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Άρθρο 1
1. Το Καταστατικό τούτο είχε συνταχθεί αρχικά από τους ιδρυτές του Συλλόγου,
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 10512/1948 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών
και καταχωρήθηκε στα βιβλία Σωματείων του αυτού Δικαστηρίου με τον αριθμό 2211 ειδ. 418/10.8.72.
2. Έκτοτε τροποποιήθηκε, νόμιμα με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, οι οποίες εγκρίθηκαν με τις υπ’ αρίθμ. 6267/54, 2843/72, 70/76 αποφάσεις
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και με την υπ’ αρίθμ. 1335/96 απόφαση
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ( με την οποία εγκρίθηκε τροποποίηση
της επωνυμίας σε «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΤΕ »), εκ νέου,
δε, με την υπ’ αρ. 157/2014 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών, εγκρίθηκε η τροποποίηση της επωνυμίας του Συλλόγου σε «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ» και όλες αυτές οι τροποποιήσεις
έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.
3. Ήδη το Καταστατικό του Συλλόγου τροποποιήθηκε εκ νέου με την απόφαση της
Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης του στις 1 – 2 / 4 / 1998 και 29 –30 / 9
/ 1998, εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμό 6826/98 του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών και εν συνεχεία, τροποποιήθηκε περαιτέρω με αποφάσεις της Γενικής
Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσής του, οι οποίες εγκρίθηκαν, κατά σειρά, με τις
υπ› αρ. 157/2014 και 453/2014 Διατάξεις του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Τέλος, με
την υπ’ αρ. 344/2017 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών, κατά το μέρος που
εγκρίθηκαν οι ύστατες τροποποιήσεις του Καταστατικού, όπως αυτές αποφασίστηκαν από την από 19/5/2017 συνεδρίαση της Γενικής Αντιπροσωπευτικής
Συνέλευσης του Συλλόγου, το δε πλήρες κείμενο του Καταστατικού έχει ως
ακολούθως.
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4. Ο Σύλλογος λειτουργεί με την τελευταία παραπάνω επωνυμία του και με έδρα
την Αθήνα.
5. Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή, που φέρει κυκλικά την επωνυμία του και
στο μέσον το έτος ιδρύσεώς του και το λογότυπο του Συλλόγου. Πανομοιότυπη
σφραγίδα έχουν όλα τα Περιφερειακά Τμήματα γράφοντας σε εσωτερικό κύκλο
τον τίτλο, την ταυτότητα του Περιφερειακού Τμήματος.
( Κ Ω Δ ΙΚ Ο ΠΟΙ Η Σ Η ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ι Σ ΧΥΟΥΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ )
Σ Κ ΟΠ ΟΣ

Άρθρο 2
1. Ο σκοπός του Συλλόγου είναι η συνύπαρξη όλων των Συνταξιούχων των Τηλεπικοινωνιών και του Ομίλου ΟΤΕ σε ενιαία Οργάνωση, στους κόλπους της οποίας
θα ενεργούν από κοινού για την μελέτη, προστασία και προαγωγή των οικονομικών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών συμφερόντων καθώς επίσης των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και των κοινωνικών και καταναλωτικών δικαιωμάτων
των μελών. O Σύλλογος πρέπει να παραμένει μακράν κάθε κομματικής διαμάχης
2. Το δημοσιογραφικό όργανο του Συλλόγου μπορεί να ασκεί κριτική στην πολιτική οποιουδήποτε κόμματος, εάν αυτή βλάπτει τα συμφέροντα των συνταξιούχων, χωρίς αυτό να αποτελεί κομματικοποίηση του Συλλόγου.
Μ ΕΣ Α

Άρθρο 3
Για την πραγματοποίηση του σκοπού του ο Σύλλογος χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο
μέσο και ιδιαίτερα καλλιεργεί:
α) Την ανάπτυξη στενών δεσμών αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του.
β) Παρακολουθεί, μελετά και επεξεργάζεται όλα τα θέματα, που έχουν σχέση με τα
δικαιώματα των μελών του και αποφασίζει τους τρόπους διεκδίκησής τους.
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γ) Προσεγγίζει και διεκδικεί κάθε αρμόδιο πρόσωπο, Φορέα, Διοικητική, Πολιτική
και Ασφαλιστική Αρχή για την επίλυση των προβλημάτων των μελών του και
την επικοινωνία με αυτά.
δ) Εκδίδει εφημερίδα και αξιοποιεί κάθε μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο για την πληροφόρηση των μελών του και την επικοινωνία με αυτά.
ε) Επιδιώκει την ενημέρωση της κοινής γνώμης για συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά,
κοινωνικά και άλλα προβλήματα των συνταξιούχων μέσα από τον έντυπο και
ηλεκτρονικό Τύπο.
στ) Συνεργάζεται με ομοειδείς συνταξιουχικές οργανώσεις στην Ελλάδα και στο
Εξωτερικό και συντονίζει δράσεις σε όλα τα επίπεδα
ΜΕΛΗ

Άρθρο 4
1.  α) Μέλη του Συλλόγου γίνονται οι Συνταξιούχοι Κύριας Ασφάλισης οι προερχόμενοι από το προσωπικό του Ομίλου ΟΤΕ, του πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ, των Τηλεπικοινωνιών και οι δικαιοδόχοι αυτών.
β) Οι τελούντες σε προσυνταξιοδότηση, υπό καθεστώς οργανωμένης εθελουσίας εξόδου δύνανται να γίνουν μέλη του Συλλόγου με δικαίωμα λόγου και
ψήφου, υπό τον όρο ότι είναι ταμειακά εντάξει.
Ο τρόπος καταβολής της συνδρομής του Συλλόγου σε ετήσια ή μηνιαία βάση καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.
2. Τα τακτικά μέλη εγγράφονται στο Σύλλογο με αίτησή τους στο ΔΣ εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1. Η αίτηση εγγραφής γίνεται αποδεκτή από την ημερομηνία κατάθεσης εκτός αν το Δ.Σ .στην πρώτη τακτική του
συνεδρίαση που έπεται της αιτήσεως αποφανθεί αρνητικά .
Σε περίπτωση άρνησης εγγραφής ο αιτούμενος, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, δύναται να προσφύγει στη ΓΑΣ η οποία και αποφασίζει οριστικά για την αποδοχή ή μη της αιτήσεως.
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3. Το μέλος του Συλλόγου μπορεί να αποχωρήσει από τον Σύλλογο με έγγραφη
δήλωσή του χωρίς καμιά αιτιολόγηση. Η αποχώρηση πρέπει να δηλώνεται
τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την λήξη του έτους και ισχύει για το τέλος του
έτους μέχρις ότου και διατηρούνται οι υποχρεώσεις του αποχωρήσαντος.
4. Όσοι, καθ’ οιονδήποτε λόγο παύουν να είναι μέλη του Συλλόγου δεν έχουν
κανένα δικαίωμα στην περιουσία του. Επίτιμα μέλη μπορεί να αναγορευθούν
πρόσωπα, που δεν έχουν την ιδιότητα του τακτικού μέλους με εισήγηση του
Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης, που έχουν προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες στο Σύλλογο ή, που
με την δράση τους προώθησαν αποφασιστικά τους σκοπούς του Συλλόγου. Τα
επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.
Δ Ι Κ Α Ι ΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 5
Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου δικαιούνται:
1. Να μετέχουν στις εκδηλώσεις του Συλλόγου.
2. Να εκλέγουν τα μέλη της Γ.Α.Σ. και τα λοιπά όργανα της Διοίκησης του Συλλόγου.
3. Να εκλέγονται σε όλα τα όργανα του Συλλόγου και, ως εκπρόσωποί του, εφόσον δεν υπάρχει νομικό κώλυμα και έχει περάσει ένα εξάμηνο από την εγγραφή
τους στο Σύλλογο.
4. Να ζητούν ενημέρωση από τα εκλεγμένα αρμόδια όργανα του Συλλόγου για
θέματα που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες του Συλλόγου.
5. Να ζητούν την προστασία και βοήθεια του Συλλόγου σε οποιοδήποτε ζήτημα
τους απασχολεί σχετικά με την σύνταξή τους και την παρεχόμενη από τον εκάστοτε Φορέα υγειονομική περίθαλψη.
6. Να διατυπώνουν τις απόψεις τους στην εφημερίδα ή το δημοσιογραφικό όργανο
(έντυπο) του Συλλόγου για θέματα, που αφορούν τον Κλάδο εφόσον οι απόψεις
τους αυτές:
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α) Δεν παραβιάζουν τον νόμο.
β) Δεν προσβάλλουν την ευπρέπεια.
γ) Δεν κλονίζουν την αλληλεγγύη και τη συναδέλφωση των μελών του Συλλόγου.
7. Να εκφράζουν ελεύθερα την γνώμη τους στις Περιφερειακές Συνελεύσεις,
εφόσον το έχουν ζητήσει και τους έχει δοθεί ο λόγος από το Προεδρείο.
8. Όλα τα πιο πάνω δικαιώματα αναστέλλονται, εφόσον το μέλος δεν είναι ταμειακώς εντάξει από δική του υπαιτιότητα. Για τη λήξη της αναστολής απαιτείται
εξόφληση όλων των καθυστερούμενων οφειλών.
Υ Π ΟΧΡ ΕΩΣ ΕΙ Σ ΜΕ ΛΩΝ

Άρθρο 6
Με την εγγραφή του στο Σύλλογο, τα μέλη αναλαμβάνουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
1. Να εκπληρώνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους στο Σύλλογο.
2. Να πειθαρχούν στις διατάξεις του Καταστατικού, στις αποφάσεις της Γενικής
Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης (ΓΑΣ) και της Διοίκησης του Συλλόγου.
3. Να προσέρχονται στις Περιφερειακές Συνελεύσεις και με την ενεργό συμμετοχή τους να συμβάλλουν στην ομαλή διεξαγωγή τους, στην πληρέστερη ανάπτυξη των θεμάτων και στην εξαγωγή ολοκληρωμένων συμπερασμάτων και
αποφάσεων, που προάγουν τους σκοπούς του Συλλόγου.
4. Να συμμετέχουν ανελλιπώς στις διαδικασίες ανάδειξης των οργάνων του Συλλόγου.
5. Να αναλαμβάνουν με προθυμία και αφιλοκερδώς, στο μέτρο των δυνατοτήτων
τους, κάθε εργασία ή αποστολή, που τους ανατίθεται από τα αρμόδια όργανα.
6. Να συμπεριφέρονται με τρόπο που προωθεί τους σκοπούς του Συλλόγου.
7. Nα μην είναι μέλη σε άλλο Σύλλογο Συνταξιούχων κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης.
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Π ΕΙ ΘΑ Ρ ΧΙ Κ ΕΣ Δ Ι ΑΤΑΞΕ ΙΣ

Άρθρο 7
Οποιοδήποτε μέλος, το oπoίo αντιστρατεύεται τις διατάξεις του καταστατικού, τις
επιδιώξεις και τους σκοπούς του Σωματείου, ή παρεμβάλλει προσκόμματα στην
εκτέλεση αποφάσεων του ΔΣ και της Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης ή
του οποίου η διαγωγή οπωσδήποτε είναι ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και τα
συμφέροντα του σωματείου ή καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για
αξιόποινη πράξη που συνεπάγεται στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων, υπόκειται στις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης του:
α) Γραπτή σύσταση.
β) Γραπτή επίπληξη.
γ) Προσωρινή διαγραφή
δ) Οριστική διαγραφή.
1. Καμιά ποινή δεν επιβάλλεται αν το μέλος δεν κληθεί προηγουμένως από το Διοικητικό Συμβούλιο σε γραπτή απολογία. Η προθεσμία για απολογία δεν μπορεί
να είναι μικρότερη των 20 και μεγαλύτερη των 30 ημερών.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαιοδοσία επιβολής των υπό στοιχεία α και β
ποινών.
Σε κάθε άλλη περίπτωση η δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου περιορίζεται στην απόφαση να εισηγηθεί την ποινή της διαγραφής αιτιολογημένα προς την
πρώτη Γ.Α.Σ., που θα συγκληθεί και, η οποία αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία
οριστικά και αμετάκλητα.
Ο εγκαλούμενος έχει δικαίωμα να παραστεί στην Γ.Α.Σ. και να υποστηρίξει προφορικά ή να υποβάλλει γραπτώς τις απόψεις του. Η απόφαση της Γ.Α.Σ. κοινοποιείται
στον εγκαλούμενο από την Εκτελεστική Επιτροπή.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο για να ασκήσει πειθαρχική δικαιοδοσία πρέπει να βρίσκεται σε απαρτία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μελών του και να αποφασίζει με
πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων.
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4. Το μέλος, κατά του οποίου το Διοικητικό Συμβούλιο επέβαλε ποινή έχει το δικαίωμα σε διάστημα 15 ημερών από την κοινοποίηση της πειθαρχικής απόφασης να προσφύγει στην πρώτη Γ.Α.Σ. με αίτηση και να ζητήσει την επανεξέταση
της εν λόγω ποινής. Η Γ.Α.Σ. επιλαμβάνεται του θέματος υποχρεωτικά και αποφασίζει, όπως το άρθρο 10 παράγραφος 25 ζ του παρόντος καταστατικού ορίζει
για την επικύρωση, τον μετριασμό ή την ακύρωση της πειθαρχικής απόφασης
του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Το μέλος, που διαγράφεται έχει δικαίωμα δυο (2) χρόνια μετά την διαγραφή του
να ζητήσει με γραπτή αίτησή του από την Γ.Α.Σ. την επανεγγραφή του.
6. Μέλος του Δ.Σ. ή Περιφερειακής Διοικούσης Επιτροπής (Π.Δ.Ε.), που απουσιάζει από τις συνεδριάσεις του Οργάνου, στο οποίο ανήκει αδικαιολόγητα επί 3
συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις και δικαιολογημένα επί 4 συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, εκπίπτει αυτοδικαίως από την ιδιότητά του αυτήν και αντικαθίσταται
από τον πρώτο αναπληρωματικό.
Ειδικώς για τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής οι συνέπειες αυτής επέρχονται σε
περίπτωση απουσίας τους από τις συνεδριάσεις της αδικαιολόγητα επί 4 συνεχείς
τακτικές συνεδριάσεις και δικαιολογημένα επί 8 συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις.
Π ΟΡ ΟΙ ΤΟΥ Σ Υ ΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 8
Πόροι του Συλλόγου είναι:
1. Η μηνιαία συνδρομή των μελών, ορίζεται με απόφαση της ΓΑΣ ύστερα από σχετική πρόταση του ΔΣ.
2. Τα έσοδα από την περιουσία του Συλλόγου.
3. Τυχόν δωρεές, κληροδοσίες, ενισχύσεις και κάθε άλλο έσοδο που περιέρχεται
νομίμως στο Ταμείο του Συλλόγου.
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ΟΡ ΓΑ ΝΑ ΤΟΥ Σ Υ ΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 9
Τα όργανα του Συλλόγου είναι:
1. Κεντρικά, ήτοι:
α. Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση (Γ. Α. Σ.).
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ. Σ.), που αποτελείται από 19 μέλη.
γ. Η Εκτελεστική Επιτροπή (Εκ. Ε.), που αποτελείται από 11 μέλη.
δ. Η Ελεγκτική Επιτροπή (Κ. Ελ. Ε.), που αποτελείται από 3 μέλη.
ε. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ. Εφ. Ε.), που αποτελείται από 7 μέλη.
Η Εκ. Ε. και η Ελ. Ε. εκλέγονται από όλα τα μέλη του Συλλόγου.
Τα κατά Περιφέρεια μέλη της ΓΑΣ και τα μέλη του Δ.Σ. εκάστης Περιφέρειας
εκλέγονται από τα μέλη του Συλλόγου που διαμένουν στην Περιφέρεια αυτή.
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γ.Α.Σ.
2. Περιφερειακά, ήτοι:
α. Οι Συνελεύσεις των Περιφερειακών Τμημάτων.
β. Τα Διοικητικά Συμβούλια, οι Διοικήσεις των Περιφερειακών Τμημάτων
(Δ.Π.Τ.), με εξαίρεση αυτή της έδρας του Συλλόγου όπου χρέη ΔΠΤ εκτελεί η
Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Σ. που αποτελούνται:
Ι. Από πέντε (5) μέλη, όταν τα εγγεγραμμένα μέλη της Περιφέρειας είναι
μέχρι 1000 άτομα.
ΙΙ. Από 7 μέλη, όταν τα εγγεγραμμένα μέλη της Περιφέρειας είναι από 1001
και επάνω άτομα.
γ. Οι Περιφερειακές Ελεγκτικές Επιτροπές (Π. Ελ. Ε.), που αποτελούνται από 3
μέλη.
δ. Οι Περιφερειακές Εφορευτικές Επιτροπές (Επιτροπές (Π. Εφ. Ε.) , που αποτελούνται από 3 μέλη.
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Οι Δ.Π.Τ., Π. Ελ. Ε. και Π. Εφ. Ε. εκλέγονται από τα μέλη του Συλλόγου που διαμένουν στην αντίστοιχη Περριφέρεια.
Η θητεία όλων των οργάνων αυτών του Συλλόγου είναι 3ετής, αρχίζουσα από την
ανακήρυξή τους και λήγουσα με την εκλογή των επομένων.
Ο Ρ ΓΑ Ν ΩΤ Ι Κ Η Δ ΟΜΗ -Π ΕΡ Ι Φ ΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝ ΩΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9α
1. Για την επίτευξη του σκοπού όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 του παρόντος και
για την εύρυθμη λειτουργία του συλλόγου λόγω του ενιαίου και Πανελληνίου
χαρακτήρα του και ταυτόχρονα για την εκπροσώπηση όλων των μελών στα
επίπεδα των Οργάνων Διοίκησης η χώρα διαιρείται σε Μείζονες Περιφέρειες.
2. Στις Μείζονες αυτές Περιφέρειες λειτουργούν Περιφερειακά Τμήματα στο επίπεδο των Νομών ή των Πόλεων που περιλαμβάνονται σ’ αυτές.
3. Τα Περιφερειακά Τμήματα ιδρύονται ή καταργούνται με πρόταση του Δ.Σ. και
απόφαση των 2/3 της Γ.Α.Σ.
4. Η ίδρυση ή η κατάργηση Περιφ. Τμήματος συνεκτιμά τη δύναμη των μελών
της περιοχής, τη δυνατότητα κάλυψης πάγιων δαπανών λειτουργίας, τον τρόπο
πρόσβασης των μελών σε λειτουργούσα έδρα Περιφ. Τμήματος καθώς και την
εύρυθμη και σύμφωνα με το Καταστατικό και τις αποφάσεις ΓΑΣ λειτουργίας
του Περ. Τμήματος.
5. Μέλη του Περ. Τμήματος μπορούν να ζητήσουν εγγράφως εφόσον πληρούνται
οι προϋποθέσεις της ως άνω 4 Παραγράφου την ίδρυση Περιφερειακού Τμήματος από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο και το Κ.Δ.Σ. οφείλει στην πρώτη
μετά το αίτημα ΓΑΣ να θέσει το αίτημα για λήψη απόφασης.
6. Οι μείζονες Περιφέρειες οι οποίες και περιλαμβάνουν Περιφερειακά Τμήματα
σε επίπεδο Νομών ή πόλεων είναι οι εξής:
α) ΑΤΤΙΚΗΣ: Αττικής, Πειραιώς , Βοιωτίας και Εύβοιας.
β) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: Νομός Δράμας, Ξάνθης, Καβάλας, Ροδόπης, Έβρου.
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γ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Νομός Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Πιερίας, Πέλλας , Ημαθίας, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών, Σερρών.
δ) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ .: Νόμος Λαρίσης , Τρικάλων, Καρδίτσας, Μαγνησίας,   Φθιώτιδος , Ευρυτανίας.
ε) ΗΠΕΙΡΟΥ: Νομός Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Άρτας, Κέρκυρας.
στ) ΔΥΤ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ :Νομός Αχαΐας, Ηλείας, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου, Φωκίδας, Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας.
ζ) ΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: Νομός Αρκαδίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Λακωνίας,
Μεσσηνίας.
η) ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ : Νομός Λέσβου, Σάμου, Χίου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου.
θ) ΚΡΗΤΗΣ : Νομός Ηρακλείου, Λασιθίου, Χανίων , Ρεθύμνου
Γ Ε Ν ΙΚ Η ΑΝΤ Ι Π Ρ ΟΣ ΩΠ ΕΥ ΤΙ Κ Η ΣΥΝ Ε ΛΕΥΣΗ (Γ.Α.Σ.)

Άρθρο 10
1. Το κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου είναι η Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση (Γ.Α.Σ.).
2. Η Γ.Α.Σ. δύναται να συζητεί και αποφασίζει επί παντός θέματος, που αφορά το
Σύλλογο και τα μέλη του.
3. Αποφάσεις της Γ.Α.Σ., που αφορούν στην διάλυση του Συλλόγου ή στην εκχώρηση της περιουσίας του λαμβάνονται με απαρτία και πλειοψηφία τουλάχιστον
των ¾ των μελών της.
4. Απόφαση της Γ.Α.Σ. για τροποποίηση του Καταστατικού λαμβάνεται με απαρτία
50% συν 1 και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.
5. Οι αποφάσεις της Γ.Α.Σ. είναι υποχρεωτικές για τα λοιπά όργανα του Συλλόγου
και καθορίζουν τη δραστηριότητά του.
6. Η Γ.Α.Σ. εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τους εκπροσώπους του Συλλόγου στα
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Δ.Σ. των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπών Φορέων και τους αναπληρωτές των.
Το αξίωμα του εκπροσώπου στα πιο πάνω Ταμεία και Φορείς δεν πρέπει να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο.
Οι εκπρόσωποι αυτοί πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι των Νομών Αττικής και
Πειραιώς (πλην Νήσων).
Η Γ.Α.Σ. αποφασίζει για συμμετοχή του Συλλόγου σε άλλα όργανα ή φορείς
εντός ή εκτός της Χώρας εκλέγουσα με μυστική ψηφοφορία τους αντίστοιχους
εκπροσώπους του.
Οι υποψηφιότητες για όλες τις παραπάνω θέσεις υποβάλλονται στην Κεντρική
Εφορευτική Επιτροπή.
7. Η Γ.Α.Σ. συγκροτείται από τους αντιπροσώπους, που εκλέγονται, κατά Περιφέρειες, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 11 του παρόντος άρθρου από τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου, που διαμένουν στην αντίστοιχη
Περιφέρεια με μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος
καταστατικού.
8. Ο αριθμός των αντιπροσώπων- μελών της Γ.Α.Σ. είναι ανάλογος με τον αριθμό
των μελών του Συλλόγου, που ψηφίζουν εγκύρως σε σχέση ένας (1) αντιπρόσωπος ανά εκατό (100) ψηφίσαντα μέλη. Τυχόν υπόλοιπο ίσο προς το 51% του
μέτρου εκλέγει έναν αντιπρόσωπο. Περιφερειακό Τμήμα, που έχει αριθμό μελών κάτω των 100 και άνω των 51 μετέχει στην Γ.Α.Σ. με έναν αντιπρόσωπο.
9. Κάθε αντιπρόσωπος- μέλος της Γ.Α.Σ. έχει μια ψήφο και δεν αντιπροσωπεύεται.
10. Η Γ. Α. Σ συνέρχεται τακτικώς μέσα στο πρώτο 6μηνο κάθε έτους,. Σε περίπτωση που η εκλογή της Γ. Α. Σ έγινε σε χρόνο τέτοιο ώστε να μην είναι δυνατόν να
συνέλθει μέσα στο πρώτο 6μηνο του έτους, τότε αυτή συγκαλείται και συνέρχεται μέσα στο πρώτο 3μηνο από την εκλογή της. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση
της τακτικής Γ. Α. Σ, στις οποίες ορίζονται η διάρκεια, ο τόπος, η ημερομηνία και
η ημερήσια διάταξη, κοινοποιούνται στους αντιπροσώπους από το Δ.Σ τουλάχιστον ένα (1) μηνά πριν τη σύγκλιση.
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11. Για την καλύτερη λειτουργία του Συλλόγου και την εκλογή των Οργάνων του, η
χώρα διαιρείται σε είκοσι ένα ( 21 ) Περιφερειακά Τμήματα:
1) Αθηνών, στο οποίο ανήκουν τα διαμένοντα στους Νομούς Αττικής, Πειραιώς, Βοιωτίας και Εύβοιας μέλη
2) Βεροίας, στο οποίο ανήκουν τα διαμένοντα στο Νομό Ημαθίας μέλη
3) Μαγνησίας, με έδρα το Βόλο, στο οποίο ανήκουν τα διαμένοντα στο Νομό
Μαγνησίας μέλη
4) Ηρακλείου, στο οποίο ανήκουν τα διαμένοντα στους Νομούς Ηρακλείου και
Λασιθίου μέλη.
5) Θεσσαλονίκης, στο οποίο ανήκουν τα διαμένοντα στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Πιερίας και Πέλλης, μέλη.
6) Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα, στο οποίο ανήκουν τα διαμένοντα στους Νομούς Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρεβέζης και Άρτης μέλη.
7) Ανατολικής Μακεδονίας, με έδρα την Καβάλα, στο οποίο ανήκουν τα διαμένοντα στους Νομούς Καβάλας και Δράμας μέλη.
8) Μεσσηνίας, με έδρα την Καλαμάτα, στο οποίο ανήκουν τα διαμένοντα στο
Νομό Μεσσηνίας μέλη.
9) Κερκύρας, στο οποίο ανήκουν τα διαμένοντα στο Νομό Κερκύρας μέλη.
10) Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη, στο οποίο ανήκουν τα διαμένοντα
στους Νομούς Κοζάνης, Καστοριάς, Φλωρίνης και Γρεβενών μέλη.
11) Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή, στο οποίο ανήκουν τα διαμένοντα στους
Νομούς Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης μέλη
12) Λαμίας, στο οποίο ανήκουν τα διαμένοντα στους Νομούς Φθιώτιδος και Ευρυτανίας μέλη.
13) Λαρίσης, με έδρα τη Λάρισα, στην οποία ανήκουν τα διαμένοντα μέλη στους
Νομούς Λαρίσης, Τρικάλων και Καρδίτσας .
14) Μεσολογγίου, στο οποίο ανήκουν τα διαμένοντα  στους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος μέλη.
16

Κ ΑΤΑ Σ ΤΑΤ Ι Κ Ο Σ Υ Λ Λ Ο ΓΟ Υ Σ Υ Ν ΤΑ Ξ Ι Ο Υ Χ Ω Ν Τ Η Λ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Ο Μ Ι Λ Ο Υ Ο Τ Ε

15) Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη στο οποίο ανήκουν τα διαμένοντα
στους Νομούς Λέσβου (συμπεριλαμβάνεται και η Λήμνος), Σάμου και Χίου
μέλη
16) Πατρών, στο οποίο ανήκουν τα διαμένοντα στους Νομούς Αχαΐας, Ηλείας
Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, και Φωκίδος μέλη.
17) Σερρών, στο οποίο ανήκουν τα διαμένοντα στο Νομό Σερρών μέλη.
18) Κυκλάδων, με έδρα την Ερμούπολη της Σύρου, στο οποίο ανήκουν τα διαμένοντα στο Νομό Κυκλάδων μέλη
19) Τριπόλεως, στο οποίο ανήκουν τα διαμένοντα στους Νομούς Κορινθίας, Αργολίδος, Αρκαδίας και Λακωνίας μέλη
20) Δωδεκανήσου, με έδρα τη Ρόδο, στο οποίο ανήκουν τα διαμένοντα στο
Νομό Δωδεκανήσου μέλη
21) Χανίων, στο οποίο ανήκουν τα διαμένοντα στους Νομούς Χανίων και Ρεθύμνου μέλη.
Με εισήγηση του Δ.Σ. και απόφαση της ΓΑΣ δύναται να συστήνονται Περιφερειακά
Τμήματα, στις μεγάλες πόλεις της Χώρας, όπου διαμένει ικανός αριθμός μελών μας.
12. Αντιπρόσωποι της Γ.Α.Σ. και μέλη του Δ.Σ., που εκλέχτηκαν σε μια από τις ευθύς παραπάνω Περιφέρειες αποβάλλουν την ιδιότητά τους αυτή, εφόσον μεταφέρουν οριστικώς την διαμονή τους σε άλλη Περιφέρεια και αντικαθίστανται
από τον πρώτο, κατά σειρά σταυρών προτίμησης αναπληρωματικό.
13. Στη συνεδρίαση της Γ.Α.Σ. προεδρεύει καταρχάς ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ο οποίος
με τη συνδρομή της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής διαπιστώνει την ύπαρξη
απαρτίας και κηρύσσει την έναρξη των εργασιών.
Ευθύς, εν συνεχεία, η Γ.Α.Σ. εκλέγει με ανάταση της χειρός Πρόεδρο, Γραμματέα
και τους αναπληρωτές τους, που διευθύνουν τις εργασίες και υπογράφουν τα πρακτικά και τα πορίσματά της.
Μέλος του Δ.Σ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν δύναται να εκλεγεί Πρόεδρος ή
Γραμματέας της Γ.Α.Σ. ή και Αναπληρωτής των.
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14. Στη Γ.Α.Σ. το Δ.Σ. προβαίνει στον απολογισμό των πεπραγμένων για το χρονικό
διάστημα από την προηγούμενη Γ.Α.Σ. μέχρι της παρούσης και εισηγείται τον
προγραμματισμό δράσης για το χρονικό διάστημα μέχρι της επομένης Γ.Α.Σ.
Ο Ταμίας του Συλλόγου προβαίνει στην αναγνώριση του εγκεκριμένου από το
Δ.Σ. οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού για τα αυτά, ως άνω χρονικά διαστήματα.
Από τον πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής αναγιγνώσκεται το πόρισμά της για
το αυτό, ως άνω χρονικό διάστημα.
Ακολουθούν οι ομιλίες- λογοδοσίες των εκπροσώπων του Συλλόγου στα Δ.Σ.
των Φορέων, στους οποίους τον εκπροσωπούν.
Εν συνεχεία δίδεται ο λόγος στους αντιπροσώπους- μέλη της Γ.Α.Σ. επί των
ανωτέρω. Μετά την εξάντληση των ομιλητών δευτερολογούν τα μέλη του Δ.Σ.
και οι εκπρόσωποι στα Ταμεία και στους φορείς.
15. Η Γ.Α.Σ. εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό πεπραγμένων του Δ.Σ. και ενός
εκάστου των παραπάνω εκπροσώπων, καθώς και τον Οικονομικό απολογισμό
με μυστική ψηφοφορία.
Η απόρριψη στο σύνολό του του απολογισμού των πεπραγμένων του Δ.Σ. από
την Γ.Α.Σ. με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών της αποτελεί άνευ
άλλου τινός μομφή, κατά ολόκληρου του Δ.Σ. και συνεπάγεται την εφαρμογή
όσων στην παράγραφο 21 του παρόντος άρθρου ορίζονται για την περίπτωση
αποδοχής πρότασης μομφής, κατά ολόκληρου του Δ.Σ.
Αν η απόρριψη αφορά σε μέρος των πεπραγμένων αυτή έχει την ίδια έννοια και
συνεπάγεται τα αυτά αποτελέσματα μόνο, εφόσον η Γ.Α.Σ. αποφασίσει ειδικώς
και τούτο με την ίδια πλειοψηφία.
Τα ίδια εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και για τους εκπροσώπους στα Ταμεία ή σε
άλλους φορείς, για τους οποίους (εκπροσώπους) η απόρριψη των πεπραγμένων τους με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της Γ.Α.Σ. συνεπάγεται
την ανάκλησή τους, ως εκπροσώπων.
16. Η Γ.Α.Σ. εκλέγει την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή από επτά (7) τακτικά και
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ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη με 3ετή θητεία και, η οποία διενεργεί κάθε μυστική ψηφοφορία στη Γ.Α.Σ. και όσες άλλες το άρθρο 23 προβλέπει. Τα μέλη
της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγονται μεταξύ των μελών του Συλλόγου, που διαμένουν στην περιφέρεια Αθηνών και δεν είναι μέλη της Γ.Α.Σ. ή
άλλου Οργάνου του Συλλόγου παραμένουν όμως στην αίθουσα συνεδριάσεων
της Γ.Α.Σ. σε όλη τη διάρκεια των εργασιών της και διενεργούν κάθε μυστική
ψηφοφορία.
17. Η Γ.Α.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το ήμισυ πλέον ενός των μελών της, εκτός εάν με ρητή διάταξη του παρόντος προβλέπεται άλλως.
18. Οι αποφάσεις της Γ.Α.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
εκτός των υπό του παρόντος σαφώς περιγραφομένων ειδικών περιπτώσεων.
19. Στη Γ.Α.Σ. δύναται να κατατεθεί πρόταση μομφής, κατά ενός ή περισσοτέρων
μελών ή ολόκληρου του Δ.Σ. ή των εκπροσώπων στα Δ.Σ. των Ταμείων και
φορέων για πράξεις ή παραλείψεις τους.
20. Για να τεθεί προς συζήτηση τέτοια πρόταση μομφής πρέπει να υπογράφεται
τουλάχιστον από το 1/3 του συνόλου των αντιπροσώπων.
Η απόφαση λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία.
Εάν η πρόταση μομφής γίνει δεκτή από τα 2/3 των αντιπροσώπων- μελών της
Γ.Α.Σ. και αφορά ένα (1) έως εννέα (9) μέλη του Δ.Σ. τότε η θητεία των μελών
αυτών θεωρείται λήξασα και τη θέση τους καταλαμβάνουν οι, κατά σειράν αναπληρωματικοί.
Εάν η πρόταση μομφής γίνει δεκτή με όμοια πλειοψηφία (2/3) των αντιπροσώπωνμελών της Γ.Α.Σ. και αφορά ολόκληρο το Δ.Σ. ή περισσότερα από εννέα (9) μέλη του
τότε η θητεία του Δ.Σ. θεωρείται λήξασα (εκτός εάν διανύεται το τελευταίο έτος της
θητείας αυτού) οπότε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται μέσα σε δέκα
(10) ημέρες να προκηρύξει αρχαιρεσίες για νέο εξολοκλήρου Δ.Σ.
Εάν η πρόταση μομφής αφορά εκπρόσωπο σε Δ.Σ. Ταμείου ή άλλου φορέα
και γίνει δεκτή από την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων αντιπροσώπωνμελών της Γ.Α.Σ. τότε η θητεία του εκπροσώπου αυτού θεωρείται λήξασα και
αντικαθίσταται ή εκλέγεται αμέσως άλλος, αν δεν υπάρχει αναπληρωματικός.
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Σε κάθε περίπτωση η θητεία των νέων μελών του Δ.Σ. και των νέων εκπροσώπων
είναι το υπόλοιπο της θητείας των παλαιών.
Για το μέχρι της εκλογής του νέου Δ.Σ. χρονικό διάστημα η Γ.Α.Σ. εκλέγει 11μελή
προσωρινή εκτελεστική Επιτροπή, η οποία εκτελεί χρέη Δ.Σ.
21. Τα μέλη του Δ.Σ και της Κεντρικής Ελεγκτικής Επιτροπής, μετέχουν στις εργασίες
της Γ. Α. Σ μόνο με δικαίωμα λόγου, εφόσον δεν έχουν εκλεγεί ως αντιπρόσωποι
22. Μετά τον προσδιορισμό της Τακτικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης καλούνται τα μέλη των Περιφερειακών Τμημάτων από τις Περιφερειακές Διοικούσες
Επιτροπές σε Τοπικές Συνελεύσεις για να συζητήσουν και αποφασίσουν επί των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
23. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος κάθε Περιφέρειας μεταφέρονται
στη Γ.Α.Σ. από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους της περιοχής, ως συστάσειςπροτάσεις.
24. Η Τακτική Γ.Α.Σ. του Συλλόγου εξετάζει, συζητεί και αποφασίζει επί των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης και ακόμη:
α) Λαμβάνει γνώση της Έκθεσης Ελέγχου της Ελεγκτικής Επιτροπής για την
οικονομική διαχείριση του Συλλόγου, καθώς και της Έκθεσης των πεπραγμένων της Διοίκησης του Συλλόγου.
β) Συζητεί, κρίνει και αποφασίζει για τον διοικητικό απολογισμό, οικονομικό
απολογισμό, ισολογισμό και προϋπολογισμό της νέας περιόδου, που παρουσιάζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
γ) Ενημερώνεται για τη γενική κατάσταση του Συλλόγου από τις Εκθέσεις του
Δ.Σ. και από τα εκ των περιφερειών μέλη της.
δ) Εξετάζει τα προβλήματα του συνδικαλιστικού κινήματος των συνταξιούχων
και αποφασίζει πάνω σε ποιες κατευθύνσεις θα κινηθεί η Διοίκηση του Συλλόγου.
ε) Λύνει τα εκκρεμή ζητήματα του Συλλόγου.
στ) Αποφασίζει για τις απαιτούμενες τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις του Καταστατικού.
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ζ) Αποφασίζει επί των παραπομπών του Δ.Σ. περί διαγραφής μελών ή περί της
επικύρωσης ή μείωσης άλλων ποινών.
25. Οποιοδήποτε θέμα, που δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό και δεν αντίκειται στο νόμο επιλύεται με απόφαση της Γ.Α.Σ.
Ε Κ ΤΑ Κ Τ Η ΓΕΝΙ Κ Η Α ΝΤ Ι Π Ρ ΟΣ Ω ΠΕ ΥΤΙΚΗ ΣΥΝ Ε ΛΕΥΣΗ

Άρθρο 11
1. Έκτακτη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση (Γ.Α.Σ.) συγκαλείται όσες φορές
θεωρηθεί αυτό αναγκαίο:
α) Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
β) Από τα μισά συν ένα Περιφερειακά Τμήματα του Συλλόγου, με απόφαση των
Περιφερειακών των Συνελεύσεων, των οποίων η απαρτία πρέπει να είναι τα
2/3 των εγγεγραμμένων μελών.
γ) Από το 1/5 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου.
δ) Από τα 2/3 του αριθμού των εκλεγμένων αντιπροσώπων, οι οποίοι συμμετείχαν στην τελευταία Γ.Α.Σ.
2. Οι αιτούντες την σύγκληση της Έκτακτης Γ.Α.Σ. πρέπει στην αίτησή τους να ορίζουν και τα θέματα, που θα απασχολήσουν την Έκτακτη Γ.Α.Σ.
3. Η Διοίκηση του Συλλόγου μόλις παραλάβει μια τέτοια αίτηση υποχρεούται να συνεδριάσει και να αποφασίσει τη σύγκληση και πραγματοποίηση της Έκτακτης Γ.Α.Σ.
το αργότερο σε σαράντα (40) ημέρες και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Καταστατικό. Οι προσκλήσεις κοινοποιούνται στους αντιπροσώπους δεκαπέντε (15)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της Γ.Α.Σ.
4. Οι αποφάσεις των εκτάκτων Γ.Α.Σ. επί προτάσεων για μομφή, κατά μέλους ή
μελών ή ολόκληρου του Δ.Σ. ή, κατά εκπροσώπου σε Δ.Σ. Ταμείου ή άλλου
φορέα, καθώς και για προσωπικά γενικώς θέματα λαμβάνονται απαραιτήτως
με μυστική ψηφοφορία εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά, όσων στο άρθρο 10
παράγραφος 21 ορίζονται.
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5. Σε περίπτωση παραίτησης του Δ.Σ. πριν από τη λήξη της θητείας του εφαρμόζονται όσα στο άρθρο 10 παράγραφος 21 ορίζονται για την εκλογή νέου Δ.Σ., του
οποίου η θητεία είναι το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος.
Δ Ι ΟΙ Κ Η ΤΙ Κ Ο Σ Υ ΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12
1. Ο Σύλλογος διοικείται από 19μελές Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από
έντεκα (11) μέλη που διαμένουν μονίμως στην περιφέρεια Αθηνών και τα οποία
αποτελούν την Εκτελεστική Επιτροπή, και από οκτώ (8 ) μέλη, που εκπροσωπούν τις ( 2-9 όπως αναφέρονται στο άρθρο 9α, παρ.6) Μείζονες Συνταξιουχικές Περιφέρειες.
Μέλος του Δ.Σ., που μεταφέρει οριστικώς τη Διαμονή του από την Περιφέρεια
για την οποία εκλέχτηκε σε άλλη Περιφέρεια αποβάλει την ιδιότητά του αυτή
και αντικαθίσταται από τον πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό της Περιφέρειας
που εκπροσωπούσε.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο :
α) Εκλέγει, κατά την πρώτη συνεδρίασή του που γίνεται ύστερα από πρόσκληση του πρώτου σε σταυρούς συμβούλου, μέσα σε 10 ημέρες από την ανακήρυξη των εκλεγέντων, με μυστική ψηφοφορία, μεταξύ των μελών της
Εκτελεστικής Επιτροπής, τον Πρόεδρο του Δ.Σ, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό
Γραμματέα, τον Ταμία, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, το Γραμματέα Οργανωτικού, τον Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων τον
Γραμματέα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων τον Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης και τον Γραμματέα Κοινωνικής οικονομίας και κατανάλωσης.
β) Καταρτίζει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δ..Σ..
γ) Ορίζει τη Συντακτική Επιτροπή του δημοσιογραφικού οργάνου του Συλλόγου και αναθέτει καθήκοντα υπευθύνου Τύπου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά το αργότερο ανά τρίμηνο και η Εκτελεστική Επιτροπή ανά 15νθημερο ή εκτάκτως εάν συγκληθούν υπό του Προέδρου
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ή ζητήσουν τούτο επτά (7) σύμβουλοι για την Εκτελεστική Επιτροπή ή έντεκα (11)
για το Δ.Σ. Οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής έχουν ισχύ απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις όμως αυτές εξακολουθούν να ισχύουν
εφόσον εγκρίνονται και επικυρώνονται στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντες έντεκα (11) τουλάχιστον σύμβουλοι, ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή επτά (7) τουλάχιστον σύμβουλοι, παρισταμένου απαραιτήτως του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και του Γενικού Γραμματέα
ή του Αναπληρωτή του. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών των, οι οποίες απορρέουν από το Καταστατικό
και τις αποφάσεις της Γ.Α.Σ.
5. Μέλη του Δ.Σ και της Εκτ. Επιτρ. δεν ευθύνονται για αποφάσεις που έλαβε το Δ. Σ ή
η Εκτ. Επιτρ. σε συνεδρίαση στην οποία δεν παρέστησαν ή παραστάντες διαφώνησαν, η δε διαφωνία αναγράφεται στα οικεία πρακτικά. Τα συντασσόμενα πρακτικά
κάθε συνεδρίασης του Δ. Σ. και της Εκ. Επιτροπής επικυρώνονται απαρέγκλιτα
κατά την επομένη συνεδρίαση υπογραφόμενα από όλους τους Συμβούλους που
έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση στην οποία τα πρακτικά αυτά αφορούν. Πρακτικά
που δεν υπογράφονται από έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω Συμβούλους
κατά την πρώτη (μετά τη συνεδρίαση στην οποία τα πρακτικά αφορούν) συνεδρίαση στην οποία λαμβάνουν μέρος τεκμαίρονται ως επικυρωμένα και απ’ αυτούς
5α. Το Δ.Σ αποφασίζει την προκήρυξη των εκλογών, σύμφωνα με το άρθρο 23α
και ενεργεί για τα ζητήματα τα οποία ενδιαφέρουν τον Σύλλογο, εφαρμόζει
το Καταστατικό και τον Κανονισμό Λειτουργίας, διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, εγκρίνει τις κάθε είδους δαπάνες εντός του Προϋπολογισμού, προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό του Συλλόγου και καθορίζει
τις αποδοχές αυτού και εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Α.Σ.
5β. Επίσης συγκαλεί την Γ.Α.Σ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξή της και συντάσσει την λογοδοσία του (Διοικητική και Οικονομική) με φροντίδα του Γενικού
Γραμματέα και του Ταμία.
Οι αποφάσεις του Δ.Σ., καθώς και της Εκτελεστικής Επιτροπής λαμβάνονται
με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
23

Κ ΑΤΑ Σ ΤΑΤ Ι Κ Ο Σ Υ Λ Λ Ο ΓΟ Υ Σ Υ Ν ΤΑ Ξ Ι Ο Υ Χ Ω Ν Τ Η Λ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Ο Μ Ι Λ Ο Υ Ο Τ Ε

5γ. Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου στα Δ.Σ. Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης των
Ταμείων και άλλων Φορέων (Φ.Κ.Α.), ενημερώνουν ανελλιπώς την Εκτελεστική Επιτροπή και το Δ.Σ. εγγράφως ή και προφορικώς για τα συμβαίνοντα
στο χώρο, που εκπροσωπούν, συνεργάζονται με την Εκτελεστική Επιτροπή
και το Δ.Σ., για την επίλυση των όποιων προβλημάτων και σε κάθε περίπτωση ενεργούν, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Α.Σ., στην οποία
και λογοδοτούν.
6. Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφασίζει για επείγοντα θέματα και παρακολουθεί
και προωθεί τα τρέχοντα ζητήματα του Συλλόγου μέσα στα όρια των αποφάσεων της Γ.Α.Σ. και του Δ.Σ.
7. Μέλος του Δ.Σ., που παραιτείται αντικαθίσταται από τον έχοντα σειρά αναπληρωματικό σύμβουλο.
Σε κάθε άλλη, εκτός από εκείνες του άρθρου 10 παράγραφος 21 και του άρθρου 11
παράγραφος 4 περίπτωση, που τα μέλη του Δ.Σ. ή της Εκ.Ε. θα απομείνουν, μετά
την εξάντληση του πίνακα των οικείων αναπληρωματικών σε λιγότερα από ένδεκα
(11) ή επτά (7) αντίστοιχα, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή προκηρύσσει αρχαιρεσίες προς εκλογή νέου εξ ολοκλήρου Δ.Σ. ή νέας εξολοκλήρου Εκ.Ε.
Η θητεία του νέου αυτού Δ.Σ. ή της νέας Εκ.Ε. είναι όση το υπόλοιπο της θητείας
των παλαιών.
Για το μέχρι της εκλογής του νέου αυτού Δ.Σ. ή της νέας Εκ.Ε. διάστημα η Κεντρική
Εφορευτική Επιτροπή διορίζει 11μελή προσωρινή Εκτελεστική Επιτροπή.
Αν όμως η μείωση των μελών του Δ.Σ. ή της Εκ.Ε. σε ολιγότερα από έντεκα (11) ή 7
μέλη αντίστοιχα επέλθει, κατά το τελευταίο έτος της θητείας τους, τότε δεν προκηρύσσονται αρχαιρεσίες, παρά η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή συγκαλεί τη Γ.Α.Σ.,
η οποία με απόφασή της συμπληρώνει τα κενά του Δ.Σ. ή της Εκ.Ε. για το μέχρι τη
λήξη της θητείας των οργάνων αυτό διάστημα.
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Κ Α ΘΗ Κ ΟΝΤΑ Π Ρ Ο Ε ΔΡΟΥ

Άρθρο 13
Ο Πρόεδρος μαζί με τον Γενικό Γραμματέα εκπροσωπούν τον Σύλλογο ενώπιον κάθε Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και απέναντι τρίτων. Συγκαλεί και Προεδρεύει των συνεδριάσεων του
Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, διευθύνει τις συζητήσεις, καταρτίζει
μαζί με τον Γενικό Γραμματέα την Ημερήσια Διάταξη, υπογράφει μαζί με τον Γενικό
Γραμματέα τα έγγραφα, τα πρακτικά των συνεδριάσεων, καθώς και άλλο έγγραφο
σχετικά με τη Διοίκηση, υπογράφει μαζί με τον Ταμία και τον Γενικό Γραμματέα τα
εντάλματα των εισπράξεων και πληρωμών και έχει την επιμέλεια της πιστής εφαρμογής των αποφάσεων της Γ.Α.Σ., της Διοίκησης και του Καταστατικού.
Κ Α ΘΗ Κ ΟΝΤΑ Α ΝΤΙ ΠΡΟΕ ΔΡΟΥ

Άρθρο 14
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός κωλύεται σε όλα γενικώς
τα καθήκοντα και δικαιώματα αυτού.
Κ ΑΘΗ Κ ΟΝΤΑ ΓΕΝΙ Κ ΟΥ Γ ΡΑΜΜΑΤΕ Α

Άρθρο 15
Ο Γενικός Γραμματέας μαζί με τον Πρόεδρο εκπροσωπεί τον Σύλλογο, διευθύνει το
Γραφείο του Συλλόγου, καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την Ημερήσια Διάταξη των
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγείται τα σχετικά θέματα και φροντίζει μαζί με τον Ειδικό Γραμματέα για την σύνταξη των πρακτικών του Δ.Σ. και της
Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και των της Γ.Α.Σ. σε συνεργασία με τον Πρόεδρο
και Γραμματέα της Γ.Α.Σ., οι οποίοι έχουν και την κύρια ευθύνη. Διεξάγει την αλληλογραφία, τηρεί την σφραγίδα, το αρχείο, το πρωτόκολλο, το μητρώο και συνυπογράφει
με τον Πρόεδρο τα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων και τα αντίγραφα των πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Εκτελεστικής Επιτροπής.
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Κ Α Θ ΗΚ Ο Ν ΤΑ Α ΝΑ Π ΛΗ Ρ ΩΤ Η Γ ΕΝ ΙΚΟΥ Γ ΡΑΜΜΑΤΕΑ

Άρθρο 16
Τον Γενικό Γραμματέα, σε περιπτώσεις απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.
Κ Α ΘΗ Κ ΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

Άρθρο 17
1. Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές και εκδίδει διπλότυπες ή τριπλότυπες αποδείξεις βάσει ενταλμάτων, που έχουν υπογράψει ο Πρόεδρος και ο
Γενικός Γραμματέας.
2. Ουδεμία πληρωμή, εκτός των παγίων και λειτουργικών αναγκών, δύναται να
πραγματοποιηθεί χωρίς απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Οι αποφάσεις
αυτές επικυρώνονται στο επόμενο Δ. Σ
3. Φυλάσσει την περιουσία του Συλλόγου και κρατάει διαθέσιμο ποσό χρημάτων,
που καθορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το υπόλοιπο ποσό
κατατίθεται στην Εθνική Τράπεζα ή σε άλλη Τράπεζα ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή σε τίτλους του Δημοσίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Δύναται να αποσύρει μέρος ή ολόκληρο το ποσό με έγγραφο υπογεγραμμένο
από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία συνοδευόμενο και από
σχετικό απόσπασμα του πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Ο Ταμίας κάθε τρίμηνο και εκτάκτως όταν κληθεί γι’ αυτό από το Διοικητικό
Συμβούλιο, συντάσσει λεπτομερή απολογισμό της διαχείρισής του.
5. Ο Ταμίας είναι προσωπικώς υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων και για
κάθε ανωμαλία στην διαχείρισή του.
6. Ο Ταμίας υποβάλλει υποχρεωτικά κάθε έτος μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου εντός τριμήνου από της λήξεως του οικονομικού έτους στην συνερχομένη
Γ.Α.Σ. τον Ισολογισμό του λήξαντος έτους και τον Προϋπολογισμό του επομένου έτους μαζί με την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για έγκριση.
7. Ο Ταμίας, όταν κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Ειδικό Γραμματέα.
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Κ Α ΘΗ Κ ΟΝΤΑ ΕΙ Δ Ι Κ ΟΥ Γ ΡΑΜΜΑΤΕΑ

Άρθρο 18
Ο Ειδικός Γραμματέας επιμελείται των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, της
Εκτελεστικής Επιτροπής και των Γ.Α.Σ. και αναπληρώνει τον Ταμία, όταν αυτός κωλύεται.
ΓΡ Α Μ Μ ΑΤ ΕΑ Σ ΟΡ ΓΑΝ ΩΤΙΚΟΥ

Άρθρο 19
Ο Γραμματέας Οργανωτικού έχει μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα την
επιμέλεια της οργάνωσης του Συλλόγου. Συντονίζει τις δραστηριότητες των περιφερειακών Επιτροπών και σε συνεργασία με τους περιφερειακούς Συμβούλους
εισηγείται στο Δ.Σ. τα επί μέρους θέματα των συναδέλφων της Περιφέρειας.
Γ Ρ Α Μ Μ ΑΤ ΕΑ Σ Δ Η Μ ΟΣ ΙΩΝ ΣΧΕ ΣΕ ΩΝ

Άρθρο 20
Ο Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων συμμετέχει στην Συντακτική Επιτροπή εκδόσεως της εφημερίδας του Συλλόγου και γενικώς συντονίζει την εμφάνιση του Συλλόγου και την αξιοποίηση της δραστηριότητάς του στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο.
Γ Ρ Α Μ ΜΑΤΕΑ Σ Π ΟΛΙ ΤΙ Σ Τ Ι ΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Άρθρο 21
Ο Γραμματέας Πολιτιστικών Εκδηλώσεων είναι υπεύθυνος για τις Πολιτιστικές και
Kοινωνικές εκδηλώσεις του Συλλόγου και εισηγείται στο Δ. Σ κάθε μέτρο για την
αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Συλλόγου.
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Άρθρο 21 α
Ο Γραμματέας Κοινωνικής Ασφάλισης συνεργάζεται με τους εκπροσώπους του
Συλλόγου σε φορείς, παρακολουθεί τις εξελίξεις στα θέματα κοινωνικής ασφάλισης
, εισηγείται δράσεις για την επίλυση προβλημάτων και παρεμβαίνει για λογαριασμό
του Συλλόγου όπου κριθεί αναγκαίο.

Άρθρο 21β
Ο Γραμματέας Κοινωνικής Οικονομίας και κατανάλωσης συνεργάζεται με αντίστοιχους φορείς, μεριμνά για την ενημέρωση των μελών του συλλόγου και προτείνει
στην Ε.Ε. και στο Δ.Σ. δράσεις, καμπάνιες ενημέρωσης αλλά και συνεργασίες με
ενώσεις ή συνεταιρισμούς που προασπίζουν και προωθούν τα συμφέροντα των
καταναλωτών.
Α Π ΟΖ Η ΜΙ ΩΣΕΙΣ

Άρθρο 22
1. Στα μέλη της Εκτελ.Επιτρ. χορηγούνται οδοιπορικά και έξοδα κίνησης και παράστασης μηνιαίως.
2. Με απόφαση του Δ.Σ. καθορίζεται το ύψος των εξόδων των οδοιπορικών καθώς και τα αναγκαία παραστατικά για τα έξοδα κίνησης ή παράστασης:
α) των αντιπροσώπων – μελών της ΓΑΣ των προερχομένων από τα Περιφερειακά Τμήματα, για συμμετοχή τους στις Τακτικές ή Έκτακτες συνελεύσεις.
β) των συμβούλων – μελών του Δ.Σ. που προέρχονται από την Περιφέρεια για
συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
γ) των Εκπροσώπων μελών του Δ.Σ., των Μειζόνων Περιφερειών στις έδρες
των Περιφερειακών τους Τμημάτων, για ενημέρωση ή συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων τους.
δ) του Προέδρου, του Γεν. Γραμματέα και μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής
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για συμμετοχή τους στις Περιφερειακές Συνελεύσεις ή για οποιαδήποτε
άλλη ανάγκη του συλλόγου.
ε) οποιουδήποτε μέλους του Συλλόγου (μέλους της εφορευτικής επιτροπής,
μέλους της Συντακτικής επιτροπής, μέλους της Κεντρικής Ελεγκτικής Επιτροπής, του Νομικού Συμβούλου, απλού μέλους) υπαλλήλου, η συνεργάτη
για τις ανάγκες του Συλλόγου.
ΕΦ ΟΡ ΕΥ Τ Ι Κ ΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕ Σ

Άρθρο 23
1. Εφορευτικές Επιτροπές (Εφ.Ε.) είναι τα όργανα του Συλλόγου, τα οποία οργανώνουν και διεξάγουν τις μυστικές ψηφοφορίες καθώς και τις όποιες ψηφοφορίες
δύναται να προκύψουν κατά τις διαδικασίες της Γ.Α.Σ. Ευθύς μετά την εκλογή τους
συνέρχονται και εκλέγουν Πρόεδρο και Γραμματέα τους.”
2. Η θητεία της Εφορευτικής Επιτροπής είναι 3τής, όπως και των άλλων οργάνων
του Συλλόγου. Η θητεία αυτή αρχίζει με την εκλογή εκάστης Εφορευτικής Επιτροπής και λήγει με την εκλογή της αντίστοιχης νέας.
3. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν έχουν το δικαίωμα να ανήκουν σε άλλο
όργανο του Συλλόγου.
4. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, που υποβάλλουν υποψηφιότητα για άλλο
όργανο του Συλλόγου θεωρούνται αυτοδικαίως παραιτούμενα και αντικαθίστανται από τους, κατά σειράν αναπληρωματικούς.
5. Η Εφορευτική Επιτροπή, που εδρεύει στην Αθήνα, χαρακτηρίζεται, ως Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Αυτή διενεργεί τις εκλογές προς ανάδειξη όλων των
Κεντρικών και Περιφερειακών οργάνων.
Η ίδια διενεργεί τις εκλογές προς ανάδειξη των μελών του Δ.Σ., της Ελεγκτικής
Επιτροπής και των μελών της Γ.Α.Σ. στην Περιφέρεια Αθηνών.
Οι Εφορευτικές Επιτροπές, που εδρεύουν στις λοιπές, κατ’ άρθρο 10 παρ. 11,
περιφέρειες χαρακτηρίζονται, ως Περιφερειακές Εφορευτικές Επιτροπές είναι
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3μελείς και διενεργούν τις εκλογές στις περιφέρειες αυτές προς ανάδειξη των
οικείων Περιφερειακών οργάνων, των μελών του Δ.Σ. και των μελών- αντιπροσώπων της Γ.Α.Σ. της Περιφέρειας
6. Την Κεντρική Εφ. Ε. εκλέγει η Γ. Α. Σ. μεταξύ των μελών του Συλλόγου που διαμένουν στην περιφέρεια Αθηνών, κατά την τελευταία ημέρα της τελευταίας,
πριν από τη λήξη της θητείας της συνεδρίασης της, ως τελευταίο θέμα της συνεδρίασης αυτής. Την εκλογή αυτή, που είναι μυστική, οργανώνει και διεξάγει
η απερχόμενη Κεντρική Εφ. Ε. αφού προηγουμένως, προ εύλογου χρόνου που
δεν πρέπει να είναι μικρότερος του ενός (1) μηνός, το Δ.Σ κάνει τη σχετική προκήρυξη, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν, εντός εύλογου χρόνου
(μέχρι την προηγουμένη της συνεδρίασης της Γ. Α. Σ), σχετική υποψηφιότητα,
ανακηρύσσει τους προς τούτο υποψήφιους και συντάσσει τον πίνακα των υποψηφίων, τον οποίο καταθέτει στη Γ. Α. Σ κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών
αυτής. Την Περιφερειακή Εφ. Ε. εκλέγει η Περιφερειακή Συνέλευση, μεταξύ
των μελών του Συλλόγου που διαμένουν στην έδρα της αντίστοιχης Περιφέρειας, κατά την τελευταία ημέρα συνεδρίασή της (πριν από τη λήξη της θητείας
των λοιπών Τοπικών οργάνων ), την οποία συγκαλεί το Π.Τ. Την εκλογή αυτή,
που είναι μυστική, οργανώνει και διεξάγει η απερχόμενη Περιφερειακή Εφ. Ε.,
με βάση πίνακα υποψηφίων που συντάσσεται κατά την ίδια ημέρα, ύστερα από
τις δηλώσεις υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων.
Α Ρ ΧΑ Ι Ρ ΕΣ Ι Ε Σ

ΑΡΘΡΟ 23α
1. Οι εκλογές για την ανάδειξη όλων των οργάνων και εκπροσώπων του Συλλόγου (πλην Εφορευτικών Επιτροπών) διεξάγονται ανά 3ετία, ταυτόχρονα σε όλη  
τη χώρα.
2. Οι υποψηφιότητες για το Δ. Σ. (Εκ. Ε.), την Ελ. Ε. και των μελών – αντιπροσώπων της Γ. Α. Σ, καθόσον αφορά στην Περιφέρεια Αθηνών υποβάλλονται
από τους διαμένοντες στην περιφέρεια Αθηνών στην Κεντρική Εφ. Επιτροπή, η
οποία και διενεργεί στην Περιφέρεια αυτή τη διαδικασία της σχετικής εκλογής.
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Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία που καθορίζει η Κεντρική Εφ. Ε. κατά την προκήρυξη των εκλογών.
3. Υποψηφιότητα για την Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή μπορούν να υποβάλλουν
μόνο τα διαμένοντα στην Περιφέρεια Αθηνών μέλη.
Η υποψηφιότητα αυτή υποβάλλεται στην Κεντρική Εφ. Επιτροπή.
Υποψηφιότητα για την Περιφερειακή Ελεγκτική Επιτροπή μπορούν να υποβάλλουν μόνο τα διαμένοντα στην έδρα της Περιφέρειας μέλη.
4. Τον αριθμό των κατά περιφέρεια ψηφιζομένων υποψηφίων για τη ΓΑΣ καθορίζει η Κεντρική Εφ.Ε., με βάση τον αριθμό των εγγεγραμμένων μελών του
Συλλόγου στην κάθε περιφέρεια. Η ανακήρυξη όμως των εκλεγομένων γίνεται
ανάλογα με τον αριθμό των εγκύρως ψηφισάντων στην ίδια περιφέρεια.
5. Οι υποψηφιότητες για τα Περιφερειακά και Κεντρικά Όργανα του Συλλόγου
Δ.Π.Σ., Π. Ελ. Ε.), καθώς και για τη Γ. Α. Σ και το Δ. Σ , καθόσον αφορά τα λοιπά,
πλην Αθηνών, Περιφερειακά Τμήματα υποβάλλονται στις κατά περίπτωση ΠεριφερειακέςΕφ. Επιτροπές.
Οι υποψηφιότητες αυτές υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία που καθορίζει η
Κεντρική Εφ. Ε. κατά την προκήρυξη των εκλογών.
Όλες οι Υποψηφιότητες διαβιβάζονται στην Κ.Εφ.Ε. η οποία έχει και την ευθύνη
ταυτοποίησης των υποψηφίων και τη διαμόρφωσης των Ψηφοδελτίων.
6. Η Κεντρική Εφ. Ε. και οι Περιφερειακές Εφ. Ε. εφοδιάζονται από το Δ Σ και από
τις Δ. Π. Τ. αντίστοιχα, με όλα τα στοιχεία και υλικά που απαιτούνται για την
εκτέλεση του έργου τους.
7. Τα ψηφοδέλτια για την εκλογή του Δ.Σ. (Εκ.Ε.), της Ελεγκτικής Επιτροπής και των
μελών (αντιπροσώπων) της Γ.Α.Σ., καθόσον αφορά την Περιφέρεια Αθηνών, εκδίδονται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Επίσης, τα ψηφοδέλτια για την
εκλογή των Περιφερειακών οργάνων, των μελών του Δ.Σ. και των αντιπροσώπων
της Γ.Α.Σ. εκάστης Περιφέρειας, εκδίδονται και αυτά από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή με δαπάνες του Συλλόγου. Για τη διευκόλυνση του έργου της διαλογής τα ψηφοδέλτια για τη Γ.Α.Σ. ή και τα άλλα όργανα του Συλλόγου, καθώς
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και οι χρησιμοποιούμενοι αντίστοιχα φάκελοι δύναται να έχουν διαφορετικό, κατά
περιφέρεια ή, κατά περίπτωση χρώμα, το οποίο καθορίζει η Κεντρική Εφορευτική
Επιτροπή, κατά την προκήρυξη των εκλογών.
8. Σε σχέση με τα Κεντρικά Όργανα, τα ψηφοδέλτια, για το Περιφερειακό Τμήμα
Αθηνών είναι δύο ( 2 ), από τα οποία:
Tο ένα είναι για τους υποψηφίους των 11 μελών της Ε.Ε. και για τους υποψήφιους για την Κ. Ελεγκ. Επιτροπή και το άλλο για τα μέλη των Αντιπροσώπων για
τη ΓΑΣ, από το ίδιο Περιφερειακό Τμήμα.
Σε σχέση με τα ίδια Κεντρικά καθώς και για τα Περιφερειακά Όργανα, τα ψηφοδέλτια για κάθε ένα από τα λοιπά Περιφερειακά Τμήματα- , είναι δύο ( 2 ), από τα
οποία:
Το ένα για τους υποψήφιους για τις καταλαμβανόμενες 11 θέσεις μελών του Δ.Σ
(Ε.Ε.) και για τους υποψήφιους για την Κ. Ελ. Επιτροπή. (Κεντ. Ελ. Ε). Το άλλο,
για τους υποψήφιους από την αυτή Περιφέρεια για την αντίστοιχη Διοίκηση του
Περιφερειακού Τμήματος (Δ.Π.Σ.), την αντίστοιχη Περιφερειακή Ελεγκτική Επιτροπή, και μέλος του Δ.Σ. της οικίας Μείζονος Περιφέρειας και το άλλο για τους
υποψηφίους αντιπροσώπους - μέλη της ΓΑΣ της ίδιας Περιφέρειας.
Σε όλα τα ψηφοδέλτια τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται κατά όργανο
και κατά αλφαβητική σειρά επωνύμου.
9. Λόγω του Ενιαίου και Πανελληνίου χαρακτήρα του Συλλόγου καθώς και της
ιδιότητας των μελών που τον απαρτίζουν οι εκλογές γίνονται κυρίως με αυτοπρόσωπη αλλά και επιστολική ψήφο έτσι ώστε να διευκολυνθεί το δικαίωμα
του εκλέγειν σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού.
Μετά την ανακήρυξη από την Κεντρική Εφ. Επιτροπή των υποψηφίων για τα
Κεντρικά όργανα και σε εύλογο χρόνο πριν από τις εκλογές, οι Εφ. Επιτροπές
αποστέλλουν στα μέλη του Συλλόγου που έχουν δικαίωμα ψήφου τα κατά την
προηγουμένη παράγραφο 8 προσήκοντα ψηφοδέλτια και εκλογικό υλικό ως
κάτωθι:
α. Στα μέλη της Περιφέρειας Αθηνών η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αποστέλλει φάκελο εντός του οποίου υπάρχει άλλος φάκελος απευθυνόμενος
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σ΄ αυτήν ( ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟΣ ) ( με σφραγίδα ότι έχει καταβληθεί το γραμματόσημο ) και δύο ( 2 ), άλλους μικρότερους φακέλους από τους οποίους ο
ένας για το ψηφοδέλτιο των υποψηφίων για το Δ. Σ. και την Κ. Ελεγκτική
Επιτροπή ο άλλος για το ψηφοδέλτιο των υποψηφίων για τα μέλη της Γ.Α.Σ.
του Περιφερειακού Τμήματος Αθηνών.
β. Στα μέλη εκάστου από τα λοιπά Περιφερειακά Τμήματα η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, ή η οικεία Περιφερειακή Εφορευτική Επιτροπή, αποστέλλει
φάκελο εντός του οποίου υπάρχει άλλος φάκελος απευθυνόμενος στην Περιφερειακή Εφορευτική Επιτροπή (ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟΣ) (με τη σφραγίδα ότι έχει
καταβληθεί το γραμματόσημο) και δύο (2) ή τρείς (3) άλλους μικρότερους
φακέλους από τους οποίους ο ένας για το ψηφοδέλτιο των υποψηφίων για
την Ε.Ε του Δ. Σ και την Κ. Ελ. Ε, ο άλλος για τους υποψηφίους για την Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος, την Περιφερειακή Ελεγκτική Επιτροπή,
για τα μέλη του Δ.Σ. Εκάστης Μείζονος Περιφέρειας και για τους υποψήφιους της ίδιας Περιφέρειας για τη Γ.Α.Σ.    
Μαζί με τους φακέλους η Κεντ. Εφ. Επιτροπή ή οι Εφορευτικές Επιτροπές,
αποστέλλουν και τα κατά περίπτωση προσήκοντα ψηφοδέλτια
Ειδικώς δε η Κεντ. Εφ. Επιτροπή και σημείωμα με οδηγίες προς αποφυγή
λαθών.
10. Ο ψηφίζων σημειώνει στα ψηφοδέλτια, με μαύρο ή μπλε μελάνι ή, όπως άλλως
ήθελε καθοριστεί από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, δίπλα από τα ονόματα των υποψηφίων, τους, κατά την κρίση του, σταυρούς προτίμησης, ο αριθμός
των οποίων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος, κατ’ ανώτατο όριο του 50% των,
κατά περίπτωση, εκλεγομένων μελών σε κάθε όργανο, πλην των της Γ.Α.Σ.,
που είναι 40% και υπολογίζεται στην, κατά περίπτωση, εκλεγομένων αντιπροσώπων βάση της δύναμης των εγγεγραμμένων και εχόντων δικαίωμα ψήφου
μελών, κατά την προκήρυξη των εκλογών.
Το ποσοστό αυτό στρογγυλοποιείται πάντοτε προς τα επάνω για επίτευξη ακεραίας μονάδας.
Οι αριθμοί αυτοί καθορίζονται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή με την
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προκήρυξη των εκλογών και αναγράφονται επί των ψηφοδελτίων προς διευκόλυνση των μελών.
Εν συνεχεία ο ψηφίζων τοποθετεί το κάθε ψηφοδέλτιο στον αντίστοιχο φάκελο και, αφού βάλει και τους δυο φακέλους (για την Περιφέρεια Αθηνών) στον
μεγαλύτερο φάκελο, που απευθύνεται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή,
αναγράφει σ’ αυτόν, άνω αριστερά, το ονοματεπώνυμό του και τον αριθμό μητρώου του και τον αποστέλλει στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
Κατ’ ανάλογο τρόπο ενεργούν οι ψηφίζοντες στις λοιπές Περιφέρειες πλην
Αθηνών, τοποθετώντας τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια στους οικείους φακέλους
και αποστέλλοντάς τους στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ή την Π. Εφ.Ε.
αντίστοιχα.
11. Τα ψηφοδέλτια είναι ενιαία για όλους τους υποψηφίους, για το κάθε όργανο
και για την κάθε θέση. Από τους υποψηφίους αυτούς εκλέγονται οι πρώτοι σε
σταυρούς προτίμησης, κατά όργανο και θέση.
Οι μη εκλεγέντες θεωρούνται αναπληρωματικοί, κατά τη σειρά των σταυρών
προτίμησης, που έλαβαν.
12. Οι αφικνούμενοι στην Κεντρική Εφ. Ε. φάκελοι τίθενται αμέσως σε κάλπες, οι
οποίες κλειδώνονται και διασφαλίζονται από το σύνολο των μελών της  Κ. Εφ.
Ε. Την καθοριζομένη κατά την προκήρυξη των εκλογών υπό της Κ. Εφ. Ε. ημέρα από της διεξαγωγής των εκλογών συνέρχεται η Κεντρική Εφ. Ε. η οποία,
αφού διαπιστώσει το απαραβίαστο του κιβωτίου, το ανοίγει, βγάζει από αυτά
έναν - ένα τους φακέλους και καταχωρίζει το αναγραφόμενο σ’ αυτούς ονοματεπώνυμο και αριθμό μητρώου σε ονομαστική κατάσταση ψηφισάντων.
  Εν συνεχεία αποσφραγίζει τον φάκελο αυτό και ρίπτει καθέναν από τους περιεχόμενους σ› αυτόν μικρότερους και διαφορετικούς μεταξύ τους χρώματος φακέλους σε χωριστή για τους φακέλους κάθε χρώματος ψηφοδόχο.
  Αφού τελειώσει τη διαδικασία αυτή για όλους τους φακέλους η Κεντρική Εφ. Ε.
αποσφραγίζει τους δύο, διαφορετικού χρώματος ή τύπου φακέλους, εξάγει τα
περιεχόμενα σ’ αυτούς ψηφοδέλτια, τα αριθμεί, σημειώνει το άθροισμα των
σταυρών σε κάθε ψηφοδέλτιο και τα υπογράφει δια της υπογραφής ενός μέ34
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λους της.
Κατόπιν, σε χωριστή για τα ψηφοδέλτια κάθε χρώματος οργάνου κατάσταση,
στην οποία είναι αναγεγραμμένα όλα τα ονόματα των κατά όργανο και θέση
υποψηφίων, καταχωρίζει, δίπλα από το όνομα καθενός υποψηφίου τον αριθμό
των ψηφοδελτίων στα οποία έχει σημειωθεί σταυρός προτίμησης υπέρ αυτού.
Ακολούθως η Κεντρική Εφ. Επιτρ. αθροίζει τους σταυρούς προτίμησης που
έλαβε ο κάθε υποψήφιος και εξάγει τα τελικά αποτελέσματα, με βάση τα οποία
ανακηρύσσει τους εκλεγέντες, κατά τη σειρά εκλογής τους, και συντάσσει τον
πίνακα των αναπληρωματικών κατά σειρά. Για όλα αυτά η Κεντρική Εφ. Επιτρ.
συντάσσει πρακτικό που υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη της. Όλα τα
στοιχεία και υλικά της εκλογής (ψηφοδέλτια, καταστάσεις διαλογής κ.λπ.) φυλάσσονται από την Κεντρική Εφ. Επιτρ. έως τη λήξη της θητείας των οργάνων
στα οποία αφορούν.
Καθ’ όλη τη διάρκεια διαλογής των ψηφοδελτίων και καταμέτρηση των σταυρών
προτίμησης των ψηφοφόρων απαγορεύεται η χρησιμοποίηση μπλε και μαύρου
στυλό από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής Φάκελοι και ψηφοδέλτια, που
φθάνουν μετά την καθοριζομένη εκάστοτε υπό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ημέρα, από της διεξαγωγής των εκλογών, θεωρούνται ανύπαρκτα. Επί
ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.
Με απόφαση της Γ.Α.Σ οι πιο πάνω διαδικασίες διαφοροποιούνται στην περίπτωση που ανατεθεί η εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε αναγνωρισμένη μηχανογραφική εταιρεία
13. Την τελευταία ημέρα της διενέργειας των εκλογών , τόσο η Κ. Εφ. Ε. όσο και οι
Π. Εφ. Ε. τοποθετούν κάλπες στις έδρες τους, ώστε να μπορούν οι επιθυμούντες να ψηφίσουν αυτοπροσώπως. Η εν λόγω ημερομηνία θεωρείται ως ημέρα
διενέργειας των αρχαιρεσιών .Με απόφασή της η Κ.ΕΦ. Ε, μπορεί να παρατείνει
κατά περίπτωση, τις ημέρες για την αυτοπρόσωπη ψηφοφορία. Κατά τα λοιπά
εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στην παρ. 12 του άρθρου 23α
14. Προκειμένου να εξυπηρετηθεί το έργο της Κ.Εφ.Ε. και να υπηρετηθεί το ωφέλιμο του Συλλόγου, δύναται να χρησιμοποιηθεί Μηχανοργάνωση στην Εκλογική
Διαδικασία, για την εξαγωγή αποτελεσμάτων, πάντα υπό τον πλήρη έλεγχο της
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Κ.Εφ.Ε.
15. Η ανακήρυξη των επιτυχόντων, κατά την εκλογική διαδικασία, είναι ευθύνη της
Κ.Εφ.Ε. και γίνεται από αυτή για όλα τα όργανα Διοίκησης του Συλλόγου.
16. Εάν κατά την διαδικασία κατάθεσης υποψηφιοτήτων, υποβληθούν υποψηφιότητες συνδυασμών ή υποψηφιότητες κατά παρέκκλιση των διατάξεων του
παρόντος καταστατικού, σε εφαρμογή διατάξεων ισχύουσας προς τούτο νομοθεσίας, η Κ. Εφ. Ε. με απόφασή της και, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του
παρόντος καταστατικού, διαφοροποιεί την εκλογική διαδικασία και τον τρόπο
εκλογής οργάνων του Συλλόγου για όποια θέματα η νομοθεσία ορίζει και σύμφωνα με αυτή.
17. Λόγω της οργανωτικής δομής, του ενιαίου και πανελλήνιου χαρακτήρα του
Συλλόγου όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 9α, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για να κάνει δεκτό το αίτημα υποβολής υποψηφιοτήτων, διάφορης από
τα ισχύοντα στο παρόν άρθρο θα πρέπει οι υποψηφιότητες για την ανακήρυξη
συνδυασμού, να περιλαμβάνει αριθμό υποψηφίων για όλα τα όργανα του Συλλόγου (Ε.Ε. , Ελ. Επ., ΓΑΣ κλπ) ίσο με τον αριθμό των μελών του αντιστοίχου
προς εκλογή οργάνου , για δε τη ΓΑΣ ο αριθμός των υποψηφίων πρέπει να είναι
τουλάχιστον το 50% των εκλεγέντων στη ΓΑΣ, κατά την προηγούμενη εκλογική
διαδικασία.
18. Με απόφαση της η Κ.Εφ. Ε. παρατείνει κατά δέκα (10) εργάσιμες ημέρες την τελική ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων ενημερώνοντας με ευθύνη της τις Π.Εφ.Ε
και το σύνολο των υποψηφίων για την διαφοροποίηση αυτή.
19. Οποιοδήποτε θέμα προκύπτει κατά τη διαδικασία διενέργειας των εκλογών και
δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, επιλύεται με απόφαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.
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ΕΛΕΓΚ Τ Ι Κ Η ΕΠ ΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 24
1. Ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ασκείται από τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή. Η θητεία αυτής λήγει όπως το
Καταστατικό ορίζει στο Άρθρο 9.
2. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής συνερχόμενα μετά την εκλογή τους, κατόπιν
προσκλήσεως του πλειοψηφούντος μέλους της, εκλέγουν τον Πρόεδρο αυτής.
3. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. τακτικώς μεν
τρεις φορές το έτος, εκτάκτως δε οποτεδήποτε κρίνει αυτό σκόπιμο.   Με τη
λέξη «οικονομική διαχείριση» νοούμε την νομιμότητα και όχι τη σκοπιμότητα
της δαπάνης.
Η Ελεγκτική Επιτροπή υποχρεούται επίσης στο τέλος του κάθε έτους να ελέγχει ολόκληρη την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου, τα πραγματοποιηθέντα
έσοδα, τις πηγές αυτών, καθώς και τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες και στη
συνέχεια να υποβάλλει έκθεση στην Γ.Α.Σ. Στην διάθεση της Κ.Ελ. Επ. θέτει, το
Διοικητικό Συμβούλιο, οποιαδήποτε δικαιολογητικά.
4. Σε περίπτωση, που διαπιστώσει ομόφωνα ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν τήρησε τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού ή τις αποφάσεις της Γ.Α.Σ. και
εκ των παραλείψεων ή ενεργειών αυτών ζημιώθηκε αποδεδειγμένα ο Σύλλογος και επλήγησαν τα συμφέροντα των μελών, η Ελεγκτική Επιτροπή, μέσω του
Προέδρου της, απευθύνει έγγραφο προς το Δ.Σ. να συμμορφωθεί ή να καλέσει
εντός μηνός την Γ.Α.Σ., στην οποία αυτό να λογοδοτήσει. Στην περίπτωση αυτή
η σύγκληση της Γ.Α.Σ. είναι υποχρεωτική, εκτός εάν και ο χρόνος μέχρι την
τακτική σύγκληση της Γ.Α.Σ. είναι μικρότερος του 6μήνου.
5. Όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο για την Ελεγκτική Επιτροπή ισχύουν, κατ’ αναλογία και για τις Περιφερειακές Ελεγκτικές Επιτροπές, που έργο τους έχουν τον
έλεγχο και την εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης των αντιστοίχων Περιφερειακών Διοικουσών Επιτροπών.
6. Η Ελεγκτική Επιτροπή, για την επιτυχή άσκηση των καθηκόντων της, μπορεί να
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ζητά από το Διοικητικό Συμβούλιο, ως βοηθούς, συναδέλφους μέλη του Συλλόγου, ειδικούς περί τα οικονομικά και νομικά θέματα, ως και τους αναπληρωματικούς.
7. Σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος συγκρότησης της Περιφερειακής Ελεγκτικής Επιτροπής τον έλεγχο ασκεί η Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή, για τη διεκπεραίωση και επίλυση του όποιου θέματος (ήτοι) τα καθήκοντα της Περιφερειακής Ελεγκτικής Επιτροπής.
8. Η Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή μπορεί εκτάκτως για πολύ σοβαρό λόγο και
οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο ή ζητηθεί από το Κεντρικό Δ. Σ να διενεργήσει
έλεγχο στην οικονομική διαχείριση οποιουδήποτε Περιφερειακού Τμήματος. Τα
δε αποτελέσματα του ελέγχου, κοινοποιεί άμεσα στο Κεντρικό Δ. Σ. Οι Περιφερειακές Ελεγκτικές Επιτροπές υποχρεούνται τους τακτικούς ελέγχους , την
ετήσια έκθεση αλλά και τυχόν εκτάκτους ελέγχους που πραγματοποιούν στα
πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, να τους υποβάλουν ευθύς με τη σύνταξή τους
στην Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή.
Η Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή στην ετήσια έκθεσή της στη Γ. Α. Σ συμπεριλαμβάνει σε ειδική έκθεση και τις ετήσιες εκθέσεις των Περιφερειακών Τμημάτων.
Π ΕΡ Ι Φ ΕΡ ΕΙ Α Κ Α ΤΜΗΜΑΤΑ

Άρθρο 25
1. Στις έδρες των Νομών ή σε πόλεις όπως η οργανωτική δομή του άρθρου 9Α
ορίζει λειτουργούν Περιφερειακά Τμήματα (Π. Τ.). Τα Περιφερειακά αυτά τμήματα έχουν ως όργανα τους τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 παράγραφος 2. Ειδικώς
στο Περιφερειακό Τμήμα των Αθηνών χρέη Περιφ. Τμήματος εκτελεί η Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Σ,, χρέη Περιφ. Ελεκτ. Επιτρ. η Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή και χρέη Περιφ. Εφορ. Επιτρ. η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
2. Σκοπός των Περιφερειακών Τμημάτων είναι η αποτελεσματική προώθηση στην
περιφέρειά τους των επιδιώξεων του Συλλόγου και η επίλυση των τοπικών
προβλημάτων συνταξιοδοτικού, ασφαλιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα, που
αντιμετωπίζουν τα μέλη του Συλλόγου στην περιφέρεια αυτήν.
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3. Τα Περιφερειακά Τμήματα, πλην Αθηνών, διοικούνται από τις 5μελείς ή 7μελείς
Περιφερειακές Διοικούσες Επιτροπές (Π.Δ.Ε.), που ορίζονται στο άρθρο 9 παρ.
2β, οι οποίες, κατά την πρώτη συνεδρίασή τους, μετά την εκλογή τους, εκλέγουν:
α) Οι 5μελείς, Πρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία, Αντιπρόεδρο και Ειδικό Γραμματέα.
β) Οι 7μελείς Πρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία, Αντιπρόεδρο, Αναπληρωτή Γεν.
Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα και Γραμματέα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων.
Δύο (2) ή τρία (3), κατά περίπτωση, των μελών της Διοίκησης Περιφερειακού Τμήματος (Δ.Π.Τ)., καθώς και ο Πρόεδρος ή ο Γραμματέας
πρέπει απαραιτήτως να διαμένουν στην έδρα του Περιφερειακού Τμήματος.
Οι Δ. Π. Τ συνεδριάζουν τακτικώς μια φορά τον μήνα και εκτάκτως όποτε
είναι αναγκαίο, κατ› αναλογία όσων ορίζονται στο άρθρο 12 παρ. 3 και 4,
βρίσκονται σε απαρτία αν είναι παρόντα τρία (3) μέλη για τις 5μελείς και τέσσερα (4) για τις 7μελείς και αποφασίζουν με πλειοψηφία των παρόντων, ενώ
σε ισοψηφία επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Κατά τα λοιπά, οι Διοίκησεις
των Περιφερειακών Τμημάτων λειτουργούν και ενεργούν κατά τρόπο ανάλογο με τον τρόπο που λειτουργεί και ενεργεί το Δ. Σ.  
γ) Κατά τη συγκρότηση σε σώμα κάθε μέλος μπορεί να θέτει υποψηφιότητα σε
όσες θέσεις επιθυμεί, αλλά να καταλαμβάνει μόνο ένα από τα προβλεπόμενα
αξιώματα
4. Τα έξοδα των Περιφερειακών Τμημάτων καλύπτονται με τη μηνιαία επιχορήγηση, η οποία παρέχεται κάθε μήνα στο Περιφερειακό Τμήμα και, η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη του 40% της μηνιαίας εισφοράς των μελών του.
Η οικονομική διαχείριση γίνεται από την Π.Δ. και ο οικονομικός έλεγχος από την
Π.Ελ.Ε. Η δε σκοπιμότητα των δαπανών ελέγχεται από την Περιφερειακή Γ.Σ.
5. Οι Συνελεύσεις των Περιφερειακών Τμημάτων αποτελούν Περιφερειακές Συνελεύσεις του Συλλόγου, διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες, συγκαλούνται
από τις Π.Δ. και διεξάγονται, κατ’ αναλογία των όσων ορίζονται για τη Γ.Α.Σ.
Οι τακτικές συνελεύσεις συγκαλούνται μια φορά το χρόνο, πριν από την ετήσια
τακτική σύνοδο της Γ.Α.Σ. Η σύγκληση γίνεται με πρόσκληση της αντίστοιχης
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Π.Δ.Ε., η οποία (πρόσκληση) κοινοποιείται στα μέλη με δημοσίευσή της στο
δημοσιογραφικό όργανο του Συλλόγου 30 τουλάχιστον ημέρες πριν από την
ορισθείσα για την πραγματοποίηση της συνέλευσης ημέρα. Στην πρόσκληση
αναγράφονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης και ο ακριβής τόπος και χρόνος
της συνέλευσης.
Στις τακτικές συνελεύσεις τα μέλη συζητούν και αποφασίζουν, τόσο επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της επικείμενης Γ.Α.Σ., όσο και επί των θεμάτων
της ημερήσιας διάταξης που καταρτίζει η Π.Δ.Ε., στα πλαίσια του Καταστατικού
και των αποφάσεων της Γ.Α.Σ.
Οι έκτακτες συνελεύσεις συγκαλούνται οσάκις τις αποφασίσει η Π.Δ. η τις ζητήσει το Δ.Σ. του Συλλόγου ή το 1/3 των μελών του Τμήματος.
Ως έκτακτη συνέλευση συγκαλείται και η προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παράγραφος 6 για την εκλογή Π.Εφ.Ε.
6. Απαρτία στις Συνελεύσεις των Περιφερειακών Τμημάτων υπάρχει όταν συμμετέχει το 1/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών της Περιφέρειας. Εάν δεν
επιτευχθεί απαρτία, η Περιφερειακή Συνέλευση επαναλαμβάνεται σε διάστημα
όχι μεγαλύτερο των επτά (7) ημερών και απαιτείται απαρτία του 10% των μελών της Περιφέρειας. Σε περίπτωση, που, κατά την επαναληπτική σύγκληση,
δεν επιτευχθεί απαρτία, η Συνέλευση συγκαλείται εντός πέντε (5) ημερών και
ευρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα του αριθμού παρόντων.
Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκαλεί τα μέλη του Περιφερειακού Τμήματος Αθηνών σε Περιφερειακή Συνέλευση στην Αθήνα.
Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται με πρόσκληση της Εκτελεστικής Επιτροπής,
που κυκλοφορεί και δημοσιεύεται στο δημοσιογραφικό όργανο του Συλλόγου
ένα μήνα πριν από την ορισθείσα ημερομηνία πραγματοποίησης της συνέλευσης. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ο
ακριβής τόπος και χρόνος της συνέλευσης.
Έργο της Συνέλευσης είναι η λήψη αποφάσεων πάνω σε θέματα που ενδιαφέρουν τα μέλη της, καθώς και η ενημέρωση- συζήτηση σε γενικά θέματα του
Συλλόγου.
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Οι αποφάσεις της Συνέλευσης αποτελούν υποδείξεις προς το Δ.Σ. και τους εκπροσώπους της Γ.Α.Σ. και δεν είναι δεσμευτικές.
Η συνέλευση είναι σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκομένων μελών.
7. Με την έναρξη των εργασιών της Περιφερειακής Συνέλευσης, προσωρινά προεδρεύει η Περιφερειακή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία, αφού διαπιστώσει την
ύπαρξη απαρτίας με την συνδρομή της Εφ.Ε. ανακοινώνει το πρόγραμμα της
Συνέλευσης και στη συνέχεια προβαίνει στην εκλογή του κανονικού Προεδρείου (Προέδρου και Γραμματέα) με ανάταση της χειρός.
8. Η Περιφερειακή Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία του 50% συν ένα των
παρόντων μελών, ευρισκομένων σε απαρτία, κατά τη στιγμή της ψηφοφορίας.
Αποφάσεις, που αφορούν σε κινητοποιήσεις των μελών του Τμήματος της Περιφέρειας υπόκεινται στην έγκριση του Δ.Σ. του Συλλόγου, εκτός αν πρόκειται
για κινητοποιήσεις που επιδιώκουν άσκηση πίεσης σε τοπικούς παράγοντες για
την επίλυση τοπικών προβλημάτων κυρίως ή στη συμμετοχή σε κινητοποιήσεις
τοπικού χαρακτήρα.
9. Στην τελευταία Περιφερειακή Συνέλευση, πριν από τη λήξη της θητείας των
οργάνων του Συλλόγου, εκλέγεται Εφορευτική Επιτροπή με τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 23 παρ. 6.
10. Οι ειδικότερες λειτουργίες των Οργάνων των Τμημάτων της Περιφέρειας πραγματοποιούνται γενικά, κατ’ αναλογία των λειτουργιών των αντίστοιχων οργάνων του Συλλόγου.
11. Στις έδρες των νομών στους οποίους διαμένει ικανός αριθμός μελών μας με
εισήγηση του Δ.Σ. και απόφαση της ΓΑΣ δύνανται να ιδρύονται Περιφερειακά
Τμήματα, εφόσον το ζητήσουν εγγράφως το 50 % συν ένα ( 1) των μελών του
υπό ίδρυση Τμήματος.
12. Τα εκλεγμένα μέλη κάθε Περιφέρειας, ως μέλη του Δ.Σ., που δεν είναι και μέλη
της Π.Δ.Ε. δύναται να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Π.Δ.Ε. και να ενημερώνουν τα μέλη της για τα ζητήματα του Συλλόγου, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
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13. Στις Περιφερειακές Γενικές Συνελεύσεις τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
παρίστανται και ενημερώνουν τα μέλη για τα ζητήματα του Συλλόγου, χωρίς
δικαίωμα ψήφου”
14. Περιφερειακό Τμήμα στο οποίο, είτε λόγω αδυναμίας συγκρότησης Δ. Π. Τ ή Π.
Ελ. Ε., με απόφαση Δ.Σ αναστέλλεται η λειτουργία του και χρέη Δ. Π. Τ ή Π. Ελ.
Ε. ασκούν αντιστοίχως η Εκτελεστική Επιτροπή και η Κ. Ελ. Ε. έως της προκήρυξης νέων εκλογών. Εάν αυτό συμβεί κατά τον πρώτο χρόνο μετά τις εκλογές,
τότε το Δ. Σ. προκηρύσσει μόνο για το τμήμα αυτό και για τα ελλείποντα όργανα,
εκλογές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25.

Άρθρο 26
Ο Σύλλογος, μαζί με όλα τα Περιφερειακά Τμήματα, γιορτάζει την 1η Οκτωβρίου,
ημέρα της τρίτης ηλικίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Δ.Σ. και από κοινού με τις
άλλες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, με τις οποίες συνεργάζεται.

Άρθρο 27
Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την πρώτη του Γενάρη και λήγει στις 31 του Δεκέμβρη
κάθε χρόνου.
Ε Κ Λ ΟΓΗ Α ΝΤΙ Π Ρ ΟΣ ΩΠ Ω Ν ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟ
Σ Υ ΝΤΑ Ξ Ι ΟΥ ΧΙ Κ Ο ΟΡΓΑΝΟ

Άρθρο 27α
1. Η Γ.Α.Σ εκλέγει μεταξύ των μελών της, αντιπροσώπους για ανώτερα Συνταξιουχικά όργανα.
2. Ο συνολικός αριθμός των αντιπροσώπων καθορίζεται με βάση την αναλογία
που προσδιορίζει το Καταστατικό του οργάνου που θα συμμετάσχουν.
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3. Για λόγους εκπροσώπησης όλων των Περιφερειακών Τμημάτων, η κατανομή
των αντιπροσώπων με την αναλογούσα σε δύναμη μελών και εκλογικού μέτρου γίνεται ανά Μείζονα Περιφέρεια, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 9α, παρ. 6
του Καταστατικού.
4. Για την κάθε Μείζονα Περιφέρεια κατατίθενται ξεχωριστά οι υποψηφιότητες,
καταρτίζονται ψηφοδέλτια και ψηφίζουν για κάθε Μείζονα Περιφέρεια, το σύνολο των αντιπροσώπων της Γ. Α. Σ.
5. Η εκλογή γίνεται με τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 23 και η Κ. Εφ. Ε με απόφασή της εξειδικεύει τη διαδικασία, διενεργεί την ψηφοφορία και στα πλαίσια των
εργασιών της Γ.Α.Σ, εκδίδει τα αποτελέσματα τακτικών και αναπληρωματικών
αντιπροσώπων κατά Μείζονα Περιφέρεια.
6. Οι αντιπρόσωποι αυτοί εκπροσωπούν το Σύλλογο στο ανώτερο όργανο, λογοδοτούν, αν ζητηθεί, στη Γ.Α.Σ και ανακαλούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 10, παρ. 20 & 21.
7. Η Γ.Α.Σ με απόφασή της μπορεί μετά από πρόταση του Δ. Σ και απόφαση που θα
ληφθεί από τα 3/4 των μελών της, να αποφασίσει διαφορετικό τρόπο εκλογής ή
και ορισμού αντιπροσώπων.
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Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 26ης Μαΐου 2022, της 2ης ημέρας της 29ης
Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης (Γ.Α.Σ.), του Συλλόγου μας.

Αθήνα 02 Ιουνίου 2022

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ
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