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Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής
Συνελεύσεως της 26ης/11/20Ο5
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε∆ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ∆Α
1.

Ιδρύεται σωµατείο εργαζοµένων στις ∆ηµόσιες
Οικονοµικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών, που
υπηρετούν στους Νοµούς
Αττικής και Κυκλάδων µε την επωνυµία «Σύλλογος
Εργαζοµένων στις ∆ηµόσιες

Οικονοµικές

Υπηρεσίες Νοµών Αττικής και Κυκλάδων».
2.

Το σωµατείο έχει στρογγυλή σφραγίδα, πάνω στην οποία
είναι κυκλικά γραµµένες οι λέξεις ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (στις) ∆.Ο.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ και
στο κέντρο γραµµένο το έτος, που δηµιουργήθηκε για
πρώτη φορά το Σωµατείο ΕΤΟΣ 1986

3.

Έδρα του σωµατείου είναι η ΑΘΗΝΑ

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1.

Η µελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των
οικονοµικών ‚ κοινωνικοασφαλιστικών και
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συνδικαλιστικών συµφερόντων και

δικαιωµάτων των

µελών του.
2.

Η ανάπτυξη του πνεύµατος αλληλεγγύης µεταξύ
των µελών του και των άλλων εργαζοµένων

3.

Η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών
εργασίας και η ανάπτυξη του µορφωτικού και
πολιτιστικού επιπέδου των µελών.

4.

Η προάσπιση των δηµοκρατικών θεσµών και των
συνδικαλιστικών ελευθεριών, ο σεβασµός των
διεθνών συµβάσεων εργασίας, η ενότητα του
συνδικαλιστικού κινήµατος, η συµβολή στην
απόδοση κοινωνικής ∆ικαιοσύνης και η προάσπιση
της ειρήνης.

5.

Η συµβολή στην βελτίωση των σχέσεων εργασίας
των υπαλλήλων του Κλάδου µε τους
συναλλασσόµενους πολίτες.

6.

Η διασφάλιση και κατοχύρωση της προσωπικής
αξιοπρέπειας των µελών.

ΑΡΘΡΟ3
ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Για την πραγµατοποίηση των προαναφερόµενων σκοπών το
σωµατείο µας µεταχειρίζεται τα ακόλουθα µέσα:

1.

Συγκεντρώνει τις γνώµες των µελών του και τις συζητεί.

2.

Αναπτύσσει αγώνες για την κατοχύρωση και διεύρυνση
των κατακτήσεων του κλάδου µε
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διαµαρτυρίες, καταγγελίες, ψηφίσµατα, απεργίες και όλα
τα νόµιµα µέσα.
3.

∆ιαφωτίζει και ενηµερώνει την κοινή γνώµη και τα όργανα
της Πολιτείας που απασχολούν τον Κλάδο.

4.

Επικοινωνεί και συνεργάζεται µε τις άλλες συνδικαλιστικές
Οργανώσεις.

5.

Εκδίδει πληροφοριακό έντυπο µε το οποίο πληροφορεί,
ενηµερώνει και καθοδηγεί τα µέλη του και την κοινή
γνώµη.

6.

Πραγµατοποιεί κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως οµιλίες,
διαλέξεις, εκδροµές, συνεστιάσεις κλπ.

7.

Συνεργάζεται µε άλλες Οργανώσεις ∆.Υ. και άλλων
εργαζοµένων και συµµετέχει σε ευρύτερους
συνδικαλιστικούς οργανισµούς για την υλοποίηση σκοπών
του διατηρώντας την αυτονοµίας του.

8.

Ιδρύει και λειτουργεί λέσχες, βιβλιοθήκες, σχολές,
πρατήρια κλπ

9.

Συνιστά και συµµετέχει σε εξυπηρετικούς συνεταιρισµούς,
ταµεία για την ενίσχυση των µελών του και σε περίπτωση
ίδρυσης τους η λειτουργία καθορίζεται από κανονισµό µε
ευθύνη του ∆Σ

10. Συµµετέχει ουσιαστικά σε όλες τις αποφάσεις, που
αφορούν τα µέλη τους και ειδικότερα, οι εκπρόσωποι του
συµµετέχουν σε νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές, σε
υπηρεσιακά Συµβούλια ή άλλα όργανα, που έχουν
αποφασιστική αρµοδιότητα σε θέµατα σχετικά µε την
επαγγελµατική εξέλιξη, την ηθικοκοινωνική υπόσταση των
µελών του, την φορολογική νοµοθεσία και την οργάνωση
των σχετικών µε αυτήν υπηρεσιών.
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11. Συµβάλλει στην επιτυχία των σκοπών του µε κάθε νόµιµο
µέσο.

ΑΡΘΡΟ 4

ΜΕΛΗ - ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ -∆ΙΑΓΡΑΦΗ

1. Μέλη

του

Συλλόγου

εργαζόµενοι

έχουν

(µόνιµοι

εργαζόµενοι

µε

και

σχέση

το

δικαίωµα

δόκιµοι,

αορίστου

να

γίνουν

καθώς

χρόνου)

και

στις

οι
οι

∆.Ο.Υ.,

στην ΥΠΕ∆Α, στην Κ.Υ., στις Επιθεωρήσεις καθώς και σι
φύλακες,

καθαρίστριες,

∆ηµοσίου

∆ικαίου

και

οδηγοί

µε

σχέση

όσοι

εκ

των

εργασίας
παραπάνω

εργαζοµένων υπηρετούν στις Κτηµατικές Υπηρεσίες των
Νοµών

Αττικής

και

Κυκλάδων

και

αποδέχονται

τους

σκοπούς του Συλλόγου.
2. Για να γίνει κανένας µέλος του σωµατείου απαιτείται να
υποβάλλει απλή αίτηση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται µέσα σε ένα µήνα
να

περατώσει

την

διαδικασία

εγγραφής.

Με

την

παρέλευση του µήνα, η ιδιότητα του µέλους αποκτάται
αυτοδίκαια.
4. Οι εγγραφόµενοι στο σωµατείο κατά τις προηγούµενες
παραγράφους
άλλου

παύουν

παρεµφερούς

αυτοµάτως

να

επαγγελµατικού

είναι

µέλη

σωµατείου

κάθε
και

έχουν την υποχρέωση να προσφέρουν κάθε βοήθεια για
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την ευόδωση των σκοπών του, να συµµορφώνονται µε
τις αποφάσεις των οργάνων και να συµµετέχουν στην
όλη δραστηριότητα του σωµατείου.
5. Τα

µέλη

του

σωµατείου

έχουν

δικαίωµα

να

παίρνουν

µέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να εκφράζουν ελευθέρα
τις απόψεις τους, να αξιώνουν την πραγµατοποίηση των
σκοπών τους σωµατείου, να συµβάλλουν στην υλοποίηση
τους και να ελέγχουν τις ενέργειες των οργάνων του
σωµατείου.
6. Επίσης τα µέλη του σωµατείου εφόσον είναι ταµειακά
εντάξει έχουν δικαίωµα να εκλέγουν τη ∆ιοίκηση και τα
άλλα όργανα του Σωµατείου τους αντιπροσώπους και τα’
ανώτερα

συνδικαλιστικά

όργανα

και

να

εκλέγονται

σε

αυτά.
7.

∆ιαγραφή

µέλους

µπορεί

να

γίνει

µε

πρόταση

του

∆ιοικητικού Συµβουλίου ή του 1/5 των µελών προς την
Γενική

Συνέλευση,

διαγραφή

µε

ορίζονταν
Πρόταση
µέλος

η

οποία

πλειοψηφία

συγχρόνως
διαγραφής

των

και

3/4

την

µπορεί

βεβαιωµένα

και

να

αποφασίζει
των

παρόντων

διάρκεια

της

στηριχθεί

αντιτίθεται

για

µελών

διαγραφής.

µόνο:

στους

την

α)

όταν

σκοπούς

του

Συλλόγου ή αναπτύσσει αντισυνδικαλιστική δράση β) όταν
συστηµατικά παρακωλύουν την λειτουργία του Συλλόγου γ)
όταν
Η

παραβαίνει

απόφαση

λαµβάνεται

της
αφού

τις

διατάξεις

Γενικής

του

Συνέλευσης

προηγουµένως

Καταστατικούτου.
για

δοθεί

η

την

διαγραφή

ευκαιρία

στο

υπόλογο µέλος να απολογηθεί εγγράφως και ν αντικρούσει
τις
Σταµατά

κατηγορίες
αυτοδίκαια

εις
να

είναι

βάρος
µέλος

του

του.
Συλλόγου

ο

υπάλληλος, ο οποίος α) µε οποιοδήποτε τρόπο αποβάλλει
την ιδιότητα του Υπαλλήλου, λόγω παραιτήσεως οριστικής
απόλυσης, οριστικής καταδίκης, µετάταξης ή αποχώρησης
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λόγω
Κάθε

ορίου
µέλος

του

οικονοµικές

του

διαγράφεται

µε

αυτοδίκαια

Συλλόγου,
υποχρεώσεις
απόφαση

µόλις

ηλικίας.
που

δεν

εκπλήρωσε

για

δύο

συνεχή

τις

χρόνια

του

∆.Σ.

και

επαναγράφεται

καταβάλλει

όλες

τις

προηγούµενες

οφειλές προς τον Σύλλογο.

ΑΡΘΡΟ 5
ΠΟΡΟΙ-∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
1. Πόροι του σωµατείου είναι:
Α) το ποσό της εγγραφής του µέλους 160 µε την µηνιαία
τακτική συνδροµή.
Β) Η µηνιαία τακτική συνδροµή των µελών συνίσταται σε εφ’
άπαξ ποσόν µηνιαίως παρακρατούµενο από τον εκκαθαριστή
µετά από υπεύθυνη δήλωση του µέλους. Το ύψος της µηνιαίας
τακτικής συνδροµής είναι το ίδιο για όλα τα µέλη και ορίζεται
σε τρία (3) ευρώ.
Η αυξοµείωση του ποσοστού µπορεί να γίνει µόνο µε απόφαση
της Γενικής Συνελεύσεως.
Γ) Οι έκτακτες συνδροµές των µελών, που γίνονται µε απόφαση
∆.Σ. κατ αποδίδονται όλες στο σωµατείο, εκτός αν η απόφαση
του ∆.Σ. ορίζει διαφορετικά.
∆) κάθε νόµιµο έσοδο, που περιέρχεται στο Ταµείο του
Σωµατείου.
∆ωρεές και επιχορηγήσεις προς το σωµατείο γίνονται πάντοτε
επώνυµα και κατόπιν εγκρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
2. Η διαχειριστική περίοδος είναι ετήσια. Αρχίζει από την 1
Γενάρη και λήγει την 31 ∆εκέµβρη κάθε έτος. Ο οικονοµικός
απολογισµός του σωµατείου συντάσσεται και υποβάλλεται για
έγκριση στην εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.
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ΆΡΘΡΟ 6
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1. Η Γενική Συνέλευση των µελών (Γ.Σ.)
2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.)
3. Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

ΆΡΘΡΟ 7
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.)

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο, το οποίο
αποφασίζει για κάθε θέµα αναφορικά µε την οργάνωση και την
δράση του σωµατείου καθώς και κάθε ζήτηµα, που δεν
προβλέπεται από το καταστατικό. Ειδικότερα:
1. Ελέγχει την δράση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εκλέγει τα
συλλογικά όργανα του Σωµατείου
2. Επικυρώνει ή τροποποιεί την ηµερησία διάταξη, που προτείνει
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
3.Αποφασίζει για την έγκριση ή µη της λογοδοσίας του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, του οικονοµικού απολογισµού
και προϋπολογισµού και τροποποιεί το καταστατικό
σύµφωνα µε τα οριζόµενο στο σχετικό άρθρο του παρόντος
Καταστατικού
4. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει µε φανερή ψηφοφορία µεταξύ
των µελών της τον Πρόεδρο, που διευθύνει τις εργασίες της,
τον πρώτο και το δεύτερο αναπληρωτή του, που τον
αντικαθιστούν, όταν χρειαστεί και συγχρόνως εκτελούν χρέη
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Γραµµατέα.
Μέχρι της εκλογής του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως
διευθύνει ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ο νόµος
αναπληρωτής.

5. ∆ικαίωµα συµµετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις και στις
ψηφοφορίες έχουν µόνο τα ταµειακά τακτοποιηµένα µέλη.
6. Η απαρτία της Γενικής Συνέλευσης διαπιστώνεται και
ελέγχεται πριν από την εκλογή του προέδρου αυτής και ισχύει
για όλη την διάρκεια της.
7. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαµβάνονται µε
απόλυση πλειοψηφία των παρόντων µελών µε ανάταση των
χειρών εκτός από τις περιπτώσεις, που σύµφωνα µε το παρόν
καταστατικό και το νόµο ορίζεται διαφορετικά. Για θέµατα
εµπιστοσύνης, µοµφής απαιτείται µυστική ψηφοφορία και
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών.
8. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέµα, που
αναγράφεται στην ηµερήσια διάταξη ή µπαίνει για συζήτηση
πριν από την έναρξη των διαδικασιών ύστερα από πρόταση
οποιουδήποτε µέλους και σχετική απόφαση του 1/3 των
παρόντων.
9. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρούνται στο
βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων των Γ. Σ. και υπογράφονται
από τον Πρόεδρο και τους Γραµµατείς.
10. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και
έκτακτες.
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ΑΡΘΡΟ 8
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΓΕΙΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

1. Οι τακτικές Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται στην έδρα του
σωµατείου.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται κάθε χρόνο και έχει
απαρτία όταν παρευρίσκονται το 1/4 των ταµειακά
τακτοποιηµένων µελών.
3. Αν δεν πραγµατοποιηθεί απαρτία κατά την πρώτη Γενική
Συνέλευση συγκαλείται νέα µετά από 10 ηµέρες µε τα ίδια
θέµατα και παρόντες το 1/5 των ταµειακά τακτοποιηµένων
µελών. Αν και πάλι δεν σηµειωθεί απαρτία, συγκαλείται για
τρίτη φορά µετά από 10 µέρες µε τα ίδια θέµατα, οπότε αρκεί η
παρουσία του 1/6 των ταµειακά τακτοποιηµένων µελών.
4. Όλα τα εγγραµµένα µέλη του σωµατείου ειδοποιούνται
εγγράφως (µε ανακοίνωση) για τις Γενικές Συνελεύσεις δέκα
µέρες (10) νωρίτερα. Ταυτόχρονα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
ενηµερώνει εγγράφως και το δευτεροβάθµιο όργανο, το οποίο
µπορεί να παρευρίσκεται µε εκπροσώπους του στις Γενικές
Συνελεύσεις.
5. Στις προσκλήσεις και ανακοινώσεις των Γενικών Συνελεύσεων
αναγράφονται τα προς συζήτηση θέµατα, ο τόπος και ο χρόνος
6. Η ηµεροµηνία σύγκλησης εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης
ανακοινώνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο τριάντα µέρες (30)
νωρίτερα. Η ηµέρα των εκλογών από εκείνη της σύγκλισης της
εκλογοαπολογιστικής Φ.Σ. πρέπει υποχρεωτικά να απέχει από
δεκαπέντε έως τριάντα (15-30) µέρες.
7. Στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση γίνεται εκλογή
Τριµελούς Κεντρικής Επιτροπής µε δύο αναπληρωµατικούς, που
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λειτουργεί στην έδρα του συλλόγου.
Εάν τα εκλογικά κέντρα είναι πάνω από ένα εκλέγονται
ισάριθµες τοπικές εφορευτικές επιτροπές.
Η κάθε εφορευτική επιτροπή έχει τη δικιά της σφραγίδα που
φέρει την επωνυµία του Συλλόγου και την ένδειξη εφορευτική
επιτροπή εκλογικού κέντρου (π.χ. Σύρου).
8. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δηµοσιεύεται για µία
µόνο φορά σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες της έδρας του
σωµατείου µε ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

.

ΑΡΘΡΟ 9
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

1. Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο οποτεδήποτε ή µετά από αίτηση του

1/20

των ταµειακά τακτοποιηµένων µελών.
2. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης των µελών, σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
είναι υποχρεωµένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση
µέσα σε είκοσι µέρες (20) από την υποβολή της αίτησης και όχι
λιγότερες από δέκα (10).
3. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση προτάσσει και συζητά πάντοτε
τα θέµατα για τα οποία συγκλήθηκε.
4. Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις ακολουθούν τις τακτικές σε
ζητήµατα απαρτίας και διαδικασίας.
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ΑΡΘΡΟ 10
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
1. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των οργάνων του σωµατείου
προκηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση µέσα στις προθεσµίες
που ορίζει το καταστατικό. Τα έξοδα των εκλογών βαρύνουν το
σωµατείο.
Την ευθύνη για τη διενέργεια των εκλογών έχει η εφορευτική
επιτροπή, η οποία εκλέγεται στη Γενική Συνέλευση µε το
σύστηµα της απλής αναλογικής.
2. Οι εκλογικοί κατάλογοι για κάθε εκλογικό κέντρο
περιλαµβάνουν εύλογο αριθµό µελών.

ΑΡΘΡΟ 11
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ—ΤΟΠΙΚΕΣ)

1. Τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής απαγορεύεται να είναι
και υποψήφιοι.
2. Κάθε Εφορευτική Επιτροπή, προεδρευόµενη από το δικαστικό
αντιπρόσωπο, παραλαµβάνει τη σφραγίδα της από τον Πρόεδρο
της Γενικής Συνέλευσης ή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
προβαίνει στη σφράγιση και τον έλεγχο της κάλπης, ελέγχει την
ύπαρξη δικαιώµατος ψήφου, το εκλογικό συνδικαλιστικό
βιβλιάριο ή το βιβλιάριο νοσηλείας και την ταυτότητα των
προσερχόµενων στην ψηφοφορία, συντάσσει κατάλογο
ψηφισάντων, όπου υπογράφουν οι ψηφίσαντες, µονογράφει τους
σφραγισµένους φακέλους πριν ριχθούν στην κάλπη, κηρύσσει το
τέλος της ψηφοφορίας, αποσφραγίζει την κάλπη, καταµετράει
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τους φακέλους σε σύγκριση µε τον αριθµό των ψηφισάντων,
αποσφραγίζει αυτούς, ελέγχει την εγκυρότητα των ψηφοδελτίων
και καταµετράει αυτά κατά συνδυασµό ή µεµονωµένο υποψήφιο,
όπως και τους σταυρούς προτίµησης κάθε υποψηφίου χωριστά
για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το ∆ευτεροβάθµιο όργανο, την
ελεγκτική επιτροπή και καταχωρεί τα αποτελέσµατα σε
πρακτικό.
Το πρακτικό κάθε τοπικής εφορευτικής επιτροπής µαζί µε τα
ψηφοδέλτια, την κατάσταση ψηφισάντων και τους φακέλους
τοποθετούνται σε ειδικό φάκελο, που σφραγίζεται µε ισπανικό
κερί και µονογράφεται από την Τ.Ε.Ε. και το δικαστικό
αντιπρόσωπο. Ο σφραγισµένος φάκελος µεταφέρεται ή
αποστέλλεται µε ευθύνη της Τ.Ε.Ε. το αργότερο εντός της
εποµένης στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Η παραλαβή των
σφραγισµένων φακέλων γίνεται από την Κ.Ε.Ε. παρουσία του
δικαστικού αντιπροσώπου.
Η Κ.Ε.Ε. εκτός από τα παραπάνω µετά την παραλαβή όλων των
φακέλων των Τ.Ε.Ε. προσδιορίζει τα εκλογικά µέτρα και
ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και αναπληρωµατικούς για το
∆ιοικητικό Συµβούλιο, τους αντιπροσώπους για το
δευτεροβάθµιο όργανο και την Ελεγκτική Επιτροπή.
3. Η Εφορευτική Επιτροπή έχει το δικαίωµα να παρατείνει την
ψηφοφορία κατά µία (1) ώρα, εφ’ όσον
αυτό κρίνεται σκόπιµο. Ι-Ι ψηφοφορία δεν µπορεί να περατωθεί,
εφ’ όσον αναµένουν µέλη για να ψηφίσουν.
4. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό σε τρία
αντίγραφα για τα αποτελέσµατα, αναφέροντας τους επιτυχόντες,
αναπληρωµατικούς, τους σταυρούς καθενός, τον αριθµό των
ψηφισάντων, τα εξαγχθέντα κατά περίπτωση εκλογικά µέτρα, τις
τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις και γενικά όλα τα στοιχεία των
αρχαιρεσιών. Το Πρακτικό υπογράφεται και σφραγίζεται από την
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, ένα δε αντίγραφο αυτού
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επισυνάπτεται στο βιβλίο πρακτικών.
5. Έξι (6) µέρες µετά τη Γενική Συνέλευση η Ε.Ε. παραλαµβάνει
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο τους
εκλογικούς καταλόγους και προβαίνει στον έλεγχο και τη
σφράγιση τους.
6. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή καθορίζει τον τύπο το
µέγεθος και το χρώµα του ψηφοδελτίου. Τα ψηφοδέλτια
τυπώνονται η πολυγραφούνται ή φωτοαντιγράφονται ή
δακτυλογραφούνται µε την ευθύνη και τη φροντίδα της
Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Τα έξοδα βαρύνουν το
σωµατείο. Εφ’ όσον γίνεται εκλογή µελών για όλα τα όργανα
του σωµατείου, για τα οποία γίνονται εκλογές.
7. Η Ε.Ε. υποχρεούται για την εφαρµογή κάθε διάταξης, του
παρόντος καταστατικού που αφορά την εκλογική διαδικασία.,
εφ’ όσον αυτή δεν αντιβαίνει στο νόµο. Η Κεντρική Εφορευτική
Επιτροπή µπορεί να εκδώσει ανακοίνωση µε οδηγίες προς τα
µέλη για να διευκολυνθεί η εκλογική διαδικασία.

ΑΡΘΡΟ 12
ΕΚΛΟΓΗ ∆.Σ. - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ - ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
αντιπροσώπων για το δευτεροβάθµιο και ελεγκτικής επιτροπής
διενεργούνται µε µυστική ψηφοφορία.
∆ικαίωµα ψήφου έχουν όλα τα ταµειακά τακτοποιηµένα µέλη.
2. Οι υποψηφιότητες για τις αρχαιρεσίες σταµατούν το αργότερο
έξι (6) ολόκληρα εικοσιτετράωρα πριν από την ηµέρα των
εκλογών.
3. Οι υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή δεν µπορεί να είναι
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υποψήφιοι ταυτόχρονα για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
4. Οι υποψήφιοι µπορούν να κατέρχονται µεµονωµένοι καθένας
µε δικό του ψηφοδέλτιο ή να συµµετέχουν σε συνδυασµούς.
5. Σους εκλογικούς καταλόγους εγγράφονται έγιναν µέλη µέχρι
και την έναρξη της εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης.
6. Ειδική πινακίδα, µε τους αριθµούς των διεκδικουµένων εδρών
χωριστά για κάθε όργανο, καθώς και τους ανώτερους
επιτρεπόµενους σταυρούς προτίµησης κατά περίπτωση,
παραµένει αναρτηµένη σε εµφανές σηµείο του χώρου διεξαγωγής
της ψηφοφορίας καθ’ όλη τη διάρκειά της ή αναγράφεται στο
ψηφοδέλτιο. Στην πρώτη περίπτωση οι εφορευτικές επιτροπές
υποχρεούνται να ανακοινώνουν στους προσερχόµενους τους
παραπάνω αριθµούς.
7. α) Κάθε συνδυασµός ή µεµονωµένος υποψήφιος λαβαίνει
µέρος στις εκλογές µε δικό τους ψηφοδέλτιο.
Στο ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασµού και κάτω από τον τίτλο «Για
το ∆.Σ.» αναγράφονται οι αντίστοιχοι υποψήφιοι µε αλφαβητική
σειρά των ονοµάτων. Ακολουθούν κάτω από τον τίτλο «για την
Ελεγκτική Επιτροπή» σι αντίστοιχοι υποψήφιοι µε αλφαβητική
σειρά των ονοµάτων τους. Οι αντιπρόσωποι για το συνέδριο της
ΠΟΕ-∆.Ο.Υ. σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο µε τους αντίστοιχους
υποψηφίους του συνδυασµού µε αλφαβητική σειρά των
ονοµάτων.
Οι εκλογές για την ανάδειξη ∆.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής,
αντιπροσώπων στην Οµοσπονδία εκλέγονται στην ίδια εκλογή.
8. Κάθε µέλος υποχρεούται να ψηφίσει τους υποψηφίους ενός
µόνο συνδυασµού ή ένα µόνο µεµονωµένο υποψήφιο.
Οι σταυροί προτίµησης δεν µπορεί να είναι περισσότεροι από το
σύνολο των εδρών ή των αντιπροσώπων.
Εφ’ όσον ένα ψηφοδέλτιο φέρει περισσότερους σταυρούς
προτίµησης καταµετρείται στο συνδυασµό και λαµβάνεται σαν
να µην έχει κανένα σταυρό. Για µεµονωµένους υποψηφίους δεν
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είναι απαραίτητοι οι σταυροί προτίµησης.
9. Η ανακήρυξη των επιτυχόντων και των αναπληρωµατικών για
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το ∆ευτεροβάθµιο και την Ελεγκτική
Επιτροπή, γίνεται από την Κεντρική Επιτροπή µε το σύστηµα της
απλής αναλογικής ως ακολούθως:
Οι έδρες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής
και ο αριθµός των αντιπροσώπων κατανέµονται µεταξύ των
συνδυασµών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα µε την Τους
δύναµη. Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται µε τον
αριθµό των εδρών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της Ελεγκτικής
Επιτροπής ή µε τον αριθµό των αντιπροσώπων που εκλέγονται
Το πηλίκων αυτής της
Ί διαίρεσης παραλειποµένου Του κλάσµατος αποτελεί. το
εκλογικό µέτρο. Κάθε συνδυασµός καταλαµβάνει
Τόσες έδρες στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή
και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσες φορές χωρεί το
εκλογικό µέτρο στον αριθµό των εγκύρων ψηφοδελτίων, που
έλαβε.
Οι έδρες που µένουν αδιάθετες και ο αριθµός των
αντιπροσώπων, που δεν καλύπτεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
των προηγουµένων παραγράφων κατανέµονται από µία στους
συνδυασµούς εκείνους, που έχουν καταλάβει τουλάχιστον µία
έδρα ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο, και οι οποίοι
συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων µεγαλύτερο από το 1/3
του εκλογικού µέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το
εκλογικό µέτρο.
Οι έδρες, που µένουν αδιάθετες ή ο αριθµός των αντιπροσώπων
που δεν καλύπτεται και µετά την εφαρµογή των διατάξεων της
προηγουµένης παραγράφου κατανέµονται µεταξύ των
συνδυασµών, που έχουν το µεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων
από µία έδρα ή από έναν αντιπρόσωπο.
Σε περίπτωση ισοδυναµίας γίνεται κλήρωση.
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10. Μεµονωµένος υποψήφιος, που έλαβε τον ίδιο ή µεγαλύτερο
αριθµό ψήφων από το εκλογικό µέτρο, καταλαµβάνει µία έδρα
στο όργανο, για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα.
11. Συνδυασµός, που περιλαµβάνει υποψηφίους λιγότερους από
τις έδρες που του ανήκουν καταλαµβάνει τόσες έδρες, ή εκλέγει
µόνο τόσους αντιπροσώπους, όσοι και οι υποψήφιοι του.

ΑΡΘΡΟ 13
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ –ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ –
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

1. Το ∆.Σ. αποτελείται από δέκα πέντε (15) µέλη, η θητεία του
είναι τριετής αρχοµένη από την ηµέρα εκλογής του και είναι
υπεύθυνο για την υλοποίηση των αποφάσεων των Γ.Σ.
2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται για συγκρότηση σε σώµα
το αργότερο µέσα σε δέκα µέρες (10) από την ηµέρα των
αρχαιρεσιών. Το πρώτο ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται από
τον πρώτο πλειοψηφίσαντα σύµβουλο του πλειονοψηφίσαντος
συνδυασµού, ο οποίος προεδρεύει µέχρι της εκλογής του
Προέδρου σε περίπτωση
3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά µία φορά το
µήνα και έκτακτα όταν το ζητήσει ο Πρόεδρος, ή µε έγγραφη
αίτηση έξι τουλάχιστον σύµβουλοι. Όταν το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο συγκαλείται µετά από αίτηση, ο Πρόεδρος
υποχρεούται να συγκαλέσει ∆.Σ. µέσα σε έξι (6) µέρες. Σε
αντίθετη περίπτωση, τα µέλη , που υπογράφουν την αίτηση
κοινοποιούν αυτή σ’ όλα τα µέλη του Συµβουλίου, ορίζοντας
ταυτόχρονα τη µέρα και την ώρα της σύγκλησης του ∆.Σ. οπότε
και συνεδριάζει νόµιµα εφ’ όσον υπάρχει απαρτία.
Σε περίπτωση απουσίας Προέδρου και Αντιπροέδρου στη
συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ένα µέλος, που εκλέγεται µε
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απόφαση των µελών.
4. Μέλος του ∆.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρείς συν
έχεις τακτικές συνεδριάσει ς αντικαθίσταται, µετά από απόφαση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από τον επόµενο αναπληρωµατικό
του συνδυασµού του.
5. Σε περίπτωση παραίτησης µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
τη θέση του καταλαµβάνει ο πρώτος αναπληρωµατικός του
συνδυασµού του. Εφ’ όσον δεν υπάρχει αναπληρωµατικός για τη
Θέση του παραιτηθέντος µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου η
έδρα µένει κενή. Αν οι κενές θέσεις υπερβούν το 50% του
συνόλου των εδρών γίνονται αρχαιρεσίες.
6. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντα
τουλάχιστον 1/2 συν 1 των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
και οι αποφάσεις παίρνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων.
7. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγει µε µυστική ψηφοφορία τον
Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραµµατέα, τον Οργανωτικό
Γραµµατέα και τον Ταµία.
8. 0 Πρόεδρος συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ∆.Σ.,
θέτει τα προβλήµατα σε ψηφοφορία, κηρύσσει την έναρξη και
λήξη των συνεδριάσεων, εκπροσωπεί, µαζί µε το Γ. Γραµµατέα
το σωµατείο στα δικαστήρια και σ’ όλες τις κρατικές αρχές, σ’
όλες τις σχέσεις και σε θέµατα σχετικά µε τη διαχείριση της
περιουσίας του, υπογράφει κάθε εξερχόµενο έγγραφο, ή
ανακοίνωση, ελέγχει και υπογράφει πρώτος τα πρακτικά,
καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη µε τον Γ. Γραµµατέα,
υπογράφει µε τον ταµία τα εντάλµατα πληρωµών, µεριµνά για
την υλοποίηση των αποφάσεων του ∆.Σ. για τη σωστή
λειτουργία του σωµατείου και των επιτροπών δουλειάς.
Με έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συνεργάζεται µε άλλους
συν/κούς φορείς, προγραµµατίζει επισκέψεις – συνεντεύξεις διαλέξεις και γενικά διάφορες εκδηλώσεις του σωµατείου, που
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συντελούν στην προώθηση των αιτηµάτων και το ανέβασµα του
επιπέδου, και γενικότερα έχει όλες τις υποχρεώσεις και τα
δικαιώµατα, που απορρέουν από τον τίτλο του.
Εισηγείται τα θέµατα στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, συντάσσει τις
ανακοινώσεις και κάθε κείµενο, που εξέρχεται στα πλαίσια των
αποφάσεων του ∆.Σ.
Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει τον αναπληρώνει σε όλα τα
καθήκοντα ο Αντιπρόεδρος.
9. 0 Αντιπρόεδρος συνεργάζεται µε τον Πρόεδρο του ∆.Σ. για
την εκτέλεση των αποφάσεων και τον αναπληρώνει σ’ όλα τα
καθήκοντα σε περίπτωση απουσίας.
10. 0 Γ. Γραµµατέας είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη της
σφραγίδας, των αρχείων και των βιβλίων του σωµατείου, που
προβλέπονται από το νόµο.
Είναι υπεύθυνος για την ορθή σύνταξη των πρακτικών και
για την υπογραφή τους από όλα τα µέρη. Προσυπογράφει µαζί
µε τον Πρόεδρο τα εξερχόµενα έγγραφα, φροντίζει για τη
δακτυλογράφηση των κειµένων, συντάσσει τους εκλογικούς
καταλόγους, βοηθούµενος από τον Ταµία και τον Οργανωτικό
Γραµµατέα Επίσης εποπτεύει την τήρηση του Μητρώου των
µελών, για
την τακτική ενηµέρωσή τους.
11. 0 Οργανωτικός Γραµµατέας είναι υπεύθυνος για τη
διεξαγωγή της αλληλογραφίας, τη διεκπεραίωση όλων των
εντύπων του Σωµατείου, την καταγραφή των πρακτικών των
συνεδριάσεων και την τήρηση αρχείου δηµοσιευµάτων. που
αφορούν το σωµατείο. Προετοιµάζει τις παραστάσεις, διαλέξεις,
συνεντεύξεις, επισκέψεις και γενικά τις εκδηλώσεις του
σωµατείου και βοηθά το Γ.Γ. στο έργο του.
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ΑΡΘΡΟ 14
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

1. 0 Ταµίας είναι υπεύθυνος για τη χρηµατική περιουσία του
Σωµατείου και την υπόλοιπη κινητή περιουσία του.
Εισπράττει απ’ ευθείας ο ίδιος όσα οφείλονται στο σωµατείο ή
διατίθενται για το σωµατείο αυτό οποιαδήποτε πηγή.
Είναι υπόλογος και έχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε
απώλεια χρηµάτων ή πληρωµή χωρίς εντάλµατα. Καταθέτει στην
τράπεζα όλες τις εισπράξεις του σωµατείου, µπορεί δε να
κρατήσει στα χέρια του για τις τρέχουσες δαπάνες του
Σωµατείου µέχρι δρχ. 50.000.
Κάνει τις αναλήψεις των χρηµάτων από την Τράπεζα µε επιταγή
προσυπογραφοµένη από τον Πρόεδρο.
Ενεργεί τις πληρωµές για τις τρέχουσες ανάγκες µε εντάλµατα
προσυπογραφόµενα απ’ τον Πρόεδρο που παίρνει την έγκριση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Υποβάλλει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο σύντοµη κατά τετράµηνο ή
οποτεδήποτε να ζητηθεί απ’ αυτό έκθεση για την οικονοµική
κατάσταση του Σωµατείου.
Συντάσσει τον ισολογισµό της διαχείρισης που πέρασε και το
γενικό προϋπολογισµό του εποµένου χρόνου και τα υποβάλλει
για επικύρωση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και µετά για έγκριση
στη Γενική Συνέλευση που αποφασίζει τελικά.
2. 0 Ταµίας είναι υπεύθυνος για τη σωστή τήρηση και
ενηµέρωση του βιβλίου εισπράξεων και πληρωµών. Σε περίπτωση
κωλύµατος του Ταµία τον αναπληρώνει ένα µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου οριζόµενο απ’ αυτό.
3. 0 Ταµίας ελέγχεται απ’ το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την καλή
διαχείριση της περιουσίας του σωµατείου.
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ΑΡΘΡΟ 15
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ι. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία τακτικά µέλη και
ένα αναπληρωµατικό, που εκλέγονται ταυτόχρονα και για τον
ίδιο χρόνο µε τ’ άλλα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τους
αντιπροσώπους κλπ.
2. Η Ελεγκτική Επιτροπή κατά την πρώτη µετά την εκλογή της
συνεδρίαση, που τη συγκαλεί το µέλος που πλειοψήφησε µέσα
σε δέκα (10) µέρες και σε αδράνεια ή άρνησή του, οποιοδήποτε
µέλος της, εκλέγει τον πρόεδρό της.
Τα µέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δικαιούνται οποτεδήποτε να
ελέγχουν τα βιβλία, τα δικαιολογητικά, βιβλιάρια καταθέσεων
και µετρητά ταµείου.
3. Η Ελεγκτική Επιτροπή υποχρεούται να εµφανίζει κατά τη
διάρκεια της απολογιστικής συνέλευσης συνοπτική έκθεση
ελέγχου της διαχείρισης του σωµατείου.
4. Η Ελεγκτική Επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών και εκθέσεων,
όπου καταχωρεί τα πρακτικά των ελέγχων που διενεργεί.

ΑΡΘΡΟ 16
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΦΟΡΙΑΣ

Σε κάθε µονάδα εκλέγεται µε µυστική ψηφοφορία ένας
αντιπρόσωπος αυτής, µέλος Σώµατείου.
2. Οι εκλογικές διαδικασίες, τα καθήκοντα, σι αρµοδιότητες και
κάθε σχετικό µε τη λειτουργία των αντιπροσώπων καθορίζονται
µε εσωτερικό κανονισµό, που καταρτίζεται από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο.
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ΑΡΘΡΟ 17
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ∆ΙΑΛΥΣΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1. Τροποποίηση του καταστατικού µπορεί να κάνει µόνον η
Γενική Συνέλευση των µελών και όπως ο νόµος ορίζει.
2. Το σωµατείο διαλύεται αν τα µέλη του µειωθούν σε αριθµό
µικρότερο των είκοσι (20).
3. Το Σωµατείο διαλύεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
και όπως νόµος ορίζει.
4. Για τη διάλυση του Σωµατείου και τροποποίηση καταστατικού
χρειάζεται η παρουσία στη Γενική Συνέλευση του 1/2
τουλάχιστον των ταµειακά τακτοποιηµένων µελών και
πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

5. Σε περίπτωση διαλύσεως του σωµατείου γίνεται εκκαθάριση
σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Α.Κ. Τα περιουσιακά
στοιχεία του
σωµατείου περιέρχονται στην ΠΟΕ-∆ΟΥ.
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ΑΡΘΡΟ 18

1.Για την απόκτηση ακίνητης ή κινητής περιουσίας απαιτείται
απόφαση Γενικής Συνελεύσεως.
Για την απόκτηση κινητής περιουσίας αξίας κάτω των
τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) απαιτείται απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
2. Απαγορεύεται η ανάµειξη της κινητής και ακίνητης περιουσίας
σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.

ΑΡΘΡΟ 19
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Το Σωµατείο µπορεί να προσχωρεί σε ένωση µε άλλο
δηµοσιοϋπαλληλικό σωµατείο ή και σε ενώσεις σωµατείων ιδίου
Υπουργείου µε πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όπως ορίζει ο νόµος
1264/1982.
Το Σωµατείο είναι µέλος της ΠΟΕ-∆ΟΥ.
2. Ο αριθµός των εκπροσώπων, που εκλέγονται για την ΠΟΕ-∆ΟΥ
καθορίζεται από το εκλογικό µέτρο που αναφέρεται στο
καταστατικό της.
3. Το Σωµατείο υποχρεούται να καταβάλλει στην ΠΟΕ-∆ΟΥ τις
ταµειακές οικονοµικές συνδροµές. Το ποσό της συνδροµής και η
διαδικασία καταβολής ορίζεται από το καταστατικό της ΠΟΕ—
∆ΟΥ.
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ΑΡΘΡΟ 20

Ο Σύλλογος γιορτάζει την Πρωτοµαγιά σαν παγκόσµια
ηµέρα ταξικών αγώνων των εργαζοµένων για την προβολή των
αιτηµάτων του.

ΑΡΘΡΟ 21

1. Το παρόν καταστατικό αποτελούµενο από είκοσι δύο (22)
άρθρα αναγνώσθηκε, συζητήθηκε και τροποποιήθηκε στη Γενική
Συνέλευση της 18.11.1998.
2. Η ισχύς του παρόντος καταστατικού αρχίζει από της εποµένης
ηµέρας της νοµότυπης δηµοσίευσης στα βιβλία του
Πρωτοδικείου.
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ΑΡΘΡΟ 22

1. Οι Τροποποιήσεις των διατάξεων των άρθρων του παρόντος
καταστατικού συζητήθηκαν και ψηφίσθηκαν κατ’ άρθρο και
σύνολο, στην έκτακτη Γενική Καταστατική Συνέλευση στις
14/1/2005 µε νόµιµη απαρτία και πλειοψηφία άνω των 3/4 τω
παρόντων µελών, ως ορίζει ο νόµος και το άρθρο 17 του
παλαιού καταστατικού µε πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του Συλλόγου καί υπογράφεται από τον πρόεδρο, το Γενικό
Γραµµατέα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τον Πρόεδρο και το
Γραµµατέα της Γενικής Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ι.ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ν. ΚΟΥΚΗΣ

Φ. ΣΤΑΥΡΑΚΗ
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