των μελών του Δ.Σ. ασκεί το Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ.) του σωματείου, την δε πειθαρχική δίωξη
ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο διά του Προέδρου του.
2. Πειθαρχικά παραπτώματα μπορούν να θεωρηθούν και τα ακόλουθα:
α) Κάθε παραβίαση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού, των αποφάσεων
της Γενικής Συνελεύσεως και του Δ.Σ. του σωματείου.
β) Πράξεις που αντιστρατεύονται τα συμφέροντα και τους σκοπούς του σωματείου.
γ) Άρνηση εκτελέσεως και γενικά μη συμμόρφωση με τις αποφάσεις των οργάνων του σωματείου.
δ) Η συμμετοχή σε άλλο επαγγελματικό σωματείο στο χώρο της ΔΕΗ.
3. Οι πειθαρχικές ποινές που μπορούν να επιβληθούν είναι:
α) Επίπληξη.
β) Προσωρινή διαγραφή από το σωματείο μέχρι έξι (6) μήνες.
γ) Προσωρινή έκπτωση από το αξίωμά του αν πρόκειται για μέλος των οργάνων
του σωματείου.
δ) Οριστική αποβολή και διαγραφή από μέλους του σωματείου.
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4.	Οι ποινές επιβάλλονται ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος που διέπραξε
το μέλος, αφού ληφθούν υπόψη οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες έγινε αυτό. Η
υποτροπή αποτελεί ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωση.
5.	Ποινή δεν μπορεί να επιβληθεί χωρίς προηγούμενη κλήση σε προφορική ή γραπτή
απολογία. Η μη εμφάνιση του κληθέντος ή η μη υποβολή της απολογίας του μέσα
στην εύλογη προθεσμία που του έχει ταχθεί δεν εμποδίζει την πρόοδο της πειθαρχικής διαδικασίας.
6.	Το Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ.) αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και δύο (2)
αναπληρωματικά που εκλέγονται ταυτόχρονα με τα μέλη του Δ.Σ. Όλες οι διατάξεις για την εκλογή του Δ.Σ. εφαρμόζονται και για την εκλογή αυτών.
7.	Εντός ενός (1) μηνός από την εκλογή τους τα τακτικά μέλη συνέρχονται με τη
φροντίδα πλειοψηφίσαντος μέλους ή του Δ.Σ. και συγκροτούνται σε σώμα,
εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.
8.	Η παραπομπή πειθαρχικών υποθέσεων στο Π.Σ. γίνεται από το Δ.Σ. είτε αυτεπάγγελτα, είτε ύστερα από αναφορά μέλους του Σωματείου, που το Δ.Σ. αφού την
εξετάσει προκαταρκτικά, αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία να την παραπέμψει ή
όχι.
9.	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.
10.	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 και να παρευρεθεί στη συζήτηση της υποθέσεώς 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.
11.	Οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις που γίνονται για την διενέργεια συγκεκριμένου πειθαρχικού ελέγχου, απευθύνονται από τον Πρόεδρο προς όλα τα μέλη,
τακτικά και αναπληρωματικά. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, το τριμελές συμβούλιο εξετάζει τυχόν αίτηση εξαιρέσεως, μετά δε την απόφαση πάνω σ’αυτήν,
οριστικοποιείται η τριμελής 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.
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12.	Το Π.Σ. αφού εκλέξει μεταξύ των τριών τακτικών μελών τον Πρόεδρο και τον
Γραμματέα του, συνεδριάζει και επιλαμβάνεται των ανακρίσεων μετά από παραπομπή των περιπτώσεων στο Π.Σ., απαραίτητη δε προϋπόθεση είναι οι σχετικές
αποφάσεις να παίρνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία.
13.	Κατά της αποφάσεως του Π.Σ. με την οποία επιβλήθηκε οποιαδήποτε ποινή, μπορεί το μέλος να προσφύγει στη Γ.Σ. που επικυρώνει ή ανακαλεί την απόφαση.
	Κατά της αποφάσεως της Γ.Σ. περί αποβολής, μπορεί το μέλος που αποβάλλεται
να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε δύο μήνες από την ημέρα που του
κοινοποιήθηκε εγγράφως η απόφαση αυτή.
14.	Το Π.Σ. κρατάει πρακτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών στο οποίο γράφονται με κάθε
λεπτομέρεια όλα τα συνθέτοντα την υπόθεση περιστατικά.
15.	Στις συνεδριάσεις του Π.Σ. συμμετέχουν πάντοτε τρία μέλη, έτσι, όταν εμποδίζεται
ένα μέλος του, καλείται υποχρεωτικά το αναπληρωματικό.
16.	Στην περίπτωση που ελέγχεται μέλος του Π.Σ. αυτό δεν μετέχει των συνεδριάσεων.
17.	Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος για το Π.Σ. όποιος έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά από το
σωματείο με οποιαδήποτε ποινή. Το παραπάνω αποτελεί προϋπόθεση που πρέπει
να ελέγξει η Ε.Ε. κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων.

ΠΟΡΟΙ
Άρθρο 8

Οι δωρεές και οι κάθε είδους επιχορηγήσεις πρέπει να γίνονται πάντοτε επώνυμα.
Πόροι του σωματείου είναι:
1. Το δικαίωμα εγγραφής.
2. Η τακτική μηνιαία συνδρομή.
3.	Κάθε οικονομική ενίσχυση από τον Οργανισμό Διαχειρίσεως Ειδικών Πόρων Εργασιακών Σωματείων (ΟΔΕΠΕΣ) σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών νόμων
και για όσο χρονικό διάστημα ο Οργανισμός αυτός υπάρχει.
4.	Εισφορές, συνδρομές και δωρεές πάντοτε επώνυμες. Απαγορεύεται η λήψη οικονομικής ενισχύσεως από τη ΔΕΗ, εκτός εάν αυτή αφορά την επίτευξη των κοινωνικών σκοπών του Σωματείου ή από άλλες οργανώσεις εργοδοτών, ως και από
πολιτικούς οργανισμούς και πολιτικές οργανώσεις.
5. Έκτακτες εισφορές των μελών μετά από απόφαση του Δ.Σ.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 9
1.	Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση του προϋπολογισμού που εγκρίθηκε από
τη Γ.Σ. και εγκρίνει όλες τις δαπάνες του σωματείου.
2.	Η προμήθεια εξοπλισμού που έχει ανάγκη το σωματείο γίνεται μετά από έγκριση
του Δ.Σ.
3.	Για την αγορά ή πώληση ακινήτου αξίας πάνω από το ένα δέκατο (1/10) του προϋπολογισμού, χρειάζεται έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως.
4.	Τα έξοδα λειτουργίας των Τοπικών Ενώσεων, ως και τα έξοδα μετακινήσεων των
μελών του σωματείου με εντολή του έξω από την έδρα του, περιλαμβάνονται στον
προϋπολογισμό.
5.	Η περιουσία του σωματείου σε καμιά περίπτωση δεν χρησιμοποιείται σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.
6.	Το διαχειριστικό έτος λήγει την ημέρα που το απερχόμενο Δ.Σ. παραδίδει στο νέο
Διοικητικό Συμβούλιο. Ο προϋπολογισμός είναι ετήσιος και ισχύει από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.
7.	Ο διαχειριστικός και διοικητικός εν γένει έλεγχος ασκείται απεριόριστα από την
Εξελεγκτική Επιτροπή (ΕΞ.ΕΠ.).
8. Για την ΕΞ.ΕΠ. εκλέγονται (3) τρία τακτικά μέλη και (3) τρία αναπληρωματικά.
	Ο πλειοψηφών από τον πλειοψηφίσαντα συνδυασμό συγκαλεί τα μέλη σε σώμα
και εκλέγει Πρόεδρο,Αντιπρόεδρο και Γραμματέα.Τηρεί ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικών και συνεδριάσεών της, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις και οι πράξεις
της.
9.	Η ΕΞ.ΕΠ. δικαιούται να λαμβάνει γνώση οιουδήποτε εγγράφου ή άλλου στοιχείου.
Το Δ.Σ. διευκολύνει σε κάθε περίπτωση την ΕΞ.ΕΠ. στο έργο της, θέτοντας στην
διάθεσή της οποτεδήποτε όλα τα βιβλία και έγγραφα του Σωματείου καθώς και το
περιεχόμενο του Ταμείου.
10.	Όλες οι διατάξεις για την εκλογή του Δ.Σ. εφαρμόζονται και για την εκλογή αυτής.
Μεταξύ των μελών της ΕΞ.ΕΠ. και με μυστική ψηφοφορία εκλέγεται ο Πρόεδρος
και ο Γραμματέας αυτής εντός δέκα (10) ημερών από της εκλογής με φροντίδα του
πλειοψηφίσαντος συμβούλου.
11.	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 Σωματείου, όσον
8
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αφορά τα πραγματοποιηθέντα έσοδα, τις πηγές αυτών και τις πραγματοποιηθείσες
δαπάνες, 3) να 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 ΕΞ.ΕΠ. δικαιούται να ζητήσει από το Δ.Σ. να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. για να λογοδοτήσει.
12.	Το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τότε τη Γ.Σ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από
την ημέρα που έλαβε την αίτηση της ΕΞ.ΕΠ., σε αντίθετη δε περίπτωση η ΕΞ.ΕΠ.
δύναται να συγκαλέσει αυτή τη Γ.Σ. με πρόσκληση των μελών στην οποία θα αναγράφεται και η αιτία.
13.	Το Δ.Σ. διευκολύνει σε κάθε περίπτωση την ΕΞ.ΕΠ. στο έργο της, θέτοντας στη
διάθεσή της οποτεδήποτε όλα τα βιβλία και έγγραφα του Σωματείου καθώς και το
περιεχόμενο του Ταμείου.
14.	Η ΕΞ.ΕΠ. ευρίσκεται σε απαρτία παρόντων όλων των μελών της. Συνεδριάζει τακτικά μεν μια φορά το τρίμηνο, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
της, έκτακτα δε όποτε ο Πρόεδρος ή δύο μέλη της το κρίνει αναγκαίο.
	Σε περίπτωση παραιτήσεων, κωλύματος ή απουσίας μέλους της ΕΞ.ΕΠ. ο Πρόεδρος αυτής καλεί τον αμέσως αναπληρωματικό.

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 10
1.	Τα Συλλογικά Όργανα Διοίκησης και Ελέγχου του Σωματείου είναι τα εξής:
α) Γενική Συνέλευση
β) Γενικό Διοικητικό Συμβούλιο
γ) Διοικητικό Συμβούλιο
δ) Εκτελεστική Επιτροπή
ε) Εξελεγκτική Επιτροπή
στ) Πειθαρχικό Συμβούλιο
ζ) Εφορευτική Επιτροπή
η) Διοικητικά Συμβούλια των Τοπικών Ενώσεων
2.	Η θητεία όλων των συλλογικών οργάνων και της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής λήγει μαζί με τη θητεία του Δ.Σ. Όταν γίνονται αρχαιρεσίες για το Δ.Σ., γίνονται
υποχρεωτικά και εκλογές για τα υπόλοιπα συλλογικά όργανα.
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Άρθρο 11
Το Σωματείο διοικείται από 23μελές Δ.Σ. που εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία των
μελών για τρία (3) χρόνια.
Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού
και προέρχονται πάντοτε κατά σειρά επιτυχίας. Η διάρθρωση της ΔΕΗ, οι λειτουργικές
ανάγκες της Ένωσης και οι οργανωτικοί στόχοι της, προσδιορίζουν την ανάγκη γεωγραφικής κατανομής των εδρών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα προερχόμενα από υπηρεσιακές μονάδες της Αττικής.Τακτικά μέλη του Δ.Σ., δεν μπορούν να
ξεπερνούν τα δεκατέσσερα (14) μέλη και της Περιφέρειας τα εννέα (9), εκτός αν αποφασισθεί ελεύθερη εκλογή αριθμού ή του συνόλου των εδρών, αδιάφορα από υπηρεσιακή μονάδα που υπηρετούν τα μέλη από τη γενική συνέλευση με εισήγηση του Δ.Σ.
Εκτός από τα τακτικά μέλη εκλέγονται και εικοσιτρία (23) αναπληρωματικά με το ίδιο
σύστημα όπως παραπάνω.
Τα Εκτελεστικά Όργανα του Σωματείου είναι:
1. Πρόεδρος
2. Αντιπρόεδρος Α’
3. Αντιπρόεδρος Β’
4. Αντιπρόεδρος Γ’
5. Γενικός Γραμματέας
6. Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Α’
7. Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Β’
8. Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Γ’
9. Ταμίας
10. Αναπληρωτής Ταμίας
11. Έφορος

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 12
1.	Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο Όργανο του σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που προβλέπει ο νόμος ή το καταστατικό. Ιδιαίτερα ελέγχει και
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εγκρίνει, ή όχι, τον απολογισμό της Οικονομικής Διαχειρίσεως κάθε χρήσεως,
αποφασίζει για τη λογοδοσία της Διοικήσεως, ελέγχει και παύει τα όργανά της για
σπουδαίους λόγους και μάλιστα για βαριά παράβαση των καθηκόντων ή για ανικανότητα προς τακτική διαχείριση.
	Επίσης αποφασίζει για το πρόγραμμα δράσεως του σωματείου. Εγκρίνει τις διαγραφές των μελών και αποφασίζει για τις προσφυγές για διαγραφές των μελών.
2.	Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην Αθήνα όπου είναι η έδρα του σωματείου σε
τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις.

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Άρθρο 13
1.	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 σχηματιστεί 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 ¼ του αριθμού των μελών
που προαναφέρθηκε. Εάν 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 σε 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.
2.	Η απαρτία κάθε Γ.Σ. ελέγχεται από το Γενικό Έφορο, από το βιβλίο παρουσίας στο
οποίο υπογράφουν τα μέλη όταν εισέρχονται. Μετά το τέλος των εργασιών της Γ.Σ.
το βιβλίο παρουσίας υπογράφεται από το προεδρείο της Γ.Σ.

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Άρθρο 14
Τα τακτικά μέλη του Σωματείου συνέρχονται σε τακτικές ή έκτακτες και τοπικές Γενικές Συνελεύσεις.
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Η τακτική Γ.Σ. των μελών συγκαλείται απαραίτητα από το Δ.Σ. μια φορά το χρόνο και
εντός του πρώτου πενταμήνου αυτού. Σ’αυτή θέτονται σε κρίση και έλεγχο των μελών:
1.	Ο απολογισμός του Δ.Σ. για την περίοδο που έληξε καθώς και ο 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 έξι (6) τουλάχιστον ημέρες προ της Γ.Σ.
	Η πρόσκληση των μελών του Σωματείου για την τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. γίνεται
υποχρεωτικά με έκδοση ειδικής ανακοίνωσης όπου αναγράφεται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.
Οι Γ.Σ. συγκαλούνται από το Δ.Σ. με πρόσκληση είκοσι (20) ημέρες προ της Συνελεύσεως προκειμένου για τακτική και δέκα (10) ημέρες προκειμένου για έκτακτη
Γ.Σ.
Για κατεπείγουσες περιπτώσεις οι προθεσμίες αυτές μπορούν να συντομευθούν.
Έκτακτη Γ.Σ. των μελών συγκαλείται κάθε φορά που το κρίνει σκόπιμο το Δ.Σ. το
Γενικό Συμβούλιο ή το ζητά το 1/20 των τακτικών μελών.
	Το Δ.Σ. οφείλει να συγκαλέσει την έκτακτη Γ.Σ. μέσα σε δέκα (10) μέρες 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 Αθηνών, το οποίο καθορίζει και τα του προεδρείου της Συνελεύσεως.
Για τις έκτακτες Γ.Σ. και την απαρτία ισχύει ότι και για τις τακτικές.

Άρθρο 15

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν όλα τα τακτικά μέλη
του Συλλόγου τα οποία είναι ταμειακώς τακτοποιημένα.
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Άρθρο 16
Τοπική Συνέλευση των μελών των Τοπικών Ενώσεων συγκαλείται στις έδρες των Τοπικών Ενώσεων μια φορά το χρόνο τακτικά πριν το Γενικό Διοικητικό Συμβούλιο και
έκτακτα όποτε το προεδρείο της Τ.Ε. αποφασίσει ή όπως ορίζει το παρόν καταστατικό
και υποχρεωτικά στην Γεν. Συνέλευση παρευρίσκεται μέλος του Κ.Δ.Σ
Για τις Τοπικές Συνελεύσεις και την απαρτία ισχύει ότι και στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις.

Άρθρο 17

Την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ο
οποίος προεδρεύει μέχρι να εκλεγεί τριμελές προεδρείο από μη μέλη του Δ.Σ.
Το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται με ανάταση του χεριού και αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο (2) γραμματείς.
Το ίδιο προεδρείο είναι υπεύθυνο για τις ψηφοφορίες της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 18

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.
Όλες οι αποφάσεις πάνω στα θέματα ημερήσιας διάταξης λαμβάνοντας κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών όπως ο Νόμος ορίζει.
Είναι άκυρη η απόφαση που λήφθηκε με μυστική ψηφοφορία παρουσία ατόμων τα
οποία δεν είναι μέλη του Συλλόγου.

Άρθρο 19

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 Γενικής Συνέλευσης.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ
Άρθρο 20
Μέσα σε δέκα ( 10 ) μέρες από την υπογραφή του πρακτικού εκλογής από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και την εκλογή του νέου Δ.Σ. συγκαλείται αυτό από τον
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πλειοψηφίσαντα σύμβουλο του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού και συγκροτείται σε διοικητικό όργανο κατόπιν εκλογής διά μυστικής ψηφοφορίας του:
Προέδρου
Αντιπροέδρου Α’
Αντιπροέδρου Β’
Αντιπροέδρου Γ’
Γενικού Γραμματέα
Αναπληρωτή Γραμματέα Α’
Αναπληρωτή Γραμματέα Β’
Αναπληρωτή Γραμματέα Γ’
Ταμία
Αναπληρωτή Ταμία
Έφορου
Εάν μετά την προθεσμία αυτή ο πρώτος πλειοψηφίσας δεν συγκαλέσει τους συμβούλους συγκαλεί αυτούς ο κάθε επόμενος τηρηθέντος το δεκαήμερο.
Για την πρώτη ή δεύτερη συνεδρίαση συγκρότησης σε σώμα απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ δηλαδή δώδεκα (12) εκλεγμένα μέλη.
Για την εκλογή του Προέδρου απαιτείται πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ δηλ.(12) ψήφοι ενώ για τα άλλα αξιώματα απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
Το Τοπικό Συμβούλιο της Τοπικής Ένωσης συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή Προέδρου, Γεν. Γραμματέα και Ταμία.
Στην πρώτη συνεδρίασή του προεδρεύει το πλειοψηφίσαν μέλος της.

Άρθρο 21
Μέχρι την εκλογή νέου Δ.Σ. και μέχρι να αναλάβει τούτο τα καθήκοντά του, το παλαιό
Δ.Σ. εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις επείγουσες υποθέσεις του Σωματείου. Το ίδιο
ισχύει και για τα Δ.Σ. των Τοπικών Ενώσεων.

Άρθρο 22
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.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 23

Τα μέλη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου συνεδριάζουν τακτικά κάθε τρεις (3)
μήνες μετά από πρόσκληση του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα, έκτακτα δε όσες
φορές το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας ή το ζητήσουν τουλάχιστον οκτώ (8) σύμβουλοι με έγγραφη αίτησή τους στην οποία θα αναγράφονται οι
λόγοι και τα θέματα που θα συζητηθούν.
Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) ημέρες αφού λάβει την αίτηση να
συγκαλέσει το Δ.Σ ή οι επόμενοι κατά σειρά Αντιπρόεδροι τηρουμένου του δεκαημέρου.
Το Κ.Δ.Σ. θεωρείται σε απαρτία εάν παρευρίσκονται τα μισά και ένα μέλη του, περιλαμβανομένου του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου Α’ και του Γεν. Γραμματέα ή του
Αναπληρωτή Γραμματέα Α’ 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 τρεις συνεδριάσεις συνέχεια χωρίς να δώσουν εξηγήσεις για την
απουσία τους γραπτώς και πριν τις συνεδριάσεις, εκπίπτουν από το αξίωμά τους και
αντικαθίστανται από τους αντίστοιχους αναπληρωματικούς με απόφαση του Κ.Δ.Σ. Η
απόφαση αυτή μπορεί να προσβληθεί στην πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση. Ανεξάρτητα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν προσβάλλεται το κύρος των
αποφάσεων που έχει πάρει το Κ.Δ.Σ. στο διάστημα αυτό.
Επίσης χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα του μέλους της Διοικήσεως του Σωματείου:
όποιος καταδικάστηκε αμετάκλητα για ανθρωποκτονία, ληστεία, κλοπή, δωροδοκία,
παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβιασμό, συκοφαντική δυσφήμηση,
εκτός αν τύχει αποκατάστασης.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 24
1.	Στο μεταξύ δυο συνεδριάσεων του Δ.Σ. διάστημα το σωματείο διοικείται από την
Εκτελεστική Επιτροπή ( Ε.Ε.), που αποτελείται από τα 11 μέλη όπως αυτά εκλέγονται στα διάφορα αξιώματα με μυστική ψηφοφορία, όπως προβλέπεται στο σχετικό άρθρο. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μετά από πρόσκληση
του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, έκτακτα δε όσες φορές το κρίνει απαραίτητο ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας ή το ζητήσουν πέντε (5) μέλη της, με
έγγραφη αίτησή τους στην οποία θα αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν.
2.	Η απαρτία ορίζεται σε επτά (7) μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των
παρόντων.
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ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Άρθρο 25

Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας εκπροσωπούν το Σωματείο ενώπιον κάθε άλλης Διοικητικής και Δικαστικής Αρχής και σε όλες τις σχέσεις και τις δραστηριότητες
με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Ο Πρόεδρος προεδρεύει στο Δ.Σ. και στην Εκτελεστική Επιτροπή. Τα συγκαλεί, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων σε συνεργασία με τον Γεν. Γραμματέα
και ενημερώνει το σώμα στα θέματα ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος συνυπογράφει με τον Γεν. Γραμματέα τα πρακτικά και όλη την αλληλογραφία και τα λοιπά έγγραφα του Σωματείου. Συνυπογράφει μαζί με τον Γεν. Γραμματέα
και τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών δαπανών, τις αποδείξεις είσπραξης, τα γραμμάτια είσπραξης στο ταμείο της ΔΕΗ περί εισφορών των μελών που εισπράττονται
διαμέσου αυτής και όλα τα παραστατικά έγγραφα των χρημάτων, συναλλαγματικές,
επιταγές κλπ.
Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέσει στον αναπληρωτή του την άσκηση μέρους από τα
καθήκοντά του.
Ο Γενικός Γραμματέας κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Εκτελεστικής Επιτροπής, κρατάει το Μητρώο των μελών, το αρχείο και φυλάσσει τη σφραγίδα του Σωματείου.

Άρθρο 26

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος από κοινού με τον Α΄ Αναπληρωτή Γραμματέα είναι υπεύθυνοι
για τη δράση και οργάνωση του Σωματείου, είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία των
αντίστοιχων επιτροπών δουλειάς, συντάσσουν το πρόγραμμα δράσης του Σωματείου,
παρακολουθούν την εξέλιξη των προβλημάτων του προσωπικού και μετά από μελέτη
με τις επιτροπές δουλειάς εισηγούνται λύσεις στα αρμόδια όργανα.
Επιμελούνται της οργάνωσης των Περιφερειακών Συσκέψεων και γενικά ασχολούνται με κάθε θέμα που αφορά τα προβλήματα του προσωπικού και την οργάνωση του
Σωματείου.

Άρθρο 27

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος από κοινού με τον Β΄ Αναπληρωτή Γραμματέα είναι υπεύθυνοι
για την επιμόρφωση, τον τύπο, τις εκδόσεις και τα πολιτιστικά θέματα, συντονίζουν
τη λειτουργία των αντίστοιχων επιτροπών δουλειάς, έχουν τη γενική επίβλεψη
των εκδόσεων του Σωματείου, την οργάνωση και πραγματοποίηση πολιτιστικών
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εκδηλώσεων ύστερα από έγκριση του Εκτελεστικού και Διοικητικού Συμβουλίου και
γενικά κάθε θέματος που ανάγεται στις αρμοδιότητες που έχουν.

Άρθρο 28

Ο Γεν. Γραμματέας πέρα από τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται σε άλλα άρθρα,
επιμελείται από κοινού με το Γ΄Αναπλ. Γεν. Γραμματέα τη λειτουργία της Γραμματείας,
τηρεί τα υποχρεωτικά από το νόμο βιβλία και όσα άλλα τυχόν απαιτούνται για τις ανάγκες
του Συλλόγου, συντάσσει τη σχετική αλληλογραφία, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο
τα έγγραφα του Συλλόγου, κρατάει τη σφραγίδα του Συλλόγου και συνεργάζεται
με τον Έφορο Τάξης και Υλικού για την ασφάλεια των αρχείων της. Ο Γ΄Αναπλ. Γεν.
Γραμματέας εκτός απότα παραπάνω τηρεί όλα τα μητρώα του Συλλόγου.
Ο Γ΄ Αντιπρόεδρος επιμελείται κύρια σε συνεργασία με τον Νομικό Σύμβουλο τα
νομικά προβλήματα του Σωματείου.

Άρθρο 29

Ο Ταμίας έχει την κεντρική επιμέλεια της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου.
Μελετάει και συντάσσει εισηγήσεις για τον τρόπο αντιμετώπισης των οικονομικών
προβλημάτων του Σωματείου και επίσης είναι ο κύριος υπεύθυνος για την υλοποίηση
των οικονομικών πλάνων του Σωματείου. Το Δ.Σ. ή η Εκτελεστική Επιτροπή μετά από
εισήγηση του Ταμία μπορεί με απόφαση να αναθέτει συγκεκριμένες αρμοδιότητες στον
Αναπληρωτή Ταμία.

Άρθρο 30

Ο Έφορος του Σωματείου είναι υπεύθυνος για την καλή διατήρηση της περιουσίας του
Σωματείου και επιμελείται της καλής διαχείρισης του αναλώσιμου υλικού. Συνεργάζεται
με τους Ταμίες στα θέματα περιουσίας του Σωματείου και με τον Πρόεδρο και τον Γεν.
Γραμματέα για θέματα της αρμοδιότητάς του.

Άρθρο 31

Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής με απόφαση του Δ.Σ. ανατίθενται ειδικά
καθήκοντα τα οποία δεν προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 32

Τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα σε περίπτωση κωλύματος τους αναπληρώνουν
κατά την αντίστοιχη τάξη οι Αντιπρόεδροι ή οι Αναπληρωτές Γενικοί Γραμματείς.
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ΕΚΠΤΩΣΗ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Άρθρο 33
1.	Μέλος του Δ.Σ. ή της Ε.Ε που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχόμενες
συνεδριάσεις των συμβουλίων αυτών χάνει την ιδιότητά του αυτή.
2.	Σε περίπτωση ασθένειας, ή περίπτωση υπηρεσιακού εμποδίου από ανώτερη βία
η προοπτική διάρκειάς της είναι πάνω από τρείς συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις,
αναπληρώνονται προσωρινά τα μέλη του Δ.Σ από τα κατά σειρά αναπληρωματικά, του αντίστοιχου ψηφοδελτίου και επανέρχονται στη θέση τους όταν λήγει το
εμπόδιο. Η αναπλήρωση αυτή ύστερα από έγγραφο του ενδιαφερομένου μέλους
του Δ.Σ γίνεται πάντοτε με αιτιολογημένη απόφαση του Κ.Δ.Σ και καταχωρείται
στο βιβλίο πρακτικών του Κ.Δ.Σ.
3.	Μέλος του Κ.Δ.Σ. που μετακινηθεί υπηρεσιακά σε άλλη Δ/νση και εκτός εκλογικής
περιφέρειας που εκλέχθηκε ανεξάρτητα του χρονικού διαστήματος, εξακολουθεί
να διατηρεί την ιδιότητά του ως μέλος του Κ.Δ.Σ.
4.	Στην περίπτωση που το μέλος του Δ.Σ. χάσει την ιδιότητά του για οποιονδήποτε
λόγο, καλείται υποχρεωτικά στη θέση του από το Δ.Σ. ο πρώτος αναπληρωματικός
από το Κέντρο ή από την Περιφέρεια αναλόγως αν το μέλος που έχασε την ιδιότητά του προέρχεται από το Κέντρο ή από Περιφέρεια.
5.	Εάν το αντικαθιστάμενο μέλος είχε κάποιο αξίωμα στο Δ.Σ., μετά την είσοδο του
αναπληρωματικού γίνεται ψηφοφορία για ενδεχόμενη ανακατανομή των αξιωμάτων κατά το άρθρο 20.
6.	Αν συμβούν διαδοχικές αναπληρώσεις και εξαντληθούν όλοι οι αναπληρωματικοί,
το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο μέσα σε δυο μήνες από την ημέρα που θα εμφανισθεί
η πρώτη κενή θέση μέλους του Κέντρου να προκηρύξει αρχαιρεσίες για την
συμπλήρωση του Δ.Σ. Αν δημιουργηθούν κατά τον ίδιο τρόπο κενές θέσεις
συμβούλων προερχομένων από Περιφέρεια, τότε γίνεται συμπληρωματική
εκλογή, εντός δύο μηνών για τακτικούς και αναπληρωματικούς εκπροσώπους
της Περιφέρειας αυτής. Αν δημιουργηθούν κενές θέσεις στο τελευταίο τρίμηνο
της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι υποχρεωτική η διεξαγωγή
αρχαιρεσιών, εφ’ όσον τα υπόλοιπα μέλη αρκούν για τη συγκρότηση απαρτίας.
7.	Αν δεν συγκροτείται απαρτία, τότε οπωσδήποτε διεξάγονται γενικές αρχαιρεσίες.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει υποχρέωση να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο
με έξοδα του σωματείου και να προκαλέσει το διορισμό προσωρινής Διοικήσεως για την διενέργεια γενικών αρχαιρεσιών, εκδίδοντας υποχρεωτικά και σχετική
ανακοίνωση προς τα μέλη.
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ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 34

Το Γενικό Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με απόφαση του Δ.Σ., σε χρόνο που κρίνει
το Διοικητικό Συμβούλιο.
Το Δ.Σ. ορίζει και τον τόπο διεξαγωγής.
Το Γενικό Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα μέλη του Δ.Σ., τους Προέδρους
και Γεν. Γραμματείς των Τοπικών Ενώσεων και τους συνέδρους στο Δευτεροβάθμιο
όργανο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ.
Για την απαρτία απαιτείται το ήμισυ συν ένα του αριθμού των Τοπικών Ενώσεων.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
Άρθρο 35
1.	Στις πρωτεύουσες των Νομών της χώρας όπου υπάρχουν έδρες περιοχών της
ΔΕΗ ή όπου αλλού κρίνεται σκόπιμο, μπορούν να συσταθούν από το Διοικητικό
Συμβούλιο ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (Τ.Ε.) των μελών της.
2.	Μέλη των Τ.Ε. είναι τα μέλη της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ που ορίζει η απόφαση του Δ.Σ και αποτελούν την τοπική Οργάνωση της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ. Στις πρωτεύουσες που υπάρχουν
έδρες Περιφερειακών Διευθύνσεων και περισσότερες από μία έδρες των περιοχών, το Δ.Σ κατά την κρίση του μπορεί να συστήσει μία ή περισσότερες Τοπικές
Ενώσεις.
3.	Οι Τοπικές Ενώσεις εκλέγουν Τοπικό Συμβούλιο (Τ.Σ.) που αποτελείται από τον
Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και δύο Συμβούλους. Τα μέλη του Τ.Σ.
έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών του Δ.Σ και θεωρούνται μέλη
της Διοικήσεως του Σωματείου. Εκλέγονται επίσης και τρία (3) αναπληρωματικά
μέλη, τα οποία έχουν όλες τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που προβλέπονται
από το καταστατικό και εκλέγονται για τρία χρόνια.
4.	Τα Τ.Σ. εκπροσωπούν την ΕΔΟΠ/ΔΕΗ όπως ακριβώς το Δ.Σ. στις Δημόσιες και
Δικαστικές Αρχές,στα Όργανα της Επιχειρήσεως για τοπικά θέματα καθώς και στο
Εργατικό Κέντρο της Περιοχής.
5.	Τα μέλη των Τ.Ε. εκλέγουν αντιπροσώπους για το Τοπικό Εργατικό Κέντρο.
6.	Κάθε Τ.E. έχει υποχρέωση να υποβάλει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό δαπανών μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε χρόνο.
	Το σύνολο των δαπανών του προϋπολογισμού κάθε Τ.Ε. περιλαμβάνεται στο Γενικό
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προϋπολογισμό της ΕΔΟΠ και μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί με αιτιολογημένη
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ.
7.	Βασική υποχρέωση των μελών και των Τ.Ε. είναι η συμμόρφωση προς τις αποφάσεις των Διοικητικών Οργάνων της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ. Στην αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος Καταστατικού.
8.	Για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. των Τ.Ε. προκηρύσσονται εκλογές ταυτόχρονα με τις
γενικές εκλογές του Συλλόγου. Συγκαλείται τοπική Συνέλευση των μελών με
έγκαιρη πρόσκληση. Η Τοπική Εφορευτική Επιτροπή (Τ.Ε.Ε.), αποτελείται από τρία
(3) μέλη.
	Το ένα από τα μέλη της, ο Πρόεδρος είναι δικαστικός αντιπρόσωπος και τα άλλα
δύο εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τη Συνέλευση. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης του δικαστικού αντιπροσώπου με ευθύνη του, τις εκλογές
διεξαγάγουν τα υπόλοιπα μέλη της Τ.Ε.Ε.
	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 του Δ.Σ. της Τ.Ε.
	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 της για το Δ.Σ., την Ε.Ε., το Π.Σ., τα υπερκείμενα όργανα. Ανακηρύσσει και το Δ.Σ. της Τ.Ε.
	Συντάσσει και πρακτικό το οποίο αποστέλλει με συστημένη επιστολή στον Πρόεδρο
της Κεντρ. Εφορ. Επιτροπής.

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 36
1.	Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία την Εφορευτική Επιτροπή από τέσσερα (4) τακτικά μέλη και τέσσερα (4) αναπληρωματικά για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και των καθολικών ψηφοφοριών κατά την διάρκεια της
θητείας της. Η θητεία της Εφορ. Επιτροπής διαρκεί μέχρι τις επόμενες αρχαιρεσίες
του συλλόγου.
	Υποψηφιότητες υποβάλλονται στο Προεδρείο της Γ.Σ. το οποίο ανακηρύσσει τους
υποψηφίους. Αν δεν υπάρξουν αυθόρμητες υποψηφιότητες, μπορούν να υποδειχθούν από μέλη και αν οι υποδειχθέντες αποδέχονται την υποψηφιότητά τους,
περιλαμβάνονται στο ψηφοδέλτιο.
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2.	Δεν μπορεί να είναι μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής, μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου, των Διοικήσεων των Τοπικών Ενώσεων, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ή αντιπρόσωπος σε οποιοδήποτε Όργανο της
Ένωσης.
	Δεν μπορούν επίσης να είναι υποψήφιοι για την Εφορευτική Επιτροπή οι υποψήφιοι
για τα προαναφερθέντα αξιώματα.
3.	Η Εφορευτική Επιτροπή έχει την ευθύνη των αρχαιρεσιών ή οποιονδήποτε καθολικών ψηφοφοριών. Ιδιαίτερα φροντίζει να φθάσει έγκαιρα στον προορισμό του
το εκλογικό υλικό και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ομαλή και σύμφωνα
με τους νόμους και το καταστατικό διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Φροντίζει επίσης
για τη διασφάλιση της μυστικότητας της ψηφοφορίας και της ελευθέρας ασκήσεως
του εκλογικού δικαιώματος των μελών.
4.	Η Εφορ. Επιτροπή παραλαμβάνει από το Δ.Σ. το Μητρώο των μελών, κατάσταση
των ταμειακώς εντάξει μελών, καθώς και κάθε άλλο χρήσιμο για την διεξαγωγή
των αρχαιρεσιών στοιχείο.
5.	Η Εφορ. Επιτροπή προεδρεύεται υποχρεωτικά από Αντιπρόσωπο της Δικαστικής
Αρχής, αν πρόκειται για αρχαιρεσίες, άλλως από Πρόεδρο που η ίδια εκλέγει και
αποφαίνεται για κάθε πρόβλημα, που θα προκύψει σε όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας.
6.	Η Εφορ. Επιτροπή καθορίζει τα έξοδα των αρχαιρεσιών και ψηφοφοριών με την
έγκριση του Δ.Σ.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Άρθρο 37

Οι εκλογές για την ανάδειξη μελών του Δ.Σ., της Ε.Ε., του Π.Σ., των Τοπικών Συμβουλίων των Τ.Ε. και των αντιπροσώπων του Σωματείου σε Ενώσεις ( Ομοσπονδία,
Εργατικά Κέντρα κλπ.) γίνονται κάθε τρία (3) χρόνια.
Το Δ.Σ. αφού λογοδοτήσει στη Γ.Σ. εισηγείται σε αυτή την προκήρυξη εκλογών και
εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και η 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.
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Η εκλογή των μελών της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής γίνεται με την Απλή Αναλογική. Εκτός από τα τέσσερα (4) τακτικά μέλη, εκλέγονται και τέσσερα (4) αναπληρωματικά.
Η εκλογή της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής γίνεται υποχρεωτικά παρουσία
αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής, ο οποίος ορίζεται ύστερα από αίτηση του Δ.Σ.
προς τον προϊστάμενο του Πρωτοδικείου Αθηνών και διαρκεί (3) τρία χρόνια ή μέχρι
τις επόμενες αρχαιρεσίες του Σωματείου.

Άρθρο 38

Αφού εκλεγεί η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αναλαμβάνει να ανακοινώσει την
προκήρυξη των εκλογών, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη Γ.Σ. και φροντίζει για την
διεξαγωγή τους μέσα σε πενήντα (50) ημέρες από την προκήρυξή τους.
Καθορίζει τον ακριβή τόπο και χρόνο της διεξαγωγής των εκλογών, τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά των υποψηφίων καθώς και την προθεσμία υποβολής τους, η οποία
δεν είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες.
Όλα τα παραπάνω γνωστοποιούνται έγγραφα και έγκαιρα σε όλα τα μέλη. Οι Τοπικές
Ενώσεις εκλέγουν Τοπική Εφορευτική Επιτροπή στην ετήσια Γενική Συνέλευση και
αποτελείται από τρία (3) μέλη. Όπου υπάρχει αδυναμία εκλογής Τοπικής Εφορευτικής
Επιτροπής καθώς και στα εκλογικά τμήματα που δεν υπάρχουν Τοπικές Ενώσεις τότε
η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή προτείνει μετά από κλήρωση των μελών της Τοπικής Ένωσης δύο (2) μέλη.
Η θητεία της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και της Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής, διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Κεντρικού Δ.Σ.
Οι αρχαιρεσίες για την αντικατάσταση Τοπικού Συμβουλίου ή για εκλογή Τοπικού Συμβουλίου σε νεοσύστατη Τοπική Ένωση γίνονται στην έδρα των Τοπικών Ενώσεων με
ευθύνη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει σε διάστημα δέκα (10) ημερών μετά
την εκλογή της από το Δ.Σ., το μητρώο των μελών, κατάσταση των ταμειακώς εντάξει
μελών, καθώς και συμπληρωματική κατάσταση μελών που εγκρίθηκε από το τελευταίο Κ.Δ.Σ πριν την Γεν. Συνέλευση, αφού είναι ταμειακώς εντάξει και δεν συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις για την διεξαγωγή των εκλογών, όπως και κάθε άλλο
χρήσιμο για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών στοιχείο.
Το μητρώο μελών κλείνει με απόφαση του Δ.Σ. στην τελευταία συνεδρίαση πριν τη
Γενική Συνέλευση στην οποία εκλέγεται η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή των εκλογών.
Η κατάσταση των μελών είναι εκείνη του μηνός που πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση. Όσες αιτήσεις εγκρίθηκαν από το τελευταίο Δ.Σ. και δεν περιλαμβάνονται
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στην κατάσταση μελών έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν με συμπληρωματικές καταστάσεις.

Άρθρο 39
Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τα προαναφερθέντα όργανα του Σωματείου ή για την εκπροσώπηση σε δευτεροβάθμιο όργανο, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή μέσα στην προθεσμία που έχει θέσει αυτή.
Αμέσως μόλις λήξει η προθεσμία, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους
υποψηφίους ανακοινώνοντας τα ονόματα στα μέλη, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο
που αυτή θα εκτιμήσει.
Η αίτηση λαμβάνεται υπόψη από τη στιγμή που θα φθάσει στα χέρια της Κεντρικής
Εφορευτικής Επιτροπής. Δεν μπορεί να συμπέσει η ιδιότητα μέλους του Δ.Σ. με την
ιδιότητα μέλους της Ε.Ε. ή του Π.Σ.

Άρθρο 40
Οι εκλογές διεξάγονται με το σύστημα της απλής αναλογικής για όλα τα όργανα. Στο
ψηφοδέλτιο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και υπηρεσιακή μονάδα όπου ο κάθε υποψήφιος εργάζεται.
Για τα Τοπικά Συμβούλια των Τοπικών Ενώσεων τυπώνονται έντυπα ψηφοδέλτια ξεχωριστά για κάθε Τοπική Ένωση με ευθύνη των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών.
Αναγράφονται σε ένα ψηφοδέλτιο οι υποψήφιοι για το Δ.Σ., την Ε.Ε., το Π.Σ. και αντιπροσώπων σε ομοσπονδία και σε άλλο ψηφοδέλτιο οι υποψήφιοι για τις Τοπικές Ενώσεις και Εργατικά Κέντρα. Η εκτύπωση των ψηφοδελτίων γίνεται από το Σύλλογο με
τη φροντίδα της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.
Ομάδα υποψηφίων ή μεμονωμένος υποψήφιος μπορεί να εμφανιστεί σαν αυτοτελής
συνδυασμός, οπότε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την εκτύπωση ιδιαιτέρων ψηφοδελτίων για κάθε συνδυασμό. Όλα τα ψηφοδέλτια πρέπει να είναι ομοιόμορφα και να περιέχουν τα ίδια στοιχεία για κάθε υποψήφιο.

Άρθρο 41
Η ψηφοφορία γίνεται στην Αθήνα σε τόπο που έχει ορίσει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και στις έδρες των Τ.Ε. σε τόπο που έχει ορίσει η Τοπική Εφορευτική Επιτροπή
και έγκαιρα έχει γνωστοποιηθεί στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
Οι εκλογές διεξάγονται μέσα σε διάστημα μιάς (1) ή δύο (2) ημερών, μετά από απόφα-
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ση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Τα μέλη ψηφίζουν με το δελτίο ταυτότητας
και το βιβλιάριο ασφάλισης, ή σε περίπτωση που υπάρχει, εκλογικό συνδικαλιστικό
βιβλιάριο.
Κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας απαγορεύεται η παραμονή στην αίθουσα άλλων
προσώπων πλην των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής και ενός αντιπροσώπου
εφοδιασμένου με γραπτή εξουσιοδότηση από τον εκπρόσωπο του συνδυασμού.

Άρθρο 42

Ο ψηφοφόρος παραλαμβάνει τα ψηφοδέλτια και σφραγισμένους και υπογεγραμμένους
φακέλους από τον Δικαστικό αντιπρόσωπο 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 Τοπικών Συμβουλίων των Τ.Ε.
Το ψηφοδέλτιο κλείνεται στο σφραγισμένο φάκελο και ρίχνεται στην ψηφοδόχο. Όλη
η διαδικασία γίνεται με τις οδηγίες και την επίβλεψη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.
Σε περίπτωση που έχουν τεθεί περισσότεροι σταυροί, το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο για
τους υποψηφίους, προσμετράται όμως για τον συνδυασμό.

Άρθρο 43
Αφού λήξει η ψηφοφορία, η Τοπική Εφορευτική Επιτροπή κάνει την διαλογή των
ψηφοδελτίων και την καταμέτρηση των σταυρών προτιμήσεως αφού πρώτα μονογραφούν και αριθμηθούν από το Δικαστικό αντιπρόσωπο της Δικαστικής Αρχής και
αποστέλλει τηλεγραφικά το πρακτικό αρχαιρεσιών και τα αποτελέσματα των εκλογών
για το Δ.Σ., την ΕΞ.ΕΠ., το Π.Σ., τα υπερκείμενα όργανα και τα Τοπικά Συμβούλια στην
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
Το πρακτικό και το εκλογικό υλικό αποστέλλεται με συστημένη επιστολή – δέμα στον
Πρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής στην έδρα του Σωματείου.
Κατά την καταμέτρηση δύναται να παρευρίσκεται εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος
των συνδυασμών.

Άρθρο 44

Επιτυχόντες κάθε ψηφοδελτίου ανακηρύσσονται εκείνοι που έλαβαν τους περισσότερους ψήφους από τους υποψηφίους για κάθε συλλογικό όργανο. Στην περίπτωση
που δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι του αυτού ψηφοδελτίου ισοψηφούν, γίνεται κλήρωση.
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Εκλέγονται ακόμα και ισάριθμοι αναπληρωματικοί από τους επόμενους σε αριθμό ψήφων και σύμφωνα με το εκλογικό σύστημα της Απλής Αναλογικής.

Άρθρο 45

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την διεξαγωγή των εκλογών
σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και αποφαίνεται σε πρώτο βαθμό επί
αμφισβητήσεων ή ενστάσεων.
Μόλις τελειώσουν οι εκλογές και η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή παραλάβει όλα
τα αποτελέσματα και το εκλογικό υλικό, συντάσσει πρακτικό σχετικό με αυτές και τα
αποτελέσματά τους και επισυνάπτει ονομαστικό κατάλογο των μελών που ψήφισαν.
Το πρακτικό με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας όπου αναγράφονται κατά σειρά
επιτυχίας όλοι οι υποψήφιοι για κάθε ένα από τα συλλογικά όργανα και τις υπερκείμενες
οργανώσεις θυροκολλείται αμέσως και ανακοινώνεται σε όλα τα μέλη.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Άρθρο 46
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 Εφορ. 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 εψήφισαν τα μισά συν ένα μέλη και έλαβε τα ¾ των ψήφων αυτών
Οι τροποποιήσεις που προτείνονται να γίνουν γνωστοποιούνται στα μέλη δέκα (10)
ημέρες το λιγότερο πριν από την ψηφοφορία.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Άρθρο 47

1.	Το Σωματείο διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
	Η απόφαση παίρνεται με την πλειοψηφία που ορίζει ο νόμος έπειτα από καθολική
ψηφοφορία.
2.	Σε περίπτωση διαλύσεως του Σωματείου η Γ.Σ. που πήρε την απόφαση διαλύσεώς
του αποφασίζει και για τη διάθεση της περιουσίας του.
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ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Άρθρο 48
1.	Το Σωματείο έχει σφραγίδα ελλειψοειδή με γραμμένη γύρω - γύρω την επωνυμία
του «ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» και στη μέση
τα αρχικά της Επιχειρήσεως (Δ.Ε.Η.)
	Οι Τοπικές Ενώσεις έχουν την ίδια σφραγίδα με τις λέξεις στη μέση «ΤΟΠΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ» και το όνομα του τόπου που εδρεύουν.
2. Το σωματείο έχει σημαία του την Ελληνική σημαία με την σφραγίδα του στη μέση.
Η ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 49
Το καταστατικό αποτελούμενο από άρθρα 49 μετά από τις τροποποιήσεις που έγιναν,
εγκρίθηκε από την Γενική Τακτική 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.

Αθήνα 7 Νοεμβρίου 2011
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