
 

Σελ. 1 

 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ COSMOTE T.S.» 

 

ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ 

ΑΡΘΡΟ  1 

Ιδρύεται επιχειρησιακό σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

COSMOTE TECHNICAL SERVICES» με χαρακτήρα Πανελλαδικό και έδρα την Αθήνα. 

ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ - ΜΕΣΑ 

ΑΡΘΡΟ  2 

1. Κύριος και βασικός σκοπός του σωματείου είναι να συνενώσει σε μια ενιαία 

συνδικαλιστική οργάνωση όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας με την επωνυμία 

«COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής στο παρόν 

«COSMOTE T.S.»), ώστε όλοι μαζί να μελετήσουν, να προστατεύσουν και να 

προωθήσουν τα οικονομικά, εργασιακά, επαγγελματικά, κοινωνικοασφαλιστικά, 

συνδικαλιστικά και ηθικά συμφέροντά τους.   

2. Παράλληλα το σωματείο έχει σαν σκοπούς :  

α) Να βελτιώσει και εξασφαλίσει καλύτερους όρους και συνθήκες εργασίας με βελτίωση 

της εργατικής νομοθεσίας και επίβλεψη για την πιστή εφαρμογή της.  

β) Να βελτιώσει τις αποδοχές και όλες τις πρόσθετες υλικές και ηθικές απολαβές των 

εργαζομένων στην COSMOTE T.S., ανάλογα με τις ανάγκες τους, ώστε να 

εξασφαλίζεται σ' αυτούς πάντοτε ένα πολιτισμένο και ανθρώπινο βιοτικό επίπεδο. 

γ) Να βελτιώσει τη θέση των μελών από άποψη κοινωνικής ασφάλισης και να 

προασπίσει τα συμφέροντα των εκάστοτε ασφαλιστικών τους Φορέων και Ταμείων.  

δ) Η τεχνικοεπαγγελματική παραπέρα μόρφωση και ανάπτυξη των μελών και η γενική 

φροντίδα για την εξύψωση του βιοτικού, μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου τους, 

όπως καλλιέργεια μεταξύ τους πνεύματος εργατικής αλληλεγγύης και συναδέλφωσης, 

ώστε να διαμορφώσουν συνδικαλιστική συνείδηση και νοοτροπία.  

ε) Η συμμετοχή αιρετών αντιπροσώπων των εργαζομένων τόσο σε συλλογικά όργανα 

της COSMOTE T.S. και του Ομίλου ΟΤΕ, όσο και στις διοικήσεις των ασφαλιστικών 

φορέων των εργαζομένων, με γνώμη και ψήφο, για να συμβάλλουν στην καλύτερη 
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ανάπτυξη και απόδοση της επιχείρησης και στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της 

χώρας σε όφελος του κοινωνικού συνόλου.  

στ) Η παρακολούθηση της λειτουργίας της COSMOTE T.S. και του Ομίλου ΟΤΕ και η 

καταγγελία κάθε υπεύθυνου για οικονομικές και άλλες ανωμαλίες, με σκοπό την 

προστασία των συμφερόντων των εργαζομένων σ’ αυτή.  

ζ) Η ίδρυση και συμμετοχή σ’ αυτή του σωματείου, Ομοσπονδίας των εργαζομένων 

στον Όμιλο ΟΤΕ με τις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων 

στον Όμιλο ΟΤΕ και γενικότερα στο κλάδο των τηλεπικοινωνιών.  

η) Η συνεργασία με όλα τα εργατοϋπαλληλικά επαγγελματικά σωματεία και η 

συμπαράσταση και αλληλεγγύη στον αγώνα για την υπεράσπιση και προώθηση των 

οικονομικών, εργασιακών, κοινωνικοασφαλιστικών, συνδικαλιστικών και ηθικών 

συμφερόντων των εργαζομένων γενικά.  

θ) Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών και ανάπτυξη των αρχών του 

ελεύθερου συνδικαλισμού και σεβασμός των διεθνών συμβάσεων εργασίας με στόχο 

την ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, τη δημιουργία Κράτους δικαίου και την 

απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης.  

ι) Να παρεμβαίνει για να ελέγχει και να επηρεάζει την κοινωνική και οικονομική ζωή της 

χώρας για την πρόοδο της τάξης των εργαζομένων και την καταπολέμηση της 

εκμετάλλευσης που γίνεται σε βάρος της.  

ΑΡΘΡΟ  3 

Μέσα για την υλοποίηση των παραπάνω σκοπών του σωματείου είναι κάθε ενέργεια 

που θ’ αποφασίζεται από τα όργανα του σωματείου. Ενδεικτικά αναφέρονται :  

α) Η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας.  

β) Όλες οι συνδικαλιστικές μορφές αγώνων.  

γ) Η ίδρυση φορέων και ταμείων προνοίας και αλληλοβοήθειας για τα μέλη. 

δ) Η έκδοση και κυκλοφορία ενημερωτικών δελτίων περιοδικών και εφημερίδων του 

συλλόγου σε μια σελίδα της οποίας θα καταχωρούνται υποχρεωτικά, εφόσον δεν 

αντίκεινται στα περί τύπου διατάξεις ενυπόγραφα δημοσιεύματα με προτεραιότητα τις 

Συνδικαλιστικές Παρατάξεις, τα Συνδικαλιστικά στελέχη και τέλος τα απλά μέλη, όταν 

υπάρχουν θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, σοβαρότητας ή επίκαιρα, εφόσον δεν 

επαρκεί ο χώρος της σελίδας, θα διατίθεται πρόσθετος χώρος ώστε να δημοσιεύονται 

όλες οι απόψεις.  

ε) Η συνεργασία με άλλες ελληνικές ή διεθνείς συνδικαλιστικές οργανώσεις και 

ειδικότερα των εργαζομένων στον Όμιλο ΟΤΕ και γενικότερα στον κλάδο των 

τηλεπικοινωνιών.  
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στ) Η δημιουργία, η συγχώνευση και η κατάργηση περιφερειακών τμημάτων, με 

απόφαση της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία 3/5 των 

παρόντων και  

ζ) Η οργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, συγκεντρώσεων κ.α.  

ΑΡΘΡΟ  4 

1. Μέλη του σωματείου δικαιούνται να είναι όλοι οι εργαζόμενοι στην COSMOTE T.S.. 

Κατ’ εξαίρεση, δεν μπορούν να εγγραφούν ως νέα μέλη, όσοι διατηρούν θέση 

υποδιευθυντή ή και ανώτερη στο οργανόγραμμα της εταιρείας. Για την εγγραφή των 

μελών απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Για να γίνει ένας μέλος του σωματείου απαιτείται :  

α) Να έχει τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος.  

β) Να υποβάλλει αίτηση έντυπη ή ηλεκτρονική προς το σωματείο, στην οποία θα 

αναφέρονται η επιθυμία του να γίνει μέλος, τα πλήρη στοιχεία του, την ιδιότητά του 

στην COSMOTE T.S. και τα στοιχεία της ατομικής συμβάσεως εργασίας του, δήλωση 

ότι αποδέχεται να γίνεται παρακράτηση κατά μήνα απ’ τις αποδοχές του, της μηνιαίας 

συνδρομής υπέρ του σωματείου, δήλωση ότι αποδέχεται το Καταστατικό και δήλωση 

ότι δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για απιστία ή διαχειριστική ανωμαλία σε βάρος 

συνδικαλιστικής οργάνωσης εργαζομένων και 

γ) Να εγκριθεί η αίτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν 

αποφασίσει μέσα σε εξήντα μέρες από την καταχώρηση της αίτησης στο πρωτόκολλο 

ή την απορρίψει με αιτιολογημένη απόφασή του, τότε ο αιτούμενος την εγγραφή, 

μπορεί να προσφύγει στη Συνέλευση των Αντιπροσώπων με έγγραφη ένσταση που 

πρέπει να καταθέσει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε τριάντα ημέρες, πριν να 

συγκληθεί. Σε περίπτωση που η Συνέλευση Αντιπροσώπων κάνει δεκτή την ένσταση,  

ο αιτούμενος την εγγραφή θεωρείται μέλος του σωματείου απ’ την ημέρα που 

καταχωρήθηκε η αίτησή του στο πρωτόκολλο.   

ΑΡΘΡΟ  5   

1.  Τα μέλη του σωματείου χάνουν αυτοδίκαια την ιδιότητά τους μόνο για τους 

ακόλουθους λόγους:  

α) Αν καταδικαστούν τελεσίδικα για απιστία ή άλλη διαχειριστική ανωμαλία σε βάρος 

συνδικαλιστικής οργάνωσης εργαζομένων 

β) Αν στερηθούν τα εκλογικά τους δικαιώματα και 

γ) Αν προαχθούν σε θέση υποδιευθυντή ή και ανώτερη στο οργανόγραμμα της 

εταιρείας. 

2.  Τα μέλη του σωματείου διαγράφονται μόνο για τους ακόλουθους λόγους:  
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α) Αν αποδεδειγμένα εκδηλώσουν αντεργατική ή αντισυνδικαλιστική συμπεριφορά, 

στάση ή δράση και  

β) Αν παραβαίνουν το Καταστατικό και δεν πειθαρχούν στις αποφάσεις των οργάνων 

του σωματείου. 

Η αποχή απ’ τη δράση του σωματείου που οφείλεται σε στράτευση ή ασθένεια δεν έχει 

σα συνέπεια τη διαγραφή του μέλους, αν δεν συντρέχουν και άλλες προϋποθέσεις.   

3. Τα απολυθέντα από την COSMOTE T.S. μέλη, που αμφισβήτησαν με αγωγή ή άλλο 

νόμιμο τρόπο την εγκυρότητα της απόλυσης διατηρούν την ιδιότητα του μέλους μέχρι 

να εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση που θ’ απορρίπτει την αγωγή τους.  

4. Τα μέλη του σωματείου μπορούν ν’ αποχωρήσουν με έγγραφη δήλωσή τους προς 

το Διοικητικό Συμβούλιο. Ειδικά για τα μέλη που εγγράφονται με απόφαση του Δ.Σ. 

που ορίζει τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών, αυτά υποχρεούνται να εκπληρώσουν τις 

οικονομικές υποχρεώσεις τους για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά τη διενέργεια των 

αρχαιρεσιών, ακόμα και αν αποχωρήσουν νωρίτερα από τους έξι μήνες. 

ΑΡΘΡΟ  6   

1.  Εκτός απ’ τη διαγραφή, στα μέλη που αντιδρούν στους σκοπούς του σωματείου και 

τις αποφάσεις των οργάνων του ή που η συμπεριφορά τους είναι αντίθετη προς τα 

συμφέροντα του σωματείου και των άλλων μελών επιβάλλονται ανάλογα με την 

σοβαρότητα της πράξης ή παράλειψης και οι ακόλουθες πειθαρχικές κυρώσεις :  

α) Γραπτή μομφή.  

β) Προσωρινή αποβολή από τη δράση και λειτουργία του σωματείου που δεν μπορεί 

να περάσει τον ένα χρόνο.  

γ) Οριστική διαγραφή από μέλος του σωματείου.   

2. Η έρευνα και διαπίστωση των πειθαρχικών παραπτωμάτων γίνεται από μέλος ή 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Κεντρικής Εξελεγκτικής Επιτροπής που 

ορίζονται με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η κλήση σ’ απολογία και 

υπεράσπιση του μέλους που κατηγορείται είναι υποχρεωτική. Την πρώτη από τις 

παραπάνω πειθαρχικές κυρώσεις επιβάλει το Διοικητικό Συμβούλιο και τις υπόλοιπες 

δύο η Συνέλευση Αντιπροσώπων.   

3. Το μέλος που του επιβλήθηκε οποιαδήποτε κύρωση δικαιούται να προσφύγει στη 

Συνέλευση των Αντιπροσώπων με γραπτή προσφυγή του που καταθέτει στο Διοικητικό 

Συμβούλιο μέσα σε τριάντα ημέρες απ' την ανακοίνωση της απόφασης. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο φέρνει την ένσταση υποχρεωτικά στην πρώτη τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση 

της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων που η απόφασή του είναι αμετάκλητη. Η ποινή 

αρχίζει να προσμετράται όταν η απόφαση καταστεί τελεσίδικη. 
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ  

ΑΡΘΡΟ  7   

1. Τα μέλη του σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις   

2. Δικαιούνται :  

α) Εφόσον είναι ταμειακά εντάξει να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του 

σωματείου από την ημέρα της εγγραφής τους, εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη 

υποχρεωτική νομική απαγόρευση.  

β) Να ζητούν ενημέρωση απ’ τα εκλεγμένα όργανα του συλλόγου για θέματα που τους 

ενδιαφέρουν ατομικά και έχουν σχέση με τους σκοπούς του σωματείου και  

γ) Να ζητούν και να έχουν τη συμπαράσταση του σωματείου για την επίλυση των 

αιτημάτων τους.   

3. Υποχρεούνται :  

α) Να παίρνουν ενεργό και δραστήριο μέρος στη ζωή και δράση του σωματείου και να 

εκπληρώνουν τις οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις τους που πηγάζουν από το 

Καταστατικό και τις αποφάσεις των οργάνων του σωματείου.  

β) Να πειθαρχούν στις αποφάσεις των οργάνων του σωματείου.  

γ) Να συμπεριφέρονται προς τα άλλα μέλη του σωματείου και γενικά προς τους 

εργαζόμενους στην COSMOTE T.S. και του Ομίλου ΟΤΕ και γενικότερα συναδελφικά 

και συνδικαλιστικά και να μην προβαίνουν σε πράξεις που μπορεί να τους ζημιώσουν ή 

είναι αντίθετες προς τους σκοπούς του σωματείου.  

 ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

ΑΡΘΡΟ  8   

Πόροι του σωματείου είναι :  

α) Οι μηνιαίες συνδρομές των μελών που ορίζονται με απόφαση της Σ.Α. 

β) Τα κληροδοτήματα και οι δωρεές  

γ) Τα έσοδα από περιουσία του σωματείου.  

δ) Η περιουσία άλλου σωματείου που διαλύεται για να προσχωρήσουν τα μέλη του στο 

παρόν σωματείο.  

ε) Οι έκτακτες εισφορές των μελών που ορίζονται από την Συνέλευση με πρόταση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, 

στ) Έσοδα από γιορτές, λαχεία, εντευκτήρια ή αναψυκτήρια ή άλλες παρόμοιες 

δραστηριότητες του σωματείου που εξυπηρετούν στους σκοπούς και τα μέλη του, 
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ζ) Κάθε οικονομική ενίσχυση από το κράτος ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ευρωπαϊκά και 

άλλα επιδοτούμενα προγράμματα, 

και  

η) Κάθε έσοδο που εγκρίνεται και αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον 

δεν έρχεται σε αντίθεση με τις Διεθνείς Συμβάσεις και το Νόμο.   

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ    

ΑΡΘΡΟ  9   

1.  Το σωματείο έχει πανελλαδικό χαρακτήρα και λειτουργεί σύμφωνα με το 

Καταστατικό του, το Σύνταγμα, τις Διεθνείς Συμβάσεις και τη σχετική Νομοθεσία περί 

Σωματείων με τη μορφή του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου.  

2.   Το σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκπροσωπείται νόμιμα, 

εξώδικα και δικαστικά, απέναντι σ’ οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή αρχή, 

από τους Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου που ενεργούν 

από κοινού και δεσμεύουν το σωματείο, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ.. Σε περίπτωση 

που απουσιάζουν ή κωλύονται στην άσκηση των καθηκόντων τους, τον Πρόεδρο 

αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τον Γενικό Γραμματέα ο Αναπληρωτής Γενικός 

Γραμματέας.  

3.  Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί το Διοικητικό συμβούλιο με ειδική απόφασή του, ν’ 

αναθέσει την εκπροσώπηση του σωματείου και σ’ άλλα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου.  

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΑΡΘΡΟ  10 

 Τα συλλογικά όργανα του σωματείου είναι : 

1. Η Συνέλευση των Αντιπροσώπων (Σ.Α.) 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ. ) 

3. Η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε. ) 

4. Η Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) 

5. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Εφ.Ε.) 

6. Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών των περιφερειακών τμημάτων του  σωματείου.  

7. Οι Διοικήσεις των περιφερειακών τμημάτων 

8. Οι εξελεγκτικές επιτροπές (Ε.Ε. ) των περιφερειακών τμημάτων   και 

9. Οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΡΘΡΟ  11 

1.  Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τριάντα πέντε (35) μέλη.   

2.  Το Διοικητικό Συμβούλιο μαζί με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη τα οποία δεν 

μπορούν να είναι λιγότερα των 3 για κάθε συνδυασμό εφ’ όσον υπάρχουν, εκλέγεται 

κάθε τρία (3) χρόνια με πανελλαδική μυστική ψηφοφορία άμεσα απ’ όλα τα ταμειακά 

εντάξει μέλη του σωματείου.   

3.  Τα μέλη του Δ.Σ. μέσα σε πέντε (5) μέρες απ’ την ανακήρυξή τους συνέρχονται για 

να εκλέξουν την Εκτελεστική Επιτροπή και να συγκροτηθούν σε σώμα. Την πρόσκληση 

κάνει ο σύμβουλος που πήρε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και αν 

αρνηθεί ή αμελήσει μετά τις πέντε ημέρες, οποιοσδήποτε σύμβουλος. Στη συνεδρίαση 

αυτή και σ' όποια άλλη αφορά αναδιάρθρωση της Εκτελεστικής Επιτροπής το Δ.Σ. είναι 

σε απαρτία αν είναι παρόντα τα 19 μέλη.   

4.  Η Ε. Ε εκλέγεται από τα μέλη του Δ.Σ., με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων, και κατ’ απόλυτον αναλογία της δύναμής τους στο Δ. Σ των 

παρατάξεων και των μεμονωμένων υποψηφίων. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε 

λόγο δεν συμπληρώνονται οι θέσεις της Ε.Ε., το Δ. Σ συμπληρώνει αυτές, κατά 

απόλυτον αναλογία, σύμφωνα με την δύναμη των παρατάξεων. Την Ε.Ε. αποτελούν : 

Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Αναπληρωτής του, ο 

Γραμματέας Οικονομικών, ο Οργανωτικός Γραμματέας, ο Αναπληρωτής Οργανωτικός 

Γραμματέας, ο Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων, ο Αναπληρωτής Γραμματέας 

Δημοσίων Σχέσεων, ο Γραμματέας Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και ο 

Αναπληρωτής Γραμματέας Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Αν στην πρώτη 

ψηφοφορία δεν συγκεντρώνει κάποιος υποψήφιος για οποιοδήποτε αξίωμα την 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τότε επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και αρκεί πια 

η σχετική πλειοψηφία. Για την ομαλή λειτουργία του σωματείου πρέπει τα 11 μέλη της 

Ε.Ε. να υπηρετούν κατά προτίμηση στην περιφέρεια Αττικής.  

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΑΡΘΡΟ  12   

1.  Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκπλήρωση και υλοποίηση των 

υποχρεώσεων και καθηκόντων τους που πηγάζουν από το Καταστατικό, τις αποφάσεις 

της Σ.Α. και του Νόμου.  

2.  Τα μέλη του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένα να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους και 

ειδικότερα να παίρνουν ενεργό μέρος στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μέσα στον ίδιο χρόνο 

(απουσία θεωρείται και η αδικαιολόγητη αποχώρηση από συνεδρίαση του Δ.Σ. πριν τη 
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λήξη της) καλούνται απ’ τον Πρόεδρο να δώσουν εξηγήσεις γραπτά και προφορικά στο 

Δ.Σ.. Σε περίπτωση που οι εξηγήσεις δεν θεωρηθούν ικανοποιητικές, το Δ.Σ. με 

απόφασή του αναγνωρίζει την έκπτωση του μέλους και ανακηρύσσει σαν τακτικό μέλος 

τον πρώτο επιλαχόντα του συνδυασμού που προέρχεται αυτός που εξέπεσε με την 

επιφύλαξη της παραγρ. 1 του άρθρου 11.   

3.  Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση συμβούλου αναπληρώνεται απ’ τους 

αναπληρωματικούς που ανακηρύσσονται ως τακτικά μέλη με απόφαση του Δ.Σ. Αυτό 

γίνεται μέχρι να εξαντληθούν όλοι οι αναπληρωματικοί με τον περιορισμό ότι τα μέλη 

του Δ.Σ. δεν μπορεί να είναι λιγότερα από είκοσι πέντε (25) γιατί αλλιώτικα είναι 

υποχρεωμένο να καλέσει την Εφορευτική Επιτροπή να προκηρύξει εκλογές για την 

ανάδειξη νέου Δ.Σ. στο οποίο και παραδίδει εκτός αν ο υπολειπόμενος χρόνος θητείας 

είναι λιγότερος των έξι (6) μηνών, οπότε παραμένει.   

4.  Σε περίπτωση που όλα τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, ενός συνδυασμού 

παραιτηθούν τότε η συμπλήρωση του Δ.Σ. γίνεται απ' τα αναπληρωματικά μέλη των 

άλλων συνδυασμών σύμφωνα με την αναλογία συμβούλων που έχουν αυτά στο Δ.Σ.  

5.  Αν για όποια περίπτωση χρειαστεί να διοριστεί από το δικαστήριο προσωρινή 

διοίκηση ή να συμπληρωθεί η υπάρχουσα, τότε το δικαστήριο υποχρεωτικά πρέπει να 

διορίσει ανάμεσα στα μέλη του Δ.Σ. και τα υφιστάμενα τακτικά ή αναπληρωματικά που 

είχαν εκλεγεί στις αρχαιρεσίες αναλογικά με τη δύναμη του κάθε συνδυασμού στις 

τελευταίες αρχαιρεσίες.  

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΡΘΡΟ  13   

1. H Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται απ’ τα μέλη του Δ.Σ. που αναφέρονται 

στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 και εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ.  Ειδικότερα η 

Eκτελεστική Επιτροπή :  

α) Μεριμνά για τις εισηγήσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης του Δ.Σ. και της 

Σ.Α. 

β) Συντάσσει τους προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό και τους υποβάλλει 

στο Δ.Σ. για τελική επεξεργασία και διαμόρφωση και  

γ) Ευθύνεται για την πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού του σωματείου.   

2. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή 

του Γενικού Γραμματέα ή των αναπληρωτών τους κάθε δέκα πέντε (15) ημέρες και 

βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα το λιγότερο έξι (6) μέλη της. Οι αποφάσεις της 

Εκτελεστικής Επιτροπής παίρνονται με σχετική πλειοψηφία και τηρούνται πρακτικά.   
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3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της η Εκτελεστική Επιτροπή αναπτύσσει 

πρωτοβουλίες μέσα στα όρια του Καταστατικού, των αποφάσεων και των 

κατευθύνσεων της Σ.Α. και του Δ.Σ.  

4. Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και οποιοδήποτε άλλο μέλος της 

Εκτελεστικής Επιτροπής και γενικότερα του Δ.Σ. μπορούν ύστερα από απόφαση του 

Δ.Σ. να εισπράττουν αποζημιώσεις και έξοδα παραστάσεων, κινήσεων κ.λπ. , εφόσον 

απασχολούνται με υποθέσεις του σωματείου. Το κονδύλι αυτό αναφέρεται στον 

προϋπολογισμό.  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΡΘΡΟ  14   

1.  To Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου 

και Γεν. Γραμματέα μια φορά κάθε 2 μήνες και έκτακτα όποτε κληθεί απ’ τον Πρόεδρο 

και τον Γενικό Γραμματέα και σε περίπτωση κωλύματος από τους αναπληρωτές τους ή 

αν το ζητήσουν το λιγότερο εννέα (9) σύμβουλοι με γραπτή αίτησή τους που θα 

περιλαμβάνει τα θέματα και τους λόγους. Στην τελευταία περίπτωση οι Πρόεδρος και 

Γενικός Γραμματέας υποχρεούνται να καλέσουν το Δ.Σ. μέσα σε δέκα (10) ημέρες.   

2.  Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη και ανάμεσά 

τους είναι οι Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας ή ένας απ’ τους αναπληρωτές τους.   

3.  Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων και με 

φανερή ψηφοφορία. Μόνο σε προσωπικά ζητήματα, πειθαρχικές αποφάσεις,  θέματα 

εμπιστοσύνης της Εκτελεστικής Επιτροπής και απεργία, η απόφαση λαμβάνεται με 

μυστική ψηφοφορία.    

4.  Το Δ.Σ. εφαρμόζει το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Σ.Α. και διοικεί το σωματείο 

σύμφωνα με αυτά και το νόμο. Κρατάει τα βιβλία που προβλέπονται απ’ το νόμο και 

χρειάζονται και διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου και εγκρίνει τις δαπάνες 

μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού. Συντάσσει τον προϋπολογισμό της χρονιάς, 

τον ισολογισμό και απολογισμό και τα υποβάλλει στην Σ.Α. για έγκριση. Καλεί την Σ.Α. 

και γενικά κάνει ότι απαιτείται για την επιτυχία των σκοπών του σωματείου.   

5.  Το Δ.Σ. μπορεί ν’ αποφασίζει την κήρυξη απεργίας, στάσεων εργασίας 

αλλεπάλληλων ή όχι την ίδια μέρα ή σε χωριστές και γενικά κάθε μορφή αγωνιστικής 

κινητοποίησης και εκδήλωσης των μελών του  σωματείου.   

6.  Ειδικά το Δ.Σ. μπορεί ν’ αποφασίζει την εκλογή από τα μέλη του σωματείου 

επιτροπών και ομάδων εργασίας που το βοηθούν στο έργο του, σε ειδικούς τομείς. Οι 

επιτροπές αυτές μελετούν και επεξεργάζονται ειδικά θέματα, που έχουν σχέση με τους 

σκοπούς του σωματείου και εισηγούνται στο Δ.Σ. που αποφασίζει. Μέλη των 
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επιτροπών ή ομάδων εργασίας είναι κύρια μέλη του σωματείου ή άτομα με ειδική 

κατάρτιση και πείρα. Επικεφαλής των επιτροπών και ομάδων εργασίας ορίζεται 

πάντοτε με απόφαση του Δ.Σ. πρόσωπο που κατά προτίμηση να έχει σχέση με τα 

θέματα που θ’ ασχοληθεί η επιτροπή.     

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  

ΑΡΘΡΟ  15   

1.  Ο Πρόεδρος μαζί με τον Γενικό Γραμματέα εκπροσωπεί το σωματείο απέναντι σ’ 

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και Αρχή και δεσμεύει το σωματείο ύστερα 

από απόφαση του Δ.Σ. ή της Σ.Α. Καμιά μεμονωμένη εκπροσώπηση δεν δεσμεύει το 

σωματείο, ειδικότερα απέναντι στην εργοδοσία.   

2.  Ο Πρόεδρος μαζί με τον Γενικό Γραμματέα καλεί ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. την 

Σ.Α. υπογράφει και κοινοποιεί την ημερήσια διάταξη, τον απολογισμό, ισολογισμό και 

προϋπολογισμό και διευθύνει τις συνεδριάσεις της Σ.Α. μέχρι να εκλεγεί το προεδρείο 

τους και υπογράφει μαζί με το νέο προεδρείο τα πρακτικά των συνεδριάσεων.  

3.  Ο Πρόεδρος μαζί με τον Γενικό Γραμματέα καλεί το Δ.Σ. σε συνεδρίαση, προεδρεύει 

σ’ αυτές και τις διευθύνει. Δίνει το λόγο στα μέλη του Δ.Σ. ανακαλεί στην τάξη όποιον 

παραβαίνει τη διαδικασία ή παρεμποδίζει τη συνεδρίαση και μπορεί να του αφαιρέσει 

το λόγο αφού προηγούμενα διακόψει τη συνεδρίαση για λίγο, για να ηρεμήσουν τα 

πνεύματα. Βάζει σε ψηφοφορία τις αντιπροτάσεις, τροποποιήσεις και προτάσεις όπως 

διαμορφώθηκαν και γενικά κάνει ότι απαιτείται για τη σωστή λειτουργία του Δ.Σ. Επίσης 

υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα του σωματείου, τα πρακτικά 

συνεδριάσεων του Δ.Σ. , τα εντάλματα πληρωμών και επιβλέπει για την καλή 

διαχείριση των εσόδων και της περιουσίας του σωματείου.  

4.  Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει 

τα καθήκοντά του, σ’ όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.   

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  

ΑΡΘΡΟ  16   

1.  Ο Γενικός Γραμματέας εκτός από τα παραπάνω κοινά καθήκοντά του με τον 

Πρόεδρο, διευθύνει τα γραφεία του σωματείου, έχει την ευθύνη για την ομαλή και 

κανονική λειτουργία τους, φυλάει το αρχείο και τη σφραγίδα του σωματείου, κρατάει το 

πρωτόκολλο και την αλληλογραφία, παρακολουθεί και ελέγχει τον πρακτικογράφο, 

κρατάει τα αναγκαία βιβλία του σωματείου και γενικά κάνει ότι πρέπει για την ομαλή και 

κανονική λειτουργία του σωματείου και των γραφείων του.   
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2.  Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα, όταν 

απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, σ’ όλα τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις του.   

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΑΡΘΡΟ  17   

1.  Ο Γραμματέας Οικονομικών είναι υπεύθυνος για την διαχείριση της περιουσίας και 

των πόρων του σωματείου. Ενεργεί όλες τις εισπράξεις με διπλότυπες αποδείξεις από 

στελέχη αριθμημένα και θεωρημένα απ’ την Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή που έχουν 

καταχωρηθεί, πριν από κάθε χρήση στα βιβλία του Δ.Σ. και έχουν υπογραφεί απ’ τον 

Πρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα και τον Γραμματέα Οικονομικών.   

2.  Ο Γραμματέας Οικονομικών εισπράττει τις συνδρομές των μελών και απ’ αυτές 

στέλνει τα αντίστοιχα ποσά στις Τ.Δ.Ε. των περιφερειακών τμημάτων.     

3.  Ο Γραμματέας Οικονομικών κρατάει τα βιβλία εσόδων και εξόδων και το βιβλίο του 

ταμείου του σωματείου και όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά των εισπράξεων των 

πληρωμών και υποχρεούται να προετοιμάζει τον απολογισμό, ισολογισμό και 

προϋπολογισμό και να τους υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή. Επίσης 

υποχρεούται στην τακτική 2μηνιάτικη συνεδρίαση να ενημερώνει το Δ.Σ. για την 

λογιστική κατάσταση του Ταμείου, που θα καταχωρείται στα πρακτικά.   

4.  Ο Γραμματέας Οικονομικών υποχρεούται να καταθέσει σε Τράπεζα που θα οριστεί 

από την Εκτελεστική Επιτροπή όλα τα ποσά που εισπράττει και να κρατάει στο ταμείο 

του μόνο τα ποσά που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. που μπορεί να τροποποιείται 

ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες του σωματείου. Η ανάληψη των χρημάτων απ’ την 

Τράπεζα γίνεται απ’ τον Γραμματέα Οικονομικών ύστερα από προηγούμενη έγκριση 

του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα.  

5.  Ο Γραμματέας Οικονομικών είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια 

χρημάτων, έλλειμμα ή διαχειριστική ανωμαλία.   

6.  Τον Γραμματέα Οικονομικών όταν απουσιάζει ή κωλύεται στην άσκηση των 

καθηκόντων του, αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται κατόπιν αποφάσεως του 

Δ.Σ. που είναι υπεύθυνος και υπόλογος προσωπικά για το χρονικό διάστημα που 

αναπληρώνει τον Γραμματέα Οικονομικών.     

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

ΑΡΘΡΟ  17Α   

1.  Ο Οργανωτικός Γραμματέας φροντίζει για όλα τα θέματα καλής οργάνωσης και 

λειτουργίας του σωματείου.   
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2.  Τηρεί το μητρώο μελών.   

3.  Ασκεί έλεγχο της δύναμης των μελών του σωματείου και εισηγείται στο Δ.Σ. την 

διαγραφή ή εγγραφή μελών.   

4.  Φροντίζει σε συνεργασία με τον Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων για την οργάνωση 

των συγκεντρώσεων, εορτών και εκδηλώσεων που κάνει το σωματείο.   

5.  Διαχειρίζεται και φροντίζει για την συντήρηση των επίπλων και σκευών του 

σωματείου καθώς και την ακίνητη περιουσία του.   

6.  Τηρεί τα βιβλία του μητρώου και απογραφής καθώς και τους τίτλους ιδιοκτησίας 

κάθε περιουσιακού στοιχείου.   

7.  Φροντίζει για την συνδικαλιστική επιμόρφωση των μελών του Συλλόγου.   

8.  Τον Οργανωτικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει στα 

καθήκοντά του ο Αναπληρωτής Οργανωτικός Γραμματέας.  

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ  17Β   

1.  Τηρεί αρχείο δημοσιευμάτων σχετικών με το σωματείο, τα συνδικαλιστικά θέματα και 

κάθε τι που αφορά στους εργαζόμενους γενικότερα και ειδικότερα στην COSMOTE 

T.S., στον Όμιλο ΟΤΕ  και τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών.   

2.  Ενημερώνει την Εκτελεστική Επιτροπή, το Δ.Σ. και την Συνέλευση Αντιπροσώπων 

σχετικά με τα παραπάνω.  

3.  Μεριμνά για την έκδοση των διαφόρων εντύπων που αποφασίζει η Εκτελεστική 

Επιτροπή για την κυκλοφορία τους.   

4.  Είναι υπεύθυνος της εθιμοτυπίας των κοινωνικών εκδηλώσεων και δημοσίων 

σχέσεων.   

5.  Τον Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει στα 

καθήκοντά του ο Αναπληρωτής Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων. 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΆΡΘΡΟ 17Γ 

 

Ο Γραμματέας Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία :   

1. Παρακολουθεί τη σωστή εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας για θέματα σχετικά 

με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. 

2. Προτείνει μέτρα, τα οποία πρέπει να λαμβάνονται εκ μέρους του εργοδότη για τη 

σωματική και ψυχική υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. 



 

Σελ. 13 

3. Συνεργάζεται με τους ιατρούς εργασίας και τους τεχνικούς ασφαλείας, καθώς και με 

όλους τους θεσμοθετημένους φορείς που ασχολούνται με θέματα υγείας και ασφάλειας 

στην εργασία. 

4. Τον Γραμματέα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία αναπληρώνει ο Αναπληρωτής 

Γραμματέας Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΑΡΘΡΟ  18   

Η Εκτελεστική Επιτροπή ορίζει εκτελεστικούς συμβούλους ειδικοτήτων που έχουν το 

καθήκον να παρακολουθούν τα θέματα της ειδικότητας και να συντάσσουν σχετικές 

εισηγήσεις προς το Δ.Σ. (ενδεικτικά μηχανικών πενταετούς φοίτησης, οικονομικών, 

νομικών κλπ.).  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΡΘΡΟ  19   

1.  Η Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από επτά (7) μέλη, απ’ τα οποία τα 

πέντε (5) πρέπει να προέρχονται από εργαζόμενους στην περιοχή Αττικής και 

εκλέγεται μαζί με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, με πανελλαδική μυστική ψηφοφορία 

από όλα τα μέλη του σωματείου ταυτόχρονα με το Δ.Σ. κάθε τρία (3) χρόνια. 

Οποιοδήποτε μέλος της Κεντρικής Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορεί να είναι μέλος 

οποιουδήποτε άλλου συλλογικού οργάνου του σωματείου, όπως αυτά ορίζονται στο 

άρθρο 10 του παρόντος, με εξαίρεση τις Γ.Σ. των Περιφερειακών Τμημάτων. Το ίδιο 

ισχύει και για τα μέλη των εξελεγκτικών επιτροπών των περιφερειακών τμημάτων.    

2.  Μετά την εκλογή της Κ. Ε.Ε. συνέρχεται με πρόσκληση του μέλους που πήρε τους 

περισσότερους σταυρούς προτίμησης και αν αρνηθεί ή αμελήσει, οποιουδήποτε άλλου, 

μέσα σε πέντε (5) ημέρες και εκλέγει άμεσα από τα μέλη της με μυστική ψηφοφορία και 

απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα. Αν στην 

πρώτη ψηφοφορία δεν συγκεντρώνει κάποιος υποψήφιος την απόλυτη πλειοψηφία, 

επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία οπότε αρκεί η σχετική πλειοψηφία.   

3.  Η Κ.Ε.Ε. έχει την υποχρέωση να ελέγχει την διαχειριστική και ταμειακή κατάσταση 

του σωματείου και συντάσσει έκθεση που υποβάλλει στη Σ.Α. Για την υλοποίηση της 

αποστολής της Κ.Ε.Ε., το Δ.Σ. υποχρεούται να έχει στην διάθεσή της τα βιβλία 

διαχείρισης και όλα τα δικαιολογητικά που θα ζητήσει.   

4.  Η Κ.Ε.Ε. συνεδριάζει, με πρόσκληση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή του 

Γραμματέα τακτικά μία φορά κάθε 2 μήνες και έκτακτα όποτε κληθεί απ’ τους 

παραπάνω ή ζητηθεί από το Δ.Σ. Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν 
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ένα μέλη και ανάμεσά τους ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και αποφασίζει με απλή 

πλειοψηφία των παρόντων.    

ΑΡΘΡΟ  20  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ   

1.  Για την καλύτερη λειτουργία και υλοποίηση των σκοπών του σωματείου, 

δημιουργούνται τα κάτωθι Περιφερειακά Τμήματα, στα οποία υπάγονται αντιστοίχως οι 

κάτωθι νομοί, στους οποίους λειτουργούν υπηρεσίες της εταιρείας COSMOTE T.S. ή 

υπηρεσίες του Ομίλου ΟΤΕ: 

1. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΒΡΟΥ, ΡΟΔΟΠΗΣ) 

2. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ, 

ΚΑΒΑΛΑΣ) 

3. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΚΙΛΚΙΣ, 

ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ) 

4. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ) 

5. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 

6. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

7. ΛΑΡΙΣΗΣ 

8. ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΑΡΤΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΗΣ, ΛΕΥΚΑΔΟΣ) 

9. ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

10. ΕΥΒΟΙΑΣ 

11. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ)  

12. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) 

13. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ) 

14. ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ) 

15. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

16. ΑΧΑΪΑΣ 

17. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ (ΗΛΕΙΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ) 

18. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

19. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ) 

20. ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΩΝ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ) 

21. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

22. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 

23. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΥ, ΧΙΟΥ) 

24. ΛΕΣΒΟΥ 

Ειδικά για την περιφέρεια Αττικής που δεν προβλέπεται η λειτουργία Περιφερειακού 

Τμήματος, δεδομένου ότι σε αυτήν την Περιφέρεια λειτουργεί η Κεντρική Διοίκηση του 



 

Σελ. 15 

σωματείου, θα διεξάγεται μία φορά κατ’ έτος Γενική Συνέλευση των μελών του 

σωματείου που υπάγονται σε αυτήν την Περιφέρεια. Η Γενική Συνέλευση θα 

πραγματοποιείται εντός των χρονικών πλαισίων που προβλέπονται για τη διεξαγωγή 

Γενικής Συνέλευσης των Περιφερειακών Τμημάτων. 

2.  Σαν έδρα του περιφερειακού τμήματος ορίζεται η μεγαλύτερη πληθυσμιακά πόλη 

που υπάγεται στη δικαιοδοσία του.  

3.  Σε περίπτωση που οποιοδήποτε Περιφερειακό Τμήμα, για οποιοδήποτε λόγο 

απώλειας μελών, διατηρεί λιγότερα από 35 μέλη, αυτοδίκαια θα συγχωνεύεται με το 

πλησιέστερο Περιφερειακό Τμήμα, όπως αυτό προσδιορίζεται βάσει της έδρας κάθε 

Περιφερειακού Τμήματος. Η επικαιροποίηση και επικύρωση των μελών κάθε 

Περιφερειακού Τμήματος θα γίνεται στο Δ.Σ. που ορίζει την ετήσια Σ.Α.. 

4.  Τα περιφερειακά τμήματα αποτελούν την τοπική οργάνωση του σωματείου και 

έχουν όλες τις αρμοδιότητες που πηγάζουν απ’ το Καταστατικό για τα θέματα που 

αφορούν τα μέλη τους τοπικά και μπορούν με απόφαση της Τοπικής Γενικής 

Συνέλευσης των μελών τους, να γίνουν μέλη των Τοπικών Εργατικών Κέντρων και ν’ 

ασκούν όλα τα δικαιώματα που έχουν και τα άλλα τοπικά εργασιακά σωματεία. Αν τα 

Εργατικά Κέντρα είναι παραπάνω από ένα, τα μέλη του Περιφερειακού Τμήματος 

ψηφίζουν αντιπροσώπους για το Εργατικό Κέντρο της πόλης που αποτελεί την έδρα 

του. 

5.  Αποφάσεις της Τοπικής Γενικής Συνέλευσης που αφορούν την κήρυξη απεργίας ή 

στάσεων εργασίας των μελών του περιφερειακού τμήματος υλοποιούνται μόνο ύστερα 

από εγκριτική απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου που αναλαμβάνει να ενεργήσει τα 

αναγκαία για την υλοποίηση της απεργίας ή στάσεων και είναι συνυπεύθυνο μαζί με τη 

Διοίκηση του τμήματος ή παραρτήματος για κάθε πράξη ή παράλειψη. Απόφαση για 

συμμετοχή σε γενική τοπική απεργία που κήρυξε το Τοπικό Εργατικό Κέντρο δεν 

χρειάζεται έγκριση από το Δ.Σ. που ενημερώνεται μόνο προηγούμενα.   

6.  Πόροι των τμημάτων είναι το 20% του ημίσεως της μηνιαίας συνδρομής των μελών 

τους, ως επίσης και οικονομικές ενισχύσεις που γίνονται με απόφαση του Δ.Σ. του 

σωματείου. Η Τ.Δ. υποχρεούται να υποβάλλει τον Απολογισμό και Ισολογισμό της 

διαχείρισης, αφού εγκριθεί από την Τοπική Γενική Συνέλευση, στο Δ.Σ. Τα ελλείμματα 

των τμημάτων καλύπτονται με απόφαση του Δ.Σ. που ταυτόχρονα καθορίζει και το 

ύψος του αποθεματικού του Τμήματος, για τη νέα χρήση.   

7.  Τα Περιφερειακά Τμήματα έχουν για σφραγίδα, την σφραγίδα του σωματείου που 

στο κάτω μέρος της έχει την επωνυμία του τμήματος.   

8.  Στα Περιφερειακά Τμήματα που υπάγονται μέλη από περισσότερους του ενός 

νομούς, η Τ.Δ. στην πρώτη Γενική Συνέλευση μετά την εκλογή της δύναται να 



 

Σελ. 16 

δημιουργεί ομάδες εργασίας σε κάθε νομό, οι οποίες θα έχουν εισηγητικό χαρακτήρα 

στην Τοπική Διοικούσα Επιτροπή.  

ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ  21 

1.  Τα Περιφερειακά Τμήματα του σωματείου διοικούνται απ’ τις τοπικές διοικήσεις 

(Τ.Δ.) που αποτελούνται από πέντε (5) μέλη, όταν τα μέλη του περιφερειακού τμήματος 

είναι μέχρι διακόσια (200) και από επτά (7) μέλη όταν είναι από διακόσια ένα και έως 

πεντακόσια (201-500) και από πεντακόσια ένα έως χίλια (501-1000), εννέα (9) μέλη και 

από χίλια ένα και άνω (1001 και άνω) έντεκα (11) μέλη.   

2.  Οι Τ.Δ. με την παραπάνω σύνθεση τους και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, τα 

οποία δεν μπορούν να είναι λιγότερα των 3, για κάθε συνδυασμό εφ’ όσον υπάρχουν, 

εκλέγονται κάθε τρία (3) χρόνια, από τα μέλη του Περιφερειακού Τμήματος με μυστική 

ψηφοφορία. Οι αρχαιρεσίες για την Τ.Δ. γίνονται ταυτόχρονα με τις αρχαιρεσίες για όλα 

τ’ άλλα όργανα του σωματείου. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο χρειαστεί να 

γίνουν εκλογές ενδιάμεσα, αυτές προκηρύσσονται για το υπόλοιπο της θητείας εκτός 

αν είναι λιγότερο του 6μήνου οπότε παραμένει η παλιά Διοίκηση έστω με ελλιπή 

σύνθεση.   

3.  Μετά την ανακήρυξή τους τα μέλη της Τ.Δ. συγκαλούνται μέσα σε πέντε (5) ημέρες 

απ’ το μέλος που πλειοψήφησε σε σταυρούς προτίμησης και αν αρνηθεί ή αμελήσει 

από οποιοδήποτε άλλο μέλος και εκλέγουν το προεδρείο, που αποτελείται από τον 

Πρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Γραμματέα Οικονομικών, τον Αντιπρόεδρο και τον 

Αναπληρωτή Γραμματέα. Τα μέλη του Προεδρείου των Τ.Δ. εκλέγονται όπως και τα 

μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, των σχετικών διατάξεων του παρόντος 

εφαρμοζομένων ανάλογα.   

4.  Η Τ.Δ. διοικεί το περιφερειακό τμήμα και έχει υποχρέωση να εκτελεί τις αποφάσεις 

της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων, του Δ.Σ. και της τοπικής Γενικής Συνέλευσης, 

που οι αποφάσεις της πρέπει να είναι εναρμονισμένες με τις αποφάσεις των ανωτέρω 

οργάνων, ενεργεί μέσα στα πλαίσια του Καταστατικού και λειτουργεί ως και το Δ.Σ. των 

σχετικών διατάξεων του παρόντος εφαρμοζομένων ανάλογα.   

5.  Το Περιφερειακό Τμήμα εκπροσωπούν τοπικά, εξώδικα και δικαστικά ο Πρόεδρος 

και ο Γραμματέας που ενεργούν μαζί και δεσμεύουν την οργάνωση ύστερα από 

απόφαση του Δ.Σ.   

6.  α) Όταν ιδρύεται νέο Περιφερειακό Τμήμα γίνονται αρχαιρεσίες για ανάδειξη των 

οργάνων της νέας Τοπικής Διοίκησης με την ευθύνη Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής 

και σε χρονικό διάστημα 60 ημερών που εκλέγεται (η Τοπική Εφορευτική Επιτροπή) 
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από την Τοπική Γενική Συνέλευση του νέου Τμήματος που συγκαλείται και 

προεδρεύεται από εκπρόσωπο του Κ.Δ.Σ.. Η θητεία των οργάνων αυτών λήγει μαζί με 

την θητεία όλων των άλλων Τ.Δ. και της Κεντρικής Διοίκησης.  

β) Αρχαιρεσίες γίνονται και στο παλιό Περιφερειακό Τμήμα για το υπόλοιπο της θητείας 

του, εφόσον είναι μεγαλύτερο του εξαμήνου και έχουν αποχωρήσει πάνω από το 30% 

των μελών του.   

7.  Σε περίπτωση κενού Διοίκησης γιατί η Τοπ. Διοίκηση δεν μπορεί να συγκροτηθεί σε 

σώμα, είτε αρχικά, είτε κατά τη διάρκεια της θητείας της, οι αρμοδιότητες και τα 

καθήκοντα αυτής μεταβιβάζονται προσωρινά και μέχρι συγκρότησής της, το 

συντομότερο δυνατό, σε σώμα στην Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) του Σωματείου, 

συνολικά ως οργάνου και ιδιαίτερα σε κάθε μέλος αυτής αντίστοιχα με την αρμοδιότητά 

του. 

ΑΡΘΡΟ  22   

1.  Τα μέλη του σωματείου που υπάγονται σε κάθε περιφερειακό τμήμα αποτελούν την 

Τοπική Γενική Συνέλευση που έχει τις αρμοδιότητες της Σ.Α. σε θέματα που αφορούν 

τα μέλη του τμήματος. Τα μέλη του τμήματος εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία την Τ.Δ., 

την 3μελή Τοπική Εξελεγκτική Επιτροπή, τους αντιπροσώπους της για τη Σ.Α. και τους 

αντιπροσώπους του περιφερειακού τμήματος για το Τοπικό Εργατικό Κέντρο, την 

Τοπική Εξελεγκτική Επιτροπή, την Τοπική Εφορευτική Επιτροπή. Η Τ.Δ. αποφασίζει 

για τοπική απεργία ή άλλη μορφή αγωνιστικής κινητοποίησης με τον περιορισμό της 

παραγρ. 5 του άρθρου 20. Στην Τοπική Γενική Συνέλευση μπορούν να παρίστανται με 

δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου και τα μέλη του σωματείου που δεν ανήκουν στο 

Περιφερειακό Τμήμα, αλλά βρίσκονται για οποιονδήποτε λόγο στο χώρο της 

Συνέλευσης.   

2.  Η Τοπική Γενική Συνέλευση συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση της Τ.Δ., τακτικά 

μια φορά το χρόνο. Έκτακτα συνεδριάζει όταν την καλέσει η Τ.Δ. ή ζητηθεί από το ένα 

πέμπτο (1/5) των μελών του περιφερειακού τμήματος ή από το Δ.Σ. Αν η Τ.Δ. αρνηθεί 

να συγκαλέσει την τοπική Γενική Συνέλευση μέσα σ’ ένα μήνα τότε την καλεί το Δ.Σ.   

3.  Η τοπική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα το λιγότερο το 

ένα δεύτερο (1/2) των μελών του Περιφερειακού Τμήματος. Σε περίπτωση που δεν 

γίνει απαρτία επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση ύστερα από επτά (7) ημέρες στον ίδιο 

τόπο αρκεί να είναι παρόντα το ένα τρίτο (1/3) των μελών και σε περίπτωση που και 

πάλι δεν υπάρχει απαρτία επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση ύστερα από επτά (7) ακόμα 

ημέρες στον ίδιο τόπο, οπότε αρκεί να είναι παρόντα το ένα τέταρτο (1/4) των μελών. 

Αν και στην τρίτη Συνέλευση δεν γίνει απαρτία τότε δεν μπορεί να καλεστεί νέα πριν 

περάσει ένας μήνας και αν και τότε δεν υπάρχει απαρτία όπως παραπάνω, καταργείται 
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το τμήμα με απόφαση του Δ.Σ. και ξανασυστήνεται με τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 

παρ. 1.   

4.  Στην τοπική Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος της Τ.Δ. μέχρι να εκλεγεί 

προεδρείο που θα διευθύνει τη συνεδρίαση.   

5.  Η Τακτική Τοπική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται 15 μέρες τουλάχιστον 

νωρίτερα απ’ την ημερομηνία διεξαγωγής της Τακτικής Σ.Α. εξετάζει υποχρεωτικά και 

αποφασίζει:  

α) Για την λογοδοσία της Τ.Δ. (απολογισμός, ισολογισμός, προϋπολογισμός κ.λπ.) και 

των αντιπροσώπων, 

β) Για το πρόγραμμα δράσης της Τ.Δ. για τον επόμενο χρόνο και  

γ) εξ άλλου η Τακτική Τοπική Γενική Συνέλευση λαμβάνει γνώση των εκάστοτε 

ενεργειών, αποφάσεων και εισηγήσεων του Δ.Σ.  

6. Οι Τ.Δ. έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν το Δ.Σ. για τη σύγκληση της Τοπικής 

Γενικής Συνέλευσης και τις αποφάσεις που πήρε, προκειμένου το σύνολο των 

αποφάσεων και των ψηφισμάτων των Περιφερειακών Τμημάτων να τεθούν προς 

συζήτηση στη Σ.Α..  

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (Σ.Α.)  

ΑΡΘΡΟ  23 

1.  Κυρίαρχο όργανο του σωματείου είναι η Συνέλευση των Αντιπροσώπων (Σ.Α.) που 

αποτελείται από αντιπροσώπους που εκλέγονται από τα περιφερειακά τμήματα και την 

Περιφέρεια Αττικής με μυστική ψηφοφορία κάθε τρία (3) χρόνια μαζί με τ’ άλλα 

συλλογικά όργανα του σωματείου και με αναλογία για κάθε τριάντα πέντε (35) μέλη 

που ψήφισαν ένας αντιπρόσωπος. Ειδικά για την εκλογή αντιπροσώπων στη Σ.Α. η 

Περιφέρεια Αττικής θεωρείται σαν ένα περιφερειακό Τμήμα. Σε περίπτωση που το 

υπόλοιπο της διαίρεσης των μελών του περιφερειακού τμήματος που ψήφισαν με το 

παραπάνω μέτρο είναι ο αριθμός δεκαοχτώ (18) και πάνω, τότε εκλέγεται ένας ακόμα 

αντιπρόσωπος. Μαζί με τους τακτικούς αντιπροσώπους εκλέγονται και ισάριθμοι 

αναπληρωματικοί.   

2.  Μέλος της Σ.Α. που μετακινήθηκε απ’ την περιοχή του περιφερειακού τμήματος, 

που εκπροσωπεί, χάνει την ιδιότητα αυτή αν η μετακίνηση έγινε με την συγκατάθεσή 

του και τη θέση του παίρνει ο πρώτος επιλαχών του ψηφοδελτίου ή του συνδυασμού 

που προέρχεται.  

3.  Η Σ.Α. συγκαλείται από την Ε.Ε ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. που ορίζει τον 

χρόνο, τον τόπο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τακτικά κάθε ένα (1) χρόνο και 

δη εντός του πρώτου τετραμήνου κάθε έτους. Στο έτος, όμως, που προβλέπεται η 



 

Σελ. 19 

διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των οργάνων Διοίκησης του σωματείου, η 

Σ.Α. μπορεί να συγκληθεί και στο διάστημα μετά το πρώτο τετράμηνο αυτού του έτους, 

υποχρεωτικά, όμως, τουλάχιστον δύο μήνες πριν τις ορισθείσες αρχαιρεσίες. 

4.  Η πρόσκληση για την τακτική Σ.Α αποστέλλεται στις Τ.Δ. το λιγότερο τριάντα (30) 

μέρες νωρίτερα από την ημέρα που ορίζεται για την σύγκληση. Στα θέματα ημερήσιας 

διάταξης θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η συζήτηση όλων των αποφάσεων και των 

ψηφισμάτων των Γενικών Συνελεύσεων των Περιφερειακών Τμημάτων και της Γενικής 

Συνέλευσης των μελών της Περιφέρειας Αττικής  

5.  Έκτακτα συνεδριάζει αν το καλεί το Δ. Σ ή το ζητήσουν, με έγγραφη αίτησή τους που 

θ’ αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τους λόγους της έκτακτης 

σύγκλησης, το ένα τρίτο (1/3) των μελών του. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. 

υποχρεούται να καλέσει την Συνέλευση Αντιπροσώπων μέσα σε ένα μήνα απ’ την 

υποβολή της αίτησης και η πρόσκληση στέλνεται στις Τ.Δ. το αργότερο δέκα (10) 

ημέρες νωρίτερα από την ημέρα που ορίστηκε η συνεδρίαση.  

6.  Πριν απ’ την συνεδρίαση της Σ.Α. οι αντιπρόσωποι πρέπει να καταθέσουν στην 

Εφορευτική Επιτροπή το έγγραφο της Τ.Δ. του περιφερειακού τμήματος, που 

εκπροσωπούν, στο οποίο αναφέρονται τα ονόματά τους, η ιδιότητα σαν τακτικών ή 

αναπληρωματικών και βεβαίωση της Τ.Δ. ότι αυτοί δικαιούνται σύμφωνα με τ’ 

αποτελέσματα των αρχαιρεσιών και τις τυχόν μεταβολές ή κωλύματα να παρασταθούν. 

Η Εφορευτική Επιτροπή με απόφαση που παίρνει αμέσως αναγνωρίζει τους 

δικαιούμενους να παρασταθούν αντιπροσώπους, αναγνωρίζει την απαρτία και 

κηρύσσει δια του Προέδρου του Δ.Σ. την έναρξη των εργασιών. Αν υπάρχουν 

αντιρρήσεις για την απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής υποβάλλονται για οριστική 

λύση στη Σ.Α. με έγγραφη αίτηση στην οποία αποφασίζει πριν από τη συζήτηση 

οποιουδήποτε άλλου θέματος.    

ΑΡΘΡΟ  24   

1.  Η Σ.Α. βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των δικαιουμένων να 

συμμετέχουν αντιπροσώπων που γνωστοποιήθηκαν στην Εκτελεστική Επιτροπή απ’  

τη Τ.Δ. Αν κατά την πρώτη ημέρα δεν γίνει απαρτία, τότε η συνεδρίαση 

επαναλαμβάνεται την επόμενη ημέρα οπότε αρκεί να είναι παρόντες τα τρία πέμπτα 

(3/5) των παραπάνω αντιπροσώπων. Αν και πάλι δεν γίνει απαρτία τότε η συνεδρίαση 

επαναλαμβάνεται την τρίτη ημέρα αρκεί να είναι παρόντες τα δύο πέμπτα (2/5) των 

παραπάνω αντιπροσώπων. Αν δεν γίνει απαρτία και την τρίτη ημέρα, τότε η 

συνεδρίαση ματαιούται και η Σ.Α. συγκαλείται και πάλι ύστερα από ένα μήνα το 

λιγότερο.   



 

Σελ. 20 

2.  Οι συνεδριάσεις της Σ.Α. δεν μπορούν να ξεπεράσουν τις τρεις (3) ημέρες όταν 

πρόκειται για τακτική Σ.Α. και τις δύο (2) όταν πρόκειται για έκτακτη.   

3.  Μετά την απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής, τη διαπίστωση της απαρτίας και τη 

συζήτηση των ενστάσεων και απόφαση επ’  αυτών, η Σ.Α. εκλέγει πενταμελές 

προεδρείο που διευθύνει τη συνεδρίαση (και έχει όσα δικαιώματα και ο Πρόεδρος κατά 

τη συνεδρίαση του Δ.Σ.).   

4.  Η τακτική Σ.Α. συζητάει και αποφασίζει υποχρεωτικά:  

α) Επί του απολογισμού, ισολογισμού και προϋπολογισμού του Δ. Σ και των εκ θέσεων 

του Δ.Σ. και της Κ.Ε.Ε.  

β) Επί των εισηγήσεων του Δ.Σ. πάνω στη γενική κατάσταση του σωματείου και των 

περιφερειακών τμημάτων.  

γ) Λύνει τα τυχόν υπάρχοντα εκκρεμή ζητήματα και θέματα του σωματείου. Στα πλαίσια 

αυτά (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) η Σ.Α. δύναται να εξετάσει και να συζητήσει (σε 

περίπτωση που απαιτείται να διεξαχθεί και ψηφοφορία) όλες τις αποφάσεις και τα 

ψηφίσματα των Γενικών Συνελεύσεων των Περιφερειακών Τμημάτων και της Γενικής 

Συνέλευσης των μελών της Περιφέρειας Αττικής.  

δ) Αποφασίζει για τροποποίηση, βελτίωση ή συμπλήρωση του καταστατικού και  

ε) Εξετάζει τα προβλήματα του κλάδου και του συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας και 

καθορίζει τη γραμμή που θα κινηθεί και θα δράσει το Δ.Σ.  

στ) Εκλέγει την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για την επόμενη 3ετία.   

5.  Στη Σ.Α. παρίστανται τα μέλη του Δ.Σ και της Κ.Ε.Ε. με δικαίωμα λόγου οπωσδήποτε 

και ψήφου αν είναι και αντιπρόσωποι.   

6.  Οι αποφάσεις της Σ.Α. παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε 

περίπτωση που διαμορφωθούν περισσότερες προτάσεις ή γνώμες, αν καμιά δεν 

συγκεντρώσει την πλειοψηφία, μπαίνουν σε νέα ψηφοφορία οι δύο που πλειοψήφησαν 

σχετικά.    

ΑΡΘΡΟ  25   

1.  Στη Σ.Α., όπως και στις Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις, μπορούν να κληθούν από την 

Εκτελεστική Επιτροπή να παρίστανται με δικαίωμα λόγου και εκπρόσωποι άλλων 

εργατοϋπαλληλικών συνδικαλιστικών οργανώσεων ή άλλα φυσικά πρόσωπα, που η 

παρουσία τους θεωρείται καθοριστική ή χρήσιμη για τους σκοπούς του σωματείου.   

2.  Η παρουσία των παραπάνω περιορίζεται σε χρόνο πριν να αρχίσει η συζήτηση των 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.    



 

Σελ. 21 

ΑΡΘΡΟ  26   

1.  Στην πρώτη τακτική συνέλευση της Σ.Α. εκλέγεται απ’ αυτό με μυστική ψηφοφορία, 

παρόντος αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής, με το σύστημα της απλής αναλογικής 

και με τον τρόπο που εκλέγονται τα λοιπά όργανα του σωματείου, η Εφορευτική 

Επιτροπή που με την συμμετοχή του δικαστικού όταν χρειάζεται, ενεργεί όλες τις 

μυστικές ψηφοφορίες στο χρονικό διάστημα των επόμενων τριών (3) χρόνων μέχρι να 

εκλεγεί νέα απ’  τη Σ.Α. που θα εκλεγεί στις επόμενες αρχαιρεσίες.   

2.  Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά 

που θα πρέπει να προέρχονται αν γίνεται όλα από αντιπροσώπους ή απλά μέλη του 

συλλόγου που εργάζονται και κατοικούν στην περιοχή της Αττικής ώστε να έχουν την 

ευχέρεια λειτουργίας και καλύτερης εκπλήρωσης των καθηκόντων τους. Τα μέλη της 

Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να βάλουν υποψηφιότητα για τα συλλογικά 

όργανα του σωματείου που η ανακήρυξή τους γίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή 

αυτή, αν δεν παραιτηθούν προηγούμενα.  

3.  Οι υποψηφιότητες για την Εφορευτική Επιτροπή υποβάλλονται μόλις αρχίσει η 

συνεδρίαση της Σ.Α. στην Εκτελεστική Επιτροπή που ανακηρύσσει τους υποψήφιους 

και φροντίζει για το τύπωμα των ψηφοδελτίων και γενικά την προετοιμασία της εκλογής 

που γίνεται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται πριν απ’  την ψηφοφορία 

απ’  τα μέλη της Σ.Α. με φανερή ψηφοφορία και με την παρουσία δικαστικού 

αντιπροσώπου που προεδρεύει. Κατά την ψηφοφορία για την εκλογή της εφορευτικής 

επιτροπής και τη διαλογή, παρίστανται εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών παρατάξεων.   

4.  Μετά την ανακήρυξή τους τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής συνέρχονται και 

εκλέγουν τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα με μυστική ψηφοφορία και σχετική 

πλειοψηφία.    

ΑΡΘΡΟ  27   

1.  Οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές που ενεργούν τις ψηφοφορίες που γίνονται στις 

Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις των Περιφερειακών Τμημάτων εκλέγονται παρουσία 

Δικαστικού Αντιπροσώπου για την επόμενη τριετία, από τις Συνελεύσεις αυτές και 

αποτελούνται από τρία τακτικά και μέχρι 3 αναπληρωματικά μέλη, προεδρεύονται δε 

από το μέλος που πήρε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Οι Τοπικές  

Εφορευτικές Επιτροπές τηρούν πρακτικά των εργασιών τους. 

2.  Ειδικά για τα Περιφερειακά Τμήματα στα οποία υπάγονται 101 και πλέον μέλη, 

εκλέγεται 5μελής Εφορευτική Επιτροπή με ίσο αριθμό αναπληρωματικών.  



 

Σελ. 22 

ΑΡΘΡΟ  28 

1.  Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των συλλογικών οργάνων του σωματείου και των 

Περιφερειακών Τμημάτων, που αναφέρονται στο άρθρο 10 του παρόντος και των 

αντιπροσώπων για τις ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις, γίνονται με ευθύνη των 

εφορευτικών επιτροπών και τη συνδρομή του Δ.Σ. με μυστική ψηφοφορία και 

ψηφοδέλτια, με το σύστημα της απλής αναλογικής σύμφωνα με τα παρακάτω.   

2.  Οι αρχαιρεσίες γίνονται κάθε τρία έτη και λήγουν ταυτόχρονα στην έδρα του 

σωματείου και στα Περιφερειακά Τμήματα. Στην περίπτωση όμως που το Δ.Σ. 

καθορίζει για την Περιφέρεια Αττικής διάρκεια ψηφοφορίας περισσότερες από μία (1) 

ημέρες, τότε σε όλα τα Περιφερειακά Τμήματα η διάρκεια της ψηφοφορίας πρέπει να 

συμπίπτει με την τελευταία ημέρα της αντίστοιχης τελευταίας ημέρας ψηφοφορίας για 

την Περιφέρεια Αττικής.  

Οι αρχαιρεσίες γίνονται κατά τον ακόλουθο τρόπο.    

ΑΡΘΡΟ  29   

1.  Το Δ.Σ. προκηρύσσει τις αρχαιρεσίες και καθορίζει την ημέρα και τον τόπο που θα 

γίνουν, με απόφασή του που λαμβάνεται τουλάχιστον δύο μήνες νωρίτερα από την 

οριζόμενη ημερομηνία για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Η διάρκεια της ψηφοφορίας 

είναι μία (1) ημέρα εκτός αν το Δ.Σ. κρίνει διαφορετικά. Για ορισμένα Περιφερειακά 

Τμήματα πρέπει ν’  αναφέρει και την έναρξη και τη λήξη. Στην προκήρυξη γράφονται οι 

ημερομηνίες υποβολής υποψηφιότητας κ.λπ. Με βάση την προκήρυξη αυτή κάθε 

τμήμα μέσα σε δέκα (10) ημέρες βγάζει τη δική της προκήρυξη στην οποία αντιγράφει 

την προκήρυξη του Δ.Σ. και αναφέρει τον τόπο που θα γίνουν οι αρχαιρεσίες στην 

περιφέρειά της και τον αριθμό των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) που 

εκλέγονται για την Τ.Δ.Ε. και τα εκλογικά μέτρα για την Σ.Α. και το Εργατικό Κέντρο 

κ.λπ.   

2.  Όσοι από τα μέλη του σωματείου θέλουν, μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα 

για οποιοδήποτε όργανο ή όργανα ή αντιπρόσωπο. Η υποψηφιότητα υποβάλλεται 

γραπτά με δήλωση ή με FAX ή εταιρικό e-mail στην Εφορευτική Επιτροπή αν πρόκειται 

για υποψηφιότητα μέλους του Δ.Σ. , της Κ.Ε.Ε και αντιπροσώπου, για Ομοσπονδία ή 

στην αντίστοιχη Τοπική Εφορευτική Επιτροπή, Τ.Δ. αν πρόκειται για υποψηφιότητα 

μέλους της Τ.Δ., της Τ.Ε.Ε., της Σ.Α ή αντιπροσώπου για το τοπικό Εργατικό Κέντρο, 

προκειμένου για την εκλογή μελών από την Περιφέρεια Αττικής στη Σ.Α. και 

αντιπροσώπων στο Ε.Κ.Α., χρέη τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής κάνει η Κεντρική 

Εφορευτική Επιτροπή. Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν από την επόμενη της 

προκήρυξης των αρχαιρεσιών μέχρι και την τριακοστή (30η) ημέρα προ των εκλογών 

και ώρα που ορίζει η Εφορευτική Επιτροπή.   



 

Σελ. 23 

3.  Στη δήλωση αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου, καθώς και 

ο Α.Μ. εργαζόμενου στην COSMOTE T.S., ο κλάδος που ανήκει και το περιφερειακό 

τμήμα που είναι μέλος. Επίσης αν το μέλος υποβάλλει υποψηφιότητα, όπως δικαιούται, 

για μέλος περισσότερων από ένα από τα Δ.Σ., Κ.Ε.Ε. ή αντίστοιχα Τ.Δ.Ε. και Τ.Ε.Ε. 

τότε πρέπει να αναφέρει στη δήλωσή του, τη σειρά επιλογής για την περίπτωση που 

θα εκλεγεί σε περισσότερα από ένα από αυτά. Αν δεν γράφεται ρητή δήλωση τότε 

θεωρείται σαν επιλογή η σειρά που αναφέρονται τα όργανα αυτά στη δήλωση 

υποψηφιότητας.   

4.  Την εικοστή πέμπτη (25η) ημέρα προ των εκλογών οι Εφορευτικές Επιτροπές με 

ανακοίνωσή τους ανακηρύσσουν τους υποψηφίους κατά κατηγορία οργάνων. Σε 

περίπτωση, που σε κάποιο ή κάποια Περιφερειακά Τμήματα δεν έχει εκλεγεί ακόμα 

Εφορευτική Επιτροπή τα καθήκοντά της εκτελεί η εκλεγείσα κατά την προηγούμενη 

περίοδο ή τα αναπληρωματικά της μέλη εκτός αν κωλύονται οπότε αυτή η ευθύνη 

ανατίθεται στη Τ.Δ. που ταυτόχρονα υποχρεούται να μεριμνήσει για την εκλογή της.  

5.  Μέχρι και την εικοστή δεύτερη (22η) ημέρα προ των εκλογών, υποψήφιοι που 

ανακηρύχθηκαν μπορούν με κοινό έγγραφό τους που υπογράφουν να δηλώσουν προς 

τις Εφορευτικές Επιτροπές ότι θα πάρουν μέρος στις αρχαιρεσίες σαν συνδυασμός. Αν 

κάποιος υποψήφιος βρίσκεται μακριά απ’  τον τόπο που υποβάλλεται η δήλωση του 

συνδυασμού, μπορεί να αντικαταστήσει την υπογραφή του μέσω του υπηρεσιακού του 

email ή fax αποδοχής της υποψηφιότητας στον συνδυασμό. 

6.  Στη δήλωση του συνδυασμού περιλαμβάνονται τα ονοματεπώνυμα και λοιπά 

στοιχεία των υποψηφίων που αποτελούν τον συνδυασμό με αλφαβητική σειρά 

επωνύμων, χωριστά για κάθε όργανο, η ονομασία και το έμβλημα του συνδυασμού αν 

υπάρχουν.  

7.  Ειδικά για τους αντιπροσώπους στη Σ.Α. της Αττικής και τους αντιπροσώπους στο 

Συνέδριο της ΟΜΕ - ΟΤΕ, οι υποψήφιοι δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον αριθμό που 

προκύπτει από την διαίρεση του αριθμού των μελών του εκλογικού σώματος 

αντίστοιχα και του αντίστοιχου εκλογικού μέτρου προσθέτοντας τον αντίστοιχο αριθμό 

αναπληρωματικών μελών. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή κατά την προκήρυξη των 

εκλογών ανακοινώνει τόσο για την ανάδειξη αντιπροσώπων στη Σ.Α. της Αττικής, όσο 

και για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Συνέδριο της ΟΜΕ – ΟΤΕ, τον αριθμό των 

μελών του εκλογικού σώματος, το αντίστοιχο εκλογικό μέτρο και τον βάσει αυτών 

ανώτατο αριθμό υποψηφίων κάθε συνδυασμού.  

8. Την εικοστή (20η) ημέρα προ των εκλογών οι Εφορευτικές Επιτροπές 

ανακηρύσσουν τους συνδυασμούς και συντάσσουν τον τελικό πίνακα υποψηφίων 

όπου γράφονται οι συνδυασμοί με αλφαβητική σειρά επωνύμων. Η ανακοίνωση αυτή 

τυπώνεται με δαπάνες του σωματείου και αποστέλλεται σε όλες τις Τ.Δ. που έχουν την 
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υποχρέωση να τις τοιχοκολλήσουν στα γραφεία τους και στους χώρους δουλειάς και 

τοπικά.    

ΑΡΘΡΟ  30   

1.  Μέχρι και τη δέκατη όγδοη (18η) ημέρα πριν από τις αρχαιρεσίες, οι Εφορευτικές 

Επιτροπές τυπώνουν τα ψηφοδέλτια για τις αρχαιρεσίες. Τα έξοδα για την αγορά του 

χαρτιού και τύπωμα των ψηφοδελτίων και αγορά φακέλων καταβάλλονται από το 

σωματείο.   

2.  Τα ψηφοδέλτια είναι δύο τύπων:  

α) Το πανελλαδικό που αφορά την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Κ. Ε.Ε. , των 

εκπροσώπων στα διάφορα Ταμεία και των αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία που 

γίνεται απ’  ευθείας από τα μέλη πανελλαδικά και  

β) Τα τοπικά που αφορούν την εκλογή Τοπικών Διοικουσών Επιτροπών, Τ.Ε.Ε. , 

αντιπροσώπων για την Σ.Α. και το τοπικό Εργατικό Κέντρο που γίνεται από τα μέλη 

που ανήκουν στα περιφερειακά τμήματα και στην Περιφέρεια της Αττικής.   

3.  Τα ψηφοδέλτια είναι χωρισμένα κατά όργανο με την ακόλουθη σειρά. Στο 

πανελλαδικό περιλαμβάνονται: "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ", "ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ", εκπρόσωποι για: "ΤΑΠ - ΟΤΕ", "ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ", 

"ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ" και οποιοδήποτε άλλο Ταμείο αφορά στα μέλη του 

σωματείου και υπάρχει δυνατότητα εκλογής εκπροσώπων και "ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ". Οι υποψήφιοι γράφονται με αλφαβητική σειρά των επωνύμων, 

ακολουθούν το κύριο όνομα, το όνομα του πατέρα, ο κλάδος και η Διοικητική 

Περιφέρεια που ανήκουν. Τα τοπικά ψηφοδέλτια είναι δύο (2). Στο πρώτο 

αναγράφονται "ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ", μετά "ΤΟΠΙΚΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ " και "ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ". Στο δεύτερο "ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ". Ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής υπάρχουν δύο (2) τοπικά 

ψηφοδέλτια. Το ένα για Συνέλευση Αντιπροσώπων και το άλλο για το Εργατικό Κέντρο.  

4.   Οι υποψήφιοι γράφονται με αλφαβητική σειρά των επωνύμων. Ακολουθεί το κύριο 

όνομα και το όνομα του πατέρα. Στο επάνω μέρος των ψηφοδελτίων αναγράφεται το 

όνομα και έμβλημα του συνδυασμού.  

5.  Αν υπάρχουν μεμονωμένοι υποψήφιοι καταχωρούνται σε ισάριθμα ψηφοδέλτια με 

την επωνυμία "ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ". 

6.  Για το ΤΑΠ - ΟΤΕ, το ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ και το ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ δεν 

γίνονται εκλογές παρά μόνον όταν καθ’  οιονδήποτε τρόπο δεν εκλέγονται γι’  αυτά 

εκπρόσωποι από την ΟΜΕ -ΟΤΕ. 
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7.  Η Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από τη Σ.Α. μέχρι και την δέκατη (10η) 

ημέρα προ των εκλογών πρέπει να φροντίσει τα ψηφοδέλτια που αφορούν την 

πανελλαδική ψηφοφορία να έχουν φτάσει στα Περιφερειακά Τμήματα.    

ΑΡΘΡΟ  31   

1.  Οι φάκελοι πρέπει να είναι αδιαφανείς και να εξασφαλίζουν το απόρρητο της 

ψηφοφορίας. Οι φάκελοι που θα χρησιμοποιηθούν για το πανελλαδικό και τα τοπικά 

ψηφοδέλτια πρέπει να διαφέρουν κατά το χρώμα. Ο καθορισμός των χρωμάτων γίνεται 

με απόφαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.   

2.  Τους φακέλους που θα χρησιμοποιηθούν για την πανελλαδική ψηφοφορία τους 

στέλνει στη Τ.Δ. η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που εκλέχτηκε απ’  τη Σ.Α. μαζί με 

τα ψηφοδέλτια.    

ΑΡΘΡΟ  32   

Τρεις ημέρες τουλάχιστον πριν απ’  την ψηφοφορία το Δ.Σ. και οι Τ.Δ. οφείλουν να 

παραδώσουν στις Εφορευτικές Επιτροπές τον κατάλογο των ταμειακά εντάξει, μέχρι 

και τον προηγούμενο των αρχαιρεσιών μήνα, μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Οι 

κατάλογοι αυτοί είναι θεωρημένοι με τις υπογραφές του Προέδρου και Γραμματέα του 

Δ.Σ. ή της Τ.Δ.  χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των ψηφοφόρων και 

παραμένουν μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της ψηφοφορίας. 

ΑΡΘΡΟ  33   

1.  Κατά την ημέρα που αρχίζει η ψηφοφορία η αντίστοιχη εφορευτική επιτροπή με τον 

δικαστικό αντιπρόσωπο διαπιστώνει τα τυπικά (ύπαρξη ψηφοδελτίων, φακέλων, 

καταλόγων, πρωτοκόλλων ψηφισάντων,  κάλπης κενής, ύπαρξη χωρίσματος κ.λ.π.) 

και αφού σφραγίσει την κάλπη και τακτοποιήσει τα ψηφοδέλτια επάνω στο τραπέζι της, 

κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας που διαρκεί απ’  την ανατολή μέχρι τη δύση του 

ηλίου ή ανάλογα με το χρόνο που με ανακοίνωσή της έχει καθορίσει η Εφορευτική 

Επιτροπή.   

2.  Κάθε ψηφοφόρος που προσέρχεται δίνει στην Εφορευτική Επιτροπή την ταυτότητά 

του (αστυνομική ή υπηρεσιακή) και η Εφορευτική Επιτροπή, αφού διαγράψει το όνομά 

του απ’  τον κατάλογο των μελών που έχει και το γράψει στο πρωτόκολλο των 

ψηφισάντων, του παραδίδει τρεις φακέλους σφραγισμένους με την σφραγίδα του 

σωματείου και μονογεγραμμένους απ’  τον δικαστικό αντιπρόσωπο καθώς και ένα από 

όλα τα ψηφοδέλτια.   

3.  Ο ψηφοφόρος υποχρεούται να αποσυρθεί στον ιδιαίτερο χώρο  και αφού γράψει, αν 

επιθυμεί, τους σταυρούς προτίμησης επάνω σε κάθε ψηφοδέλτιο της εκλογής του, 
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τοποθετεί το ψηφοδέλτιο για το Δ.Σ. κ.λ.π. στον χρωματιστό φάκελο που τον κλείνει και 

τον ρίχνει στην κάλπη.   

4.  Οι ψηφοφόροι μπορούν να βάλουν μέχρι τόσους σταυρούς, όσα είναι και τα τακτικά 

μέλη του οργάνου για το οποίο ψηφίζεται που αναφέρονται στην προκήρυξη του Δ.Σ. 

και της Τ.Δ. Ψηφοδέλτιο που έχει περισσότερους σταυρούς είναι έγκυρο σαν 

ψηφοδέλτιο συνδυασμού και οι σταυροί δεν υπολογίζονται. 

ΑΡΘΡΟ  34   

1.  Στα τμήματα που η ψηφοφορία διαρκεί περισσότερες από μία ημέρες αμέσως μετά 

την δύση του ήλιου η Εφορευτική Επιτροπή διακόπτει την ψηφοφορία για την επομένη 

και σφραγίζει τη σχισμή της κάλπης, που μαζί με το άλλο εκλογικό υλικό και έγγραφα, 

εξασφαλίζει από νοθεία κατά την κρίση της.  Την επόμενη ημέρα αποσφραγίζει τη 

σχισμή της κάλπης και συνεχίζει την ψηφοφορία όπως αναφέρεται παραπάνω.   

2.  Κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας και της διαλογής των ψήφων έχουν δικαίωμα να 

παρίστανται υποψήφιοι και αντιπρόσωποι των συνδυασμών.    

ΑΡΘΡΟ  35   

1.  Μετά την λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή κλείνει το πρωτόκολλο 

ψηφισάντων, γράφει πόσα μέλη είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν και πόσα ψήφισαν και 

υπογράφει.   

2.  Ύστερα ανοίγει την κάλπη, χωρίζει τους φακέλους που αφορούν την πανελλαδική 

εκλογή για Δ.Σ. κ.λ.π. , τους μετράει αν συμφωνούν με τον αριθμό των ψηφισάντων, 

τους αριθμεί με τους αριθμούς από 1 έως και όσοι είναι και κάτω από τον αριθμό 

μονογράφει ο δικαστικός αντιπρόσωπος και πάλι.   

3.  Στη συνέχεια η Εφορευτική Επιτροπή μετράει τους φακέλους που αφορούν την 

εκλογή των Τ.Δ. κ.λ.π. και αφού διαπιστώσει αν συμφωνούν ή όχι με το πρωτόκολλο 

των ψηφισάντων και ότι είναι έγκυροι (χωρίς διακριτικά σημάδια κ.λ.π.) τους 

αποσφραγίζει έναν-έναν και βγάζει τα ψηφοδέλτια που έχει μέσα.   

4.  Κάθε ψηφοδέλτιο αριθμείται με τη σειρά που βγαίνει και μονογραφείται απ’ τον 

δικαστικό αντιπρόσωπο, που ταυτόχρονα σημειώνει και πόσους σταυρούς προτίμησης 

έχει. Ταυτόχρονα κρίνεται απ’ την Εφορευτική Επιτροπή αν το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο 

ή άκυρο.  

5.  Άκυρα είναι τα ψηφοδέλτια αν έχουν σημάδια ή κάτι άλλο που παραβιάζουν το 

απόρρητο της ψηφοφορίας ή αν πρόκειται για ψηφοδέλτιο μεμονωμένων που έχει 

περισσότερους από ένα σταυρό για κάθε όργανο και δεν αναφέρεται στον ίδιο 

μεμονωμένο υποψήφιο.  
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6.  Στη συνέχεια η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό όπου αναφέρονται όλα τα 

παραπάνω, αν η ψηφοφορία ήταν ομαλή, το αποτέλεσμά της κατά συνδυασμό και 

μεμονωμένους υποψήφιους και τους σταυρούς προτίμησης που πήρε κάθε υποψήφιος 

για κάθε όργανο χωριστά. Η καταμέτρηση των ψήφων και τα αποτελέσματα εξάγονται 

το συντομότερο δυνατόν και μαζί με τα συνημμένα έγγραφα της εκλογής 

αποστέλλονται με FAX ή εταιρικό e-mail στην Κ.Εφ.Ε. και αντίγραφο πρακτικών 

αποστέλλεται ευθύς αμέσως με ευθύνη του προέδρου της Τ.Εφ.Ε. στην Κ.Εφ.Ε. και το 

Δ.Σ. Τα πρακτικά υπογράφονται και από τους αντιπροσώπους των συνδυασμών αν 

υπάρχουν.    

ΑΡΘΡΟ  36   

1.  Αφού τελειώσει η διαλογή των ψηφοδελτίων και των σταυρών προτίμησης η 

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και οι Εφορευτικές Επιτροπές των περιφερειακών 

τμημάτων κάνουν την ανακήρυξη των επιτυχόντων και επιλαχόντων για κάθε όργανο 

χωριστά σύμφωνα με την έκταση δικαιοδοσίας τους.   

2.  Σε περίπτωση συνδυασμών εφαρμόζουν το σύστημα της απλής αναλογικής. 

Διαιρούν τον αριθμό των ψηφισάντων με τα μέλη κάθε οργάνου ή αντιπροσώπους και 

το πηλίκο, υπολογιζόμενου και του δεκαδικού αριθμού μέχρι δύο ψηφίων, είναι το 

εκλογικό μέτρο, με το οποίο διαιρούν τους ψήφους που πήρε κάθε συνδυασμός. Το 

πηλίκο της διαίρεσης αυτής σε ακέραιο αριθμό αντιπροσωπεύει τις έδρες που παίρνει 

κάθε συνδυασμός στο αντίστοιχο όργανο ή αντιπροσώπους. Σε περίπτωση που 

μένουν αδιάθετες έδρες μοιράζονται στους συνδυασμούς που έχουν τα μεγαλύτερα 

υπόλοιπα κατά σειρά.   

3.  Σε περίπτωση που υπάρχει ένα μόνο ψηφοδέλτιο τότε ανακηρύσσονται σαν 

επιτυχόντες αυτοί που πήραν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Και μέχρι να 

συμπληρωθεί ο αριθμός των μελών του οργάνου ή των αντιπροσώπων. Οι υπόλοιποι 

είναι αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ίσου αριθμού σταυρών προτίμησης δύο 

υποψηφίων γίνεται κλήρωση.   

4.  Τα πρωτόκολλα των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών παραδίδονται στις Τ.Δ. και 

αντίγραφά τους στέλνονται στο Δ.Σ. του σωματείου και στην Κεντρική Εφορευτική 

Επιτροπή, ευθύς ως συνταχθούν, με ευθύνη του προέδρου της Τ.Εφ.Ε. εντός διημέρου 

(2ημέρου).   

5.  Μεμονωμένος υποψήφιος εκλέγεται μόνο εφ’  όσον συγκεντρώσει ψήφους ίσους με 

το αντίστοιχο εκλογικό μέτρο.    
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ΑΡΘΡΟ  37   

1.  Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή έχει τα ίδια καθήκοντα και λειτουργεί και ενεργεί 

όπως και οι τοπικές εφορευτικές επιτροπές σύμφωνα με τα παραπάνω άρθρα.   

2.  Ειδικά η Κ.Εφ.Ε. έχει και τα ακόλουθα καθήκοντα :   

α) Αθροίζει τα αποτελέσματα των πρακτικών και των επιμέρους οργάνων, βγάζει τα 

αποτελέσματα των πρακτικών τούτων και προχωρεί εφ’  όσον υπάρχουν συνδυασμοί 

στον καθορισμό των εδρών κάθε συνδυασμού και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες 

υποψήφιους κάθε οργάνου χωριστά όπως αναφέρεται στο άρθρο 36 του παρόντος.  

β) Στη συνέχεια συντάσσει τα σχετικά πρακτικά και τα παραδίδει τμηματικά στο Δ.Σ. Το 

σύνολο των πρακτικών εκλογής των επί μέρους οργάνων και αντιπροσώπων αποτελεί 

το τελικό πρακτικό αρχαιρεσιών του Σωματείου.  

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

ΑΡΘΡΟ  38   

1.  Το Σωματείο έχει στρογγυλή σφραγίδα που στο κέντρο της έχει το έμβλημα του 

σωματείου μια συσκευή τηλεφώνου και γύρω τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

COSMOTE T.S.» και το έτος που ιδρύθηκε.   

2.  Το Σωματείο και όλα τα περιφερειακά τμήματα γιορτάζουν την Πρωτομαγιά 

σύμφωνα με το πρόγραμμα του Δ.Σ. και των άλλων οργανώσεων που συνδέονται.     

ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗΣ 

                                                           ΑΡΘΡΟ  39   

1.  Το παρόν Καταστατικό τροποποιείται με απόφαση της Σ.Α., αφού προηγούμενα 

συζητηθεί στις Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις που στέλνουν τις αντίστοιχες 

παρατηρήσεις-προτάσεις τους στο Δ.Σ. που τις κωδικοποιεί και τις φέρνει στη Σ.Α. Η 

σχετική απόφαση της Σ.Α. παίρνεται σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και το Νόμο.   

2.  Η απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού ή την διάλυση του Σωματείου 

παίρνεται από την Συνέλευση Αντιπροσώπων (Σ.Α) με την παρουσία των μισών 

τουλάχιστον από τα μέλη της και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των 

παρόντων (ΑΚ 99). Στην περίπτωση διάλυσης του Σωματείου η Σ.Α. αποφασίζει και για 

την τύχη της περιουσίας του, που κατά προτίμηση πρέπει να πηγαίνει σ’  άλλη 

εργατοϋπαλληλική συνδικαλιστική οργάνωση, σε καμιά δε περίπτωση δεν διανέμεται 

μεταξύ των μελών του (ΑΚ 106).  
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ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1.  Οι πρώτες μετά την ισχύ του παρόντος καταστατικού αρχαιρεσίες, ανεξαρτήτως του 

χρόνου διενέργειάς τους και ενδεχόμενης παράτασης της θητείας των οργάνων 

Διοίκησης λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του 

COVID-19, θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος τροποποιημένου 

καταστατικού, μετά την έγκριση και καταχώρηση αυτού στα βιβλία του Πρωτοδικείου 

Αθηνών.  

2.  Με τη λήξη της θητείας των υφιστάμενων οργάνων Διοίκησης του σωματείου, όποτε 

και αν επέλθει αυτή, ακόμα και σε ενδεχόμενη παράτασή της, λόγω των έκτακτων 

μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19, καταργούνται τα 

υφιστάμενα Περιφερειακά Τμήματα και συστήνονται αυτά που προβλέπονται στο 

άρθρο 20 του παρόντος τροποποιημένου καταστατικού, οι Τοπικές Διοικήσεις των 

οποίων θα εκλεγούν από τις πρώτες μετά την ισχύ του παρόντος καταστατικού 

αρχαιρεσίες. 

3.  Το παρόν καταστατικό τροποποιείται και το σωματείο αποτελεί συνέχεια του 

ιστορικού σωματείου «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΤΕ». Η τροποποίηση 

διενεργείται προκειμένου το καταστατικό να προσαρμοστεί στις οργανωτικές αλλαγές 

του Ομίλου ΟΤΕ. 

Αθήνα, 21/12/2020 

Για το Σωματείο 

 

 


