ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία

ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ∆ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."
(Τροποποίηση και Κωδικοποίηση)

ΣΥΣΤΑΣΗ–ΕΠΩΝΥΜΙΑ–Ε∆ΡΑ–ΣΚΟΠΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1ο
∆ηµιουργείται ένωση επαγγελµατικών Σωµατείων του Προσωπικού της ∆ηµόσιας Επιχείρησης
Ηλεκτρισµού Α.Ε., του Οργανισµού Ασφάλισης Προσωπικού (Ο.Α.Π. / ∆.Ε.Η.), του ∆ιαχειριστή
Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε.), των θυγατρικών
εταιρειών της ∆ΕΗ Α.Ε. που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Ηλεκτρικής Ενέργειας και των
επιχειρήσεων παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής της Ηλεκτρικής Ενέργειας, µε την επωνυµία
«ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε)»
που εδρεύει στην Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Η

Οµοσπονδία

που

δηµιουργείται

αποτελεί

πρωτοβάθµια

ένωση

και

δευτεροβάθµια

συνδικαλιστική οργάνωση των επαγγελµατικών σωµατείων που µετέχουν σ΄ αυτήν, τα οποία
Σωµατεία περιλαµβάνουν το προσωπικό που απασχολεί η ∆ΕΗ Α.Ε., ο ΟΑΠ ∆ΕΗ, ο
∆ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε.), οι
θυγατρικές εταιρείες της ∆ΕΗ Α.Ε., οι επιχειρήσεις παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής της
Ηλεκτρικής Ενέργειας, σε όλη τη χώρα µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, ανεξάρτητα απ΄ την
κατηγορία και την ειδικότητα του.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)

θεωρεί ότι η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήµατος είναι βασική προϋπόθεση για την προώθηση
και προαγωγή των εργασιακών και οικονοµικών συµφερόντων των εργαζοµένων στη ∆ΕΗ Α.Ε.
καθώς και σε όλες τις άλλες επιχειρήσεις παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής της ηλεκτρικής
ενέργειας

ΑΡΘΡΟ 3ο
∆ιακήρυξη της Οµοσπονδίας είναι :
α) Να µελετήσει από κοινού, να προστατεύσει και να προωθήσει τα γενικά οικονοµικά,
επιστηµονικά, εργασιακά, ασφαλιστικά, πολιτιστικά ενδιαφέροντα και επαγγελµατικά συµφέροντα
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των εργαζοµένων της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού Α.Ε., του Οργανισµού Ασφάλισης
Προσωπικού

(Ο.Α.Π./∆.Ε.Η.),

του

∆ιαχειριστή

Ελληνικού

Συστήµατος

Μεταφοράς

Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε.), των θυγατρικών εταιρειών της ∆ΕΗ Α.Ε. και των
επιχειρήσεων παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής της Ηλεκτρικής Ενέργειας σε όλη τη χώρα,
που ανήκουν στα επαγγελµατικά Σωµατεία της Οµοσπονδίας, να προασπίσει και να διευρύνει τις
ελευθερίες των εργαζοµένων γενικά.
β) Να ενώσει, να συντονίσει τις ενέργειες και να αναπτύξει ενιαία συνδικαλιστική δράση µέσα στα
πλαίσια του Συντάγµατος, των Εργατικών Νόµων και των διεθνών συµβάσεων εργασίας, όλων
των επαγγελµατικών Σωµατείων που µετέχουν στον Σύνδεσµο.
γ) Να εκπροσωπήσει από κοινού τους εργαζόµενους στη ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε.,
στον

Οργανισµό

Ασφάλισης

Προσωπικού

(Ο.Α.Π./∆.Ε.Η.),

στο

∆ιαχειριστή

Ελληνικού

Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε.), καθώς και στις θυγατρικές
εταιρείες της ∆ΕΗ Α.Ε. και στις επιχειρήσεις παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής της Ηλεκτρικής
Ενέργειας σε όλη τη χώρα, που ανήκουν στα επαγγελµατικά σωµατεία της Οµοσπονδίας και να
αντιµετωπίσει ενιαία τα προβλήµατα του προσωπικού ενώπιον των ∆ιοικήσεων των
Επιχειρήσεων αυτών και κάθε ∆ιοικητικής και ∆ικαστικής Αρχής του Κράτους, όπως και στο
διεθνή χώρο, σε διαπραγµατεύσεις για την επίλυση επαγγελµατικών ζητηµάτων τους, για τη
σύναψη Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας ή για την έκδοση ∆ιαιτητικών αποφάσεων, ακόµα να
συµµετέχει σε συσκέψεις και συνέδρια µαζί µε άλλες επαγγελµατικές Οργανώσεις µέσα και έξω
από τη χώρα.
δ) Να συµµετέχει η ίδια και τα επαγγελµατικά σωµατεία που την αποτελούν µε κοινούς
εκπροσώπους στα όργανα κρίσης του Προσωπικού της ∆ΕΗ Α.Ε, του Ο.Α.Π./∆.Ε.Η. , του
∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε., των θυγατρικών εταιρειών της ∆ΕΗ Α.Ε. και των άλλων επιχειρήσεων
παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής της Ηλεκτρικής Ενέργειας σε όλη τη χώρα, στα όργανα
διοίκησης αυτών και σε κάθε άλλο συλλογικό όργανο µέσα κι έξω απ΄ αυτά.
ε) Να προωθήσει την αλληλεγγύη των µελών της και την πνευµατική ανάπτυξή τους και να
συσφίξει τις σχέσεις µεταξύ τους. Γι' αυτό το σκοπό µπορούν να οργανώνονται διαλέξεις, διάφορες
άλλες µορφωτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, να δηµιουργηθούν γραφεία µε εντευκτήριο των
µελών και βιβλιοθήκη και να εκδοθεί περιοδικό ή δελτίο ενηµέρωσης αυτών.
Επίσης να ιδρυθούν Σχολές ή περιοδικά σεµινάρια επιµόρφωσης των µελών στα οποία θα
διδάσκονται από ειδικούς επιστήµονες µαθήµατα τεχνικά, συνδικαλιστικά, γενικής µόρφωσης και
ξένες γλώσσες.
ζ) Να συνεργαστεί µε άλλα επαγγελµατικά Σωµατεία ή Ενώσεις τέτοιων Σωµατείων για την από
κοινού µελέτη, προστασία και προαγωγή των επαγγελµατικών συµφερόντων των εργαζοµένων
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γενικά και του ελεύθερου συνδικαλισµού τους. Επίσης να συνεργάζεται και να συµµετέχει σε
διεθνείς εργασίες, επαγγελµατικές οργανώσεις, συνέδρια και γενικά κινήσεις και εκδηλώσεις.

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 4ο
Μέλη της Οµοσπονδίας µπορούν να γίνουν:
α) Οι πρωτοβάθµιες επαγγελµατικές οργανώσεις του προσωπικού της ∆ΕΗ Α.Ε., Ο.Α.Π./∆.Ε.Η.,
∆.Ε.Σ.Μ.Η.Ε-Α.Ε. που εκπροσωπούν κύριους κλάδους του προσωπικού της ∆ΕΗ και έχουν την
αντιπροσωπευτική µαζικότητα.
β) Οι πρωτοβάθµιες επαγγελµατικές οργανώσεις που εκπροσωπούν επιµέρους κλάδους του
προσωπικού της ∆ΕΗ Α.Ε εφόσον τη δηµιουργία τους την υπαγόρευσαν πραγµατικές ανάγκες
κατά τη κρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Οµοσπονδίας,
γ) Τοπικοί αντιπροσωπευτικοί σύλλογοι των Ενεργειακών Κέντρων της ∆ΕΗ Α.Ε. Σε περίπτωση
που εκπροσωπείται ήδη ένας κλάδος ή ενεργειακό κέντρο στην Οµοσπονδία και όµοιος ζητήσει
εγγραφή, γίνεται δεκτός αν αποδεδειγµένα είναι ο πλέον µαζικός και αφού µέσα σε τακτό χρονικό
διάστηµα (6 µηνών) δεν φέρουν αποτέλεσµα οι προσπάθειες για ενοποίηση εκ µέρους της
Εκτελεστικής Επιτροπής και
δ) Οι πρωτοβάθµιες επαγγελµατικές οργανώσεις των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις
παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής της ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπροσωπούν κύριους
κλάδους του προσωπικού των επιχειρήσεων αυτών και έχουν την αντιπροσωπευτική µαζικότητα
ή και επιµέρους κλάδους του προσωπικού των επιχειρήσεων αυτών, εφόσον τη δηµιουργία τους
την υπαγόρευσαν πραγµατικές ανάγκες κατά την κρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Οµοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Για να εγγραφεί µια οργάνωση σαν µέλος της Οµοσπονδίας πρέπει να υποβάλει προηγουµένως
αίτηση που να υπογράφεται από τους νόµιµους εκπροσώπους της και να συνοδεύεται, από
έγκυρο αντίγραφο του "εν ισχύει" καταστατικού της, από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
µελών της για την εγγραφή της και για την ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος Καταστατικού,
από αντίγραφο του Μητρώου των γραµµένων και ταµειακά εντάξει µελών της, του οποίου την
ακρίβεια να βεβαιώνουν οι νόµιµοι εκπρόσωποι της και από κατάσταση των µελών της ∆ιοίκησής
της. Το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας µετά την υποβολή της αίτησης αποφασίζει αιτιολογηµένα την
αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης της νέας οργάνωσης. Εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση, η
οργάνωση εντάσσεται στα µέλη της Οµοσπονδίας. Κατά της απόφασης αποδοχής νέου µέλους
µπορεί κάθε οργάνωση - µέλος να προσφύγει στο Π.Σ. όπου αφού ακουστούν και οι απόψεις του
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νέου µέλους γίνεται ψηφοφορία για την έγκριση ή µη της αίτησης. Της ψηφοφορίας αυτής απέχουν
υποχρεωτικά οι σύνεδροι του νέου µέλους.
Αν το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας απορρίψει την αίτηση εγγραφής, η οργάνωση µπορεί να προσφύγει
στο Π.Σ. που αποφασίζει µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων αντιπροσώπων, το οποίο
µπορεί να επικυρώσει την απόφαση του ∆.Σ. ή να εγγράψει την οργάνωση. Οι προσφυγές κατά
των αποφάσεων αποδοχής ή απόρριψης νέων µελών µπορούν να υποβληθούν µέσα σε 30 µέρες
απ' την κοινοποίηση των αποφάσεων. Η συζήτηση των προσφυγών πραγµατοποιείται πριν από τα
θέµατα της Η.∆.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Στο τέλος κάθε έτους οι οργανώσεις που συµµετέχουν στην Οµοσπονδία σαν µέλη της,
υποχρεώνονται να υποβάλουν στο Γεν. Γραµµατέα της έγκυρο αντίγραφο των ταµειακά εντάξει
µελών τους, κατάσταση των µελών της ∆ιοίκησής τους στην οποία να επισηµαίνεται κάθε
µεταβολή που τυχόν επήλθε στα πρόσωπά της και κάθε τροποποίηση που τυχόν συνέβη στο
Καταστατικό τους.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Οι επαγγελµατικές οργανώσεις που συµµετέχουν στην Οµοσπονδία σαν µέλη της διατηρούν την
οικονοµική και διοικητική αυτονοµία τους. Επίσης µπορούν να ενεργούν σαν αντιπροσωπευτικές
οργανώσεις του κλάδου στον οποίο υπάγονται τα µέλη τους για να προστατεύσουν και να
προωθήσουν τα ειδικά κλαδικά συµφέροντά τους.
Υποχρεώνονται όµως να αποφεύγουν κάθε ενέργεια και εκδήλωση που θα µπορούσε να βλάψει
τα γενικότερα συµφέροντα του Προσωπικού της ∆ΕΗ Α.Ε και όλων των άλλων επιχειρήσεων και
οργανισµών, το οποίο εκπροσωπεί η Οµοσπονδία, ή θα συγκρούεται µε την τακτική που
ακολουθεί η Οµοσπονδία, ή µε τις αποφάσεις των οργάνων της.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Σε περίπτωση που θα συγκρουσθούν τα συµφέροντα των µελών δύο ή περισσοτέρων
οργανώσεων, απ' αυτές που συµµετέχουν στην Οµοσπονδία ή σε περίπτωση

που θα

διαφωνήσουν µεταξύ τους για την τακτική που ακολουθείται, τις επιβαλλόµενες ενέργειες και τις
προτεινόµενες λύσεις όσον αφορά τα ειδικότερα θέµατα του προσωπικού που εκπροσωπεί κάθε
µια τους, αποφασίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αφού προσφύγουν σ' αυτό οι ενδιαφερόµενες
οργανώσεις, οι οποίες και υποχρεώνονται να συµµορφωθούν προς την απόφασή του.
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ΑΡΘΡΟ 9ο
Οι οργανώσεις που απαρτίζουν την Οµοσπονδία υποχρεώνονται ακόµα µε την επιφύλαξη της
σύµφωνα µε την παραπάνω αυτονοµίας τους, να ακολουθούν τις αρχές που καθορίζουν τα όργανά
της και την τακτική που διαγράφουν, να εκτελούν τις αποφάσεις τους να συµβάλλουν στην
πραγµατοποίηση των σκοπών της µε κάθε νόµιµο στη διάθεσή τους µέσο να εκπληρώνουν
όλες χωρίς εξαίρεση τις ηθικές και οικονοµικές υποχρεώσεις τους απέναντί της, να ενηµερώνουν
τα αρµόδια όργανα της Οµοσπονδίας για τις ενέργειές τους και για τη δράση τους γενικά,
επιδιώκοντας τη συνεργασία και την συµπαράστασή τους. Επίσης να παρέχουν στα όργανα της
Οµοσπονδίας κάθε στοιχείο που τους ζητείται, υποβάλλοντας τακτικά κάθε τρίµηνο και έκτακτα
όταν το ζητήσει το ∆.Σ της Οµοσπονδίας εκθέσεις για τη δραστηριότητά τους.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Οι οργανώσεις που αποτελούν την Οµοσπονδία έχουν το δικαίωµα να µετέχουν µε τους
εκλεγόµενους εκπροσώπους τους στα όργανα διοίκησης και ελέγχου αυτής, σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στο παρόν καταστατικό, να εισάγουν θέµατα για συζήτηση στο Πανελλαδικό Συνέδριο
και τα υπόλοιπα όργανα σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται παρακάτω, να ελέγχουν τις
πράξεις της ∆ιοίκησης στο Πανελλαδικό Συνέδριο, να επικαλούνται τη συµπαράσταση και την
ηθικο-οικονοµική ενίσχυση των αρµοδίων οργάνων της Οµοσπονδίας αλλά και της ίδιας της
Οµοσπονδίας σαν ∆ευτεροβάθµιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης, σε κάθε ενέργεια ή προσπάθειά
τους.
Οι Σύλλογοι που εγγράφονται ως νέα µέλη στην Οµοσπονδία για να πάρουν µέρος µε
εκπροσώπους τους στο Συνέδριο υποχρεούνται να εκλέξουν αντιπροσώπους µετά την εγγραφή
τους στην Οµοσπονδία.
Οι εκπρόσωποι που έχουν εκλεγεί πριν από τη εγγραφή του Συλλόγου τους στην Οµοσπονδία δεν
νοµιµοποιούνται.
Πριν την εκλογική διαδικασία κάθε σύλλογος µέλος οφείλει να καταθέτει στην Οµοσπονδία
επικυρωµένο από το ∆Σ αντίγραφο εγγεγραµµένων και ταµιακά εντάξει µελών που δικαιούνται να
πάρουν µέρος στην ψηφοφορία.
Λαµβάνεται µέριµνα ώστε σταδιακά όλοι οι Σύλλογοι Μέλη της Οµοσπονδίας και ιδιαίτερα οι πιο
µαζικοί να εκλέγουν του αντιπροσώπους τους για το Συνέδριο της Οµοσπονδίας τον τελευταίο
χρόνο πριν το Εκλογικό Συνέδριο.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Οργάνωση - µέλος της Οµοσπονδίας µπορεί ν' αποχωρήσει απ' αυτήν έπειτα από απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης των µελών της οργάνωσης που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
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Καταστατικού της και αφού υποβάλλει σχετική αίτηση στην οποία αποφασίζει το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του.
Το µέλος που αποχωρεί δεν έχει κανένα δικαίωµα πάνω στην περιουσία της Οµοσπονδίας,
υποχρεώνεται δε να καταβάλει τις εισφορές του, του χρονικού διαστήµατος που υπήρξε µέλος της.

AΡΘΡΟ 12ο
Ι. Την προδικασία για τον πειθαρχικό έλεγχο των µελών της Οµοσπονδίας και των διοικητικών
οργάνων της διενεργεί η Εξελεγκτική Επιτροπή επεµβαίνοντας είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν
καταγγελίας.
ΙΙ. Πειθαρχικά παραπτώµατα είναι :
α) κάθε παραβίαση του Καταστατικού των σκοπών και των διακηρύξεων της Οµοσπονδίας, των
συλλογικών Συµβάσεων που συνήψε η Οµοσπονδία και των αποφάσεων του Πανελλαδικού
Συνεδρίου και του ∆.Σ τους και
β) αδικαιολόγητη µη εκπλήρωση των οικονοµικών υποχρεώσεων προς την Οµοσπονδία.
ΙΙΙ. Πειθαρχικές ποινές που µπορούν να επιβληθούν είναι:
α) έγγραφη επίπληξη
β) προσωρινή αποβολή µέχρι ένα χρόνο
γ) διαγραφή
Προκειµένου για µέλη ∆ιοικητικών οργάνων της Οµοσπονδίας, η προσωρινή αποβολή συνοδεύεται
και από έκπτωση από τη θέση την οποία κατέχουν.
ΙΙV.

Προκειµένου να εκτιµηθούν τα παραπτώµατα της παρ. ΙΙ εξετάζονται σαν πράξεις που

αντιστρατεύονται τα συµφέροντα και τους σκοπούς της Οµοσπονδίας και των φυσικών και νοµικών
µελών της.
Πράξεις οι οποίες συνιστούν πειθαρχικό παράπτωµα αλλά δεν έγιναν από δόλο ή βαριά αµέλεια
δεν δύνανται να επισύρουν την ποινή της διαγραφής.
V. Η Εξελεγκτική Επιτροπή διαπιστώνοντας ότι κάποια πράξη συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα
καλεί το µέλος σε γραπτή απολογία. Η απολογία πρέπει να υποβληθεί µέσα σε 30 µέρες από την
επίδοση της κλήσης. Η προθεσµία αυτή δύναται να παραταθεί εφόσον το ζητήσει το µέλος µέχρι,
το πολύ, χρονικό διάστηµα ενός µηνός επιπλέον. Απολογία που υποβλήθηκε εκπρόθεσµα πριν
από τη συζήτηση και έκδοση απόφασης λαµβάνεται υπόψη. Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει
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την εισήγηση-πρόταση προς το ∆Σ µέσα σε ένα µήνα από την ολοκλήρωση της έρευνας και την
υποβολή της απολογίας.
VI. τo ∆.Σ επιβάλλει τις ποινές που προβλέπονται απ' την παρ. III µε αιτιολογηµένη απόφασή του.
Κάθε απόφαση του ∆.Σ υπόκειται σε έφεση µέσα σε 30 µέρες από την κοινοποίηση της ποινής. Η
έφεση αναστέλλει την εκτέλεση της ποινής.
VII. Oι ποινές επιβάλλονται ανάλογα µε τη βαρύτητα του παραπτώµατος που διαπράχτηκε. Η
υποτροπή και η απεργοσπασία αποτελούν ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωση. Καµιά ποινή δεν
µπορεί να επιβληθεί αν προηγούµενα το µέλος δεν κληθεί σε απολογία.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Τη ∆ιοίκηση της Οµοσπονδίας απαρτίζουν τα παρακάτω όργανα :
1. Το Πανελλαδικό Συνέδριο (Π.Σ.)
2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.)
3. Η Εκτελεστική Επιτροπή (ΕΚ.Ε.)
4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (ΕΞ.Ε.)

ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
ΑΡΘΡΟ 14ο
Το Πανελλαδικό Συνέδριο αποτελεί το ανώτατο όργανο της Οµοσπονδίας και αποφασίζει για κάθε
θέµα που δεν αντιτίθεται στις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.
Ιδιαίτερα εκλέγει τα µέλη του ∆Σ και της ΕΞΕ ελέγχει και εγκρίνει τον απολογισµό και
προϋπολογισµό της οικονοµικής διαχείρισης κάθε χρήσης, αποφασίζει πάνω στη λογοδοσία της
∆ιοίκησης, εποπτεύει, 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 δράσης της Οµοσπονδίας, εγκρίνει τις εγγραφές και διαγραφές των µελών
οργανώσεων και αποφαίνεται πάνω σε προτάσεις τους και πάνω σε κάθε άλλο θέµα που εισάγεται
σ' αυτό για συζήτηση.

ΑΡΘΡΟ 15ο
Το Πανελλαδικό Συνέδριο συγκροτείται από αντιπροσώπους των οργανώσεων που ανήκουν στην
Οµοσπονδία, εφόσον αυτές έχουν εκπληρώσει τις προς αυτήν οικονοµικές τους υποχρεώσεις και
εφόσον οι αντιπρόσωποι έχουν εκλεγεί µε το σύστηµα της απλής αναλογικής. Κάθε οργάνωση –
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µέλος της Οµοσπονδίας εκπροσωπείται στο Πανελλαδικό Συνέδριο και εφόσον δεν υπάρχει
αντίθετη υποχρεωτική νοµοθετική διάταξη, διαθέτει αριθµό ψήφων ανάλογο προς τον αριθµό των
οικονοµικά εντάξει µελών της που ψήφισαν και µάλιστα διαθέτει έναν αντιπρόσωπο ανά 75 µέλη.
Σε περίπτωση κλάσµατος, εφόσον αυτό υπερβαίνει το µισό του 75 (δηλ. 37,50), θα λογίζεται
πλήρης ο αριθµός του.

ΑΡΘΡΟ 16ο
Το Πανελλαδικό Συνέδριο συνέρχεται σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις. Τακτικά συνεδριάζει
µια φορά το χρόνο και µάλιστα µέσα στους πέντε πρώτους ηµερολογιακούς µήνες αυτού. Έκτακτα
δε συνεδριάζει όσες φορές αποφασίζει γι΄ αυτό το ∆.Σ. ή ζητηθεί από το ½ του συνόλου των
αντιπροσώπων των οργανώσεων – µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 17ο
Η τακτική συνεδρίαση του Π.Σ. προκηρύσσεται τουλάχιστον ένα µήνα πριν απ' την ηµεροµηνία
συνεδρίασης του.
Παράλληλα µε την προκήρυξη του Συνεδρίου, καθορίζεται και η Η.∆. η οποία κοινοποιείται στις
οργανώσεις-µέλη. Η έκτακτη συνεδρίαση του Π.Σ. συγκαλείται σε επείγουσες περιπτώσεις και οι
προηγούµενες προθεσµίες µπορούν να συντµηθούν µέχρι τις 10 µέρες.

ΑΡΘΡΟ 18ο
Τα έξοδα κινήσεως των αντιπροσώπων του ΠΣ βαρύνουν τα Σωµατεία που τους εξέλεξαν. Το ∆Σ
της Οµοσπονδίας όµως µπορεί ν' αποφασίσει τη καταβολή τους απ' το Ταµείο του, εφ' όσον
αναγραφεί σχετικό κονδύλιο στον Προϋπολογισµό και εγκριθεί απ' το Πανελλαδικό Συνέδριο.

ΑΡΘΡΟ 19ο
Οι οργανώσεις-µέλη µε την προκήρυξη του ΠΣ καταθέτουν µέσα σε 10 µέρες στον αρµόδιο
Γραµµατέα ακριβές αντίγραφο του πρακτικού ανακηρύξεως εκλεγέντων των τελευταίων τους
αρχαιρεσιών και ακριβή αντίγραφα των τυχόν υφισταµένων παραιτήσεων των εκλεγµένων
αντιπροσώπων τους απ' το Συνέδριο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν παραιτήσεις, υποβάλλουν
βεβαίωση γι' αυτό.

ΑΡΘΡΟ 20ο
Το ∆Σ µε προκήρυξη του καθορίζει τις από το παρόν Καταστατικό προβλεπόµενες υποχρεώσεις,
που πρέπει να έχουν εκπληρώσει οι οργανώσεις και τα µέλη τους για να έχουν δικαίωµα
συµµετοχής στο Πανελλαδικό Συνέδριο.
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Απαραίτητη προϋπόθεση του δικαιώµατος συµµετοχής ενός µέλους στο ΠΣ είναι να έχει
εκπληρώσει όλες τις προβλεπόµενες από το παρόν Καταστατικό οικονοµικές υποχρεώσεις του.

ΑΡΘΡΟ 21ο
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Οµοσπονδίας

ελέγχει τα δικαιολογητικά που κατάθεσαν οι

αντιπρόσωποι των οργανώσεων-µελών και αποφαίνεται για την εγκυρότητα και νοµιµότητα τους.
Κατά την έναρξη του Συνεδρίου, ο Γεν. Γραµµατέας υποχρεώνεται να αναφέρει τους εγκριθέντες
και αποκλεισθέντες αντιπροσώπους. Το ΠΣ αποφαίνεται πριν από την ηµερήσια διάταξη οριστικά
γι' αυτούς έπειτα από πρόταση συνέδρου ή προσφυγή ενδιαφερόµενου, εφόσον οι αποφάσεις του
δεν αντιτίθενται στο παρόν Καταστατικό και κάτω από την επιφύλαξη της κατωτέρω διάταξης για
τις αρχαιρεσίες.

ΑΡΘΡΟ 22ο
Σε περίπτωση έκτακτης συνεδρίασης του ΠΣ αρκούν τα δικαιολογητικά νοµιµοποίησης των
αντιπροσώπων που υποβλήθηκαν απ' αυτούς κατά την προηγούµενη τακτική ή έκτακτη
συνεδρίαση του, εκτός αν έχουν εκλεγεί στο µεταξύ νέοι αντιπρόσωποι οι οποίοι υποχρεώνονται
να τα υποβάλλουν µέσα στη προθεσµία που ορίζει το ∆Σ µε τη προκήρυξή του.

ΑΡΘΡΟ 23ο
Το ΠΣ βρίσκεται σε απαρτία όσες φορές παρευρίσκονται σ' αυτό αντιπρόσωποι του 1/2 των
µελών-οργανώσεων που έχουν δικαίωµα συµµετοχής, εφόσον συγκεντρώνουν και το 50% + 1 των
συνέδρων. Αν δεν γίνεται απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση, καλείται νέα συνεδρίαση µε τα ίδια
απολύτως θέµατα, µέσα σε 15 µέρες από την πρώτη. Στη δεύτερη συνεδρίαση πρέπει να είναι
παρόντες αντιπρόσωποι του 1/3 τουλάχιστον των µελών-οργανώσεων, εφόσον συγκεντρώνουν το
1/3 των συνέδρων. Αν δεν υπάρξει απαρτία και στη δεύτερη αυτή συνεδρίαση καλείται τρίτη µε τα
ίδια θέµατα, µέσα σε άλλες 15 µέρες από τη δεύτερη, κατά την οποία πρέπει να είναι παρόντες
αντιπρόσωποι του 1/4 των µελών-οργανώσεων, εφόσον συγκεντρώνουν το 1/4 των συνέδρων.
Στη περίπτωση όµως αυτή δεν µπορούν να αντιπροσωπεύονται στο ΠΣ λιγότερα από δύο
οργανώσεις-µέλη, εφόσον η Οµοσπονδία έχει µέλη-οργανώσεις λιγότερα από 10 και περισσότερα
από 6. Αν και η τρίτη συνεδρίαση δεν βρεθεί σε απαρτία τότε δεν µπορεί να κληθεί για τα ίδια
θέµατα άλλη, πριν περάσει ένας µήνας, η οποία θεωρείται πρώτη όσον αφορά το θέµα της
απαρτίας.

AΡΘΡΟ 24ο
Την έναρξη των εργασιών του ΠΣ κηρύσσει ο Πρόεδρος του ∆Σ, ο οποίος και προεδρεύει στο
Συνέδριο µέχρι να εκλεγεί Προεδρείο. Στη συνέχεια εκλέγεται µε ψηφοφορία τριµελές Προεδρείο
του Συνεδρίου, αποκλειόµενης της συµµετοχής µέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής, που
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αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Γραµµατέα και δύο Κοσµήτορες
αναλαµβάνει αµέσως τα καθήκοντά του.

ΑΡΘΡΟ 25ο
Οι αποφάσεις του ΠΣ παίρνονται πάντοτε µε ψηφοφορία µυστική ή φανερή, ποτέ "δια βοής". Με
µυστική ψηφοφορία παίρνονται ιδιαίτερα οι αποφάσεις που αφορούν τις αρχαιρεσίες, την εκλογή
συλλογικών οργάνων, θέµατα εµπιστοσύνης ή προσωπικά, έγκριση λογοδοσίας, κήρυξη απεργίας,
εκλογή αντιπροσώπων στην `Ένωση, επιβολή πειθαρχικών ποινών και όσα άλλα θέµατα
χαρακτηρίζονται µε απόφαση του ∆Σ ή και του ίδιου του ΠΣ στα σοβαρά. Για κάθε άλλο θέµα οι
αποφάσεις παίρνονται "δι' ανατάσεως χειρός" ή µε ονοµαστική κλήση.

ΑΡΘΡΟ 26ο
Για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων αντιπροσώπων των
µελών - οργανώσεων. Απόφαση πάνω σε θέµα που δεν περιλαµβάνεται στην κοινοποιηµένη στα
µέλη ηµερήσια διάταξη είναι άκυρη. Σε εξαιρετική περίπτωση µπορεί το ΠΣ µε απόφαση της
απόλυτης πλειοψηφίας των παριστάµενων αντιπροσώπων να εγγράψει στην ηµερήσια διάταξη
θέµα έξω απ' αυτήν. Η απόφαση που παίρνεται µε µυστική ψηφοφορία είναι άκυρη, αν
παραβρέθηκαν κατά τη ψηφοφορία πρόσωπα που δεν είναι αντιπρόσωποι µελών της
Οµοσπονδίας ή µέλη των οργάνων της. Το προεδρείο οφείλει να επιβλέπει την εφαρµογή της
διάταξης αυτή διατάζοντας µετά το τέλος της σχετικής συζήτησης και πριν από την έναρξη της
ψηφοφορίας την έξοδο από την αίθουσα, στην οποία διεξάγεται η ψηφοφορία, κάθε ατόµου που
δεν έχει δικαίωµα ψήφου, εκτός από το έµµισθο γραφικό προσωπικό της Οµοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 27ο
Αρχαιρεσίες για την εκλογή των µελών του ∆Σ, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των
αντιπροσώπων της Οµοσπονδίας σε ένωση ανώτερου βαθµού διεξάγονται κάθε τρία χρόνια. Στη
συνεδρίαση αυτή παρευρίσκεται υποχρεωτικά (αν όχι, ακυρώνονται οι αποφάσεις του ΠΣ) ένας
Πρωτοδίκης που ορίζεται έπειτα από τη σχετική αίτηση της ∆ιοίκησης από τον Πρόεδρο του
Πρωτοδικείου Αθήνας, ο οποίος Πρωτοδίκης είναι και Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής κατά
τη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 28ο
Οι αρχαιρεσίες και οι κάθε φύσεως εκλογές διεξάγονται από τετραµελή επιτροπή (Εφορευτική
Επιτροπή) η οποία εκλέγεται µε µυστική ψηφοφορία από τους συµµετέχοντες στο ΠΣ
αντιπροσώπους έπειτα από προφορική υποβολή υποψηφιοτήτων εκείνη τη στιγµή. Τα µέλη της
Εφορευτικής Επιτροπής δεν µπορούν ταυτόχρονα να είναι υποψήφιοι για ∆Σ, ΕΞΕ και
αντιπρόσωποι στις ανώτερες οργανώσεις.
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ΑΡΘΡΟ 29ο
Η Εφορευτική Επιτροπή της οποίας προεδρεύει ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής µεριµνά
για την τήρηση της τάξης εποπτεύει τις αρχαιρεσίες και τις εκλογές να γίνονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Νόµου και του παρόντος Καταστατικού " βάσει" του µητρώου των µελών και
επίσης

αποφαίνεται προσωρινά για κάθε αµφισβήτηση που ανακύπτει ή ένσταση που

υποβάλλεται.

ΑΡΘΡΟ 30ο
Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, των εκλογών και του αποτελέσµατος αυτών, η Εφορευτική
Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό στο οποίο επισυνάπτεται ονοµαστικός κατάλογος των µελών που
ψήφισαν. Το πρακτικό που υπογράφεται από όλα τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής,
παραδίδεται από τον Πρόεδρο της στη ∆ιοίκηση της Οµοσπονδίας. Αντίγραφο του πρακτικού
δίνεται υποχρεωτικά από τη ∆ιοίκηση σε κάθε µέλος µέσα σε τρεις µέρες από την υποβολή
αίτησης γι αυτό.

ΑΡΘΡΟ 31ο
Σε περίπτωση σύγκλησης ΠΣ µε θέµα αρχαιρεσίες για την ανάδειξη ∆Σ, ΕΞΕ και αντιπροσώπων
σε ένωση ανωτέρου βαθµού, οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο απερχόµενο ∆Σ επί αποδείξει.
Οι υποψηφιότητες αυτές πρέπει να έχουν κατατεθεί τουλάχιστον πέντε µέρες πριν απ' την
εναρκτήρια συνεδρίαση του ΠΣ και να αναγράφουν σαφώς εάν συµµετέχουν και σε ποιο
συνδυασµό.

ΑΡΘΡΟ 32ο
Η ψηφοφορία για την εκλογή µελών του ∆Σ, της ΕΞΕ και των αντιπροσώπων σε ένωση ανωτέρου
βαθµού είναι µυστική και διενεργείται µε το σύστηµα της απλής αναλογικής και τις διατάξεις του
νόµου Ν.1264/82, δια συνδυασµού και ψηφοδελτίων που συντάσσονται από το ∆.Σ. σύµφωνα µε
την εµπρόθεσµη δήλωση των αποτελούντων το συνδυασµό. Αυτά τα ψηφοδέλτια µαζί µε τούς
φακέλους σφραγισµένους µε τη σφραγίδα της Οµοσπονδίας, παραδίδει η Εφορευτική Επιτροπή
στους ψηφοφόρους. Στα ψηφοδέλτια αναγράφονται τα ονόµατα των αποτελούντων το συνδυασµό
υποψηφίων, µε αλφαβητική σειρά και χωριστά για το ∆Σ, την ΕΞΕ και τους αντιπροσώπους σε
Ένωση ανωτέρου βαθµού. Ο ψηφοφόρος εκφράζει την προτίµηση του βάζοντας ένα σταυρό στο
πλάι του ονόµατος του ή των υποψηφίων της εκλογής του, κλείνει το ψηφοδέλτιο µέσα στο φάκελο,
το σφραγίζει και το ρίχνει µέσα στη ψηφοδόχο αφού προηγουµένως διαπιστωθεί από την
Εφορευτική Επιτροπή η ταυτότητά του και αφού καταχωρηθεί το όνοµά του στον κατάλογο εκείνων
που ψήφισαν. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή αποσφραγίζει τη ψηφοδόχο
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και προβαίνει στη διαλογή των ψήφων κατά συνδυασµούς και κατά σταυρούς προτίµησης. Κάθε
συνδυασµός παίρνει τόσες έδρες όσες φορές χωρεί το, σύµφωνα µε τα έγκυρα ψηφοδέλτια,
εξαγόµενο µέτρο, δηλ. το πηλίκο των εγκύρων ψηφοδελτίων δια του αριθµού των για κάθε
κατηγορία προκηρυχθεισών και από το παρόν προβλεποµένων εδρών στο σύνολο των εγκύρων
ψηφοδελτίων κάθε συνδυασµού, χωρίς να υπολογίζεται το κλάσµα. Τυχόν αδιάθετες έδρες
κατανέµονται σ' εκείνους που διαθέτουν το µεγαλύτερο κατά σειρά κλασµατικό υπόλοιπο.

AΡΘΡΟ 33ο
Η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει όσους πέτυχαν από κάθε συνδυασµό και για κάθε µία από
τις τρεις κατηγορίες κατά σειρά ανάλογα µε τις ψήφους που έλαβε ο καθένας, οι οποίοι και
καταλαµβάνουν τις έδρες που αναλογούν σε κάθε συνδυασµό. Οι υπόλοιποι από κάθε συνδυασµό
ανακηρύσσονται επιλαχόντες και από αυτούς καταλαµβάνονται τυχόν κενούµενες θέσεις.

ΑΡΘΡΟ 34ο
Μεταξύ της συνόδου δύο ΠΣ τη ∆ιοίκηση της Οµοσπονδίας ασκούν σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες
που τους ανατίθενται τα παρακάτω όργανα : (α) 31µελές ∆Σ εκλεγόµενο από το ΠΣ ανά τριετία,
(β) 15µελής Εκτελεστική Επιτροπή εκλεγόµενη µε µυστική ψηφοφορία στην πρώτη µετά τις
αρχαιρεσίες συνεδρίαση του ∆Σ και απαρτιζόµενη αποκλειστικά από µέλη αυτού, και
(γ) 5µελής Εξελεγκτική Επιτροπή εκλεγόµενη απευθείας απ' το ΠΣ παράλληλα µε το ∆Σ.

ΑΡΘΡΟ 35ο
Μέσα σε 10 µέρες από την εκλογή του νέου ∆Σ ο σύµβουλος που πλειοψήφησε του
πλειοψηφούντος συνδυασµού, συγκαλεί σε συνεδρίαση το νέο ∆Σ, όπου µε µυστική ψηφοφορία
εκλέγονται οι: Πρόεδρος, Α' Αντιπρόεδρος, Β' Αντιπρόεδρος, Γ' Αντιπρόεδρος, Γεν. Γραµµατέας, Α'
Αναπλ. Γεν. Γραµµατέας, Β' Αναπλ. Γεν. Γραµµατέας, Γ' Αναπλ. Γεν. Γραµµατέας, Ταµίας,
Αναπληρωτής Ταµίας, Έφορος Τάξης και Υλικού και 4 Εκτελεστικοί Σύµβουλοι στους οποίους
ανατίθενται αρµοδιότητες όπως Υπευθύνου ∆ηµοσίων ∆ιεθνών Σχέσεων, Υπευθύνου Πολιτιστικών
Θεµάτων, Υπεύθυνου Νοµικής Υποστήριξης, Υπεύθυνου Κοινωνικής Πολιτικής. Όλοι εκείνοι που
εκλέχτηκαν έτσι, αποτελούν την Εκτελεστική Επιτροπή της Οµοσπονδίας. Σε περίπτωση που ο
πλειοψηφών σύµβουλος, δεν συγκαλέσει µέσα στην παραπάνω προθεσµία το νεοεκλεγέν ∆Σ, τότε
το συγκαλεί ο αµέσως επόµενος σύµβουλος. Η ψηφοφορία για κάθε αξίωµα γίνεται ξεχωριστά και
εκλέγεται όποιος συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του ∆Σ.
Αν µε την πρώτη ψηφοφορία δεν υπάρξει αποτέλεσµα, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται για
δεύτερη και τρίτη φορά. Αν και πάλι δεν υπάρξει αποτέλεσµα, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται σε
άλλη συνεδρίαση µε τους ίδιους ή άλλους υποψηφίους.
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AΡΘΡΟ 36ο
Το ∆Σ συνεδριάζει τακτικά κατά µήνα και έκτακτα όσες φορές κληθεί από την Εκτελεστική.
Επιτροπή ή ύστερα από αίτηση 10 Mελών. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται και τα θέµατα
που πρέπει να συζητηθούν.

ΑΡΘΡΟ 37ο
Το ∆Σ συγκαλείται σε συνεδρίαση µε πρόσκληση προς τα µέλη του που υπογράφεται από τον
Πρόεδρο και το Γεν. Γραµµατέα και στην οποία αναφέρονται και τα θέµατα που πρέπει να
συζητηθούν. Η πρόσκληση αυτή κοινοποιείται µέσα σε 5 µέρες τουλάχιστον πριν από την
ορισµένη µέρα. Σε επείγουσα περίπτωση αρκεί και η προφορική πρόσκληση του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 38ο
Το ∆Σ ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται 17 τουλάχιστον µέλη του, µεταξύ των οποίων ο
Πρόεδρος και ο Γεν. Γραµµατέας ή οι αναπληρωτές τους. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του
Προεδρεύοντα υπερισχύει µόνο σε περιπτώσεις φανερής ψηφοφορίας.

ΑΡΘΡΟ 39ο
Μέλος του ∆Σ δεν έχει δικαίωµα ψήφου αν η απόφαση αφορά την επιχείρηση δικαιοπραξίας ή τη
κατάργηση δίκης της Οµοσπονδίας απ' τη µία πλευρά και του µέλους απ' την άλλη, ή της συζύγου
του ή συγγενούς "εξ αίµατος" µέχρι τρίτου βαθµού. Μέλος του ∆Σ δεν µπορεί να παρέχει "επ'
αµοιβή" εξαρτηµένη εργασία ή να συνάπτει µε την Οµοσπονδία συµβάσεις που συνεπάγονται
λήψη αµοιβής για προσφορά οποιονδήποτε άλλων υπηρεσιών ή που αποβλέπουν στην επίτευξη
κέρδους µε την ανάληψη έργου ή προµήθειας ή οποιασδήποτε άλλης παροχής προς αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 40ο
Το ∆Σ διοικεί την Οµοσπονδία σύµφωνα µε τους νόµους και το παρόν καταστατικό αποφασίζει για
κάθε θέµα εκτός από εκείνα που υπάγονται στην αρµοδιότητα του ΠΣ, µελετά και εφαρµόζει
προγράµµατα δράσης για την επίτευξη των σκοπών της Οµοσπονδίας, συγκαλεί σε τακτική ή
έκτακτη συνεδρίαση το ΠΣ, εγκρίνει τις εισηγήσεις πάνω σε όλα τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης του
ΠΣ, συντονίζει, παρακολουθεί και ελέγχει την εκτέλεση των αποφάσεων του ΠΣ και τη διαχείριση
της Οµοσπονδίας, εγκρίνει τους ετήσιους προϋπολογισµούς και απολογισµούς, εγκρίνει τον τυχόν
συνταχθέντα κανονισµό εσωτερικής υπηρεσίας της Οµοσπονδίας και γενικά µεριµνά για την
περιφρούρηση των συµφερόντων και την πραγµατοποίηση των σκοπών της.
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ΑΡΘΡΟ 41ο
Τα µέλη του ∆Σ είναι αλληλέγγυα και εξ ολοκλήρου υπεύθυνα στην Οµοσπονδία για τις ζηµιές της
από αµέλειά τους και µπορούν να παυτούν µε απόφαση του ΠΣ που λαµβάνεται µε την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων. Τα µέλη δεν ευθύνονται µόνο για αποφάσεις που πάρθηκαν σε
συνεδρίαση κατά την οποία δεν παρευρίσκονταν, διαφώνησαν και η διαφωνία τους καταχωρήθηκε
στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 42ο
Όταν τα µέλη του ∆Σ προσκαλούνται σε συνεδρίαση, υποχρεώνονται να παραβρίσκονται, εκτός αν
συντρέχει σπουδαίος λόγος τον οποίο πρέπει να γνωστοποιούν έγκαιρα στον Πρόεδρο ή στον Γεν.
Γραµµατέα. Μέλος του ∆Σ που για λόγους ασθενείας ή υπηρεσιακούς λόγους ή άλλο κώλυµα,
αδυνατεί να προσέλθει σε τρείς (συνεχείς) τακτικές συνεδριάσεις και να προσφέρει τις υπηρεσίες
τους στην Οµοσπονδία, αντικαθίσταται µε απόφαση του ∆Σ µε τον πρώτο αναπληρωµατικό του
συνδυασµού µε τον οποίο εκλέχτηκε και επανέρχεται στη θέση του όταν λήξει το κώλυµα. Η
αντικατάσταση γίνεται µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆Σ, µετά από αίτηση του ίδιου ή εισήγηση
της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται στην Επιχείρηση για τα περαιτέρω. Μέλος που
απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, αντικαθίσταται µε απόφαση του
ΠΣ µε τον κατά σειρά επόµενο σε αριθµό ψήφων επιλαχόντα κατά τις αρχαιρεσίες. Αν ελλείπουν τα
απαιτούµενα πρόσωπα, τα υπόλοιπα µέλη του ∆Σ εφόσον δεν αρκούν για τη συγκρότηση
απαρτίας, οφείλουν να συγκαλέσουν το ΠΣ για τη διεξαγωγή µερικών αρχαιρεσιών και για την
πλήρωση των κενών θέσεων. Κατά τον τελευταίο χρόνο της θητείας νόµιµα συνέρχεται το ∆Σ µε τα
εναποµείναντα µέλη, εφόσον αυτά αρκούν για τη συγκρότηση απαρτίας.

ΑΡΘΡΟ 43ο
Αν ελλείπουν όλα τα µέλη ή όσα απαιτούνται για τη συγκρότηση απαρτίας, κάθε µέλος - οργάνωση
της Οµοσπονδίας έχει το δικαίωµα να ζητήσει από το Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθήνας το διορισµό
προσωρινής διοίκησης, η οποία υποχρεώνεται να διενεργήσει αρχαιρεσίες, για την εκλογή αιρετής
∆ιοίκησης µέσα σε έξι µήνες από το διορισµό της.

ΑΡΘΡΟ 44ο
Λαµβάνεται µέριµνα να διενεργούνται οι εκλογές των οργάνων της Οµοσπονδίας πριν λήξει η
θητεία τους. Η άσκηση καθηκόντων διοίκησης από οποιοδήποτε µέλος της ή από άλλο συλλογικό
όργανο µετά τη λήξη της θητείας απαγορεύεται, κάθε δικαιοπραξία δε που επιχειρείται είναι
αυτοδικαίως άκυρη.
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΘΡΟ 45ο
Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι 15µελής και εκλέγεται σύµφωνα µε το άρθρο 39 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 46ο
Η Εκτ. Επιτροπή έχει την ευθύνη εκτέλεσης των αποφάσεων του ∆Σ και των δικών της που
λαµβάνονται στα πλαίσια των διατάξεων του παρόντος

Καταστατικού, του Κανονισµού

Εσωτερικής Υπηρεσίας, που τυχόν έχει συνταχθεί και των αποφάσεων του ∆Σ, αναπτύσσοντας
την απαιτούµενη πρωτοβουλία για την επίτευξη των σκοπών της Οµοσπονδίας και για
περιφρούρηση των συµφερόντων της. Εγκρίνει δαπάνες µέσα στα όρια του εγκεκριµένου
προϋπολογισµού. Συντάσσει τους ετήσιους προϋπολογισµούς και απολογισµούς. Προετοιµάζει τις
εισηγήσεις των θεµάτων στο ΠΣ και στο ∆Σ, προσλαµβάνει και απολύει το τυχόν
χρησιµοποιούµενο προσωπικό καθορίζοντας την αµοιβή του σύµφωνα µε τους νόµους του τυχόν
υπάρχοντος Κανονισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τις αποφάσεις για τον
εγκεκριµένο προϋπολογισµό.

ΑΡΘΡΟ 47ο
Η ΕΚΕ συνεδριάζει υποχρεωτικά κάθε 15 µέρες. Έκτακτα δε όσες φορές κληθεί από τον Πρόεδρο
και Γεν. Γραµµατέα ή τους αναπληρωτές τους, ή ζητηθεί από πέντε µέλη της µε αίτηση που
αναφέρει και τα για συζήτηση προτεινόµενα θέµατα. Ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται
οκτώ µέλη της, στα υπόλοιπα εφαρµόζονται οι παραπάνω διατάξεις για το ∆Σ.

ΑΡΘΡΟ 48ο
Με ευθύνη του ∆Σ συγκροτούνται επιτροπές δουλειάς για την καλύτερη λειτουργία της
Οµοσπονδίας. Το ∆Σ µε απόφασή του δύναται να συγκροτεί Γραµµατείες κατά κύριο κλάδο ή
τοµέα δραστηριότητας της Επιχείρησης στα πλαίσια της προσπάθειας για την ενοποίηση του
προσωπικού σε µια και µόνο Οµοσπονδία και για την καλύτερη αντιµετώπιση των προβληµάτων
του προσωπικού. Εκτιµώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες που υπάρχουν συγκροτείται Επιτροπή
Ενεργειακών Κέντρων (ΕΠ.Ε.Κ) η οποία αποτελείται από τους: α) Μέλη ∆Σ ΓΕΝΟΠ προερχόµενα
από ενεργειακά κέντρα, β) πρόεδρου ή εκπρόσωποι τοπικών συλλόγων ενεργειακών κέντρων, γ)
εκπρόσωποι πανελλαδικών συλλόγων από τα αντίστοιχα ενεργειακά κέντρα (ΑΗΣ – ΥΗΣ Ορυχεία)
Η ΕΠΕΚ συγκαλείται δύο (2) φορές το χρόνο και διευθύνεται από τον αρµόδιο Γραµµατέα για τα
οργανωτικά θέµατα. Έκτακτα συγκαλείται εντός 10 ηµερών εφόσον το ζητήσουν εκπρόσωποι από
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τρία (3) τουλάχιστον Σωµατεία που καλύπτουν ενεργειακά κέντρα ή όταν το κρίνει σκόπιµο το ∆Σ.
Η ΕΠΕΚ βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκονται οι µισοί +1 των εκπροσώπων - µελών που
την απαρτίζουν. το 1/3 του όλου αριθµού των εκπροσώπων.
Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών- εκπροσώπων. Οι
σύλλογοι-µέλη της Οµοσπονδίας που δεν µετέχουν στην ΕΠΕΚ µπορούν να στέλνουν
εκπροσώπους τους στην ΕΠΕΚ µε δικαίωµα λόγου και όχι ψήφου.
Επίσης δικαίωµα λόγου έχει οποιοδήποτε συνδικαλιστικό στέλεχος παρευρίσκεται και επιθυµεί
από τα ενεργειακά κέντρα.
Οι δαπάνες λειτουργίας της ΕΠΕΚ βαρύνουν τους Συλλόγους-Μέλη που µετέχουν σ' αυτή και
όσον αφορά τους εκπροσώπους-µέλη του ∆Σ της ΓΕΝΟΠ βαρύνουν την Οµοσπονδία.
Αντικείµενο της ΕΠΕΚ είναι η συζήτηση και λήψη αποφάσεων και ο προγραµµατισµός δράσης της
Οµοσπονδίας γύρω από τα προβλήµατα των εργαζοµένων στα ενεργειακά κέντρα καθώς και η
συνδικαλιστική και η οργανωτική ανάπτυξη σ' αυτά. Οι αποφάσεις της ΕΠΕΚ αποτελούν θέµα
εισήγησης στο αµέσως επόµενο ∆Σ της ΓΕΝΟΠ µε εισήγηση που καθορίζεται από την ΕΠΕΚ.
Η ΕΠΕΚ µε αιτιολογηµένη απόφασή της δύναται να ζητήσει τη σύγκληση ∆Σ καθορίζοντας και τον
εισηγητή πάνω στο θέµα, οπότε ο Πρόεδρος της Οµοσπονδίας είναι υποχρεωµένος να συγκαλέσει
το αρµόδιο όργανο µέσα στις καταστατικές προθεσµίες.
Η ΕΠΕΚ είναι υποχρεωµένη να ενηµερώνει µε εκθέσεις της, τα αρµόδια όργανα της Οµοσπονδίας
για τα προβλήµατα των Ενεργειακών Κέντρων.
Το ∆Σ όταν το κρίνει σκόπιµο σε συνεννόηση µε την ΕΠΕΚ συγκαλεί ολοµέλεια εκπροσώπων των
ενεργειακών κέντρων όπου εκεί δύναται να µετέχουν εκτός των µελών της ΕΠΕΚ όλοι οι Πρόεδροι
ή οι εκπρόσωποι Περιφ. Τµηµάτων Συλλόγων-Μελών της Οµοσπονδίας.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΘΡΟ 49ο
Ο Πρόεδρος του ∆Σ µαζί µε τον Γεν. Γραµµατέα εκπροσωπεί την Οµοσπονδία ενώπιον κάθε
άλλης ∆ιοικητικής και ∆ικαστικής Αρχής και σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της µε
οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Προεδρεύει στο ∆Σ και στην ΕΚΕ, τα συγκαλεί,
καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του ∆Σ και της ΕΚΕ σε συνεργασία µε το Γεν.
Γραµµατέα και ενηµερώνει το σώµα στα θέµατα ηµερήσιας διάταξης. Συνυπογράφει µε τον Γεν.
Γραµµατέα τα πρακτικά και όλη την αλληλογραφία και τα λοιπά έγγραφα της Οµοσπονδίας.
Συνυπογράφει επίσης µε το Γεν. Γραµµατέα και τον Ταµία τα εντάλµατα πληρωµών δαπανών, τις
αποδείξεις είσπραξης, τα γραµµάτια είσπραξης στο ταµείο των επιχειρήσεων περί εισφορών των
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µελών που εισπράττονται δια µέσου αυτών, και όλα τα παραστατικά έγγραφα των χρηµάτων,
συναλλαγµατικές, επιταγές κλπ. Μπορεί να αναθέσει στον αναπληρωτή του την άσκηση µέρους
από τα καθήκοντα του. Καµία δέσµευση δεν ισχύει από µεµονωµένη εκπροσώπηση. Οι
παραστάσεις στους εργοδότες και στις υπόλοιπες αρχές γίνονται από το Προεδρείο. Μέλη του ∆Σ
που ορίζονται απ' αυτό δύνανται να παρίστανται στις παραστάσεις.

ΑΡΘΡΟ 50ο
Ο Α' Αντιπρόεδρος από κοινού µε τον Α' Αναπληρωτή Γεν. Γραµµατέα, όντας υπεύθυνοι για τη
δράση και οργάνωση της Οµοσπονδίας, συµµετέχουν στη λειτουργία των αντίστοιχων επιτροπών
δουλειάς, συνεδριάζουν µαζί τους, συντάσσουν το πρόγραµµα δράσης της Οµοσπονδίας,
παρακολουθούν την εξέλιξη των προβληµάτων του προσωπικού και µετά από µελέτη µε τις
Επιτροπές ∆ουλειάς, εισηγούνται λύσεις στα αρµόδια όργανα, παρακολουθούν τη λειτουργία των
Συλλόγων-µελών, δύνανται να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις των ∆ιοικητικών οργάνων των
Συλλόγων-Μελών, ενηµερώνοντάς τους πάνω στις θέσεις της Οµοσπονδίας, δέχονται και
µεταφέρουν µετά από σχετική µελέτη τις απόψεις των Συλλόγων-µελών πάνω στη δράση και
λειτουργία της Οµοσπονδίας προς τα διοικητικά όργανα αυτής, επιµελούνται της οργάνωσης των
ΠΣ και γενικά ασχολούνται µε κάθε θέµα που αφορά τα προβλήµατα του Προσωπικού και την
οργάνωση της Οµοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 51ο
Ο Β' Αντιπρόεδρος από κοινού µε τον Β' Αναπληρωτή. Γεν. Γραµµατέα, όντας υπεύθυνοι για την
επιµόρφωση, το τύπο, τις εκδόσεις και τα πολιτιστικά θέµατα, συντονίζουν τη λειτουργία των
αντίστοιχων επιτροπών δουλειάς, συνεδριάζουν µαζί τους, έχουν τη γενική επιµέλεια των
εκδόσεων της Οµοσπονδίας, την οργάνωση και λειτουργία σεµιναρίων επιµόρφωσης στελεχών,
την οργάνωση και πραγµατοποίηση - σε συνεργασία µε την αρµόδια επιτροπή- πολιτιστικών
εκδηλώσεων ύστερα από έγκριση της ΕΚΕ και γενικά κάθε θέµατος που ανάγεται στις
αρµοδιότητες που έχουν.

ΑΡΘΡΟ 52ο
Ο Γ' Αντιπρόεδρος επιµελείται κύρια σε συνεργασία µε το Νοµικό Σύµβουλο τα νοµικά
προβλήµατα της Οµοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 53ο
Ο Γεν. Γραµµατέας πέρα από τις αρµοδιότητες που του ανατίθενται σε άλλα άρθρα, επιµελείται
από κοινού µε το Γ' Αναπληρωτή. Γεν. Γραµµατέα τη λειτουργία της Γραµµατείας, τηρεί τα
υποχρεωτικά από το νόµο βιβλία και όσα άλλα τυχόν απαιτούνται για τις ανάγκες της
Οµοσπονδίας, συντάσσει τη σχετική αλληλογραφία, συνυπογράφει µε το Πρόεδρο τα έγγραφα της
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Οµοσπονδίας, κρατάει τη σφραγίδα της Οµοσπονδίας και συνεργάζεται µε τον Έφορο Τάξης και
Υλικού για την ασφάλεια των αρχείων της. Ο Γ' Αναπληρωτής. Γεν. Γραµµατέας εκτός απ' τα
παραπάνω τηρεί όλα τα µητρώα της Οµοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 54ο
Ο Ταµίας έχει τη κεντρική επιµέλεια της οικονοµικής διαχείρισης της Οµοσπονδίας και βοηθιέται
απ' τον Αναπληρωτή Ταµία στην τήρηση των απαραίτητων οικονοµικών βιβλίων. Μελετάει και
συντάσσει εισηγήσεις για το τρόπο αντιµετώπισης των οικονοµικών προβληµάτων της
Οµοσπονδίας και επίσης είναι ο κύριος υπεύθυνος για την υλοποίηση των οικονοµικών πλάνων
της Οµοσπονδίας. Η ΕΚΕ µετά από εισήγηση του Ταµία µπορεί µε απόφαση της να αναθέτει
συγκεκριµένες αρµοδιότητες στον Αναπληρωτή Ταµία, ο οποίος πέρα των άλλων είναι υπεύθυνος
για την περιουσία της Οµοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 55ο
Ο Έφορος Τάξης και Υλικού είναι υπεύθυνος για τη καλή διατήρηση της περιουσίας της
Οµοσπονδίας και επιµελείται της καλής διαχείρισης του αναλώσιµου υλικού. Συνεργάζεται µε τους
Ταµίες στα θέµατα περιουσίας της Οµοσπονδίας και µε τον Πρόεδρο και Γεν. Γραµµατέα για
θέµατα εθιµοτυπίας των ∆ηµόσιων και ∆ιεθνών Σχέσεων.

ΑΡΘΡΟ 56ο
Στους Εκτελεστικούς Συµβούλους µε απόφαση της ΕΚΕ ανατίθενται ειδικά καθήκοντα τα οποία
δεν προβλέπονται απ' το παρόν καταστατικό.
Οι Υπεύθυνοι ∆ηµοσίων, ∆ιεθνών Σχέσεων, Πολιτιστικών θεµάτων, Νοµικών θεµάτων και
Κοινωνικής Πολιτικής συνεργάζονται µε το Προεδρείο και τους αντίστοιχους υπεύθυνους της ΕΚΕ
για θέµατα της αρµοδιότητάς τους.

ΑΡΘΡΟ 57ο
Τον Πρόεδρο ή Γεν. Γραµµατέα σε περίπτωση κωλύµατος τους αναπληρώνουν κατά την
αντίστοιχη τάξη οι Αντιπρόεδροι ή οι Αναπληρωτές Γεν. Γραµµατείς.

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 58ο
Πόροι της Οµοσπονδίας είναι:
α) Εφάπαξ συγχρόνως µε την εγγραφή σαν µέλος δικαίωµα εγγραφής 293,47 €. Αυτό δεν ισχύει
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όταν πρόκειται για νέα σωµατεία που προκύπτουν από τη συγχώνευση παλιών σωµατείων µελών
της Οµοσπονδίας.
β) Η τακτική µηνιαία συνδροµή που καταβάλλεται στην Οµοσπονδία από κάθε φυσικό µέλος, δια
µέσου των εργοδοτών (∆ΕΗ Α.Ε., κ.λ.π.) αντιστοιχούσα στο 3,5%0 του 9ου Μ.Κ. της ∆ΕΗ Α.Ε.
όπως αυτό αναπροσαρµόζεται κάθε φορά.
Σε περίπτωση νέου µισθολογίου στη ∆.Ε.Η. ΑΕ για το ύψος της µηνιαίας συνδροµής αποφασίζει
το ∆.Σ.
Ειδικές εισφορές τακτικές ή έκτακτες που αποφασίζονται από το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας ή
συµφωνούνται µε τις Ειδικές Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (ΕΣΣΕ) για συγκεκριµένους λόγους
και σκοπούς.
Οι µηνιαίες συνδροµές και οι ειδικές εισφορές αποδίδονται απ΄ ευθείας µέσω των επιχειρήσεων εργοδοτών (∆ΕΗ Α.Ε., κλπ) στην Οµοσπονδία.
Με απόφαση της ΕΚΤ. ΕΠ. που κοινοποιείται στις οργανώσεις µέλη και τις ∆ιοικήσεις των
επιχειρήσεων – εργοδοτριών (∆ΕΗ Α.Ε. κλπ) καθορίζεται λεπτοµερέστερα ο τρόπος είσπραξης
της µηνιαίας συνδροµής και των ειδικών εισφορών.
γ) Κάθε οικονοµική ενίσχυση από τον ειδικό λογαριασµό της Εργατικής Εστίας ή άλλων φορέων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των σχετικών νόµων.

ΑΡΘΡΟ 59ο
Το ∆Σ µπορεί µε απόφασή του να αυξοµειώσει το ποσό της µηνιαίας συνδροµής ή να επιβάλει
έκτακτη εισφορά στα µέλη - οργανώσεις για να καλύψει ειδικές ή επείγουσες ανάγκες της
Οµοσπονδίας. Η για αυτά απόφαση του ∆.Σ φέρεται υποχρεωτικά προς έγκριση στο ΠΣ χωρίς
όµως να αναστέλλεται η εκτέλεσή της µέχρι τότε. Για την ορθότητα και τη σκοπιµότητα της
απόφασης αυτής, τα µέλη του ∆Σ είναι ατοµικά και καθ' ολοκληρία υπεύθυνα απέναντι στην
Οµοσπονδία.

ΑΡΘΡΟ 60ο
Πόροι επίσης της Οµοσπονδίας είναι οι επώνυµες δωρεές, οι κληρονοµιές και οι κληροδοσίες που
γίνονται δεκτές µόνο έπειτα από έγκριση του ΠΣ που παρέχεται µε την πλειοψηφία των µισών
τουλάχιστον µελών του. Οι κληρονοµιές γίνονται δεκτές πάντοτε. Κληρονοµιές, κληροδοσίες και
δωρεές υπέρ της Οµοσπονδίας για ορισµένους σκοπούς έχουν ιδιαίτερη διαχείριση µέσα στο
Προϋπολογισµό της, οι δε πρόσοδοι που τυχόν προέρχονται από αυτές διαθέτονται αποκλειστικά
σύµφωνα µε τους όρους που έχει θέσει ο διαθέτης ή δωρητής.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 61ο
Η ευθύνη της διαχείρισης των οικονοµικών και της περιουσίας της Οµοσπονδίας ανήκει σε
ολόκληρο το ∆Σ που λογοδοτεί γι' αυτή στο ΠΣ κάθε χρόνο. Μετά από κάθε τέτοια λογοδοσία του
το ∆Σ απαλλάσσεται από την υποχρέωση να λογοδοτήσει πάλι για την ίδια χρήση, εξακολουθεί
όµως να ευθύνεται για όλες τις ενέργειες και αποφάσεις του, εφόσον διαρκεί η θητεία του.

ΑΡΘΡΟ 62ο
Κάθε δαπάνη είναι έγκυρη εφόσον αποφασίστηκε προηγουµένως. Η ΕΚΕ αποφασίζει για κάθε
δαπάνη µέχρι ύψους 586,94 €. που µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του ∆Σ. Για ύψος
δαπάνης άνω των 586,94 €. η έγκριση παρέχεται από το ∆Σ. Σε κατεπείγουσα περίπτωση και
αδυναµία λήψης απόφασης της ΕΚΕ, ο Πρόεδρος µαζί µε τον Γεν. Γραµµατέα και τον Ταµία
µπορούν να διαθέσουν ποσό µέχρι 293,47 €, υποχρεώνονται όµως να φέρουν προς έγκριση τη
δαπάνη στην ΕΚΕ, στην αµέσως επόµενη συνεδρίασή του από την εκτέλεση της δαπάνης.

ΑΡΘΡΟ 63ο
Η σε χρήµα περιουσία της Οµοσπονδίας πρέπει να καταθέτεται σε κάποια από τις Τράπεζες στην
Αθήνα σε λογαριασµό όψεως ή και Ταµιευτηρίου. Η ανάληψη από τους λογαριασµούς αυτούς
γίνεται µε εξουσιοδότηση ή επιταγή την οποία υπογράφει ο Πρόεδρος, ο Γεν. Γραµµατέας και ο
Ταµίας ή οι εκάστοτε αναπληρωτές τους.
Για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών επιτρέπεται να παραµένει στα χέρια του Ταµία πόσο
µέχρι 586,94 Το ποσό αυτό µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του ∆Σ. Ο Ταµίας κάθε
τρείς (3) µήνες οφείλει να ενηµερώνει ∆Σ για την Οικονοµική Κατάσταση της Οµοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 64ο
Για την αγορά ακινήτων απαιτείται απόφαση του ΠΣ που να την εγκρίνει.

ΑΡΘΡΟ 65ο
Η εκµετάλλευση της περιουσίας της Οµοσπονδίας δεν µπορεί σε καµιά περίπτωση να
συνεπάγεται την ανάµειξή της σε κερδοσκοπική επιχείρηση. Πάντως απαγορεύεται να παίρνει
προµήθεια κατά τη διενέργεια των πράξεων εκµετάλλευσης της περιουσίας της.
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ΑΡΘΡΟ 66ο
Στα µέλη του ∆Σ όπως και σε κάθε άλλο όργανο της Οµοσπονδίας χορηγούνται αποζηµιώσεις και
ηµεραργίες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών της. Το ύψος τους καθορίζεται µε απόφαση του
∆Σ και αναγράφεται στον Προϋπολογισµό, εγκρίνεται δε από το ΠΣ.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΘΡΟ 67ο
Η ΕΞΕ αποτελείται από 5 µέλη που εκλέγονται από το ΠΣ για θητεία 2 χρόνων. Ως προς την
εκλογή τους εφαρµόζονται οι ίδιες διατάξεις που εφαρµόζονται και στην εκλογή του ∆Σ

ΑΡΘΡΟ 68ο
Η ΕΞΕ καταρτίζεται σε σώµα και εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραµµατέα. Τηρεί ιδιαίτερο
βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεών της, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις και οι πράξεις
της.

ΑΡΘΡΟ 69ο
Η ΕΞΕ συνεδριάζει τακτικά µια φορά το χρόνο και µάλιστα στο τέλος κάθε οικονοµικής χρήσης.
Έκτακτα δε όσες φορές προσκληθεί από τον Πρόεδρό της ή το ζητήσει ένα από τα µέλη της.
Επίσης µπορεί να συγκληθεί και µε απόφαση του ∆Σ.

ΑΡΘΡΟ 70ο
Η ΕΞΕ βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται 3 µέλη της. Όταν ο Πρόεδρός της απουσιάζει ή
κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 71ο
Η ΕΞΕ ελέγχει την οικονοµική διαχείριση δηλ. όλα τα έσοδα που πραγµατοποιήθηκαν και τις πηγές
τους, και όλες τις δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν. Υποβάλλει δε. σχετική έκθεση στο ΠΣ κατά
τη τακτική ετήσια συνεδρίασή του. Τον ίδιο έλεγχο διενεργεί και έπειτα από έγγραφο του
Προέδρου.
Η ΕΞ Επιτροπή ελέγχει την οικονοµική διαχείριση του ∆Σ και των περιφερειακών οργάνων της
Οµοσπονδίας. Τυχόν απόψεις µειοψηφίας αναφέρονται στην έκθεση.
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Η ΕΞΕ είτε µε πρωτοβουλίες των µελών της ή του ∆Σ ή άλλων οργάνων διενεργεί και τον
πειθαρχικό έλεγχο κατά παντός οργάνου ή µέλους της ΓΕΝΟΠ και εισηγείται µε αιτιολογηµένη
απόφασή της την επιβολή τυχόν ποινών στο ∆Σ της Οµοσπονδίας και στο ΠΣ.
Η ΕΞΕ συµµετέχει στις συνεδριάσεις του ∆Σ µε δικαίωµα λόγου. Η ΕΞΕ δύναται να υποβάλλει στο
∆Σ και στο ΠΣ έκθεση πέρα της οικονοµικής διαχείρισης και για τη δράση και υλοποίηση των
αποφάσεων της Οµοσπονδίας και των οργάνων της κάνοντας σχετικές προτάσεις για την καλύτερη
λειτουργία της οµοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 72ο
Η ΕΞΕ έχει το δικαίωµα να ενηµερώνεται πάνω σε όλα τα βιβλία και τα λοιπά έγγραφα της
Οµοσπονδίας σε κάθε περίπτωση. Αν διαπιστώσει τυχόν διαχειριστικές ανωµαλίες έχει το
δικαίωµα να απευθύνει σχετικό έγγραφο προς το ∆Σ ζητώντας εξηγήσεις και προτείνοντας µέτρα
που πρέπει να ληφθούν. Εάν τα µέτρα αυτά δεν ληφθούν, έχει αυτό το δικαίωµα να εισηγηθεί στο
∆Σ σύγκληση του ΠΣ. Το ∆Σ αποφασίζει για την αποδοχή ή απόρριψη της εισήγησης αυτής. Για
την απόρριψη απαιτείται η ψήφος των 4/5 των παρισταµένων µελών του. Στην περίπτωση αυτή η
ΕΞΕ έχει το δικαίωµα να εισηγηθεί το θέµα που ανέκυψε στο ΠΣ στη πρώτη συνεδρίασή του.

ΑΠΕΡΓΙΑ
ΑΡΘΡΟ 73ο
Απεργία κηρύσσεται και πραγµατοποιείται έπειτα από απόφαση του ∆Σ που λαµβάνεται µε
µυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία του 1/2 + 1 των παρόντων µελών. Κατά τον ίδιο τρόπο,
απεργία κηρύσσεται και πραγµατοποιείται έπειτα από απόφαση και του ΠΣ.

∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ
AΡΘΡΟ 74ο
Αν διαλυθεί η Οµοσπονδία η περιουσία της σε καµιά περίπτωση δεν µοιράζεται στα µέλη της. Για
τη τύχη της αποφασίζει το ΠΣ που αποφάσισε τη διάλυση κάτω από την επιφύλαξη της σχετικής
νοµοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 75ο
Η Οµοσπονδία µόλις διαλυθεί τελεί αυτοδικαίως σε κατάσταση εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η
εκκαθάριση για τις ανάγκες της, η Οµοσπονδία θεωρείται ότι υφίσταται. Η εκκαθάρισή της
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διενεργείται από το ∆Σ. Αν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο το ΠΣ µε την περί διάλυσης της Οµοσπονδίας
απόφασή του, διορίζει έναν µέχρι τρείς εκκαθαριστές, ανάλογα µε τις ανάγκες της εκκαθάρισης,
που εκτελούν τα καθήκοντά τους σύµφωνα µε τους όρους του Νόµου. Ο χρόνος εκκαθάρισης δεν
µπορεί να είναι µεγαλύτερος από ένα έτος.

∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΑΡΘΡΟ 76ο
Με απόφαση του ∆Σ η Οµοσπονδία µπορεί να συστήσει τµήµατα κατά τις ανάγκες της,
καθορίζοντας συγχρόνως και την έδρα τους. Κάθε τµήµα περιλαµβάνει τους µισθωτούς της ∆ΕΗ
που υπηρετούν στην περιοχή του και που ανήκουν στα Σωµατεία – Μέλη της Οµοσπονδίας. Αν
στην έδρα περιφερειακής ∆/νσης ή εργοστασίου εδρεύει σωµατείο που τυχαίνει να είναι µέλος της,
µπορεί να χαρακτηριστεί αυτό σαν τµήµα. Εκείνοι που υπηρετούν στην περιοχή κάθε τµήµατος,
εκλέγουν κάθε 2 χρόνια Τοπική Οµοσπονδιακή Επιτροπή που ενεργεί σαν αντιπρόσωπος της
Οµοσπονδίας σε κάθε συνδικαλιστική εκδήλωση. Η ΕΚΕ, δια των αντιστοίχων υπεύθυνων ελέγχει
και συντονίζει τη δράση των τοπικών τµηµάτων της Οµοσπονδίας. Η λειτουργία των τοπικών
Οµοσπονδιακών τµηµάτων (Τ.Ο.Τ), καθορίζεται από κανονισµούς λειτουργίας που ψηφίζει το
συνέδριο. Ανάλογα µε τις ιδιοµορφίες και τη µαζικότητα των τµηµάτων, το ∆Σ καθορίζει µε
αποφάσεις του τον αριθµό των µελών για κάθε Τοπική Οµοσπονδιακή Επιτροπή (Τ.Ο.Ε). Επίσης
το ∆Σ µε απόφασή του συγκροτεί περιφερειακά και τοµεακά γραφεία κατά γεωγραφικούς χώρους
και Γενικές ∆/νσεις για το συντονισµό των ΤΟΕ και την οργανωτική ανάπτυξη και αποκέντρωση της
Οµοσπονδίας, καθορίζοντας τα όρια, την έδρα και τα στελέχη που απαρτίζουν το κάθε γραφείο. Τα
περιφερειακά και τοµεακά γραφεία εκλέγονται από αντιπροσώπους τον ΤΟΤ ή διορίζονται
προσωρινά µε απόφαση του ∆Σ, καθοδηγούν και συντονίζουν τις ΤΟΕ της περιφέρειες τους και
του τοµέα ευθύνης τους και λειτουργούν σύµφωνα µε κανονισµό λειτουργίας που εκδίδει το ∆Σ.
Τα Περιφερειακά Γραφεία συγκροτούνται σε σώµα εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν.
Γραµµατέα, Αν. Γεν. Γραµµατέα, Ταµία και µε απόφασή τους κατανέµουν αρµοδιότητες στα λοιπά
µέλη του Περ. Γραφείου και λειτουργούν σε αντιστοιχία µε το ∆Σ της Οµοσπονδίας στον τοµέα
ευθύνης τους.
Τα περιφερειακά γραφεία δύνανται να διατηρούν λογαριασµό τραπέζης στην περιοχή της έδρας
τους σύµφωνα µε τα ισχύοντα για το ταµείο της Οµοσπονδίας στο άρθρο 63 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 77ο
α. Με απόφαση του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας ιδρύεται Οργανισµός Κοινωνικών ∆ραστηριοτήτων
(ΟΚ∆Ε) µε σκοπό την οργάνωση της κοινωνικής και πολιτιστικής δραστηριότητας της
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Οµοσπονδίας.
Ο Οργανισµός θα διοικείται από 7µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο ορίζεται µε απόφαση του
∆.Σ. της Οµοσπονδίας.
Η νοµική µορφή του Οργανισµού και το καταστατικό του θα καθοριστούν µε απόφαση του ∆.Σ.
της Οµοσπονδίας.
Το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας µπορεί να αποφασίσει για τη συµµετοχή στον Οργανισµό και άλλων
φορέων και επιχειρήσεων που έχουν σχέση µε τον κλάδο παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής
ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τους συνδικαλιστικούς φορείς των συνταξιούχων της ∆ΕΗ Α.Ε.
Σε περίπτωση συµµετοχής και άλλου φορέα το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας µπορεί ν’ αποφασίσει την
αύξηση των µελών του ∆.Σ. του Οργανισµού, µέχρι και δύο (2) ακόµα µέλη, προκειµένου να
συµµετάσχουν στη διοίκηση και εκπρόσωποι των άλλων φορέων.
β. Ιδρύεται Ινστιτούτο Εργασίας της Οµοσπονδίας (ΙΝ.Ε-ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε).
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας µε απόφασή του, που λαµβάνεται ειδικά για το σκοπό
αυτό, συντάσσει τον κανονισµό λειτουργίας του Ινστιτούτου. Το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας εποπτεύει
το ΙΝ.Ε. και οποτεδήποτε κρίνει αναγκαίο τροποποιεί τον κανονισµό του.
Το ΙΝ.Ε. διοικείται από 7µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. της
Οµοσπονδίας.
Το ΙΝ.Ε. δύναται µε απόφαση του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των
σκοπών του, να συνεργάζεται ή ακόµα και να συγχωνεύεται µε άλλα Ινστιτούτα συνδικαλιστικών
Οργανώσεων που λειτουργούν και έχουν τον ίδιο σκοπό.
γ. ∆ηµιουργείται Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας, αποτελούµενη από επτά (7)
µέλη. Αποστολή και έργο της επιτροπής είναι η παρακολούθηση των συνθηκών Υγιεινής και
Ασφάλειας των εργαζοµένων µελών των σωµατείων µελών της Οµοσπονδίας, η ενηµέρωση του
∆.Σ της Οµοσπονδίας και η διαµόρφωση και υποβολή προτάσεων σχετικά µε τα θέµατα αυτά.
Τα µέλη της επιτροπής ορίζονται µε απόφαση του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας.
δ. ∆ηµιουργείται Επιστηµονική Επιτροπή αποτελούµενη από επτά (7) µέλη για τη λειτουργική,
τεχνική και εξειδικευµένη υποστήριξη της Οµοσπονδίας και του ∆.Σ. της.
Στις άνω επιτροπές µπορεί να προστίθενται µέχρι 2 µέλη όποτε κριθεί αναγκαίο από το ∆.Σ. της
Οµοσπονδίας, µε απόφασή του που λαµβάνεται για το σκοπό αυτό.
Το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας, κατά τον ορισµό των µελών των επιτροπών, πρέπει να επιδιώξει την
καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση των παρατάξεων του ∆.Σ., ώστε η σύνθεσή τους να είναι ποιο
αντιπροσωπευτική και η λειτουργία τους ποιο αποτελεσµατική.
Οι ως άνω επιτροπές θα συνεδριάζουν µία φορά κάθε µήνα.
Ο χαρακτήρας τους θα είναι συµβουλευτικός και θα εισηγούνται στο ∆.Σ. επί των θεµάτων
(αρµοδιοτήτων) που τις αφορούν, το οποίο (∆.Σ.) και θα αποφασίζει.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 78ο
Για την ίδρυση ή συµµετοχή σε ένωση επαγγελµατικών σωµατείων ανώτερου βαθµού για επιδίωξη
κοινών συµφερόντων και σκοπών διατηρώντας συγχρόνως την οικονοµική και διοικητική
αυτονοµία τους, απαιτείται απόφαση του Π.Σ που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων αντιπροσώπων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 79ο
Το ∆Σ της Οµοσπονδίας µπορεί να συντάξει Κανονισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας στα πλαίσια των
διατάξεων του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 80ο
Η Οµοσπονδία έχει στρογγυλή σφραγίδα που φέρει κυκλικά την επωνυµία της και το έτος ίδρυσης
της, στο µέσο δε απεικόνιση χαλύβδινου πύργου γραµµής µεταφοράς υψηλής τάσης, της Ελλάδας
και εορτάζει αγωνιστικά τη Πρωτοµαγιά αποτίνοντας φόρο τιµής στους νεκρούς των εργατικών
αγώνων.

ΑΡΘΡΟ 81ο:
Η Οµοσπονδία έχει την εθνική σηµαία στο µέσο του σταυρού της οποίας αναγράφεται κυκλικά η
επωνυµία της και η απεικόνιση της σφραγίδας της.

ΑΡΘΡΟ 82ο
Η ΕΚΕ υποχρεώνεται να υποβάλλει στο Υπουργείο Εργασίας και το Νοµάρχη Αττικής σε διπλό :
(α) Αντίτυπο του παρόντος τροποποιηµένου Καταστατικού µέσα σε ένα µήνα από την έγκρισή του
(β) Πίνακα των µελών του ∆.Σ σε κάθε συγκρότησή του ή µεταβολές των προσώπων που το
αποτελούν (γ) Στην αρχή κάθε χρόνου παράταση της αριθµητικής δύναµης της Οµοσπονδίας και
(δ) Τον εγκεκριµένο ισολογισµό κάθε διαχειριστικής περιόδου και κάθε άλλο στοιχείο που ορίζεται
στο Νόµο.
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ΑΡΘΡΟ 83ο
Η Οµοσπονδία τηρεί τα βιβλία που ορίζει ο Νόµος.

ΑΡΘΡΟ 84ο
Κάθε άλλο θέµα που δεν προβλέπεται από αυτό το Καταστατικό, επιλύεται µε απόφαση του ∆Σ
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ισχύει για τα επαγγελµατικά σωµατεία.
Το παρόν καταστατικό συντάχτηκε αρχικά από τους ιδρυτές και εγκρίθηκε νόµιµα µε την 262/27-21971 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, µε την οποία αναγνωρίστηκε η
Οµοσπονδία, στη συνέχεια τροποποιήθηκε από το συνέδριο των αντιπροσώπων µελών και
εγκρίθηκε µε την 5553/96 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Τέλος τροποποιήθηκε
και πάλι από το Καταστατικό Συνέδριο των Αντιπροσώπων που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα
στις 18 Ιανουαρίου 2004, αποτελείται πλέον από 84 άρθρα και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε,
από την εγγραφή των τροποποιήσεων στα τηρούµενα βιβλία των σωµατείων του Πρωτοδικείου
Αθηνών.

Αθήνα 15 Σεπτεµβρίου 2004
Για τη Γενική Οµοσπονδία Προσωπικού Κλάδου Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΓΕΝ.Ο.Π/Κ.Η.Ε).

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ν. ΠΙΛΑΛΙ∆ΗΣ
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