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ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ  

 
ΑΡΘΡΟ 1  

 

Ιδξύεηαη επαγγεικαηηθό σκαηείν, κε ηελ επσλπκία «ΤΝΓΗΚΑΣΟ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΣΗΚΩΝ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΑΘΖΝΩΝ 

(ΟΑΑ) ΚΑΗ ΘΤΓΑΣΡΗΚΩΝ ΑΤΣΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ», κε έδξα ηελ Αζήλα.   
 

ΑΡΘΡΟ 2 

 

θνπνί ηνπ πλδηθάηνπ είλαη ε ζπζπείξσζε όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ 
ηνπ θιάδνπ ζηελ κειέηε, πξνβνιή, πξνώζεζε θαη δηαθύιαμε ησλ θνηλώλ 
επαγγεικαηηθώλ ζπκθεξόλησλ ησλ κειώλ, ε θνηλσληθή, πλεπκαηηθή θαη πιηθή 
εμύςσζε απηώλ, ε αλάπηπμε ηνπ πλεύκαηνο ζπλαδέιθσζεο θαη αιιειεγγύεο 
θαη γεληθά ε ππεξάζπηζε ησλ λνκηθώλ θαη θνηλσληθώλ δηθαησκάησλ ηνπο.  
 

ΑΡΘΡΟ 3 

 
Η πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπώλ ηνπ πλδηθάηνπ επηδηώθεηαη κε θάζε 

πξόζθνξν κέζν θαη ελδεηθηηθά: α) κε ηελ εγγξαθή ζην πλδηθάην όισλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζηνλ ΟΑΑ θαη ησλ ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ ηνπ, β) κε ηελ 
αγσληζηηθή θηλεηνπνίεζε ησλ κειώλ, ηελ ζπλεξγαζία θαη ζύκπξαμε άιισλ 
Δπαγγεικαηηθώλ Οξγαλώζεσλ ηεο Διιάδαο, Οκνζπνλδηώλ, Δξγαηηθώλ 
Κέληξσλ, ΔΚΑ θαη Γ..Δ.Δ. γ) κε ηελ εμύςσζε ηνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ, ηεο 
ζπλδηθαιηζηηθήο ζπλείδεζεο θαη δξάζεο ησλ κειώλ, δ) κε ηελ ζπγθξόηεζε 
επηηξνπώλ κειέηεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ επαγγεικαηηθώλ πξνβιεκάησλ ησλ 
κειώλ, ηελ έθδνζε εληύπσλ θαη εθεκεξίδαο ελεκέξσζήο ηνπο, ηελ νξγάλσζε 
ζεκηλαξίσλ, δηαιέμεσλ, ρνξνεζπεξίδσλ, εθδξνκώλ, θιπ. ε) κε ηελ έληαμε ηνπ 
πλδηθάηνπ ζηηο ππεξθείκελεο πλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο ζη) κε ηελ 
ιεηηνπξγία ηακείνπ αιιεινβνεζείαο ησλ κειώλ ηνπ.  
 

ΑΡΘΡΟ 4 

 

Μέιε ηνπ πλδηθάηνπ κπνξνύλ λα εγγξαθνύλ όινη νη εξγαδόκελνη ζηνλ 
ΟΑΑ θαη ζηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηηο ηδξπζεηζόκελεο από απηόλ ζύκθσλα 
κε ηελ §4 ηνπ αξ. 1 ηνπ Ν. 2175/93 (πξνζσπηθό θίλεζεο, δηνίθεζεο, 
ππάιιεινη , ηερλίηεο, θιπ )  εθόζνλ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 16

ν
 έηνο ηεο 

ειηθίαο ηνπο, είλαη Έιιελεο πνιίηεο, ή αιινδαπνί κε άδεηα εξγαζίαο, 
θαηνηθνύλ δε θαη δηακέλνπλ ζηελ Αζήλα, ζηνλ Πεηξαηά ή ζηα πεξίρσξα ηεο 
Αηηηθήο.  
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ΑΡΘΡΟ 5 

 

 Γηα λα γξαθηεί θάπνηνο κέινο ηνπ πλδηθάηνπ πξέπεη λα ππνβάιεη ζην 
Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ πλδηθάηνπ, αίηεζε εγγξαθήο ηνπ ζην κεηξών 
κειώλ θαη λα δειώλεη: α) ηελ αθξηβή δηεύζπλζε θαηνηθίαο ηνπ ή δηακνλήο ηνπ, 
β) όηη εξγάδεηαη ζηνλ ΟΑΑ ή ζε θάπνηα από ηηο ζπγαηξηθέο ηνπ εηαηξείεο 
θαζώο θαη ην επάγγεικα ην νπνίν αζθεί, γ) όηη απνδέρεηαη αλεπηθπιάθησο ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνύ.  
 Η αίηεζε πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη κε απόδεημε πιεξσκήο δηθαηώκαηνο 
εγγξαθήο θαη ηεο πξώηεο κεληαίαο εηζθνξάο.  
 Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ πλδηθάηνπ κε απόθαζή ηνπ , πνπ 
πξέπεη λα ιεθζεί ζηελ πξώηε ζπλεδξίαζή ηνπ από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο 
ή απνδέρεηαη απηήλ θαη εγθξίλεη ηελ εγγξαθή ηνπ κέινπο ή ηελ απνξξίπηεη 
αηηηνινγεκέλα. Δάλ ε αίηεζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ απνξξηθζεί από ην Γ.. ηνπ 
πλδηθάηνπ, κπνξεί ν ελδηαθεξόκελνο λα πξνζθύγεη ζηελ πξώηε ηαθηηθή 
Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία θαη απνθαζίδεη νξηζηηθά θαη ακεηάθιεηα γηα ηελ 
απνδνρή ή όρη ηεο αίηεζεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 

 

 Σα κέιε ηνπ πλδηθάηνπ θαηαβάιινπλ ππνρξεσηηθά  ζην Σακείν απηνύ: 
α) γηα δηθαίσκα εγγξαθήο δύν ρηιηάδεο δξρ. (2.000 ) β) ηελ ηαθηηθή κεληαία 
εηζθνξά πνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 1% ησλ εθάζηνηε δηακνξθνύκελσλ 
ζπλνιηθώλ αθαζάξηζησλ απνδνρώλ γ) ηελ εηζθνξά από ην δώξν ησλ 
Υξηζηνπγέλλσλ πνπ νξίδεηαη ζε κηα κεληαία ζπλδξνκή θαη ηελ εηζθνξά από ην 
δώξν ηνπ Πάζρα θαη από ην επίδνκα αδείαο πνπ νξίδεηαη ε θάζε κία ζην 
ύςνο ηεο κηζήο κεληαίαο ζπλδξνκήο, δ) ηηο έθηαθηεο εηζθνξέο ηηο νπνίεο νξίδεη 
ε Γελ. πλέιεπζε ησλ κειώλ γηα ηελ επηηπρία ησλ επηδησθόκελσλ ζθνπώλ 
ηνπ πλδηθάηνπ θαη νη νπνίεο δελ κπνξνύλ λα μεπεξλνύλ θάζε ρξόλν ην 
δηπιάζην ησλ εηεζίσλ ηαθηηθώλ εηζθνξώλ. Σα πνζά ησλ ηαθηηθώλ κεληαίσλ 
θαη ησλ εθηάθησλ εηζθνξώλ εηζπξάηηνληαη κε ην ζύζηεκα ηεο παξαθξάηεζεο 
θαη απόδνζεο από ηνλ εξγνδόηε ζύκθσλα κε ην αξ. 6  λ.1264/82 όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη .  
 Σα αλσηέξσ πνζά ηνπ δηθαηώκαηνο εγγξαθήο θαη ησλ ηαθηηθώλ 
εηζθνξώλ κπνξνύλ λα απμνκεηώλνληαη κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ πλδηθάηνπ. 
 Κάζε κέινο ηνπ πλδηθάηνπ κπνξεί νπνηεδήπνηε λα απνρσξήζεη από 
απηό αξθεί λα ππνβάιιεη αίηεζε  δηαγξαθήο ηνπ, ή δήισζε απνρώξεζεο ζην 
Γηνηθεηηθό πκβνύιην, ζεσξείηαη δε δηαγξακκέλν από ηελ εκέξα ππνβνιήο 
ηεο αίηεζεο ή δήισζεο.  
 Μέινο  πνπ θαζπζηεξεί ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο πξνο ην 
πλδηθάην , επί ηξίκελν θαη πιένλ, δηαγξάθεηαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ, ην νπνίν θαη κπνξεί λα ην επαλεγξάςεη κόιηο θαηαβάιεη ηηο 
θαζπζηεξνύκελεο εηζθνξέο.  
 

ΑΡΘΡΟ 7   
 
 Κάζε κέινο ηνπ πλδηθάηνπ πνπ απνδεδεηγκέλα αληηδξά ζηηο 
επηδηώμεηο θαη ζθνπνύο ηνπ πλδηθάηνπ, ή εκπνδίδεη από πξόζεζε ηελ 
εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.. θαη ησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ, ή γεληθά 
επηδεηθλύεη θαηά ζύζηεκα αληηθαηαζηαηηθή ζπκπεξηθνξά, δηαγξάθεηαη κε 
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απόθαζε ηνπ Γ.. , ε νπνία πξέπεη λα εγθξηζεί από ηελ Γελ. πλέιεπζε 
νπόηε θαη ηζρύεη αλαδξνκηθά από ηελ εκέξα πνπ ειήθζε ε απόθαζε από ην 
Γ. . 
 Σν κέινο πνπ ρσξίο λα ζπληξέρεη αλώηεξε βία, δελ πήξε κέξνο ζηηο 
δύν ηειεπηαίεο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ πλδηθάηνπ, ή πνπ 
επί έμε κήλεο έρεη πάςεη κε ηε ζέιεζή ηνπ λα απαζρνιείηαη ζηνλ εξγνδόηε 
ΟΑΑ (ή ζε θάπνηα από ηηο ζπγαηξηθέο ηνπ), εθηόο εάλ εμειέγε ζηε Βνπιή ή 
ζηα Όξγαλα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, δηαγξάθεηαη από ην κεηξών κειώλ 
ηνπ πλδηθάηνπ, κόλν κεηά από απόθαζε ηνπ Γ..     
 Γελ δηαγξάθεηαη κέινο πνπ έρεη απνιπζεί, αιιά έρεη πξνζβάιιεη ην 
θύξνο ηεο απόιπζήο ηνπ ζηα Γηθαζηήξηα, κέρξη ηελ έθδνζε ζρεηηθήο 
ακεηάθιεηεο απόθαζεο.  
 Γελ επηηξέπεηαη δηαγξαθή κέινπο γηα ηηο πνιηηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο θαη 
ηελ ελ γέλεη ηδενινγηθή ηνπ δξάζε.  
 Κάζε κέινο πνπ δελ επηδεηθλύεη ηάμε θαη εππξέπεηα θαηά ηελ δηάξθεηα 
ησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ θαη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ. θαη γεληθά κε ηε 
ζπκπεξηθνξά ηνπ εκπνδίδεη ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ ζπλεδξηάζεσλ, 
ηηκσξείηαη κε ηηο πνηλέο α) ηεο απιήο παξαηήξεζεο, ή β) ηεο απνβνιήο από 
ηελ αίζνπζα ησλ ζπλεδξηάζεσλ, από ηε Γεληθή πλέιεπζε όηαλ ε δηαηάξαμε 
γίλεηαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο θαη από ην Γ.. όηαλ ε δηαηάξαμε γίλεηαη ζηηο 
ζπλεδξηάζεηο ηνπ. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 

 
 ΣΑ νηθνλνκηθώο ηαθηνπνηεκέλα κέιε έρνπλ δηθαίσκα λα ιακβάλνπλ 
κέξνο ζηηο Γελ. πλειεύζεηο, λα ειέγρνπλ ηηο πξάμεηο ηεο Γηνίθεζεο, λα 
ςεθίδνπλ ζε θάζε δήηεκα πνπ ηίζεηαη ζε ςεθνθνξία, λα εθιέγνπλ θαη λα 
εθιέγνληαη θαη λα απνιακβάλνπλ θάζε σθέιεηα θαη εμππεξέηεζε πνπ 
επηδηώθεηαη θαη επηηπγράλεηαη από ην πλδηθάην.  
 
 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ  

ΑΡΘΡΟ 9  

  
 Σν πλδηθάην δηνηθείηαη από δεθαεπηακειέο (17/κειέο) Γηνηθεηηθό 
πκβνύιην ην νπνίν εθιέγεηαη γηα ηξία (3) ρξόληα κε κπζηηθή θαη κε 
ςεθνδέιηηα ςεθνθνξία από ηε Γεληθή πλέιεπζε. 
 Οη ππνςήθηνη θαηέξρνληαη ζηηο εθινγέο ζε ζπλδπαζκνύο ην ιηγόηεξν 
ησλ δεθαεπηά (17) ππνςεθίσλ ή σο κεκνλσκέλνη ππνςήθηνη νη νπνίνη 
θαηαγξάθνληαη ζε θνηλό ςεθνδέιηην κε ηελ νλνκαζία «Φεθνδέιηην 
Μεκνλσκέλσλ Τπνςεθίσλ».  
 Γηα ηελ εθινγή ηνπ Γ. εθαξκόδεηαη ην ζύζηεκα ηεο απιήο 
αλαινγηθήο. Μεηά ηελ εθινγή ηνπ, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, κε επηκέιεηα ηνπ 
πιεηνςεθίζαληνο ζπκβνύινπ ηνπ πιεηνςεθνύληνο ζπλδπαζκνύ ν νπνίνο 
πξνεδξεύεη απηνύ ζπλέξρεηαη κέζα ζε δέθα (10) ην αξγόηεξν εκέξεο ζε 
ζώκα θαη εθιέγεη κε κπζηηθή ςεθνθνξία κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ ην Πξνεδξείν 
ηνπ πνπ απνηειείηαη από: 1) ηνλ Πξόεδξν, 2) ηνλ Α’ Αληηπξόεδξν, 3) ηνλ Β’ 
Αληηπξόεδξν, 4) ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα, 5) ηνλ Αλαπιεξσηή - Οξγαλσηηθό 
Γεληθό Γξακκαηέα, 6) ηνλ Σακία, 7) ηνλ Έθνξν.   
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 ε πεξίπησζε  πνπ ν πιεηνςεθίζαο ζύκβνπινο θαζπζηεξήζεη λα 
ζπγθαιέζεη ην Γ.  πάλσ από 10 εκέξεο απηό ζπγθαιείηαη κεηά από 
πξόζθιεζε νπνηνπδήπνηε ζπκβνύινπ πνπ εθιέρηεθε θαη απνθαζίδεη εθόζνλ 
ηα κέιε πνπ ζπγθεληξσζνύλ απνηεινύλ ηελ πιεηνςεθία ησλ ηαθηηθώλ κειώλ. 
 Δπηηπρόληεο γηα ηα αλώηεξα αμηώκαηα ζεσξνύληαη όπνηνη 
ζπγθέληξσζαλ ηηο πεξηζζόηεξεο ςήθνπο.  
 Σα αμηώκαηα ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ Γ., δελ επηηξέπεηαη λα ζπκπέζνπλ 
ζην ίδην πξόζσπν.  
 Σν απεξρόκελν Γ.   νθείιεη κέζα ζε ηξεηο εκέξεο από ηελ εκέξα πνπ 
ζα ζπλέιζεη ζε ζώκα ην λέν Γ.  , λα παξαδώζεη ην αξρείν θαη ηελ 
νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη λα ελεκεξώζεη ην λέν Γ.  γηα ηηο ππάξρνπζεο 
εθθξεκόηεηεο.  
 

ΑΡΘΡΟ 10 

 
 Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κηα θνξά ην κήλα κεηά 
από πξόζθιεζε ππνγξαθόκελε από ηνλ Πξόεδξν θαη ην Γεληθό Γξακκαηέα 
ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ε νπνία 
αλαξηάηαη ζηα γξαθεία ηνπ ζπλδηθάηνπ , έθηαθηα δε όηαλ παξαζηεί αλάγθε, ή 
όηαλ ην δεηήζνπλ επηά (7) ηνπιάρηζηνλ ζύκβνπινη κε αίηεζή ηνπο, ζηελ 
νπνία ππνρξεσηηθά πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα.  
 ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ν Πξόεδξνο, θαη αλ απηόο αξλείηαη νη 
Α’ θαη Β’ αληηπξόεδξνο θαηά ζεηξά, ππνρξενύηαη κέζα ζε πέληε (5) κέξεο από 
ηε ιήςε ηεο αίηεζεο λα ζπγθαιέζεη ην Γ. ., κε ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ αίηεζε. 
 Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην βξίζθεηαη ζε απαξηία όηαλ θαηά ηε 
ζπλεδξίαζε είλαη παξόληα ην νιηγόηεξν ελλέα (9) κέιε απηνύ.  
 Οη απνθάζεηο ηνπ Γ.. ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ 
κειώλ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11 

 
 Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην δηνηθεί ππεύζπλα ην πλδηθάην βάζεη ηνπ 
Καηαζηαηηθνύ θαη ησλ Νόκσλ θαη απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα ην νπνίν αθνξά 
ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπώλ ηνπ, δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηνπ 
πλδηθάηνπ, ιακβάλεη όια ηα κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαη ιύζε ησλ 
δηαθόξσλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ζην πλδηθάην θαη εθηειεί ηηο απνθάζεηο 
ησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ. 
 Απνθαζίδεη ηνλ ηξόπν ζύζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Σακείνπ 
Αιιεινβνεζείαο θαη αλαζέηεη κε κπζηηθή ςεθνθνξία ζε πέληε (5) από ηα 
κέιε ηνπ ηελ δηαρείξηζε θαη ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ απηώλ.  
 

ΑΡΘΡΟ 12  
 

 Μέινο ηνπ Γ.. πνπ απνπζηάδεη αδηθαηνιόγεηα πεξηζζόηεξεο από ηξεηο 
θαηά ζεηξά ζπλεδξηάζεηο, ή θαζπζηεξεί ηελ πιεξσκή ησλ εηζθνξώλ ηνπ 
πεξηζζόηεξν από (3) ηξεηο κήλεο, αληηθαζίζηαηαη απηνδίθαηα από ηνλ θαηά 
ζεηξά επηιαρόληα ζύκβνπιν ηνπ ζπλδπαζκνύ πνπ απηό αλήθεη. Αλ ην κέινο 
πνπ αληηθαζίζηαηαη εμειέγε από ην ςεθνδέιηην ησλ κεκνλσκέλσλ 
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ππνςεθίσλ, ηνλ αληηθαζηζηά επηιαρώλ ζύκβνπινο από ηνλ πιεηνςεθίζαληα 
ζπλδπαζκό.  
 Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο κέινπο ηνπ Γ.. 
νπόηε θαιείηαη γηα αλαπιήξσζή ηνπ από ηνλ Πξόεδξν ν θαηά ζεηξά επηιαρώλ 
από ην ζπλδπαζκό ηνπ παξαηηεζέληνο, ή από ηνλ πιεηνςεθίζαληα 
ζπλδπαζκό θαηά ηα αλσηέξσ.   
 ε πεξίπησζε άξλεζεο λα αλαπιεξώζνπλ ηελ θελή ζέζε όινη νη 
ππνςήθηνη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπλδπαζκνύ ην Γ.. απνθαζίδεη λόκηκα εάλ 
ππάξρεη απαξηία. Αλ δελ ππάξρεη απαξηία, ε αλαπιήξσζε ησλ θελώλ εδξώλ 
γίλεηαη κε εθινγέο πνπ δηελεξγνύληαη κέζα ζε έλα κήλα από ηελ νξηζηηθή 
θέλσζε ησλ εδξώλ.   
 

ΑΡΘΡΟ 13 

 

 Πρόεδρος: Ο Πξόεδξνο καδί κε ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα  εθπξνζσπεί 
όιν ην πλδηθάην ζηα Γηθαζηήξηα θαη ζε όιεο ηηο Γεκόζηεο Αξρέο, εξγνδνηηθέο 
Δπηρεηξήζεηο θαη γεληθά ζε όιεο ηηο ζρέζεηο θαη δηαθνξέο απηνύ.  
 πγθαιεί καδί κε ην ΓΓ ην Γ.., πξνεδξεύεη θαη δηεπζύλεη ηηο 
ζπλεδξηάζεηο δίλεη ην ιόγν θαηά ζεηξά ζε όζνπο ηνλ δεηνύλ θαη ηνλ αθαηξεί 
από ηνπο παξεθηξεπνκέλνπο, θεξύζζεη ηελ έλαξμε θαη ηε ιήμε ησλ 
ζπδεηήζεσλ ηνπ Γ.. ζέηεη ηα δεηήκαηα ζε ςεθνθνξία, εθηειεί ηηο απνθάζεηο 
ηνπ Γ.. θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ππνγξάθεη καδί κε ηνλ ΓΓ, όια ηα 
έγγξαθα θαη εληάικαηα πιεξσκήο θαη ηα πξαθηηθά ηνπ Γ.. Σνλ Πξόεδξν  
απόληα ή θσιπόκελν αλαπιεξώλνπλ θαηά ζεηξά νη Αληηπξόεδξνη. 
 

ΑΡΘΡΟ 14 

 

 Ανηιπρόεδρος: Ο Α’ αληηπξόεδξνο αλαπιεξώλεη ηνλ Πξόεδξν όηαλ 
απνπζηάδεη, ή θσιύεηαη θαη όηαλ απηόο απνπζηάδεη ή θσιύεηαη αλαπιεξώλεηαη 
από ηνλ Β’ Αληηπξόεδξν, έρνληαο όια ηα δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο ηνπ 
Πξνέδξνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαπιήξσζεο.  
 

ΑΡΘΡΟ 15 
 

 1. Γενικός Γραμμαηέας: Ο ΓΓ δηεπζύλεη ην γξαθείν ηνπ πλδηθάηνπ, 
θπιάζζεη ηα αξρεία θαη ηελ ζθξαγίδα απηνύ, ηεξεί ην βηβιίν κεηξώνπ κειώλ 
θαη ην βηβιίν πξαθηηθώλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ. ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη 
καδί κε ηνλ πξόεδξν ηα πξαθηηθά ησλ ζπδεηήζεσλ , ηα εληάικαηα πιεξσκήο 
θαη όια ηα έγγξαθα ηνπ ζπλδηθάηνπ θαη θαηαξηίδεη καδί κε ηνλ Πξόεδξν ηελ 
εκεξήζηα δηάηαμε θάζε ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.., ην νπνίν θαη ζπγθαιεί  καδί κε 
ηνλ Πξόεδξν. Δθπξνζσπεί καδί κε ηνλ Πξόεδξν ην ζπλδηθάην ζηα Γηθαζηήξηα 
θαη ζε όιεο ηηο Γεκόζηεο Αξρέο , εξγνδνηηθέο επηρεηξήζεηο θαη γεληθά ζε όιεο 
ηηο ζρέζεηο θαη δηαθνξέο απηνύ. 
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ΑΡΘΡΟ 16 

 

 Αναπληρωηής- Οργανωηικός Γεν. Γραμμαηέας : Ο Αλαπιεξσηήο - 
Οξγαλσηηθόο Γελ. Γξακκαηέαο αλαπιεξώλεη ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα όηαλ 
απηόο απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ θαη έρεη ηα ίδηα 
δηθαηώκαηα κε ηνλ ΓΓ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαπιήξσζεο. Δπηπξόζζεηα είλαη 
ππεύζπλνο γηα ηελ νξγάλσζε θαη νξζή ηήξεζε όισλ ησλ βηβιίσλ ηνπ 
πλδηθάηνπ θαζώο θαη γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπ πλδηθάηνπ κε άιιεο 
επαγγεικαηηθέο νξγαλώζεηο.  
 

ΑΡΘΡΟ 17 

 

 Σαμίας: Ο Σακίαο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε δηαθύιαμε ηεο πεξηνπζίαο 
ηνπ πλδηθάηνπ θαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα θάζε δηαρεηξηζηηθή αλσκαιία. 
 Με δηπιόηππεο απνδείμεηο θάλεη ν ίδηνο πξνζσπηθά όιεο ηηο εηζπξάμεηο 
ηνπ πλδηθάηνπ.  
 Ο Σακίαο ελεξγεί θάζε πιεξσκή κε εληάικαηα ηα νπνία ππνγξάθνληαη 
από ηνλ Πξόεδξν θαη ην ΓΓ θαη ζθξαγίδνληαη κε ηε ζθξαγίδα ηνπ πλδηθάηνπ. 
 Γηα θάζε πιεξσκή ρξεκαηηθνύ πνζνύ πάλσ από 300.000 δξρ. πξέπεη 
λα ππάξρεη αληίζηνηρε απόθαζε ηνπ Γ..   
  Ο Σακίαο ηεξεί ην βηβιίν εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκώλ θαη ην βηβιίν 
πεξηνπζίαο ηνπ πλδηθάηνπ. πληάζζεη ζην ηέινο θάζε ρξόλνπ ηνλ ηζνινγηζκό 
θαη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ πλδηθάηνπ, νη νπνίνη ηίζεληαη γηα έγθξηζε ζηε 
Γελ. πλέιεπζε θαη ινγνδνηεί ελώπηνλ απηήο.  
 Ο Σακίαο είλαη ππόινγνο θαη έρεη πνηληθή θαη αζηηθή επζύλε γηα θάζε 
απώιεηα ρξεκάησλ ή πιεξσκή ρξεκάησλ ρσξίο έληαικα.  
 Ο Σακίαο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάδεη θάζε κήλα ζην Γ.. ηε γεληθή 
θαηάζηαζε ηνπ Σακείνπ.  
 Ο Σακίαο ζην ηέινο θάζε κήλα, κεηά ηελ πιεξσκή ησλ ππνρξεώζεσλ 
θαη αλαγθαίσλ εμόδσλ ηνπ πλδηθάηνπ ππνρξενύηαη λα θαηαζέηεη ζην όλνκα 
απηνύ ζε κία Σξάπεδα , ε νπνία νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Γ.., ηα ρξήκαηα 
πνπ απόκεηλαλ κεηά ηελ πιεξσκή ησλ εμόδσλ από ηηο εηζπξάμεηο ηνπ κελόο, 
κπνξεί όκσο λα θξαηεί ζηα ρέξηα ηνπ πνζό κέρξη ηξαθόζεο ρηιηάδεο (300.000) 
δξρ. γηα έθηαθηεο δαπάλεο ηνπ πλδηθάηνπ. Αλάιεςε ρξεκάησλ από ηελ 
Σξάπεδα γίλεηαη από ηνλ Σακία κε εηδηθό έληαικα ππνγξαθόκελν από ηνλ 
Πξόεδξν θαη ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα.  
 Ο Σακίαο θπιάζζεη ζε ηδηαίηεξνπο θαθέινπο, όια ηα δηθαηνινγεηηθά 
εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκώλ, ην βηβιηάξην θαηαζέζεσλ ηεο Σξάπεδαο θαη 
γεληθά θάζε παξαζηαηηθό ζηνηρείν ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο  ηνπ 
πλδηθάηνπ θαη ζέηεη απηά, όπσο θαη ηα βηβιία ηνπ Σακείνπ, ζηε δηάζεζε ηνπ 
Γ.. θαη ηεο Διεγθηηθήο επηηξνπήο , όπνηε ηνπ δεηεζεί.  
 Όηαλ ν Σακίαο απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, αλαπιεξώλεηαη από έλα κέινο 
ηνπ Γ.., ην νπνίν είηε πξνηείλεηαη από ηνλ Σακία κε δηθή ηνπ επζύλε ζην Γ. 
είηε δηνξίδεηαη απ’ επζείαο από ην Γ..  
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ΑΡΘΡΟ 18 

 

 Έθορος: Ο έθνξνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ θαιή δηαηήξεζε ηεο 
πεξηνπζίαο (θηλεηήο θαη αθηλήηνπ) ηνπ πλδηθάηνπ. Έρεη αθόκε ηελ επζύλε γηα 
θάζε εθδήισζε ηνπ πλδηθάηνπ, κέζα ή έμσ από ηα γξαθεία απηνύ 
(ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο, εθδξνκέο θ.ιπ).   
 
 

ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ  

ΑΡΘΡΟ 19 

 
 Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειώλ είλαη ην αλώηαην όξγαλν ηνπ 
πλδηθάηνπ, εθθξάδεη ηε βνύιεζε ησλ κειώλ, κε δηθαίσκα λα απνθαζίδεη γηα 
θάζε ζέκα πνπ αθνξά ην πλδηθάην δεζκεύνληαο κε ηηο απνθάζεηο ηεο θαη 
απόληα ή δηαθσλνύληα κέιε.  
 H Γεληθή πλέιεπζε έρεη ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ησλ νξγάλσλ ηεο 
δηνίθεζεο θαη έρεη ην δηθαίσκα νπνηεδήπνηε λα παύζεη απηά, εάλ 
απνδεδεηγκέλα ππάξρεη ζπνπδαίνο ιόγνο, ή απνδεηθλύεηαη παξάβαζε ησλ 
θαζεθόλησλ απηώλ. 
 Η Γεληθή πλέιεπζε δηαθξίλεηαη ζε Σαθηηθή θαη Έθηαθηε.  
 Η Γεληθή πλέιεπζε , ζπγθαιείηαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, 
ηαθηηθά κία (1) θνξά ην ρξόλν θαη κέζα ζην πξώην ηξίκελν από ηε ιήμε ηεο 
δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο θαη έθηαθηα όηαλ ην Γ.. θξίλεη ηνύην αλαγθαίν δηόηη 
επηβάιιεηαη από ζπκθέξνλ ηνπ πλδηθάηνπ, ή δεηεζεί εγγξάθσο από ην 1/20  
ηνπιάρηζηνλ ησλ ηακεηαθώο εληάμεη κειώλ ηνπ πλδηθάηνπ κε έγγξαθε αίηεζή 
ηνπο ζην Γ.., ζηελ νπνία πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα πξνο ζπδήηεζε 
ζέκαηα. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 
ππνρξενύηαη λα ζπγθαιέζεη ηε Γελ. πλέιεπζε κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο από 
ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη αλαγξάθεη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηα ζέκαηα γηα 
ηα νπνία δεηήζεθε ε ζύγθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 
 Η Γεληθή πλέιεπζε , βξίζθεηαη ζε απαξηία ζηελ πξώηε ζύγθιεζή ηεο 
εάλ παξίζηαηαη ην νιηγόηεξν ην έλα ηξίην (1/3) ησλ ηακεηαθώο εληάμεη κειώλ 
ηεο Δάλ δελ ππάξρεη απαξηία ζηε  πξώηε, θαιείηαη λέα Γ.. κε ηα ίδηα ζέκαηα 
κεηά ηελ πάξνδν πέληε (5) ην νιηγόηεξν θαη εληόο δέθα (10) ην αξγόηεξν 
εκεξώλ από ηε ζύγθιεζε ηεο πξώηεο, νπόηε θαη απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπ 
ελόο ηεηάξηνπ (1/4) ηνπιάρηζην ησλ ηακεηαθώο εληάμεη κειώλ. Δάλ θαη θαηά ηε 
δεύηεξε Γ.. δελ δηαπηζησζεί απαξηία ζπγθαιείηαη ηξίηε, κέζα ζε νθηώ (8) ην 
αξγόηεξν εκέξεο από ηε δεύηεξε, θαηά ηελ νπνία ππάξρεη απαξηία εάλ 
παξίζηαηαη  ηνπιάρηζην ην έλα πέκπην (1/5) ησλ ηακεηαθώο εληάμεη κειώλ.  
 Δάλ θαη θαηά ηελ Σξίηε επαλαιεπηηθή ζπλέιεπζε δελ δηαπηζησζεί 
απαξηία, ζπγθαιείηαη λέα Γελ. πλέιεπζε κεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) 
ηνπιάρηζηνλ εκεξώλ ε νπνία ζεσξείηαη θαη πξώηε.  
 Σεο Γεληθήο πλέιεπζεο πξνίζηαηαη ν Πξόεδξνο, ν νπνίνο εθιέγεηαη 
από απηήλ κε αλάηαζε ηνπ ρξόλνπ. Σαπηόρξνλα θαη κε ηνλ ίδην ηξόπν 
εθιέγεηαη έλαο Γξακκαηέαο ν νπνίνο ηεξεί ηα πξαθηηθά ηεο Γεληθήο 
πλέιεπζεο πνπ θαηαρσξνύληαη από ηνλ ίδην ζην Βηβιίν Πξαθηηθώλ ηεο Γελ. 
πλέιεπζεο θαη ππνγξάθνληαη από ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ Γελ. Γξακκαηέα.  
 Οη απνθάζεηο ηεο Γ. . ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ηνπ κηζνύ ζπλ έλα 
ησλ παξόλησλ κειώλ , πνηέ όκσο δηα βνήο.  
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 Κάζε ςεθνθνξία πνπ αθνξά εθινγή ζπιινγηθώλ νξγάλσλ, 
αληηπξνζώπσλ ζηηο ελώζεηο, ζέκαηα εκπηζηνζύλεο γηα ηε Γηνίθεζε, έγθξηζε 
ινγνδνζίαο, πξνζσπηθά γεληθά δεηήκαηα θαζώο θαη ηελ θήξπμε απεξγίαο, 
δηεμάγεηαη κπζηηθά.  
 Οη απνθάζεηο ηεο Γ. πνπ αθνξνύλ εθινγέο πάζεο θύζεσο 
ιακβάλνληαη κε απιή πιεηνςεθία.  
 ε θάζε άιιε πεξίπησζε κπζηηθήο ςεθνθνξίαο , εάλ δελ ππάξρεη 
απαξηία θαηά ηελ πξώηε Γ.., ηόηε θαηά ηε δεύηεξε Γελ. πλέιεπζε (νπόηε 
αξθεί γηα ηελ απαξηία ε παξνπζία ηνπ 1/4 ηνπ αξηζκνύ ησλ ηακεηαθώο εληάμεη 
κειώλ ), εθόζνλ παξίζηαηαη κόλν απηόο ν ειάρηζηνο αξηζκόο ησλ κειώλ, νη 
απνθάζεηο ιακβάλνληαη εγθύξσο κε πιεηνςεθία ησλ 3/4 ησλ παξόλησλ. 
 Γηα ηε ιήςε απόθαζεο πνπ αθνξά ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ ή 
δηάιπζε ηνπ πλδηθάηνπ, απαηηείηαη ζύγθιηζε Δηδηθήο Γελ. πλέιεπζεο ζηελ 
νπνία πξέπεη λα παξίζηαηαη ην κηζό (1/2) ησλ ηακεηαθώο εληάμεη κειώλ θαη 
πιεηνςεθία ησλ ηξηώλ ηεηάξησλ (3/4) ησλ παξόλησλ. 
 Η Γεληθή πλέιεπζε γηα ηε ιήςε απόθαζεο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ 
θήξπμε απεξγίαο ή άιιεο κνξθέο αγσληζηηθώλ θηλεηνπνηήζεσλ κπνξεί λα 
νξίζεη ηελ ςεθνθνξία κε θάιπεο ζηνπο θαηά ηόπνπο ρώξνπο εξγαζίαο. 
 

ΑΡΘΡΟ 20 

 
 Οη Γεληθέο πλειεύζεηο ζπγθαινύληαη ύζηεξα από απόθαζε ηνπ Γ. κε 
πξνζθιήζεηο ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ ππνγξάθνληαη από απηόλ θαη ηνλ Γελ. 
Γξακκαηέα. Η πξόζθιεζε γηα ηε Γελ. πλέιεπζε κε επηκέιεηα ηνπ Γελ. 
ΓΡΑκκαηέα ηνπ Γ.., ηνηρνθνιιάηε  ζηα γξαθεία ηνπ σκαηείνπ , ή 
δεκνζηεύεηαη ζηελ εθεκεξίδα ηνπ πλδηθάηνπ, εάλ εθδίδεηαη , κπνξεί όκσο λα 
δεκνζηεπζεί θαη ζε κία ή πεξηζζόηεξεο εκεξήζηεο εθεκεξίδεο.  
 ηελ πξόζθιεζε αλαγξάθνληαη: α) ν ηόπνο, ε εκέξα θαη ώξα ηεο Γελ. 
πλέιεπζεο, β) ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα θαη γ) αλ ε ζπγθαινύκελε Γ. είλαη 
πξώηε, δεύηεξε, ηξίηε.  
 πδήηεζε γηα ζέκαηα πνπ δελ αλαγξάθνληαη ζηελ πξόζθιεζε , δελ 
επηηξέπεηαη.  
 

ΑΡΘΡΟ 21 

 
 ηελ Σαθηηθή εηήζηα Γελ. πλέιεπζε, ινγνδνηεί ε Γηνίθεζε ηνπ 
πλδηθάηνπ θαη ηίζεηαη γηα έγθξηζε ε έθζεζε ηεο Διεγθηηθήο επηηξνπήο γηα ηελ 
νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ Γ.. Δπίζεο ηίζεληαη γηα έγθξηζε από ηνλ Σακία ν 
ηζνινγηζκόο θαη απνινγηζκόο ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο θαζώο θαη ν 
πξνϋπνινγηζκόο ηνπ επνκέλνπ έηνπο.   
 

 

ΑΡΥΑΗΡΔΗΔ  

ΑΡΘΡΟ 22 

 
 ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηνπ πλδηθάηνπ πνπ γίλεηαη ηνλ 3

ν
 

ρξόλν, εθιέγεηαη κε ηελ παξνπζία δηθαζηηθνύ αληηπξνζώπνπ πεληακειήο 
(5/κειήο) Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία δηεμάγεη ηηο αξραηξεζίεο 
ηνπ πλδηθάηνπ γηα ηελ αλάδεημε Γ.., Διεγθηηθήο επηηξνπήο θαη 
αληηπξνζώπσλ ηνπ πλδηθάηνπ ζηηο αλώηεξεο ελώζεηο.  
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 Με απόθαζε ηνπ Γ.. θαη πξνο δηεπθόιπλζε ηεο δηεμαγσγήο ησλ 
αξραηξεζηώλ, κπνξεί λα ζπζηαζνύλ παξαξηήκαηα (εθινγηθά ηκήκαηα) ζηνπο 
ρώξνπο ακαμνζηαζίσλ θαη γεληθά ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο ηνπ ΟΑΑ θαη ησλ 
ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ, νπόηε ζηελ ίδηα Γ.. εθιέγνληαη επίζεο πεληακειείο 
(5/κειείο) εθνξεπηηθέο επηηξνπέο, γηα ηα αληίζηνηρα παξαξηήκαηα.  
 Η εθινγή ηεο Κεληξηθήο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο θαζώο θαη ησλ 
πεξηθεξεηαθώλ , γίλεηαη κε απιή αλαινγηθή, εθόζνλ ππάξρνπλ ζπλδπαζκνί, 
θαη κε ηε βνήζεηα ηξηκεινύο ςεθνειεγθηηθήο επηηξνπήο πνπ εθιέγεηαη από ηε 
Γ. κε αλάηαζε ησλ ρεξηώλ.  
 Η Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή  κεηά ηελ εθινγή ηεο ζπλέξρεηαη ππό 
ηελ πξνεδξία ηνπ δηθαζηηθνύ αληηπξνζώπνπ θαη εθιέγεη κεηαμύ ησλ κειώλ 
ηεο, έλα Γξακκαηέα θαζνξίδεη δε κε αλαθνίλσζή ηεο ηνλ ηόπν θαη ρξόλν 
παξαιαβήο ησλ αηηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ θαη γεληθά νξίδεη ό,ηη είλαη 
απαξαίηεην γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ αξραηξεζηώλ. Η Κεληξηθή 
Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή επνπηεύεη ηε δηεμαγσγή ησλ αξραηξεζηώλ θαη επηιύεη 
θάζε δήηεκα πνπ ηπρόλ πξνθύπηεη ή πνπ ππνβάιιεηαη από ηηο πεξηθεξεηαθέο 
εθνξεπηηθέο επηηξνπέο.  
 Η απεξρόκελε Γηνίθεζε ηνπ πλδηθάηνπ , είλαη ππνρξεσκέλε λα 
πξνζθέξεη ρσξίο ζπληξηβή ό,ηη δεηεζεί από ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ 
νκαιή δηεμαγσγή ησλ αξραηξεζηώλ.  
 Σα ίδηα ηζρύνπλ θαη κε αλάινγν ηξόπν θαη γηα ηηο εθνξεπηηθέο 
επηηξνπέο ησλ εθινγηθώλ ηκεκάησλ (πεξηθεξεηαθέο εθνξεπηηθέο επηηξνπέο). 
 Οη αξραηξεζίεο δηελεξγνύληαη κεηά ηελ πάξνδν δέθα πέληε εκεξώλ 
(15) ην λσξίηεξα θαη κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο ην αξγόηεξν από ηελ 
εθινγή ηεο Κεληξηθήο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο.  
 Όζνη επηζπκνύλ λα κεηέρνπλ ζηηο αξραηξεζίεο σο ππνςήθηνη, 
θαηέξρνληαη ζε ζπλδπαζκνύο νλνκαδόκελνπο θαηά ηελ πξνηίκεζή ηνπο. 
κεκνλσκέλεο ππνςεθηόηεηεο εκθαλίδνληαη ππνρξεσηηθά ζηηο αξραηξεζίεο ζε 
θνηλό ςεθνδέιηην κε ηελ νλνκαζία «Φεθνδέιηην Μεκνλσκέλσλ 
Τπνςεθίσλ».  
 Ο ζπλδπαζκόο ζεσξείηαη λόκηκα θαηαξηηζκέλνο θαη κεηέρεη ησλ 
αξραηξεζηώλ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Γ.., εάλ νη απνηεινύληεο απηόλ είλαη 
ηνπιάρηζηνλ δεθαεπηά (17) ππνςήθηνη. Ο πεξηνξηζκόο απηόο δελ ηζρύεη γηα 
ηνπο κεκνλσκέλνπο ππνςεθίνπο. Ο αξηζκόο ησλ ππνςεθίσλ γηα ηε Γηνίθεζε 
ηνπ πλδηθάηνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην 8/πιάζην ηνπ αξηζκνύ ησλ κειώλ 
ηεο Γηνίθεζεο. Ο αξηζκόο ησλ ππνςεθίσλ γηα ηηο αλώηεξεο ελώζεηο δελ 
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 2/πιάζην ηνπ αξηζκνύ ησλ αληηπξνζώπσλ πνπ 
εθιέγεη ην πλδηθάην.  
 Ο αξηζκόο ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή, δελ κπνξεί λα 
ππεξβαίλεη ηνπο δέθα (10).  
 Κάζε ζπλδπαζκόο αλαγγέιιεηαη ζηελ Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή 
κε έγγξαθε δήισζε πνπ ππνγξάθεηαη από όινπο ηνπο ππνςεθίνπο θαη 
ππνβάιιεηαη ζε απηή ην αξγόηεξν πέληε (5) εκέξεο πξηλ από ηε δηεμαγσγή 
ησλ αξραηξεζηώλ. Η δήισζε πεξηιακβάλεη ηελ επσλπκία ηνπ ζπλδπαζκνύ, ε 
νπνία κπνξεί λα είλαη κία ή πεξηζζόηεξεο ιέμεηο, κε ή ρσξίο ζήκα, ηα 
νλνκαηεπώλπκα όζσλ κεηέρνπλ ζην ζπλδπαζκό κε ηε ζεηξά πνπ θαζνξίδεηαη 
κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ θαη ηελ πξόηαζε λα θαηέιζνπλ από θνηλνύ ζηηο 
αξραηξεζίεο. 
 Η αλαθήξπμε ησλ ππνςεθίσλ θαη ε γλσζηνπνίεζε  ησλ ζπλδπαζκώλ 
γίλεηαη κε πξαθηηθό ηεο Κεληξηθήο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο ην νπνίν 
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ηνηρνθνιιάηε ζηνλ ηόπν ησλ αξραηξεζηώλ θαη ζηα γξαθεία ηνπ πλδηθάηνπ 
ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα ησλ αξραηξεζηώλ . 
 Ο ηόπνο ησλ εθινγώλ θαη ηα εθινγηθά ηκήκαηα, νξίδνληαη κε επηκέιεηα 
ηνπ Γ. , ηνπ πλδηθάηνπ, κε ηξόπν πνπ λα δηεπθνιύλεη ηε δηεμαγσγή ησλ 
αξραηξεζηώλ. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ εμαζθαιίδεηαη ν θαηάιιεινο ρώξνο 
ζηα παξαξηήκαηα (ηόπνπο εξγαζίαο θαηά ηα αλσηέξσ), ηόηε κπνξεί νη 
αξραηξεζίεο λα δηελεξγεζνύλ ζηελ έδξα ηεο Γηνίθεζεο ηνπ πλδηθάηνπ, από 
ηελ αληίζηνηρε πεξηθεξεηαθή εθνξεπηηθή επηηξνπή, ζε θαηάιιεια  
δηακνξθσκέλν ρώξν όπνπ ζα αλαγξάθεηαη θαη ην αληίζηνηρν εθινγηθό ηκήκα, 
πνπ αλαινγεί ζηνλ θάζε ηόπν εξγαζίαο.   
 Οη αξραηξεζίεο γηα ηελ εθινγή ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ , ηεο 
Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη ησλ αληηπξνζώπσλ ζηηο ελώζεηο γίλνληαη κπζηηθά 
κε ςεθνδέιηην θαη δηαξθνύλ δύν (2) εκέξεο.  
 Η δαπάλε γηα ηελ έθδνζε ησλ ςεθνδειηίσλ βαξύλεη ην πλδηθάην, έρεη 
όκσο δηθαίσκα θάζε ζπλδπαζκόο λα εθδίδεη  παλνκνηόηππα ςεθνδέιηηα κε 
δηθή ηνπ δαπάλε. 
  Σα ςεθνδέιηηα θάζε ζπλδπαζκνύ εθηππώλνληαη κε κέξηκλα ηεο 
Κεληξηθήο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο , έρνπλ ρξώκα ιεπθό γηα ηελ εθινγή ηεο 
Γηνίθεζεο θαη κπιε γηα ηηο δεπηεξνβάζκηεο ελώζεηο.  
 Σα ςεθνδέιηηα γηα ηελ εθινγή ηεο Γηνίθεζεο θαη ηελ Διεγθηηθή 
Δπηηξνπή είλαη δηαρσξηζκέλα . 

ην ςεθνδέιηην ηνπ ζπλδπαζκνύ αλαγξάθεηαη ζηελ επηθεθαιίδα ε 
επσλπκία απηνύ θαη ην ηπρόλ ζήκα πνπ έρεη.  

Σα ςεθνδέιηηα εθδίδνληαη κε ηε θξνληίδα ηεο Κεληξηθήο Δθνξεπηηθήο 
Δπηηξνπήο.  

Κάζε κέινο ηνπ πλδηθάηνπ πνπ έρεη δηθαίσκα ςήθνπ, πξνζέξρεηαη 
ζηνλ ηόπν ηεο ςεθνθνξίαο θαη αθνύ πηζηνπνηεζεί ε ηαπηόηεηά ηνπ από ηελ 
εθνξεπηηθή επηηξνπή κε επίδεημε ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ πλδηθάηνπ, ή ηεο 
αζηπλνκηθήο, ππνγξάθεη ζην βηβιίν ή ηελ θαηάζηαζε ησλ δηθαηνπκέλσλ λα 
ιάβνπλ κέξνο ζηε ςεθνθνξία, ζε εηδηθή ζηήιε απέλαληη από ην όλνκά ηνπ, 
θαηόπηλ παξαιακβάλεη από ηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή ζθξαγηζκέλν, κε ηελ 
ζθξαγίδα ηνπ πλδηθάηνπ ή εηδηθή ζθξαγίδα ησλ εθινγώλ, θάθειν θαη ηα 
ςεθνδέιηηα όισλ ησλ ζπλδπαζκώλ, δειαδή έλα από θάζε ζπλδπαζκό.  

Αλ ν ςεθνθόξνο είλαη από πξηλ εθνδηαζκέλνο κε ςεθνδέιηην ηνπ 
ζπλδπαζκνύ πξνηίκεζήο ηνπ, είλαη θαη πάιη ππνρξεσκέλνο λα παξαιάβεη 
από ηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή ηα ςεθνδέιηηα όισλ ησλ ζπλδπαζκώλ θαη ησλ 
κεκνλσκέλσλ ππνςεθίσλ.  

Μεηά ν ςεθνθόξνο απνζύξεηαη ζε παξαβάλ θαη αζθεί ην εθινγηθό ηνπ 
δηθαίσκα.  

Κάζε ςεθνθόξνο έρεη δηθαίσκα λα ςεθίζεη έλα κόλν ζπλδπαζκό θαη 
από ηνπο ππνςεθίνπο απηνύ, κε ζηαπξό πξνηίκεζεο ν νπνίνο ηίζεηαη πξηλ ή 
κεηά από ην νλνκαηεπώλπκν ησλ ππνςεθίσλ.  

ε θάζε ςεθνδέιηην ηίζεληαη κέρξη ηόζνη ζηαπξνί πξνηίκεζεο όζεο 
είλαη νη πξνβιεπόκελεο έδξεο γηα θάζε αμίσκα. Δάλ βξεζνύλ ζε ςεθνδέιηηα 
πεξηζζόηεξνη ζηαπξνί πξνηίκεζεο από ηνπο πξνβιεπόκελνπο είλαη άθπξα σο 
πξνο ηνπο ζηαπξνύο θαη εθόζνλ ππάξρνπλ ζπλδπαζκνί, κεηξνύλ κόλν γηα 
ηνλ ζπλδπαζκό.  

Οη θάιπεο γηα ηελ εθινγή ησλ νξγάλσλ ηνπ πλδηθάηνπ θαη ησλ 
αληηπξνζώπσλ γηα ηηο δεπηεξνβάζκηεο ελώζεηο είλαη δηαθνξεηηθέο.  
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Οη εθνξεπηηθέο επηηξνπέο κεηά ην πέξαο ηεο ςεθνθνξίαο θάλνπλ ηε 
δηαινγή από ηηο θάιπεο πνπ αθνξνύλ ζηελ εθινγή ησλ νξγάλσλ ηνπ 
πλδηθάηνπ θαη ησλ αληηπξνζώπσλ γηα ηηο δεπηεξνβάζκηεο ελώζεηο θαη αθνύ 
θαηακεηξήζνπλ ηα ςεθνδέιηηα θαη ειέγμνπλ ηελ εγθπξόηεηα ησλ θαθέισλ 
ηνπο, απνζθξαγίδνπλ απηνύο θαη θαηακεηξνύλ ηηο ςήθνπο ησλ ζπλδπαζκώλ.  

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ πνπ έιαβε θάζε 
ππνςήθηνο γηα ηα αμηώκαηα. Γηα όιεο απηέο ηηο ελέξγεηέο ηνπο νη εθνξεπηηθέο 
επηηξνπέο, ζπληάζζνπλ ζρεηηθά πξαθηηθά.  

Σέινο παξαδίδνπλ ζηελ Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, κέζα ζε ζάθν 
ζθξαγηζκέλν: 
α) ηελ νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ ςεθηζάλησλ, 
β) όια ηα θαηακεηξεκέλα ςεθνδέιηηα θαη 
γ) ηα ζρεηηθά πξαθηηθά πνπ έρνπλ ζπληαρζεί.  
 Η Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή , κε επηθεθαιήο δηθαζηηθό 
αληηπξόζσπν, σο Πξόεδξό ηεο, παξαιακβάλεη ηνπο ζάθνπο όισλ ησλ 
εθινγηθώλ ηκεκάησλ θαη αθνύ ειέγμεη ην πεξηερόκελν θάζε ζάθνπ, πξνβαίλεη 
ζηελ αλαθήξπμε ησλ εθιεγέλησλ γηα ηα όξγαλα ηνπ πλδηθάηνπ θαη ησλ 
αληηπξνζώπσλ γηα ηηο δεπηεξνβάζκηεο ελώζεηο.  

Οη έδξεο ηνπ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ, θαηαλέκνληαη κεηαμύ ησλ 
ζπλδπαζκώλ θαη θάζε ζπλδπαζκόο παίξλεη ηόζεο έδξεο, όζεο θνξέο ρσξάεη 
ην εθινγηθό κέηξν ζην άζξνηζκα ησλ εγθύξσλ ςεθνδειηίσλ πνπ έιαβε.  

Δθινγηθό κέηξν είλαη ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο ηνπ αξηζκνύ ησλ 
θαηακεηξεζέλησλ εγθύξσλ ςεθνδειηίσλ δηα ηνπ αξηζκνύ ησλ εδξώλ ηνπ 
εθιεγόκελνπ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ.   

ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ θαηαλνκή κείλνπλ αδηάζεηεο έδξεο απηέο 
θαηαλέκνληαη ζε ηζάξηζκνπο ζπλδπαζκνύο ή ζε κεκνλσκέλνπο ππνςεθίνπο 
πνπ ζπγθέληξσζαλ ην κεγαιύηεξν ππόινηπν, ζηελ πεξίπησζε δε πνπ 
απνκείλεη κία έδξα γηα θαηαλνκή, απηή θαηαλέκεηαη ζην ζπλδπαζκό πνπ 
εκθαλίδεη ην κεγαιύηεξν ππόινηπν ςεθνδειηίσλ. 

ε πεξίπησζε πνπ κέλεη έδξα αδηάζεηε θαη ηζνςεθνύλ ζπλδπαζκνί ή 
κεκνλσκέλνη ππνςήθηνη, ε έδξα θαηαλέκεηαη ζην ζπλδπαζκό ή ζηνλ 
ππνςήθην πνπ δελ έιαβε θακία έδξα από ηελ πξώηε θαηαλνκή. 

Οη έδξεο πνπ αλαινγνύλ ζε θάζε ζπλδπαζκό ιακβάλνληαη από ηνπο 
ππνςεθίνπο απηνύ νη νπνίνη ζπγθέληξσζαλ ηνπο πεξηζζόηεξνπο ζηαπξνύο 
πξνηίκεζεο θαηά ζεηξά επηηπρίαο.  

Όζνη ππνςήθηνη εθιεγνύλ θαηά ηνλ ηξόπν πνπ νξίδεηαη απνηεινύλ ηα 
ηαθηηθά κέιε ηνπ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ, νη ππόινηπνη δε ηα αλαπιεξσκαηηθά 
(«επηιαρόληεο») θάζε ζπλδπαζκνύ πνπ αλαπιεξνύλ θαηά ηε ζεηξά επηηπρίαο 
ηνπο ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο, αληηθαηάζηαζεο, δηαγξαθήο ή ζαλάηνπ, ηα 
ηαθηηθά κέιε.  

ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο κεηαμύ ππνςεθίσλ ηνπ απηνύ ζπλδπαζκνύ 
δηελεξγείηαη θιήξσζε από ηελ Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, θαηά ηελ 
νπνία παξίζηαηαη θαη ν αληηπξόζσπνο ηνπ ζπλδπαζκνύ.  

Κάζε ζπλδπαζκόο ππνςεθίσλ έρεη ην δηθαίσκα λα νξίζεη κέρξη ηελ 
πξνεγνύκελε ησλ αξραηξεζηώλ έλαλ αληηπξόζσπό ηνπ , από ηα κέιε ηνπ 
πλδηθάηνπ, θαη κέρξη δύν (2) αλαπιεξσκαηηθνύο απηνύ κε δήισζή ηνπ ζηελ 
εθνξεπηηθή επηηξνπή.  

Αληηπξόζσπνη κπνξνύλ λα είλαη θαη νη ίδηνη νη ππνςήθηνη. Οη 
αληηπξόζσπνη ησλ ζπλδπαζκώλ έρνπλ ην δηθαίσκα λα παξαθνινπζνύλ θαη 
λα ελεκεξώλνληαη γηα ηελ πξνπαξαζθεπή ησλ αξραηξεζηώλ από ηελ Κεληξηθή 
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Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, λα παξεπξίζθνληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο απηήο θαη λα 
παίξλνπλ κέξνο ζηηο ζπδεηήζεηο, λα ππνβάιινπλ πξνηάζεηο ρσξίο ην 
δηθαίσκα ςήθνπ, λα παξεπξίζθνληαη ζηηο αξραηξεζίεο από ηελ έλαξμε κέρξη 
ηε ιήμε ηνπο λα ππνβάιινπλ ελζηάζεηο θαηά ηεο ηπρόλ θαθήο δηεμαγσγήο ησλ 
αξραηξεζηώλ επί ησλ νπνίσλ απνθαζίδεη ε θάζε εθνξεπηηθή επηηξνπή θαη 
θξίλεη ηειηθώο ε Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή.   

Οη αληηπξόζσπνη ππνγξάθνπλ ην πξαθηηθό πνπ ζπληάζζεη κεηά ηε 
ιήμε ησλ αξραηξεζηώλ ε εθνξεπηηθή επηηξνπή, ζην νπνίν θαη κπνξνύλ λα 
δηαηππώζνπλ ηπρόλ παξαηεξήζεηο ηνπο.  
 

 

ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ  

ΑΡΘΡΟ 23 

 
 Ο έιεγρνο θαη ε επνπηεία ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πλδηθάηνπ αζθείηαη  
από πεληακειή (5/κειή) ειεγθηηθή επηηξνπή εθινγήο ηεο νπνίαο γίλεηαη από 
ηε Γ.. γηα ίζε πεξίνδν ζεηείαο κε εθείλε ηνπ Γ.., ηαπηόρξνλα κε ηελ εθινγή 
ηνπ Γ.. θαη κε ηνλ ίδην ηξόπν θαη εθινγηθό ζύζηεκα. 
 Η ειεγθηηθή επηηξνπή, αζθεί ηηο αξκνδηόηεηέο ηεο ζπιινγηθά, κπνξεί 
όκσο λα εμνπζηνδνηεί έλα κέινο ηεο γηα ελέξγεηα εηδηθνύ ειέγρνπ ή γηα ηελ 
επηρείξεζε νξηζκέλσλ δηαρεηξηζηηθώλ πξάμεσλ. πλεδξηάδεη ηαθηηθά κηα θνξά 
ην κήλα θαη βξίζθεηαη ζε απαξηία όηαλ παξίζηαληαη ηνπιάρηζην ηξία (3) κέιε 
απηήο.  
 Η Δ.Δ έρεη δηθαίσκα νπνηεδήπνηε λα ιακβάλεη γλώζε ησλ βηβιίσλ θαη 
ησλ δηθαηνινγεηηθώλ εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκώλ ηνπ πλδηθάηνπ.   
 ην ηέινο θάζε δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ ζπληάζζεη έθζεζε γηα ηε 
δηαρείξηζε ηνπ Γ.. ηελ νπνία ππνβάιιεη ππό έιεγρν ζηε Γελ. πλέιεπζε.  
     

ΠΟΡΟΗ - ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΟ  

ΑΡΘΡΟ 24 

 
 Οη πόξνη ηνπ πλδηθάηνπ είλαη ην δηθαίσκα εγγξαθήο, νη κεληαίεο 
εηζθνξέο ησλ κειώλ, νη εζεινληηθέο εηζθνξέο θαη νη έθηαθηεο εηζθνξέο πνπ 
κπνξεί λα νξίδεη ε Γελ. πλέιεπζε γηα ηελ επηηπρία ησλ ζθνπώλ ηνπ 
πλδηθάηνπ.  
 Με απόθαζε ηνπ Γ. κπνξνύλ λα απμνκεηώλνληαη νη ηαθηηθέο 
εηζθνξέο.  
 Οη δσξεέο θαη νη επηρνξεγήζεηο πξνο ην πλδηθάην γίλνληαη πάληνηε 
επώλπκα . 
 Οη εηζπξάμεηο ηνπ πλδηθάηνπ , γίλνληαη κε δηπιόηππεο απνδείμεηο 
ζθξαγηζκέλεο κε ηε ζθξαγίδα ηνπ θαη ππνγξαθόκελεο από ηνλ Πξόεδξν θαη 
ηνλ Γελ. Γξακκαηέα. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

ΑΡΘΡΟ 25 

 
 Σν δηαρεηξηζηηθό έηνο αξρίδεη ηελ 1

ε
 Φεβξνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31

ε
 

Ιαλνπαξίνπ θάζε ρξόλνπ. Ο ηζνινγηζκόο , απνινγηζκόο θαη πξνϋπνινγηζκόο, 
ζπληάζζνληαη γηα θάζε ρξόλν ρσξηζηά.  
 

 

ΑΡΘΡΟ 26 

 
 Γηα ηελ εγγξαθή ηνπ πλδηθάηνπ ζε αλώηεξα ζπλδηθαιηζηηθά όξγαλα, 
(Οκνζπνλδία, Δξγαηηθό Κέληξν, θ.ιπ) , ή γηα απνρώξεζε από απηά, 
απαηηείηαη απόθαζε Γελ. πλέιεπζεο.  
 

ΑΡΘΡΟ 27 

 
 Σν πλδηθάην δηαιύεηαη κε απόθαζε ηεο Γ.. ησλ κειώλ ε νπνία 
ιακβάλεηαη κε απμεκέλε απαξηία ηνπ 1/2 ησλ κειώλ θαη πιεηνςεθία ησλ 3/4 
ησλ παξόλησλ.  
 Μεηά ηε δηάιπζε ηνπ πλδηθάηνπ αθνινπζεί εθθαζάξηζε ηεο 
πεξηνπζίαο ηνπ θαη ην ελεξγεηηθό ππόινηπν δηαηίζεηαη κε απόθαζε ηεο Γ.., ε 
νπνία ιακβάλεηαη πξηλ ή ζπγρξόλσο κε απηήλ ηεο δηάιπζεο, γηα λόκηκν ή 
εζηθό ζθνπό, νπδέπνηε όκσο δηαλέκεηαη ζηα κέιε ηνπ. Μεηά ηε δηάιπζε ην 
αξρείν παξαδίδεηαη ζηε ΓΔΔ.   
 

ΑΡΘΡΟ 28 

 
 Απνδεκίσζε γηα εκεξαξγίεο ή κεληαία απνδεκίσζε ρνξεγείηαη κόλν 
ζηνλ Πξόεδξν , Γελ. Γξακκαηέα θαη ζηνλ Σακία ηνπ πλδηθάηνπ, ή θαη ζε άιια 
κέιε ηεο Γηνίθεζεο κεηά από απόθαζε ηνπ Γ.. Η απνδεκίσζε γηα θάζε 
εκεξαξγία είλαη ίζε κε ην 1/25 ηνπιάρηζηνλ ησλ ζπλνιηθώλ απνδνρώλ ησλ 
δηθαηνύρσλ.   

 

ΑΡΘΡΟ 29 

 
 Σν πλδηθάην έρεη ιάβαξν θαη ζθξαγίδα θπθιηθή πνπ ζηελ πεξηθέξεηά 
ηεο αλαγξάθεηαη ε επσλπκία ηνπ θαη ζην κέζνλ ΟΑΑ.  
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ΑΡΘΡΟ 30 

 
 Σν παξόλ Καηαζηαηηθό απνηεινύκελν από 30 άξζξα ζπληάρζεθε θαη 
εγθξίζεθε ζηελ Αζήλα θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ ηδξπηηθώλ κειώλ ηεο 
28

εο
 Γεθεκβξίνπ 1993 θαη ππνγξάθεηαη από όινπο ηνπο ηδξπηέο. 

 
 

ΑΘΖΝΑ 28 Γεκεμβρίοσ 1993 

 

Για ηο Γ. . 

 

Ο Πρόεδρος     Ο Γεν. Γραμμαηέας  

     ΚΟΛΛΑ ΑΝΓΡΔΑ          ΣΑΜΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ  

 

 

ΣΑ ΜΔΛΖ  

 

ΞΤΓΖ ΚΩΝ.  

ΚΟΝΣΟΤΛΖ ΚΩΝ. 

ΚΑΡΗΝΗΩΣΑΚΖ ΔΜΜ. 

ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΓΗΩΡΓΟ 

ΚΟΤΝΣΟΤΡΖ ΚΩΝ. 

ΥΑΡΗΟΤΛΖ ΓΗΑΝΝΖ 

ΜΗΥΑΛΟΤΣΟ ΓΗΩΡΓΟ 

ΑΝΣΩΝΑΚΑΚΖ ΣΔΛΗΟ 

ΒΛΑΗΓΖ ΑΠΟΣ.  

ΛΟΓΓΟΒΗΣΖ ΓΗΩΡΓΟ 

ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ ΓΗΩΡΓΟ  

 

 
Αθξηβέο αληίγξαθν από ην πξσηόηππν ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπ παξόληνο 
ζσκαηείνπ ην νπνίν εγθξίζεθε δπλάκεη ηεο 495/1994 απνθάζεσο ηνπ 
Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ θαη θαηαρσξήζεθε κε απμ, αξ. 19362 εηδ. 
4770/94.  
 

Αθήνα 17 Μαρηίοσ 1994  

ο Γραμμαηέας  

 

ΖΛΗΑ ΒΛΑΥΟ  

 

ΘΔΩΖΡΘΖΚΔ  

Για ηη νόμιμο ζήμανζη και ηην έκδοζή ηοσ  

καηά ηη ζειρά ηης παραγγελίας. 

Αθήνα 17 Μαρηίοσ 1994 

ο Γραμμαηέας  

 

ΖΛΗΑ ΒΛΑΥΟ  
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