
Κ Α Σ Α  Σ Α Σ Ι Κ Ο 
 
 

ΤΝΣΔΥΝΙΑ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 
ΑΡΥΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΤΠΡΟΤ 

 
 

(ΔΠ-ΑΣΗΚ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Έθδνζε 3.0 
 

18 Απριλίου 2011



 

  2/27 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1: ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΔΜΒΛΗΜΑ - ΦΡΑΓΙΓΑ ................................................................... 3 

ΑΡΘΡΟ 2: ΟΡΙΜΟΙ .......................................................................................................... 3 

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΓΡΑ – ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΑ ΓΡΑΦΔΙΑ ........................................................................ 4 

ΑΡΘΡΟ 4: ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΔΑ ............................................................................................ 4 

ΑΡΘΡΟ 5: ΜΔΛΗ, ΚΡΙΣΗΡΙΑ - ΔΓΓΡΑΦΗ - ΠΑΡΑΙΣΗΗ ......................................................... 5 

ΑΡΘΡΟ 6: ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ, ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΚΑΙ ΧΦΔΛΗΜΑΣΑ ΜΔΛΧΝ ....................................... 6 

ΑΡΘΡΟ 7: ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΝΓΡΟΜΗ ΜΔΛΧΝ ............................................................................ 7 

ΑΡΘΡΟ 8: ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ .......................................................................................... 8 

ΑΡΘΡΟ 9: ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ............................................................................. 14 

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ................................................................................. 18 

ΑΡΘΡΟ 11: ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ............................................................................... 18 

ΑΡΘΡΟ 12: ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΒΟΗΘΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ................................................................. 19 

ΑΡΘΡΟ 13: ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ......................................................... 19 

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΒΟΗΘΟΤ ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ........................................... 20 

ΑΡΘΡΟ 15: ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΣΑΜΙΑ ........................................................................................ 20 

ΑΡΘΡΟ 16: ΔΡΓΑΣΙΚΔ ΓΙΑΦΟΡΔ - ΑΠΔΡΓΙΑ ..................................................................... 21 

ΑΡΘΡΟ 17: ΠΟΙΝΔ ΜΔΛΧΝ & ΑΞΙΧΜΑΣΟΤΥΧΝ ................................................................. 22 

ΑΡΘΡΟ 18: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ..................................................................................... 23 

ΑΡΘΡΟ 19: ΓΙΑΘΔΗ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΔ ................................................................ 23 

ΑΡΘΡΟ 20: ΔΠΔΝΓΤΗ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ................................................................................... 24 

ΑΡΘΡΟ 21: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ................................................................................. 25 

ΑΡΘΡΟ 22: ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ ΒΙΒΛΙΧΝ ΚΑΙ ΑΡΥΔΙΧΝ ............................................................... 25 

ΑΡΘΡΟ 23: ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ................................................................................... 25 

ΑΡΘΡΟ 24: ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ .............................................................................. 26 

ΑΡΘΡΟ 25: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ....................................................................... 26 

ΑΡΘΡΟ 26: ΓΙΑΘΔΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ................................................................................ 26 

ΑΡΘΡΟ 27: ΓΙΑΛΤΗ ΤΝΣΔΥΝΙΑ .................................................................................... 26 

ΑΡΘΡΟ 28: ΔΓΓΡΑΦΗ – ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΑΗ ...................................................................... 27 

 



 

  3/27 

ΑΡΘΡΟ 1: ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΜΒΛΗΜΑ - ΦΡΑΓΙΓΑ 

1.1. Η επσλπκία ηεο ζπληερλίαο είλαη «πληερλία Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ  Αξρήο 
Σειεπηθνηλσληψλ Κχπξνπ» πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθέξεηαη σο «πληερλία». 

 
1.2. Η πληερλία έρεη έκβιεκα θαη ζθξαγίδα κε ην πην θάησ ινγφηππν: 
 
 
 
 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2: ΟΡΙΜΟΙ 

ε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ αλαθέξνληαη νη πην θάησ ιέμεηο ή 
θξάζεηο, ζα ηνπο δίδεηαη ε εξκελεία πνπ αλαθέξεηαη πην θάησ: 

 
2.1. «Καηαζηαηηθφ» ζεκαίλεη ην παξφλ θαηαζηαηηθφ ηεο πληερλίαο. 
 
2.2. «Μέινο» ζεκαίλεη εγγεγξακκέλν κέινο ηεο πληερλίαο. 
 
2.3. «Μεηξψν Μειψλ» ζεκαίλεη ηνλ θαηάινγν ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηε πληερλία Μειψλ. 
 
2.4. «Καηαζηαηηθά Σαθηνπνηεκέλα Μέιε» ζεκαίλεη Μέιε πνπ έρνπλ ηαθηνπνηεκέλεο φιεο ηηο 

νηθνλνκηθέο θαη άιιεο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ηε πληερλία, φπσο απηέο πεγάδνπλ απφ 
ην Καηαζηαηηθφ. 

 
2.5. «Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία» ή «ΔΓ» ή «Γξακκαηεία» ζεκαίλεη ηελ εθηειεζηηθή 

γξακκαηεία ηεο πληερλίαο πνπ ζπλίζηαηαη φπσο πξνλνείηαη ζην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ 
Καηαζηαηηθνχ. 

 
2.6. «Γεληθή πλέιεπζε» ή «Γ» ζεκαίλεη ηελ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ Μειψλ ηεο πληερλίαο. 
 
2.7. «Όξγαλα ηεο πληερλίαο» ζεκαίλεη ηελ Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία θαη ηε Γεληθή 

πλέιεπζε. 
 
2.8. «Αμησκαηνχρνη» ζεκαίλεη ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο. 
 
2.9. «Δπηηειείο Αμησκαηνχρνη» ζεκαίλεη ηνπο Αμησκαηνχρνπο πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα, δειαδή ηνλ Πξφεδξν, ην Γξακκαηέα, ην Βνεζφ Γξακκαηέα, ηνλ 
Οξγαλσηηθφ Γξακκαηέα, ην Βνεζφ Οξγαλσηηθφ Γξακκαηέα θαη ηνλ Σακία. 

 
2.10. «Αξρή» ή «Οξγαληζκφο» ή «ΑΣΗΚ» ή «Cyta» ζεκαίλεη ηελ Αξρή Σειεπηθνηλσληψλ 

Κχπξνπ. 
 
2.11. «ΔΣΔΚ» ζεκαίλεη ην Δπηζηεκνληθφ Σερληθφ Δπηκειεηήξην Κχπξνπ. 
 
2.12. «Μεραληθή» ζεκαίλεη θιάδν ηεο κεραληθήο επηζηήκεο ζχκθσλα κε ηελ εξκελεία πνπ 

δίλεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ηνλ πεξί Δπηζηεκνληθνχ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Κχπξνπ 
λφκν ηνπ 1990, Ν.244/90. 
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2.13.  «Ιζηνζειίδα» ή «Ιζηνρψξνο» ηεο πληερλίαο ζεκαίλεη ηελ ηνπνζεζία ηεο πληερλίαο 
ζην δηαδίθηπν, www.setepatik.org 

 
2.14. «Ηιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν» ηεο πληερλίαο ζεκαίλεη ηε δηεχζπλζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ηεο πληερλίαο, setep@cytanet.com.cy. 
 
2.15. «Διεγθηήο» ζεκαίλεη εγθεθξηκέλν ινγηζηή, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 22 ησλ Πεξί 

πληερληψλ Καλνληζκψλ, πνπ ζα ειέγρεη ηνπο νηθνλνκηθνχο ινγαξηαζκνχο ηεο 
πληερλίαο. 

 
2.16. «Νφκνο» ζεκαίλεη ησλ Πεξί πληερληψλ Νφκν. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3: ΔΓΡΑ – ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΑ ΓΡΑΦΔΙΑ 

3.1. Η έδξα ηεο ζπληερλίαο είλαη: Οδφο Παχινπ Ληαζίδε 14Α, Αξράγγεινο, Λεπθσζία, Σ.Κ. 
2331, θ/δη Κπξηάθνπ Παληειίδε, φπνπ ζα απεπζχλνληαη νη επηζηνιέο θαη εηδνπνηήζεηο 
πξνο ηελ πληερλία. Δλαιιαθηηθά νη επηζηνιέο θαη εηδνπνηήζεηο πξνο ηελ πληερλία 
κπνξνχλ λα απνζηέιινληαη ειεθηξνληθά ζην Ηιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν ηεο πληερλίαο. 

 
3.2. Oη αλαθνηλψζεηο ηεο πληερλίαο αλαξηνχληαη ζηελ Ιζηνζειίδα ηεο πληερλίαο. 
 
3.3. Γηα ζθνπνχο πην απνδνηηθήο δηαρείξηζεο ησλ ππνζέζεψλ ηεο, ε πληερλία κπνξεί, κεηά 

απφ εηζήγεζε ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο θαη έγθξηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, λα 
αλαζέηεη θαζήθνληα πεξηθεξεηαθνχ αληηπξνζψπνπ γηα ζπγθεθξηκέλε επαξρία (εθηφο ηεο 
Λεπθσζίαο), ζε Μέινο ηεο ηνπ νπνίνπ ε βάζε εξγαζίαο ζηελ ΑΣΗΚ βξίζθεηαη ζηελ 
επαξρία απηή.  

 
3.4. Σα θεληξηθά επαξρηαθά γξαθεία ηεο ΑΣΗΚ ζηελ θάζε επαξρία απνηεινχλ ηαπηφρξνλα 

θαη ηα πεξηθεξεηαθά γξαθεία ηεο πληερλίαο ζηε ζπγθεθξηκέλε επαξρία. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4: ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΔΑ 

4.1. Οη ζθνπνί ηεο πληερλίαο είλαη: 
 
4.1.1. Να εθθξάδεη ππεχζπλα θαη ηεθκεξησκέλα άπνςε γηα ηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ 

απαζρνινχλ ηνλ Οξγαληζκφ, γηα ηα νπνία θξίλεη φηη επεξεάδνληαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ 
Οξγαληζκνχ ή ησλ Μειψλ ηεο.  

 
4.1.2. Να δηαρεηξίδεηαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο πληερλίαο θαη ηεο Αξρήο, ηηο ζρέζεηο κεηαμχ 

ησλ Μειψλ ηεο, ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ Μειψλ ηεο θαη άιισλ λνκηθψλ θαη θπζηθψλ 
πξνζψπσλ θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ Μειψλ ηεο θαη άιισλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ΑΣΗΚ, 
κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ επηδηψμεσλ ησλ Μειψλ 
ηεο θαη ηνπ Οξγαληζκνχ ζην ζχλνιφ ηνπ. 

 
4.1.3. Να εμαζθαιίδεη φηη κφλν πξνζνληνχρν Δπηζηεκνληθφ Πξνζσπηθφ ζα δηνξίδεηαη απφ ηελ 

ΑΣΗΚ ζε ππεχζπλεο ζέζεηο, ηα θαζήθνληα ησλ νπνίσλ απαηηνχλ ζπγθεθξηκέλα 
αθαδεκατθά πξνζφληα. 

http://www.setepatik.org/
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4.1.4. Να πξνζηαηεχεη ηα ζπκθέξνληα ησλ Μειψλ ηεο θαη λα εμαζθαιίδεη γηα ηα Μέιε ηεο 

ηνπο θαιχηεξνπο, θαηά ην δπλαηφ, φξνπο θαη ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ακνηβέο γηα ηηο 
ππεξεζίεο ηνπο. 

 
4.1.5. Να πξνάγεη ηελ επηζηεκνληθή επάξθεηα θαη ηε δηα βίνπ κάζεζε ησλ Μειψλ ηεο. 
 
4.1.6. Να αλπςψλεη θαη λα δηαηεξεί ην γεληθφ επίπεδν ησλ Μειψλ ηεο. 
 
4.1.7. Να πξνάγεη ηελ επεκεξία ησλ κειψλ θαη εμαξησκέλσλ ηνπο. 
 
4.1.8. Να πξνάγεη θνηλσληθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ Μειψλ ηεο. 
 
 
4.2. Γηα ηελ επίηεπμε  ησλ πην πάλσ ζθνπψλ ε πληερλία κπνξεί: 
 
4.2.1. Να ζπλεξγάδεηαη κε νπνηαδήπνηε άιιε εγγεγξακκέλε ζπληερλία, ζχλδεζκν, 

νκνζπνλδία, ή νπνηνδήπνηε άιιν λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν. 
 
4.2.2. Να πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε λφκηκε ελέξγεηα ή λα πηνζεηεί νπνηεζδήπνηε λφκηκεο 

κεζφδνπο πνπ απνθαζίδνληαη κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ. 
 
4.2.3. Να ζπιιέγεη, δηαθπιάζζεη θαη δηαρεηξίδεηαη ρξεκαηηθά πνζά (ηακεία) γηα ηελ 

δηεθπεξαίσζε ησλ ζθνπψλ ηεο πληερλίαο. 
 
4.2.4. Να ζπζηήλεη επηηξνπέο κειεηψλ ή/θαη νκάδεο εξγαζίαο. 
 
4.2.5. Να δηνξγαλψλεη ζεκηλάξηα, εκεξίδεο δηαιέμεηο θιπ. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5: ΜΔΛΗ, ΚΡΙΣΗΡΙΑ - ΔΓΓΡΑΦΗ - ΠΑΡΑΙΣΗΗ 

5.1. Μέινο ηεο πληερλίαο κπνξεί λα εγγξαθεί νπνηνζδήπνηε ππάιιεινο ηεο ΑΣΗΚ, πνπ έρεη 
πξνζιεθζεί ζε ζέζε πξψηνπ δηνξηζκνχ Αλψηεξνπ Πξνζσπηθνχ. Μεηαβαηηθά κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ 
σο Μέιε Τπάιιεινη ηεο ΑΣΗΚ πνπ θαηά ην ρξφλν ίδξπζεο ηεο πληερλίαο αλήθαλ ζην Αλψηαην 
Πξνζσπηθφ ηεο ΑΣΗΚ. 

 
 

 
5.2. Οπνηνδήπνηε Μέινο ζπληαμηνδνηεζεί, κπνξεί, αλ ην επηζπκεί, λα παξακέλεη Μέινο ηεο 

πληερλίαο. Δπίζεο Μέινο ηεο πληερλίαο κπνξεί λα εγγξαθεί νπνηνζδήπνηε 
ζπληαμηνχρνο ηεο ΑΣΗΚ πνπ πιεξνί ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 5.1. Οη ζπληαμηνχρνη Μέιε 
ηεο πληερλίαο απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο κεληαίαο ζπλδξνκήο θαη 
δελ έρνπλ ην δηθαίσκα εθινγήο ζηελ Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηεο πληερλίαο. 

 
5.3. Σα Μέιε ηεο πληερλίαο νθείινπλ λα είλαη εγγεγξακκέλα (φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ) 

ζηα κεηξψα ησλ αληίζηνηρσλ Δπαγγεικαηηθψλ Φνξέσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε 
λνκνζεζία ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην ΔΣΔΚ ζηελ 
Πεξίπησζε Μειψλ πνπ αλήθνπλ ζε θιάδνπο ηεο Μεραληθήο. 

η  
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5.4 Οη αηηήζεηο γηα εγγξαθή Μειψλ ππνβάιινληαη πξνο ηνλ Γξακκαηέα, ζην θαζνξηζκέλν 
έληππν εγγξαθήο, ην νπνίν πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηα πην θάησ ζηνηρεία: πιήξεο φλνκα, 
αξηζκφ ππαιιήινπ, αξηζκφ κεηξψνπ ηνπ αληίζηνηρνπ Δπαγγεικαηηθνχ Φνξέα ζηνλ 
νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνη  (φπνπ εθαξκφδεηαη), ηε ζέζε πξψηνπ δηνξηζκνχ σο 
Αλψηεξν Πξνζσπηθφ (φπνπ εθαξκφδεηαη) θαη ηελ ζέζε πνπ θαηέρεη ν αηηεηήο ζηελ 
ΑΣΗΚ. Ο Γξακκαηέαο παξνπζηάδεη ηελ αίηεζε ζηελ Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία κε ηηο 
παξαηεξήζεηο ηνπ γηα έγθξηζε ή απφξξηςε ηεο εγγξαθήο ηνπ αηηεηή. Απφθαζε γηα 
απφξξηςε εγγξαθήο, κπνξεί λα εθεζηβιεζεί απφ ηνλ αηηεηή ζηελ ακέζσο επφκελε 
Γεληθή πλέιεπζε. ρεηηθφ αίηεκα γηα ζπκπεξίιεςε ηνπ ζέκαηνο ζηελ Ηκεξήζηα 
Γηάηαμε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν, κεηά 
ηελ πξνθήξπμε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηνπιάρηζηνλ 2 κέξεο πξηλ ηελ θαζνξηζκέλε 
εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο 

 
5.5. Άηνκν πνπ έρεη δηαηειέζεη ζην παξειζφλ Μέινο ηεο πληερλίαο θαη έρεη παξαηηεζεί 

δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη εθ λένπ αίηεζε εγγξαθήο πξνο ηνλ Γξακκαηέα. ε πεξίπησζε 
πνπ ε αίηεζε ηνπ γίλεη απνδεθηή απφ ηελ ΔΓ, ην Μέινο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη 
αλαδξνκηθά ηηο ζπλδξνκέο γηα ηνπο έμη (6) πξνεγνπκέλνπο κήλεο, ή ηφζεο ζπλδξνκέο 
φζνη ήηαλ θαη νη κήλεο πνπ ην Μέινο ήηαλ εθηφο ησλ ηάμεσλ ηεο πληερλίαο, αλ νη 
κήλεο απηνί είλαη ιηγφηεξνη ησλ έμη (6). 

 
5.6. Άηνκν πνπ έρεη δηαηειέζεη ζην παξειζφλ Μέινο ηεο πληερλίαο θαη έρεη δηαγξαθεί κε 

βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ «Πνηλέο Μειψλ θαη Αμησκαηνχρσλ», δηθαηνχηαη λα 
ππνβάιεη εθ λένπ αίηεζε εγγξαθήο ηνπ. ε ηέηνηα πεξίπησζε ε αίηεζε ηνπ Μέινπο 
παξαπέκπεηαη γηα ιήςε απφθαζεο ζηελ ακέζσο επφκελε Γεληθή πλέιεπζε ηεο 
πληερλίαο (Σαθηηθή ή Έθηαθηε) καδί κε ζρεηηθή εηζήγεζε/πξφηαζε ηεο Δθηειεζηηθήο 
Γξακκαηείαο γηα απφξξηςε ή απνδνρή ηεο θαη γηα ηπρφλ επηβνιή πξνο ην κέινο 
νπνηνλδήπνηε εηδηθψλ φξσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε ηνπ γίλεη απνδεθηή απφ ηελ 
Γ, ην Μέινο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη αλαδξνκηθά ηηο ζπλδξνκέο γηα ηνπο έμη (6) 
πξνεγνπκέλνπο κήλεο, ή ηφζεο ζπλδξνκέο φζνη ήηαλ θαη νη κήλεο πνπ ην Μέινο ήηαλ 
εθηφο ησλ ηάμεσλ ηεο πληερλίαο, αλ νη κήλεο απηνί είλαη ιηγφηεξνη ησλ έμη (6). 

 
5.7. Οπνηνδήπνηε Μέινο κπνξεί λα ππνβάιεη ζηνλ Γξακκαηέα ηελ παξαίηεζε ηνπ απφ ηελ 

πληερλία, κε γξαπηή εηδνπνίεζε. Η παξαίηεζε ζα έρεη ηζρχ απφ ηελ πξψηε κέξα ηνπ 
κήλα πνπ αθνινπζεί ηελ γξαπηή εηδνπνίεζε. Κάζε παξαηηνχκελν Μέινο ράλεη φια ηα 
δηθαηψκαηα ηνπ σο πξνο ηα σθειήκαηα, ηα ηακεία θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο 
πληερλίαο. 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6: ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ, ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΚΑΙ ΩΦΔΛΗΜΑΣΑ ΜΔΛΩΝ 

6.1. Κάζε Μέινο ηεο πληερλίαο έρεη ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα: 
 
6.1.1. Να ζπκκεηέρεη ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ηεο πληερλίαο. 
 
6.1.2. Νννπκέλνπ φηη είλαη Καηαζηαηηθά Σαθηνπνηεκέλν Μέινο λα ςεθίδεη γηα νπνηνδήπνηε 

ζέκα εγείξεηαη, λα εθιέγεη θαη λα εθιέγεηαη (απφ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεζζαη 
εμαηξνχληαη ηα Μέιε πνπ είλαη ζπληαμηνχρνη). 

 
6.1.3. Να αζθεί θξηηηθή ζηελ Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηεο πληερλίαο. 
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6.1.4. Να ιακβάλεη γλψζε ηεο εηήζηαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο, φπσο ππνβάιιεηαη ζηνλ Έθνξν 
πληερληψλ. 

 
6.1.5. Να ππνβάιιεη ζέκαηα γηα κειέηε ζηα Όξγαλα ηεο πληερλίαο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ 

ην Καηαζηαηηθφ. 
 
6.1.6. Να απνιακβάλεη ηα σθειήκαηα θαη επεξγεηήκαηα πνπ παξέρεη ε πληερλία. 
 
6.1.7. Να ζπκκεηέρεη ζε ζεκηλάξηα εκεξίδεο, δηαιέμεηο θαη άιιεο εθδειψζεηο πνπ δηνξγαλψλεη 

ε πληερλία. 
 
 
6.2. Κάζε Μέινο ηεο πληερλίαο έρεη ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο: 
 
6.2.1. Να ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο πληερλίαο θαη ηηο απνθάζεηο 

ησλ Οξγάλσλ ηεο. 
 
6.2.2. Να θαηαβάιιεη ηαθηηθά ηε κεληαία ζπλδξνκή ηνπ πξνο ηε πληερλία. 
 
 
6.3. Η πληερλία κπνξεί, κε ζρεηηθή απφθαζε ηεο ΔΓ, λα παξέρεη ζηα  Μέιε ηεο ηα πην 

θάησ σθειήκαηα: 
 
6.3.1. Ννκηθέο ζπκβνπιέο ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία ηνπο ή ζε ζρέζε κε λνκηθή ή πεηζαξρηθή 

δηαθνξά ηνπο κε ηελ ΑΣΗΚ. 
 
6.3.2. Απνδεκίσζε γηα απψιεηα εκεξνκηζζίσλ απφ νπνηαδήπνηε εξγαηηθή δηαθνξά ή απεξγία ή 

αληαπεξγία. 
 
6.3.3. Οηθνλνκηθή αλαθνχθηζε ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αλεξγίαο. 
 
6.3.4. Δπηδφκαηα ζηνπο εμαξηψκελνπο απνζαλφληνο Μέινπο. 
 
6.3.5. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ Μέινπο, ε πληερλία κπνξεί λα θαηαβάιεη ηα έμνδα ηεο θεδείαο. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7: ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΝΓΡΟΜΗ ΜΔΛΩΝ 

7.1. Κάζε Μέινο ηεο πληερλίαο έρεη ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο κεληαίαο ζπλδξνκήο πξνο 
ηε πληερλία. Απφ ηελ ππνρξέσζε απηή εμαηξνχληαη ηα Μέιε πνπ είλαη ζπληαμηνχρνη. Η 
κεληαία ζπλδξνκή θαηαβάιιεηαη απφ ηα Μέιε ζην ηέινο θάζε κήλα. Σν πνζφ ηεο 
κεληαίαο ζπλδξνκήο είλαη €10.00. Σν πνζφ ηεο κεληαίαο πλδξνκήο κπνξεί λα 
αλαπξνζαξκφδεηαη κε απφθαζε ηεο Γεληθή πλέιεπζεο, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο 
Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο. 

 
7.2. Μέινο ην νπνίν έρεη ζπζζσξεπκέλεο νθεηιέο κεληαίσλ ζπλδξνκψλ πέξαλ ησλ έμη (6) 

κελψλ, θαιείηαη απφ ηνλ Γξακκαηέα, κε γξαπηή επηζηνιή, φπσο εληφο ελφο κελφο 
θαηαβάιεη φια ηα νθεηιφκελα πξνο ηε πληερλία πνζά ζπλδξνκψλ. ε πεξίπησζε κε 
ζπκκφξθσζήο ηνπ, ν Γξακκαηέαο ππνρξενχηαη λα θέξεη ην ζέκα ελψπηνλ ηεο 
Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο, ζηελ πξψηε ηεο ζπλεδξία κεηά ηελ πάξνδν ηνπ ελφο κελφο 
πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ. Σν κέινο ελεκεξψλεηαη γξαπηψο απφ ηνλ Γξακκαηέα φηη ην 
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ζέκα ηνπ ζα ζπδεηεζεί ζηελ Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία θαη έρεη ην δηθαίσκα λα παξαζηεί 
απηνπξνζψπσο θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο γηα λα δψζεη ηηο θαηάιιειεο εμεγήζεηο. 

 
7.3. ε πεξίπησζε πνπ ε Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία πεηζηεί φηη ζπληξέρνπλ ζνβαξνί 

πξνζσπηθνί ιφγνη, παξαδείγκαηνο ράξηλ ιφγνη πγείαο ή άιινη ηδηαίηεξνη ιφγνη αλαθνξηθά 
κε ηελ παξάιεηςε ηνπ Μέινπο λα θαηαβάιεη ηηο κεληαίεο ζπλδξνκέο ηνπ, κπνξεί λα 
απνθαζίζεη, κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο, είηε λα αλαζηείιεη γηα νξηζκέλν 
ρξνληθφ δηάζηεκα ηελ ππνρξέσζε ηνπ Μέινπο γηα θαηαβνιή κεληαίαο ζπλδξνκήο, είηε 
λα απαιιάμεη ην Μέινο εμ νινθιήξνπ απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ζπλδξνκήο. ε 
κηα ηέηνηα πεξίπησζε ην κέινο ζα δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη ζηηο εξγαζίεο ηεο 
πληερλίαο σο κε Καηαζηαηηθά Σαθηνπνηεκέλν Μέινο, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ 
Καηαζηαηηθνχ. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ε Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία απνθαζίδεη ηε 
δηαγξαθή ηνπ Μέινπο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηεο πληερλίαο θαη ην ελεκεξψλεη πεξί 
ηνχηνπ κε γξαπηή επηζηνιή. Η απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο είλαη 
ηειεζίδηθε. Σν δηαγξαθέλ Μέινο κπνξεί αλ ην επηζπκεί ζην κέιινλ λα ππνβάιεη εθ λένπ 
αίηεζε εγγξαθήο ε νπνία ζα εμεηαζηεί κε βάζε ηε ζρεηηθή πξφλνηα ηνπ Καηαζηαηηθνχ. 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8: ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 

8.1. Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μειψλ ηεο πληερλίαο είλαη ην αλψηαην θαη θπξίαξρν ζψκα 
ηεο. 

 
8.1.1. Η Γεληθή πλέιεπζε πξνζδηνξίδεηαη σο Σαθηηθή ή Έθηαθηε αλάινγα κε ηνλ ρξφλν θαη 

ηνλ ηξφπν ζχγθιηζήο ηεο. 
 
8.1.2. Δπηπξφζζεηα  ε Γεληθή πλέιεπζε κπνξεί λα πξνζδηνξίδεηαη σο Καηαζηαηηθή ή/θαη 

Δθινγηθή ή/θαη Δηδηθή αλάινγα κε ηε ζεκαηνινγία ηεο εκεξήζηαο δηάηαμήο ηεο. 
 
8.1.3. Κάζε Γεληθή πλέιεπζε θέξεη ζηελ πξνθήξπμή ηεο ηνλ ηίηιν πνπ ηεο πξνζδίδεη φινπο 

ηνπο θαηά πεξίπησζε ραξαθηεξηζκνχο πνπ ηελ πξνζδηνξίδνπλ, παξαδείγκαηνο ράξηλ 
«Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε», «Έθηαθηε Καηαζηαηηθή Γεληθή πλέιεπζε», «Σαθηηθή 
Δθινγηθή Γεληθή πλέιεπζε» θνθ. 

 
 
8.2. Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε: 
 
8.2.1. Η Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε δηεμάγεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Η θάζε Σαθηηθή 

Γεληθή πλέιεπζε δηελεξγείηαη ζε δηάζηεκα απφ ελλέα (9) κέρξη δεθαπέληε (15) κήλεο 
απφ ηελ πξνεγνχκελε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε. Η αθξηβήο εκεξνκελία θαη ν ρψξνο 
δηεμαγσγήο ηεο πλέιεπζεο νξίδεηαη απφ ηελ Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία. 

 
8.2.2. Δηδνπνίεζε γηα ηε ζχγθιηζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο δίλεηαη κε εγθχθιην πξνο 

φια ηα Μέιε, απφ ηελ Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία, ηνπιάρηζηνλ 30 κέξεο πξηλ ηελ 
εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

 
8.2.3. Θέκαηα γηα ζπδήηεζε ή ςεθίζκαηα ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε κπνξνχλ λα 

πξνηαζνχλ απφ ηελ Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία. Μέιε πνπ επηζπκνχλ λα ζέζνπλ ζέκαηα 
πξνο ζπδήηεζε ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, ζα απνζηέιινπλ γξαπηψο ηα ζέκαηα 
απηά ζηελ Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηνπιάρηζην 10 εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 
Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο. 
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8.2.4. Η ηειηθή εκεξήζηα δηάηαμε θαηαξηίδεηαη απφ ηελ Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία θαη 

αλαθνηλψλεηαη κε εγθχθιην πξνο φια ηα Μέιε ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) κέξεο πξηλ ηελ 
εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο.  

 
 
8.3. Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε: 
 
8.3.1. Η Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη ζηηο πην θάησ πεξηπηψζεηο: 
 
8.3.1.1. Γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ γηα ζέκαηα γηα ην νπνία ε Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία 

θξίλεη φηη ρξεηάδεηαη ηηο απφςεηο ή θαη ηελ έγθξηζε ησλ Μειψλ. 
 
8.3.1.2. Όηαλ ην δεηήζεη ην έλα πέκπην (1/5) ηνπιάρηζηνλ ησλ Καηαζηαηηθά Σαθηνπνηεκέλσλ 

Μειψλ, κε ελππφγξαθε δήισζε ηνπο πξνο ηελ Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία, ζηελ νπνία λα 
αλαθέξεηαη κε ζχληνκε αλάιπζε ην ζέκα/ζέκαηα γηα ην νπνίν/α νπνία ηα Μέιε απηά 
θξίλνπλ φηη είλαη απαξαίηεηε ε ζχγθιεζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

 
8.3.1.3. Γηα ηελ εθινγή λέαο  Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο νιφθιεξεο 

ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο. 
 
8.3.1.4. Γηα ηελ εθινγή κειψλ ή κέινπο ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο ζε πεξίπησζε θέλσζεο 

ζέζεο  θαη κε χπαξμεο επηιαρφλησλ. 
 
8.3.1.5. Γηα ηελ αλάδεημε Πξνέδξνπ ή Γξακκαηέα ή θαη ησλ δχν απηψλ Δπηηειψλ Αμησκαηνχρσλ 

φηαλ πξνθχςεη αλάγθε κε βάζε ηε ζρεηηθή πξφλνηα ηνπ Καηαζηαηηθνχ. 
 
8.3.1.6. Γηα ιήςε απφθαζεο γηα απεξγία. 
 
8.3.1.7. Γηα δηάιπζε ηεο πληερλίαο. 
 
 
8.3.2. Γηα ηε ζχγθιεζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζα δίδεηαη πξνεηδνπνίεζε 

ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκεξψλ, κε εγθχθιην πξνο φια ηα Μέιε. ηελ εγθχθιην ζα 
αλαθέξεηαη θαη ε εκεξήζηα δηάηαμε. Η εκεξήζηα δηάηαμε ζα θαηαξηίδεηαη απφ ηελ 
Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία κε βάζε ην ιφγν ή ιφγνπο ζχγθιεζεο ηεο πλέιεπζεο. 

 
 
8.4. Ηκεξήζηα δηάηαμε Γεληθήο πλέιεπζεο: 
 

Αλάινγα κε ην είδνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ε εκεξήζηα δηάηαμε πεξηιακβάλεη φια ή 
θάπνηα απφ ηα πην θάησ ζέκαηα: 

 
8.4.1. Μέξνο Α: Σειεηνπξγηθφ. 
 
8.4.1.1. Η Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία, κε ηνπιάρηζηνλ ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Γξακκαηέα θαη ηνλ 

Οξγαλσηηθφ Γξακκαηέα, πξνεδξεχνπλ ηεο πλέιεπζεο. (Δθαξκφδεηαη ζε φια ηα είδε 
Γ). 

 
8.4.1.2. Υαηξεηηζκφο Πξνέδξνπ θαισζφξηζκα πξνζθεθιεκέλσλ (αλ παξεπξίζθνληαη) θαη Μειψλ, 

επεμήγεζε ηνπ είδνπο, ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 
(Δθαξκφδεηαη ζε φια ηα είδε Γ). 
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8.4.1.3. Υαηξεηηζκνί απφ πξνζθεθιεκέλνπο (αλ ππάξρνπλ), εθπξνζψπνπο ηεο ΑΣΗΚ, θξαηηθνχο 

αμησκαηνχρνπο, αμησκαηνχρνπο άιισλ ζπλδηθαιηζηηθψλ θνξέσλ θιπ. (Πξνζθιήζεηο 
απεπζχλνληαη θαηά θαλφλα φηαλ πξφθεηηαη γηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε. Πξναηξεηηθά 
κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ πξνζθιήζεηο θαη ζε πεξίπησζε Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 
αλ ε Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία ην απνθαζίζεη). 

 
8.4.1.4. Οπνηαδήπνηε άιια ζέκαηα (πρ δηαιέμεηο, παξνπζηάζεηο, θιπ) νξηζηνχλ γηα ην 

Σειεηνπξγηθφ Μέξνο. (Δθαξκφδεηαη ζε φια ηα είδε Γ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ 
εκεξήζηα δηάηαμε). 

 
8.4.1.5. Απνρψξεζε πξνζθεθιεκέλσλ  
 
 
8.4.2. Μέξνο Β: Δθηειεζηηθφ. 
 
8.4.2.1. Ο Γξακκαηέαο δηαπηζηψλεη ηελ χπαξμε ή φρη απαξηίαο. (Δθαξκφδεηαη ζε φια ηα είδε 

Γ). 
 
8.4.2.2. Ο Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ Δθηειεζηηθνχ Μέξνπο (Β Μέξνπο) 

ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. (Δθαξκφδεηαη ζε φια ηα είδε Γ). 
 
8.4.2.3. Ο Γξακκαηέαο αλαθνηλψλεη ηελ Ηκεξήζηα Γηάηαμε ηνπ Μέξνπο απηνχ. (Δθαξκφδεηαη ζε 

φια ηα είδε Γ). 
 
8.4.2.4. Με εηζήγεζε ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο εθιέγεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε 

ηξηκειέο Πξνεδξείν πνπ δηεπζχλεη ηελ δηεμαγσγή ησλ πεξεηαίξσ εξγαζηψλ ηεο Γεληθήο 
πλέιεπζεο. Γελ κπνξνχλ λα εθιεγνχλ σο κέιε ηνπ Πξνεδξείνπ κέιε ηεο παξνχζαο 
Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο, νχηε άηνκα πνπ είλαη ππνςήθηνη γηα εθινγή σο κέιε ηεο 
λέαο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο. Σν πξνεδξείν ζα απνηειεί θαη ηελ Δθνξεπηηθή 
Δπηηξνπή ζε πεξίπησζε πνπ ε Γεληθή πλέιεπζε είλαη θαη Δθινγηθή. (Δθαξκφδεηαη ζε 
Γ φπνπ ππάξρεη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε πξνο ζπδήηεζε ζέκα κνκθήο γηα ηνλ Πξφεδξν 
ηνλ Γξακκαηέα, ή ηελ Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία ζην ζχλνιφ ηεο θαη ζε πεξηπηψζεηο 
Δθινγηθήο Γ). 

 
8.4.2.5. Λνγνδνζία ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο απφ ηνλ Γξακκαηέα γηα δηνηθεηηθά, 

δηαρεηξηζηηθά, ζπλδηθαιηζηηθά θαη άιια ζέκαηα (πεπξαγκέλα), γηα ηελ πεξίνδν πνπ 
κεζνιάβεζε απφ ηελ πξνεγνχκελε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε κέρξη ηελ παξνχζα 
Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε θαη πξνγξακκαηηζκφο δξάζεο ηεο ΔΓ γηα ηνλ επφκελν ρξφλν. 
(Δθαξκφδεηαη κφλν ζε Σαθηηθή Γ. Πξνγξακκαηηζκφο δξάζεο ηεο ΔΓ γηα ηνλ επφκελν 
ρξφλν γίλεηαη κφλν εθφζνλ ε Σαθηηθή Γ δελ είλαη θαη εθινγηθή). 

 
8.4.2.6. πδήηεζε θαη θξηηηθή γηα ηα πεπξαγκέλα θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ δξάζεο, έγθξηζε ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ δξάζεο. (Δθαξκφδεηαη κφλν ζε Σαθηηθή Γ. Όζα αθνξνχλ ζηνλ 
πξνγξακκαηηζκφ δξάζεο ηεο ΔΓ γηα ηνλ επφκελν ρξφλν εθαξκφδνληαη  κφλν εθφζνλ ε 
Σαθηηθή Γ δελ είλαη θαη εθινγηθή). 

 
8.4.2.7. Οηθνλνκηθή έθζεζε ηνπ ηακία γηα ην παξειζφλ ινγηζηηθφ έηνο πνπ λα πεξηιακβάλεη ηελ 

ειεγκέλε θαηάζηαζε ινγαξηαζκψλ θαη ηελ έθζεζε ηνπ ειεγθηή (νηθνλνκηθφο 
απνινγηζκφο), νηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο δξάζεο γηα ηνλ επφκελν ρξφλν 
(πξνυπνινγηζκφο), πξφηαζε γηα δηνξηζκφ ειεγθηψλ. (Δθαξκφδεηαη κφλν ζε Σαθηηθή 
Γ). 
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8.4.2.8. πδήηεζε θαη θξηηηθή γηα ηνλ νηθνλνκηθφ απνινγηζκφ θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ, έγθξηζε 

ηνπ απνινγηζκνχ, έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, έγθξηζε ηνπ δηνξηζκνχ ειεγθηψλ. 
(Δθαξκφδεηαη κφλν ζε Σαθηηθή Γ). 

 
8.4.2.9. πδήηεζε ζεκάησλ πξνγξακκαηηζκνχ δξάζεο ηεο πληερλίαο θαη ιήςε ζρεηηθψλ 

απνθάζεσλ. (Δθαξκφδεηαη κφλν ζε Σαθηηθή Γ). 
 
8.4.2.10. Παξνπζίαζε ησλ ππνςεθίσλ γηα εθινγή σο κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο (αλ 

πξφθεηηαη γηα Γ ή φπνηα ζα εθιέμεη ΔΓ ζην ζχλνιφ ηεο ή γηα αλαπιεξσκαηηθή εθινγή 
κέινπο/κειψλ ηεο ΔΓ). Παξνπζίαζε ησλ ππνςεθίσλ γηα εθινγή ζην Αμίσκα ηνπ 
Πξνέδξνπ ή ζην αμίσκα ηνπ Γξακκαηέα (αλ πξφθεηηαη γηα Έθηαθηε Δθινγηθή Γ κε 
ζέκα ηελ πιήξσζε ησλ δχν απηψλ ζέζεσλ ή θάπνηαο εθ ησλ δχν απηψλ ζέζεσλ). 
χληνκε ηνπνζέηεζε εθ κέξνπο ηνπ θάζε ππνςήθηνπ, αλ ην επηζπκεί. (Δθαξκφδεηαη 
κφλν ζε Δθινγηθή Γ). 

 
8.4.2.11. Δθινγή Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο. (Δθαξκφδεηαη ζε θάζε ηξίηε Σαθηηθή Γ, πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη θαη ζαλ Δθινγηθή ή ζε Έθηαθηε Δθινγηθή αλ παξαζηεί αλάγθε). 
 
8.4.2.12. Αλαπιεξσκαηηθή εθινγή κέινπο/κειψλ ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο ζε πεξίπησζε 

θέλσζεο ζέζεο θαη κε χπαξμεο επηιαρφληνο/σλ. (Δθαξκφδεηαη κφλν ζε Έθηαθηε 
Δθινγηθή Γ). 

 
8.4.2.13. Δθινγή Πξνέδξνπ, Γξακκαηέα ή θαη ησλ δχν, αλ παξαζηεί αλάγθε ζχκθσλα κε ηηο 

πξφλνηεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ. (Δθαξκφδεηαη κφλν ζε Έθηαθηε Δθινγηθή Γ). 
 
8.4.2.14. Δθέζεηο κειψλ γηα ηηκσξίεο πνπ ηνπο επηβιήζεθαλ. (Δθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο Γ εθ’ 

φζνλ ππάξρεη ζέκα). 
 
8.4.2.15. Δθέζεηο κειψλ γηα απφξξηςε εγγξαθήο ηνπο. (Δθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο Γ εθ’ φζνλ 

ππάξρεη ζέκα). 
 
8.4.2.16. Σξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ. (Δθαξκφδεηαη ζε Σαθηηθή ή Έθηαθηε Γ ε νπνία ζα 

νλνκάδεηαη θαη Καηαζηαηηθή). 
 
8.4.2.17. Δθέζεηο κειψλ γηα εξκελεία θαηαζηαηηθψλ δηαηάμεσλ απφ ηελ Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία. 

(Δθαξκφδεηαη ζε Σαθηηθή ή Έθηαθηε Γ ε νπνία ζα νλνκάδεηαη θαη Καηαζηαηηθή). 
 
 
8.5. Απαξηία: 
 
8.5.1. Καηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπο ζην ρψξν δηεμαγσγήο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ηα Μέιε 

ππνγξάθνπλ, έλαληη ηνπ νλφκαηφο ηνπο, ζηνλ θαηάινγν Μειψλ, πνπ εηνηκάδεηαη εηδηθά 
γηα ηνλ ζθνπφ απηφ απφ ηνλ Οξγαλσηηθφ Γξακκαηέα θαη βξίζθεηαη ζηνλ ρψξν ππφ ηελ 
επζχλε ηνπ. 

 
8.5.2. ε φιεο ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο απαξηία ζα απνηεινχλ ηα δχν πέκπηα (2/5) ηνπ νιηθνχ 

αξηζκνχ ησλ Καηαζηαηηθά Σαθηνπνηεκέλσλ Μειψλ, είηε απηά παξεπξίζθνληαη 
πξνζσπηθά, είηε κε πιεξεμνχζην αληηπξφζσπν. 

 
8.5.3. Όηαλ Μέινο θσιχεηαη γηα ππεξεζηαθνχο ιφγνπο (φπσο έθηαθηε εξγαζία ή απνπζία ζην 

εμσηεξηθφ) ή γηα ιφγνπο πγείαο (θαηφπηλ ηαηξηθήο άδεηαο) ή ππεξεζίαο ζηελ Δζληθή 
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Φξνπξά ή ζηελ Πνιηηηθή Άκπλα, ή ιφγσ άιιεο ππνρξέσζεο ε νπνία ηνπ επηβάιιεηαη εθ 
ηνπ λφκνπ, ηφηε κπνξεί λα αληηπξνζσπεχεηαη απφ άιιν Μέινο, κε γξαπηφ πιεξεμνχζην 
ππνγεγξακκέλν απφ ην Μέινο πνπ θσιχεηαη. Σα πιεξεμνχζηα πξέπεη λα ππνβάιινληαη 
ζηνλ Γξακκαηέα εληφο ησλ ηειεπηαίσλ 15 ιεπηψλ πξηλ απφ ηελ θαζνξηζκέλε ψξα 
έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Σν πξνεδξείν κπνξεί θαη’ εμαίξεζε θαη 
εθφζνλ θξίλεη φηη ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη, λα θάλεη απνδεθηά θαη πιεξεμνχζηα πνπ 
παξνπζηάδνληαη κεηά ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηεο Γ, θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο 
ηεο. 

 
8.5.4. Κάζε Μέινο κπνξεί λα αληηπξνζσπεχεη κφλν έλα Μέινο πνπ απνπζηάδεη ιφγσ 

θσιχκαηνο. Μέιε πνπ απνπζηάδνπλ ιφγσ θσιχκαηνο, ηεο θχζεσο πνπ αλαθέξεηαη πην 
πάλσ, δηθαηνχληαη θαη λα εθιέγνληαη, εθφζνλ ε ππνςεθηφηεηα ηνπο έρεη ππνβιεζεί 
έγθαηξα θαη έγθπξα ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ. 

 
8.5.5. Αλ θαηά ηελ θαζνξηζκέλε ψξα έλαξμεο εξγαζηψλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο δελ ππάξρεη 

ε αλαγθαία απαξηία, ηφηε ε έλαξμε εξγαζηψλ αλαβάιιεηαη γηα δεθαπέληε (15) ιεπηά. Αλ 
κεηά θαη ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ησλ 15 ιεπηψλ εμαθνινπζεί λα κελ 
ππάξρεη απαξηία, ηφηε: 

 
8.5.5.1. Αλ πξφθεηηαη γηα Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε, ηα παξφληα Μέιε, κε ειάρηζην αξηζκφ ηα 

20 Μέιε, απνηεινχλ απαξηία θαη νη εξγαζίεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζπλερίδνληαη 
θαλνληθά. ε πεξίπησζε πνπ ηα παξφληα κέιε είλαη ιηγφηεξα ησλ 20, ε Γεληθή 
πλέιεπζε δηαιχεηαη. 

 
8.5.5.2. Αλ πξφθεηηαη γηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, νη εξγαζίεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

αξρίδνπλ κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ Σειεηνπξγηθνχ Μέξνπο (Μέξνο Α). Αλ κεηά ην 
ηέινο ηνπ Σειεηνπξγηθνχ Μέξνπο ηεο πλέιεπζεο εμαθνινπζεί λα κελ ππάξρεη απαξηία, 
ηφηε ην Δθηειεζηηθφ Μέξνο ηεο πλέιεπζεο (Μέξνο Β) αλαβάιιεηαη γηα νπνηαδήπνηε 
άιιε κέξα, ψξα θαη ηφπν απνθαζίζεη ε Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία, φρη ελσξίηεξα ηεο κηαο 
εβδνκάδαο θαη φρη αξγφηεξα ησλ ηξηψλ εβδνκάδσλ απφ ηελ θαζνξηζκέλε ψξα έλαξμεο 
ηεο αλαβιεζείζαο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο. Η ζρεηηθή απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο 
Γξακκαηείαο πξέπεη λα ιεθζεί εληφο 48 σξψλ θαη ε ζρεηηθή θνηλνπνίεζε-
επαλαπξφζθιεζε πξνο ηα Μέιε πξέπεη λα ζηαιεί επίζεο εληφο 48 σξψλ, απφ ηελ 
θαζνξηζκέλε ψξα έλαξμεο ηεο αλαβιεζείζαο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο. Καηά ηελ 
λέα εκεξνκελία ζχγθιεζεο ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο, ην ζχλνιν ησλ 
παξεπξηζθφκελσλ Μειψλ, κε ειάρηζην αξηζκφ ηα 20 Μέιε, απνηεινχλ απαξηία. ε 
πεξίπησζε πνπ ηα παξφληα Μέιε είλαη ιηγφηεξα απφ 20 ε Γεληθή πλέιεπζε δηαιχεηαη. 

 
 
8.6. Λήςε Απνθάζεσλ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο: 
 
8.6.1. Φεθνθνξία: 
 
8.6.1.1. Η ςεθνθνξία ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο είλαη θαηά θαλφλα θαλεξή θαη γίλεηαη κε 

αλάηαζε ησλ ρεξηψλ. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη αθφινπζεο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο 
απαηηείηαη κπζηηθή ςεθνθνξία: 

 

 εθινγή κειψλ ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο (Αμησκαηνχρσλ), 
 εθινγή Πξνέδξνπ ή Γξακκαηέα (ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε εθινγή ησλ ζέζεσλ 

απηψλ γίλεηαη απφ Γεληθή πλέιεπζε, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ 
Καηαζηαηηθνχ), 

 πξνθήξπμε απεξγίαο ή ζπκκεηνρή ζε απεξγία, 
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 ιήςε απφθαζεο γηα επηβνιή έθηαθησλ αλαγθαζηηθψλ εηζθνξψλ ζηα Μέιε, 
 ιήςε απφθαζεο γηα δαπάλε ή επέλδπζε χςνπο πέξαλ ησλ €10.000, 
 ιήςε απφθαζεο γηα ζχλαςε δαλείνπ γηα πνζφ πέξαλ ησλ €10.000, 
 ιήςε απφθαζεο γηα δεηήκαηα πξνζσπηθήο θχζεο ησλ Μειψλ φπσο: Έλζηαζε 

Μέινπο γηα πνηλή πνπ ηνπ επηβιήζεθε απφ ηελ ΔΓ, έλζηαζε ππνςήθηνπ Μέινπο 
ζε απνξξηπηηθή απφθαζε εγγξαθήο ηνπ απφ ηελ ΔΓ θαη άιια ζέκαηα πνπ 
αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζπγθεθξηκέλν Μέινο, 

 ιήςε απφθαζεο γηα ίδξπζε ή πξνζρψξεζε ζε Οκνζπνλδία ή πλνκνζπνλδία 
πληερληψλ, 

 ιήςε απφθαζεο γηα ζπγρψλεπζε κε άιιε πληερλία, 
 αιιαγή ηεο επσλπκίαο ηεο πληερλίαο, 
 ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, 
 δηάιπζε ηεο πληερλίαο, 
 γηα νπνηνδήπνηε άιιν δήηεκα, εθφζνλ ην δεηήζεη θάπνην Μέινο θαη ην εγθξίλνπλ 

κε αλάηαζε ησλ ρεξηψλ ε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ Καηαζηαηηθά 
Σαθηνπνηεκέλσλ Μειψλ. 

 
8.6.1.2. Η κπζηηθή ςεθνθνξία δηελεξγείηαη κε ρξήζε θάιπεο, ππφ ηελ επζχλε ηξηκεινχο 

Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία απνηειείηαη είηε απφ ηξία κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο 
Γξακκαηείαο, είηε απφ ην Σξηκειέο Πξνεδξείν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζηηο πεξηπηψζεηο 
πνπ απηφ πξνλνείηαη απφ ην Καηαζηαηηθφ. 

 
8.6.1.3. Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, κε βάζε ην Μεηξψν Μειψλ, δίδεη ζε θάζε Καηαζηαηηθά 

Σαθηνπνηεκέλν Μέινο έλα ςεθνδέιηην ζην νπνίν αλαγξάθνληαη νη δηάθνξεο επηινγέο 
κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη ςεθνθφξνη θαινχληαη λα επηιέμνπλ. Σα ςεθνδέιηηα είλαη 
κνλνγξαθεκέλα απφ δχν εθ ησλ ηξηψλ κειψλ ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη θέξνπλ ηε 
ζθξαγίδα ηεο πληερλίαο. 

 
8.6.1.4. Κάζε ςεθνθφξνο απνκαθξχλεηαη απφ ηελ θάιπε θαη ςεθίδεη θαη ηδίαλ, ρσξίο λα 

θαλεξψλεη ηε ςήθν ηνπ είηε ζε άιιν Μέινο είηε ζε νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν. 
 
8.6.1.5. Κάζε ςεθνθφξνο ςεθίδεη ζεκεηψλνληαο ζηαπξφ πξνηίκεζεο έλαληη ηεο/ησλ επηινγψλ 

ηνπ. 
 
8.6.1.6. Η δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, λα 

παξαηαζεί κέρξη θαη 48 ψξεο, γηα λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζε φζν ην δπλαηφλ 
κεγαιχηεξν αξηζκφ Μειψλ λα ςεθίζνπλ. 

 
8.6.1.7. Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή κπνξεί επίζεο θαηά ηελ θξίζε ηεο λα κεηαθέξεη ηελ θάιπε γηα 

νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηα θαηά ηφπνπο πεξηθεξεηαθά γξαθεία ηεο πληερλίαο αλά 
επαξρία γηα λα δηεπθνιπλζνχλ ηα Μέιε πνπ εδξεχνπλ ζηηο δηάθνξεο επαξρίεο λα 
ςεθίζνπλ. 

 
8.6.1.8. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο ε θάιπε παξακέλεη ππφ ηελ θχιαμε θαη ππφ ηελ 

επζχλε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, ζπλνδεχεηαη δε ζε φιεο ηηο ηπρφλ κεηαθηλήζεηο ηεο 
απφ δχν ηνπιάρηζηνλ κέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο. 

 
8.6.1.9. Μεηά ην πέξαο ηεο ςεθνθνξίαο, ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζε θαηακέηξεζε ησλ 

ςήθσλ θαη ζε αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο.  
 
 
8.6.2. Πιεηνςεθία: 
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8.6.2.1. Γηα ιήςε απφθαζεο γηα ηα πην θάησ ζέκαηα απαηηνχληαη νη αθφινπζεο πιεηνςεθίεο: 
 

 Γηάιπζε ηεο πληερλίαο: δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλφινπ φισλ ησλ Μειψλ θαη ν 
αξηζκφο ησλ κεηνςεθνχλησλ, πνπ αληηηίζεληαη ζηε δηάιπζε, λα είλαη κηθξφηεξνο 
ησλ είθνζη (20), 

 πγρψλεπζε κε άιιε πληερλία: δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ Καηαζηαηηθά 
Σαθηνπνηεκέλσλ Μειψλ, 

 Ίδξπζε ή πξνζρψξεζε ζε Οκνζπνλδία ή πλνκνζπνλδία: δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ 
ζπλφινπ ησλ Καηαζηαηηθά Σαθηνπνηεκέλσλ Μειψλ, 

 Αιιαγή επσλπκίαο: δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ Καηαζηαηηθά 
Σαθηνπνηεκέλσλ Μειψλ, 

 Οπνηαδήπνηε αιιαγή ηνπ Καηαζηαηηθνχ, εμαηξνπκέλσλ αιιαγψλ ζε πξφλνηεο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηα πην πάλσ ζέκαηα, γηα αιιαγή ησλ νπνίσλ ζα απαηηείηαη ε 
αληίζηνηρε πξνβιεπφκελε απμεκέλε πιεηνςεθία: έλα δεχηεξν (1/2) ηνπ ζπλφινπ 
ησλ Καηαζηαηηθά Σαθηνπνηεκέλσλ Μειψλ, 

 Πξνθήξπμε απεξγίαο ή ζπκκεηνρή ζε απεξγία: ελ δεχηεξν (1/2) ηνπ ζπλφινπ 
ησλ Καηαζηαηηθά Σαθηνπνηεκέλσλ Μειψλ. 

 
8.6.2.2. Όιεο νη άιιεο απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε απιή πιεηνςεθία ησλ ελ απαξηία 

παξεπξηζθνκέλσλ Καηαζηαηηθά Σαθηνπνηεκέλσλ Μειψλ, εθηφο θαη αλ θαζνξίδεηαη 
δηαθνξεηηθά απφ ηνλ λφκν. 

 
 
8.7. πκκεηνρή θαη Γηθαίσκα ςήθνπ: 
 
8.7.1. ε φιεο ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο δηθαηνχληαη λα ιακβάλνπλ κέξνο φια ηα Μέιε. Γηα 

ζθνπνχο δηαπίζησζεο χπαξμεο απαξηίαο ινγίδνληαη κφλν ηα Καηαζηαηηθά 
Σαθηνπνηεκέλα Μέιε. 

 
8.7.2. Σν δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ, θαζψο επίζεο θαη δηθαίσκα ςήθνπ γηα νπνηνδήπνηε ζέκα 

έρνπλ κφλν ηα Καηαζηαηηθά Σαθηνπνηεκέλα Μέιε. Σν δηθαίσκα ηνπ εθιέγεζζαη έρνπλ 
ηα Καηαζηαηηθά Σαθηνπνηεκέλα Μέιε, κε εμαίξεζε ηνπο ζπληαμηνχρνπο. 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9: ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 

Η εθηειεζηηθή Γξακκαηεία έρεη ηελ επζχλε ηεο δηαρείξηζεο ησλ ππνζέζεσλ ηεο 
πληερλίαο κεηαμχ ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ θαη ηελ επζχλε λα εθηειεί φιεο ηηο 
απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ θαη λα εθαξκφδεη ην Καηαζηαηηθφ θαη ηε ζρεηηθή 
λνκνζεζία. 

 
9.1. Δθινγή κειψλ Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο: 
 
9.1.1. Η εθηειεζηηθή Γξακκαηεία εθιέγεηαη κεηαμχ ησλ Μειψλ, γηα ηξηεηή ζεηεία, απφ Σαθηηθή 

Γεληθή πλέιεπζε ε νπνία ζηελ πεξίπησζε απηή ζα θαιείηαη θαη Δθινγηθή. Η Δθινγηθή 
Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε πξέπεη λα νξίδεηαη θαηά ην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ πην θνληά 
ζηε ιήμε ηεο ηξηεηίαο (πξηλ ή κεηά) ηεξνπκέλσλ πάληνηε ησλ ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ 
πνπ ηίζεληαη ζην Καηαζηαηηθφ φζνλ αθνξά ην ρξφλν ζχγθιηζεο Σαθηηθήο Γεληθήο 
πλέιεπζεο. 
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9.1.2. Γηθαίσκα ππνβνιήο ππνςεθηφηεηαο γηα εθινγή ζηελ Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία έρνπλ 
φια ηα Καηαζηαηηθά Σαθηνπνηεκέλα Μέιε ηεο πληερλίαο. Η ππνβνιή ππνςεθηνηήησλ 
γίλεηαη ζην εηδηθφ έληππν «Έληππν Τπνβνιήο Τπνςεθηφηεηαο γηα Δθινγή Μειψλ ηεο 
Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο ηεο ΔΠ-ΑΣΗΚ» πνπ ζα απνζηέιιεηαη ζηα κέιε ειεθηξνληθά, 
καδί κε ηελ πξνθήξπμε ηεο Δθινγηθήο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο, απφ ηνλ 
Οξγαλσηηθφ Γξακκαηέα ηεο πληερλίαο. 

 
9.1.3. Κάζε ππνςήθηνο πξέπεη λα πξνηείλεηαη απφ έλα θαη λα ππνζηεξίδεηαη απφ δχν 

Καηαζηαηηθά Σαθηνπνηεκέλα Μέιε ηεο πληερλίαο. Σφζν ν ππνςήθηνο φζν θαη ν 
πξνηείλσλ θαη νη ππνζηεξίδνληεο πξέπεη λα ππνγξάθνπλ ηδηνρείξσο ζηα θαηάιιεια 
ζεκεία ηνπ εληχπνπ ππνβνιήο ππνςεθηφηεηαο.  

 
9.1.4. Σα έληππα ππνβνιήο ππνςεθηφηεηαο, κε ηηο ηδηφρεηξεο ππνγξαθέο ηφζν ηνπ ππνςεθίνπ 

φζν θαη ηνπ πξνηείλνληα θαη ησλ ππνζηεξηδφλησλ, πξέπεη λα παξαδίδνληαη ζηνλ 
Οξγαλσηηθφ Γξακκαηέα ηεο πληερλίαο, επηά (7) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηελ 
εμαγγειζείζα εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο Δθινγηθήο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

 
9.1.5. Ο Γξακκαηέαο ζα εηνηκάδεη θαη απνζηέιιεη πξνο φια ηα κέιε ηεο πληερλίαο ηνλ 

θαηάινγν ησλ ππνςεθίσλ, καδί κε ηελ ηειηθή εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Γεληθήο 
πλέιεπζεο. 

 
9.1.6. Οη εθινγέο γηα αλάδεημε Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο κπζηηθήο ςεθνθνξίαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην ζρεηηθφ Άξζξν. 
Δπηπξφζζεηα εθαξκφδνληαη νη πην θάησ εηδηθέο πξφλνηεο: 

 
9.1.6.1. Σα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ αλαγξάθνληαη ζην ςεθνδέιηην κε αιθαβεηηθή ζεηξά. 
  
9.1.6.2. Κάζε ςεθνθφξνο ςεθίδεη ζεκεηψλνληαο ζηαπξφ πξνηίκεζεο έλαληη ησλ νλνκάησλ ησλ 

ππνςεθίσλ ηεο επηινγήο ηνπ. Ο αξηζκφο ησλ ςήθσλ (ζηαπξψλ πξνηίκεζεο) πνπ ν θάζε 
ςεθνθφξνο δηθαηνχηαη λα ζεκεηψζεη ζην ςεθνδέιηην δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 
ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ πξνο εθινγή κειψλ ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο ζηελ εθάζηνηε 
πεξίπησζε. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην ςεθνδέιηην ζεσξείηαη άθπξν. 

 
9.1.6.3. Μεηά ην πέξαο ηεο ςεθνθνξίαο, ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζε θαηακέηξεζε ησλ 

ςήθσλ θαη ζε αλαθνίλσζε ησλ νλνκάησλ ησλ εθιεγέλησλ θαη ησλ επηιαρφλησλ, καδί κε 
ηνλ αξηζκφ ησλ ςήθσλ πνπ εμαζθάιηζε ν θαζέλαο, θαηά θζίλνπζα ζεηξά ησλ ςήθσλ 
πνπ έιαβε έθαζηνο. 

 
9.1.6.4. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ε νπνία επεξεάδεη ην απνηέιεζκα, παξαρσξείηαη ζηνπο 

ηζνςεθνχληεο ππνςήθηνπο ρξφλνο δέθα ιεπηψλ γηα λα δηαβνπιεπηνχλ κεηαμχ ηνπο θαη 
λα θαηαιήμνπλ ζε ζπλαίλεζε θαη ζπκθσλία γηα πιήξσζε ηεο/ησλ ζέζεσλ πνπ 
απνκέλνπλ. ε πεξίπησζε πνπ θάηη ηέηνην δελ θαηαζηεί εθηθηφ, ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή 
πξνρσξεί ζε θιήξσζε κεηαμχ ησλ ηζνςεθνχλησλ. 

 
9.1.6.5. Οη κε εθιεγέληεο ππνςήθηνη θαηά ζεηξά ςήθσλ ζεσξνχληαη σο επηιαρφληεο. 
 
9.1.6.6. Οη πξφλνηεο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ εθαξκφδνληαη θαη’ αλαινγία θαη ζηελ πεξίπησζε 

αλαπιεξσκαηηθήο εθινγήο κειψλ ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο. 
 
 
9.2. Καηαξηηζκφο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο ζε ζψκα. 
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9.2.1. Σν κέινο ηεο λενεθιεγείζαο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη ηηο 
πεξηζζφηεξεο ςήθνπο αλαιακβάλεη θαζήθνληα Πξνεδξεχνληα ηεο πληερλίαο, κέρξη 
ηνλ θαηαξηηζκφ ζε ζψκα ηεο λέαο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο 
ε επηινγή Πξνεδξεχνληνο γίλεηαη κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ ηζνςεθνχλησλ 
πιεηνςεθνχλησλ κειψλ ηεο λέαο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο. 

 
9.2.2. Δληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εθινγή, ν Πξνεδξεχσλ ζπγθαιεί ηελ πξψηε 

ζπλεδξίαζε ηεο λενεθιεγείζαο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο, κε κνλαδηθφ ζέκα εκεξήζηαο 
δηάηαμεο ηνλ θαηαξηηζκφ ηεο ζε ζψκα απνηεινχκελν απφ Πξφεδξν, Γξακκαηέα, Βνεζφ 
Γξακκαηέα, Οξγαλσηηθφ Γξακκαηέα, Βνεζφ Οξγαλσηηθφ Γξακκαηέα, Σακία θαη ηέζζεξα 
(4) Μέιε. 

 
9.2.3. Ο θαηαξηηζκφο ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο ζε ζψκα αξρίδεη πξψηα κε ηελ εθινγή 

ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γξακκαηέα. Κάζε κέινο ηεο ΔΓ δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη 
ππνςεθηφηεηα γηα θάπνηα απφ ηηο ζέζεηο Πξνέδξνπ θαη Γξακκαηέα, αιιά θαλέλα κέινο 
ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο δελ δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη ππνςεθηφηεηα ηαπηφρξνλα 
θαη γηα ηηο δχν απηέο ζέζεηο. Κάζε ππνςήθηνο γηα κηα εθ ησλ δχν ζέζεσλ, πξέπεη λα 
πξνηείλεηαη απφ έλα κέινο ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο θαη λα ππνζηεξίδεηαη απφ 
δεχηεξν κέινο ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο. ε πεξίπησζε πνπ γηα ηε ζέζε ηνπ 
Πξνέδξνπ ππάξρεη έλαο κφλν ππνςήθηνο, ν ππνςήθηνο απηφο αλαθεξχζζεηαη 
Πξφεδξνο. ε πεξίπησζε πνπ γηα ηε ζέζε ηνπ Γξακκαηέα ππάξρεη έλαο κφλν 
ππνςήθηνο, ν ππνςήθηνο απηφο αλαθεξχζζεηαη Γξακκαηέαο. ε πεξίπησζε φπνπ, είηε 
γηα ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ, είηε γηα ηε ζέζε ηνπ Γξακκαηέα, είηε θαη γηα ηηο δχν απηέο 
ζέζεηο, ππάξρνπλ πέξαλ ηνπ ελφο ππνςήθηνη, ε ζπλεδξίαζε ηεο Δθηειεζηηθήο 
Γξακκαηείαο αλαζηέιιεηαη θαη ν Πξνεδξεχσλ ζπγθαιεί, εληφο δχν εβδνκάδσλ, 
Έθηαθηε Δθινγηθή Γεληθή πλέιεπζε, κε κνλαδηθφ ζέκα Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο ηελ εθινγή 
(κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβάιεη ππνςεθηφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο πνπ πξνεγήζεθε), Πξνέδξνπ ή Γξακκαηέα ή θαη ησλ δχν απηψλ Δπηηειψλ 
Αμησκαηνχρσλ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Ο ππνςήθηνο πνπ ζα ιάβεη ηηο 
πεξηζζφηεξεο ςήθνπο ζηελ Έθηαθηε Δθινγηθή Γεληθή πλέιεπζε, γηα θάζε κηα απφ ηηο 
πξνο πιήξσζε ζέζεηο, θαηαιακβάλεη θαη ην αληίζηνηρν αμίσκα. Ο Πξφεδξνο 
επαλαζπγθαιεί, εληφο πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 
Έθηαθηήο Δθινγηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο, ηελ αλαζηαιείζα ζπλεδξίαζε ηεο 
Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο, ψζηε λα ζπλερηζηεί ν θαηαξηηζκφο ηεο ζε ζψκα. 

 
9.2.4. Ο θαηαξηηζκφο ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο ζε ζψκα ζπλερίδεηαη κε δηαδνρηθή εθινγή 

κεηαμχ ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηεο (πιελ Πξνέδξνπ θαη Γξακκαηέα), ησλ ππφινηπψλ 
Δπηηειψλ Αμησκαηνχρσλ, κε ηελ εμήο ζεηξά: Βνεζφ Γξακκαηέα, Οξγαλσηηθφ 
Γξακκαηέα, Βνεζφ Οξγαλσηηθφ Γξακκαηέα, θαη Σακία. Η εθινγή γίλεηαη κε θαλεξή 
ςεθνθνξία, θαη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ν Πξφεδξνο έρεη ηελ ληθψζα ςήθν. 

 
 
9.3. Γηα ηηο ζέζεηο Πξνέδξνπ θαη Γξακκαηέα ππάξρεη φξην δχν ζπλερφκελσλ ζεηεηψλ. Ο 

πεξηνξηζκφο εθαξκφδεηαη έζησ θαη αλ νη δχν ζπλερφκελεο ζεηείεο ελφο Μέινπο ήηαλ ε 
κία σο ζεηεία Πξνέδξνπ θαη ε άιιε σο ζεηεία Γξακκαηέα ή αληίζηξνθα. Μέιε πνπ 
θαηέρνπλ κία απφ ηηο δχν ζέζεηο γηα δχν ζπλερφκελεο ζεηείεο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ 
εθ λένπ ππνςεθηφηεηα κεηά ηελ παξέιεπζε κίαο ζεηείαο ρσξίο ηελ θαηνρή κίαο εθ ησλ 
δχν απηψλ ζέζεσλ. 

 
 
9.4. Κέλσζε ζέζεο κέινπο ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο: 
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Θέζε κέινπο ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο ζεσξείηαη θελσζείζα φηαλ ην κέινο ηεο 
Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο πνπ ηελ θαηέρεη: 

 

 Τπνβάιιεη γξαπηψο ηελ παξαίηεζε ηνπ ζηελ Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία, 
 Απνπζηάδεη ζην εμσηεξηθφ γηα πεξίνδν πέξαλ ησλ 6 κελψλ, 
 Απνπζηάζεη απφ ηέζζεξεηο (4) ζπλνιηθά ζπλεδξίεο, φρη θαηά αλάγθε ζπλερφκελεο, 

ζε πεξίνδν 12 κελψλ, ρσξίο ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ έγθξηζε ηεο Δθηειεζηηθήο 
Γξακκαηείαο ή/θαη ρσξίο ηελ εθ ησλ πζηέξσλ παξνρή πξνο ηελ Δθηειεζηηθή 
Γξακκαηεία ηθαλνπνηεηηθψλ εμεγήζεσλ ηηο νπνίεο ε Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία λα 
θξίλεη απνδεθηέο, 

 Δθπέζεη ηνπ αμηψκαηφο ηνπ κε βάζεη ηηο πξφλνηεο ηνπ Άξζξνπ «Πνηλέο Μειψλ θαη 
Αμησκαηνχρσλ», 

 Απνβηψζεη. 
 
 
9.5. Αλαπιήξσζε Κελσζείζαο Θέζεο κέινπο ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο: 
 
9.5.1. ε πεξίπησζε νκαδηθήο Παξαίηεζεο έμε ή πεξηζζνηέξσλ κειψλ ηεο Δθηειεζηηθήο 

Γξακκαηείαο πξνθεξχζζεηαη Έθηαθηε Δθινγηθή Γεληθή πλέιεπζε γηα αλαπιεξσκαηηθή 
εθινγή ίζνπ αξηζκνχ λέσλ κειψλ ηεο ΔΓ. 

 
9.5.2. ε πεξίπησζε θέλσζεο, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ζέζεσο ή ζέζεσλ κειψλ ηεο 

Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο, νη ζέζεηο θαηαιακβάλνληαη απφ ηα επηιαρφληα Μέιε θαηά 
ζεηξά ςήθσλ πνπ έρνπλ ιάβεη ζηηο εθινγέο. Αλ δελ ππάξρνπλ επηιαρφληεο ή αλ ν 
αξηζκφο ησλ επηιαρφλησλ δελ επαξθεί, ηφηε ε πιήξσζε ησλ ζέζεσλ πνπ ππνιείπνληαη 
γίλεηαη απφ Έθηαθηε Δθινγηθή Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία ζπγθαιείηαη γηα ην ζθνπφ 
απηφ εληφο ελφο κελφο απφ ηελ θέλσζε ησλ ζέζεσλ. 

 
9.5.3. ε πεξίπησζε θέλσζεο ζέζεσο Δπηηεινχο Αμησκαηνχρνπ ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο, 

γηα πιήξσζε ηεο ζέζεσο αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ 
πιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο θαηά ηνλ αξρηθφ θαηαξηηζκφ ηεο Δθηειεζηηθήο 
Γξακκαηείαο ζε ζψκα. 

 
 
9.6. Οη Αμησκαηνχρνη ηεο πληερλίαο δελ δηθαηνχληαη λα είλαη κέιε άιιεο ζπληερλίαο. 
 
9.7. Οη Δπηηειείο Αμησκαηνχρνη ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο δελ κπνξνχλ λα δηνξίδνληαη 

ή/θαη λα εθιέγνληαη σο εθπξφζσπνη ηεο πληερλίαο ζε άιια ψκαηα φπσο ην ΣΔΤ-
ΑΣΗΚ, ην πλεξγαηηθφ Σακηεπηήξην Τπαιιήισλ ΑΣΗΚ, θιπ. 

 
9.8. Η Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην κήλα ή ζπρλφηεξα, 

φπνηε θξηζεί αλαγθαίν απφ ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ Γξακκαηέα ή απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 
κειψλ ηεο. Η Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ παξεπξίζθνληαη 
ηνπιάρηζηνλ έμε εθ ησλ κειψλ ηεο ή πέληε κέιε κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν Πξφεδξνο. 

 
9.9. Η ςεθνθνξία ζε νπνηαδήπνηε ζπλεδξία ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο γίλεηαη κε 

αλάηαζε ρεξηψλ. Δάλ δεηεζεί απφ έλα ή πεξηζζφηεξα κέιε, ε ςεθνθνξία πάλσ ζε 
νπνηνδήπνηε ζέκα δηεμάγεηαη κπζηηθά. 

 
9.10. Γηαπξαγκαηεχζεηο ή δηαβνπιεχζεηο ηεο πληερλίαο κε ηελ ΑΣΗΚ, ηε Γηεχζπλζε ηεο 

ΑΣΗΚ ή άιια λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα, ζα γίλνληαη κε ζπκκεηνρή ηνπ Γξακκαηέα θαη 
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ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ Γξακκαηέα κε ηνπιάρηζηνλ δχν εθ ησλ ππνινίπσλ Μειψλ ηεο 
Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο. 

 
9.11. Η Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία κπνξεί λα δηαζέηεη θεθάιαηα θαη λα επηηξέπεη δαπάλεο κέρξη 

ηνπ πνζνχ ησλ δέθα ρηιηάδσλ ΔΤΡΧ (€10.000) αλά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηηο 
πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ «ΓΙΑΘΔΗ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΔ» ηνπ Καηαζηαηηθνχ. Γηα 
άιιεο δαπάλεο,  εθηφο απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πην πάλσ άξζξν, ή/θαη γηα δαπάλεο 
χςνπο πέξαλ ησλ δέθα ρηιηάδσλ ΔΤΡΧ €10.000 απαηηείηαη απφθαζε Γεληθήο 
πλέιεπζεο. 

 
9.12. Η εθηειεζηηθή Γξακκαηεία δηθαηνχηαη λα ζπλάπηεη δάλεηα ηα νπνία ζπκπνζνχκελα λα 

κελ ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ δέθα ρηιηάδσλ ΔΤΡΧ (€10.000) θαη ηα νπνία λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πληερλίαο. Γηα δάλεην χςνπο πέξαλ ησλ 
€10.000 ρξεηάδεηαη απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10: ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΠΡΟΔΓΡΟΤ 

10.1. Ο Πξφεδξνο ηεο πληερλίαο πξνεδξεχεη φισλ ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ηεο 
πληερλίαο, εμαηξνπκέλσλ Δθινγηθψλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ θαη Γεληθψλ πλειεχζεσλ 
ζηηο νπνίεο ππάξρεη πξνο ζπδήηεζε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ζέκα κνκθήο γηα ηνλ 
πξφεδξν, ηνλ Γξακκαηέα ή ηελ Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία ζην ζχλνιφ ηεο. 

 
10.2. Ο Πξφεδξνο πξνεδξεχεη ησλ πλεδξηάζεσλ ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο. 
 
10.3. Ο Πξφεδξνο ζε φπνην ζψκα πξνεδξεχεη έρεη ηελ ληθψζα ςήθν ζε πεξίπησζε 

ηζνςεθίαο. ηελ απνπζία ηνπ Πξνέδξνπ ηελ ληθψζα ςήθν έρεη ν Γξακκαηέαο. 
 
10.4. Ο Πξφεδξνο ή/θαη ν Γξακκαηέαο ππνγξάθνπλ φια ηα επίζεκα έγγξαθα ηεο πληερλίαο. 
 
10.5. Ο Πξφεδξνο επηκειείηαη καδί κε ηνλ Γξακκαηέα ησλ απνθάζεσλ ηεο πληερλίαο. 
 
10.6. Ο Πξφεδξνο καδί κε ηνλ Γξακκαηέα, Δθπξνζσπεί ηελ πληερλία ελψπηνλ δηθαζηεξίσλ ή 

νπνπδήπνηε αιινχ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ. 
 
10.7. Ο Πξφεδξνο είλαη πξνζσπηθά ππεχζπλνο γηα ηε θχιαμε νπνηνπδήπνηε εγγξάθνπ ηεο 

πληερλίαο πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ ή ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπ. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11: ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

11.1. Ο Γξακκαηέαο αλαπιεξψλεη ηνλ Πξφεδξν ζε φια ηα θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο πνπ 
απνξξένπλ απφ ην Καηαζηαηηθφ φηαλ ν Πξφεδξνο αδπλαηεί λα εθηειέζεη ηα θαζήθνληα 
ηνπ ιφγσ ζνβαξνχ θσιχκαηνο ή φηαλ θελσζεί ε ζέζε ηνπ θαη κέρξη ηελ 
επαλαπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξφλνηεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ. 

 
11.3. Ο Γξακκαηέαο, κε ηε βνήζεηα ηνπ Πξνέδξνπ ή/θαη άιισλ κειψλ ηεο ΔΓ, δηεθπεξαηψλεη 

ηηο νδεγίεο ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο. 
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11.4. Ο Γξακκαηέαο ηεξεί βηβιίν πξαθηηθψλ ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ηεο πληερλίαο θαη 
ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο ζην νπνίν θαηαρσξεί πιήξσο θαη 
αθξηβψο φιεο ηηο απνθάζεηο. 

 
11.5. Ο Γξακκαηέαο ζπγθαιεί ηηο ζπλεδξίεο ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο, θαη ζε 

ζπλελλφεζε κε ηνλ Πξφεδξν θαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο 
ζπγθαιεί ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο θαη εηνηκάδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμή ηνπο. 

 
11.6. Ο Γξακκαηέαο δηεμάγεη φιε ηελ αιιεινγξαθία ηεο πληερλίαο. 
 
11.7. Ο Γξακκαηέαο είλαη πξνζσπηθά ππεχζπλνο γηα ηε θχιαμε ηεο ζθξαγίδαο ηεο 

πληερλίαο, θαζψο θαη γηα ηε θχιαμε ηνπ Βηβιίνπ Πξαθηηθψλ ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ 
ηεο πληερλίαο θαη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο, ηνπ Αξρείνπ 
αιιεινγξαθίαο ηεο πληερλίαο θαη γεληθά νπνηνπδήπνηε εγγξάθνπ ηεο πληερλίαο πνπ 
βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ ή ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπ. 

 
11.8. Ο Γξακκαηέαο απνζηέιιεη ζηνλ Έθνξν πληερληψλ, πξηλ ηηο 15 Φεβξνπαξίνπ θάζε 

ρξφλνπ, νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ, εζφδσλ θαη εμφδσλ, 
ειεγκέλεο απφ ηνπο ειεγθηέο, θαζψο θαη ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο πληερλίαο ηνπ 
πξνεγνχκελνπ ρξφλνπ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ θαλνληζκψλ γηα ηηο πληερλίεο. 

 
11.9. Ο Γξακκαηέαο γλσζηνπνηεί ζηνλ Έθνξν πληερληψλ φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία κε 

βάζε ην Νφκν γηα ηηο πληερλίεο. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12: ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΒΟΗΘΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

12.1. Ο Βνεζφο Γξακκαηέαο βνεζά ηνλ Γξακκαηέα ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη 
ηνλ αληηθαζηζηά φηαλ απηφο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη λα αζθήζεη ηα θαζήθνληά ηνπ ή 
φηαλ θελσζεί ε ζέζε ηνπ θαη κέρξη ηελ επαλαπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 
πξφλνηεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ. 

 
 
12.2. Ο Βνεζφο Γξακκαηέαο εθηειεί νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ηνπ αλαηεζνχλ απφ ηελ 

Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 13: ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

13.1. Ο Οξγαλσηηθφο Γξακκαηέαο είλαη ππεχζπλνο γηα δεηήκαηα νξγαλσηηθήο θχζεο, φπσο 
π.ρ. ηνλ ηξφπν είζπξαμεο ησλ ζπλδξνκψλ, ηελ αχμεζε ησλ Μειψλ, ηνλ ηξφπν 
επηθνηλσλίαο κε ηα Μέιε θιπ. 

 
13.2. Ο Οξγαλσηηθφο Γξακκαηέαο ηεξεί Γεληθφ Μεηξψν Μειψλ, φπσο πξνλνείηαη ζηνλ 

θαλνληζκφ 21(δ) ησλ Πεξί πληερληψλ Καλνληζκψλ. 
 
13.3. Ο Οξγαλσηηθφο Γξακκαηέαο θαηαξηίδεη νξγαλσηηθά πξνγξάκκαηα ζχκθσλα κε ηηο 

απνθάζεηο ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο, θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπο. 
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13.4. Ο Οξγαλσηηθφο Γξακκαηέαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ δηνξγάλσζε φισλ ησλ 
εθδειψζεσλ ηεο πληερλίαο. 

 
13.5. Ο Οξγαλσηηθφο Γξακκαηέαο είλαη πξνζσπηθά ππεχζπλνο γηα ηε δηαθχιαμε ησλ 

Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα ησλ Μειψλ, ηνπ Μεηξψνπ Μειψλ θαζψο θαη φισλ 
ησλ εγγξάθσλ ηεο πληερλίαο πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ ή ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ. 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 14: ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΒΟΗΘΟΤ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

14.1. Ο Βνεζφο Οξγαλσηηθφο Γξακκαηέαο βνεζά ηνλ Οξγαλσηηθφ Γξακκαηέα ζηελ Δθηέιεζε 
ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη ηνλ αληηθαζηζηά φηαλ απηφο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη λα 
αζθήζεη ηα θαζήθνληα ηνπ, ή φηαλ θελσζεί ε ζέζε ηνπ θαη κέρξη ηελ επαλαπιήξσζή 
ηεο κε βάζε ηηο ζρεηηθέο πξφλνηεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ. 

 
14.2. Ο Βνεζφο Οξγαλσηηθφο Γξακκαηέαο εθηειεί νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ηνπ 

αλαηεζνχλ απφ ηελ Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 15: ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΣΑΜΙΑ 

15.1. Ο Σακίαο ηεξεί βηβιίν ηακείνπ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη φιεο νη εηζπξάμεηο θαη φιεο 
νη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη απφ ηε πληερλία. 

 
15.2. Ο Σακίαο ηεξεί αξρείν κε αληίγξαθα ησλ «Δληχπσλ Δμνπζηνδφηεζεο Πιεξσκήο» πνπ 

εγθξίλνληαη απφ ηελ Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ρξεκάησλ απφ ή εθ 
κέξνπο ηεο πληερλίαο. 

 
15.3. Ο Σακίαο ηεξεί ζηειέρε απνδείμεσλ εηζπξάμεσλ γηα ηελ έθδνζε αξηζκεκέλσλ 

απνδείμεσλ εηο δηπινχλ, γηα φιεο ηηο εηζπξάμεηο ή ζπλεηζθνξέο ρξεκάησλ πξνο ηε 
πληερλία, αληίγξαθα ησλ νπνίσλ ζα κέλνπλ πάλσ ζην ζηέιερνο. 

 
15.4. Ο Σακίαο ηεξεί βηβιίν ζηειερψλ απνδείμεσλ εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ, ζην νπνίν ζα 

θαηαρσξνχληαη φια ηα πην πάλσ ζηειέρε κε ιεπηνκέξεηα. 
 
15.5. Ο Σακίαο εθνδηάδεη ηελ Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο 

πληερλίαο νπνηεδήπνηε ηνπ δεηεζεί ή θαηά ηελ παξαίηεζε ηνπ ή ζηελ Σαθηηθή Γεληθή 
πλέιεπζε. 

 
15.6. Ο Σακίαο δίλεη αιεζή θαη νξζφ ινγαξηαζκφ γηα φιεο ηηο εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο πνπ 

γίλνληαη απφ απηφλ, θαζψο θαη γηα ην ππφινηπν ησλ ρξεκάησλ πνπ είλαη ζηελ θαηνρή 
ηνπ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε πεξηνπζία ηεο πληερλίαο πνπ ηνπ έρεη πηζησζεί ηελ κέξα 
πνπ αλάιαβε ηα θαζήθνληα ή ηελ εκεξνκελία πνπ ππνβιήζεθαλ νη ηειεπηαίνη 
ινγαξηαζκνί, φπνην απφ ηα δπν είλαη ηειεπηαίν. 

 
15.7. Ο Σακίαο θαηαζέηεη ζην φλνκα ηεο πληερλίαο θάζε πνζφ πνπ ππεξβαίλεη ηα €300 ζε 

ηξάπεδα, πλεξγαηηθφ Ίδξπκα, ή πλεξγαηηθή Πηζησηηθή Δηαηξεία εγγεγξακκέλε ζηελ 
Κχπξν, φπσο πξνλνείηαη ζηνπο Πεξί πληερληψλ Καλνληζκνχο θαη απνζχξεη ρξήκαηα κε 
ηελ ππνγξαθή ηνπ θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ Γξακκαηέα. 
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15.8. Ο Σακίαο παξαδίδεη, εάλ απηφ δεηεζεί, κεηά ηνλ έιεγρν ησλ ινγαξηαζκψλ ζηελ 

Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηεο πληερλίαο θάζε ππφινηπν πνπ νθείιεηαη απφ απηφλ ζηε 
πληερλία θαη φια ηα γξακκάηηα, βηβιία θαη ηελ άιιε πεξηνπζία ηεο πληερλίαο πνπ ζα 
είλαη ζηελ θαηνρή ηνπ ή ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ. 

 
15.9. Ο Σακίαο ζηέιλεη ζηνλ Έθνξν πληερληψλ, φπνηε δεηεζεί απφ απηφλ, ιεπηνκεξείο 

ινγαξηαζκνχο ηεο πληερλίαο γηα νξηζκέλε πεξίνδν θαη δείρλεη θαη παξέρεη ζε απηφλ κε 
ιεπηνκέξεηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη γεληθά 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Νφκνπ. 

 
15.10. Ο Σακίαο θξνληίδεη γηα ηελ είζπξαμε ησλ ζπλδξνκψλ απφ ηα Μέιε θαη γηα 

νπνηεζδήπνηε πιεξσκέο πξνο ηελ πληερλία. 
 
15.11. Ο Σακίαο ή άιινο Αμησκαηνχρνο ηεο πληερλίαο πνπ κε ηα θαζήθνληά ηνπ αλαιακβάλεη 

ρξεκαηηθή επζχλε, ζα παξέρεη φπνηα αζθάιεηα ηνπ δεηήζεη ε Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία. 
 
15.12. Ο Σακίαο Δίλαη πξνζσπηθά ππεχζπλνο γηα ηα ρξήκαηα, βηβιία θαη άιια έγγξαθα ηεο 

πληερλίαο πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ ή ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 16: ΔΡΓΑΣΙΚΔ ΓΙΑΦΟΡΔ - ΑΠΔΡΓΙΑ 

16.1. ε πεξίπησζε εξγαηηθήο δηαθνξάο κεηαμχ πληερλίαο θαη ηεο Αξρήο, ε Δθηειεζηηθή 
Γξακκαηεία ζα εμαληιεί θάζε πεξηζψξην δηαπξαγκάηεπζεο θαη θάζε λφκηκν κέζν, κε 
ζηφρν ηελ «εηξεληθή» δηεπζέηεζε ηεο δηαθνξάο, ρσξίο δειαδή λα θαηαζηεί αλαγθαία ε 
ιήςε δπλακηθψλ κέηξσλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ κέηξνπ ηεο απεξγίαο. 

 
16.2. ε πεξίπησζε πνπ ε Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία απνθαζίζεη φηη: 
 

 ε ιήςε απεξγηαθψλ κέηξσλ είλαη αλαπφθεπθηή δηφηη δελ θαηέζηε δπλαηή ε 
«εηξεληθή» δηεπζέηεζε θάπνηαο δηαθνξάο,  

 ελδείθλπηαη ε ζπκκεηνρή ηεο πληερλίαο ζε απεξγηαθά κέξα πνπ έρνπλ εμαγγείιεη 
άιιεο ζπληερλίεο, νκνζπνλδίεο, θνξείο, ή νξγαλψζεηο, είηε γηα ζθνπνχο 
ζπκπαξάζηαζεο πξνο ηα δηθά ηνπο αηηήκαηα, είηε δηφηη νη ζπγθεθξηκέλεο 
δηεθδηθήζεηο αθνξνχλ θαη ηα Μέιε ηεο πληερλίαο, 

 ε ιήςε απεξγηαθψλ κέηξσλ επηβάιιεηαη, γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν ηνλ νπνίν ζα 
παξνπζηάζεη θαη αλαιχζεη πξνο ηα Μέιε, 

 
ζπγθαιεί Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε κε απνθιεηζηηθφ ζέκα ηε ιήςε απφθαζεο γηα 
απεξγία. 

 
16.3. ε πεξίπησζε ζχγθιηζεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο κε απνθιεηζηηθφ ζέκα ζηελ 

εκεξήζηα δηάηαμή ηεο ηε ιήςε απφθαζεο γηα απεξγία, ε Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία κπνξεί, 
θαηά  παξέθθιηζε ηνπ ζρεηηθνχ άξζξνπ ηνπ Καηαζηαηηθνχ πνπ νξίδεη ηελ πξνζεζκία 
ζχγθιηζεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, λα ζπγθαιέζεη ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε 
κε ηε δηαδηθαζία ηαρείαο ζχγθιηζεο. Η δηαδηθαζία ηαρείαο ζχγθιηζεο ζπλίζηαηαη ζηελ 
πξφζθιεζε ησλ Μειψλ κέζσ ηειεθψλνπ, πέξαλ ηεο ζπλήζνπο πξφζθιεζεο κέζσ 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, δίλνληαο ρξνληθφ πεξηζψξην κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ 
ζην ζρεηηθφ Άξζξν ηνπ Καηαζηαηηθνχ, φρη φκσο κηθξφηεξν ησλ δχν σξψλ απφ ηε ζηηγκή 
ηεο εηδνπνίεζεο κέρξη ηελ ψξα έλαξμεο ηεο πλέιεπζεο. 
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Ννείηαη φηη ε Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία ζα θάλεη ρξήζε ηεο πην πάλσ δηαδηθαζίαο ηαρείαο 
ζχγθιηζεο Γεληθήο πλέιεπζεο κε θεηδψ θαη κφλν εθφζνλ ε άκεζε ιήςε απφθαζεο είλαη 
δσηηθήο ζεκαζίαο. 

 
16.4. Σπρφλ απφθαζε γηα απεξγία ιακβάλεηαη πάληνηε κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη κε 

πιεηνςεθία ηνπ ελφο δεπηέξνπ (1/2) ησλ Καηαζηαηηθά Σαθηνπνηεκέλσλ κειψλ. 
 
16.5. Γηεπθξηλίδεηαη φηη, γηα ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, απεξγία ζεσξείηαη ε απνρή ησλ 

εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν ε κεγαιχηεξν ησλ είθνζη 
ηεζζάξσλ (24) σξψλ. Απνρή απφ ηελ εξγαζία κηθξφηεξεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ζεσξείηαη 
«ζηάζε εξγαζίαο». Η απφθαζε γηα ζηάζε εξγαζίαο κπνξεί λα ιεθζεί απφ ηελ 
Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία θαη δελ απαηηείηαη πξνο ην ζθνπφ απηφ ε ζχγθιηζε Έθηαθηεο 
Γεληθήο πλέιεπζεο. 

 
16.6. Η Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία κπνξεί λα εμαηξέζεη Μέιε ηεο πληερλίαο πνπ είλαη 

Γηεπζπληηθά ηειέρε ηεο Αξρήο απφ ηελ ππνρξέσζε ζπκκεηνρήο ζε απεξγία, αλ θξίλεη 
φηη, σο εθ ηεο ζέζεψο ηνπο, ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ απεξγία πηζαλφλ λα ηνπο εθζέζεη ζε 
θαηάζηαζε αληηθξνπφκελσλ ππνρξεψζεσλ ή ζπκθεξφλησλ. 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 17: ΠΟΙΝΔ ΜΔΛΩΝ & ΑΞΙΩΜΑΣΟΤΥΩΝ 

17.1. Οπνηνδήπνηε Μέινο : 
 

 Γελ ζπκκνξθψλεηαη κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο πληερλίαο, ή κε ηηο απνθάζεηο ησλ 
Οξγάλσλ ηεο, 

 ελεξγεί θαηά παξάβαζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ή/ θαη ησλ απνθάζεσλ ησλ Οξγάλσλ 
ηεο πληερλίαο ή/ θαη βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ή/ θαη ηελ πεξηνπζία ηεο πληερλίαο, 

 απνπζηάδεη, ρσξίο ζνβαξνχο ιφγνπο, απφ ηξείο δηαδνρηθέο Γεληθέο πλειεχζεηο ηεο 
πληερλίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Έθηαθησλ), 

 δελ ζπκπεξηθέξεηαη κε εππξέπεηα ή/θαη ζπκπεξηθέξεηαη κε πξνζβιεηηθφ ηξφπν 
πξνο ηα Όξγαλα ηεο πληερλίαο ή πξνο νπνηνδήπνηε άιιν Μέινο, ή ππνλνκεχεη ην 
θαιφ φλνκα θαη ηελ ππφζηαζε ηεο πληερλίαο, 

 
ππφθεηηαη ζηηο πην θάησ πνηλέο: 

 

 (α) επίπιεμε, 
 (β) απζηεξή επίπιεμε, 
 (γ) πξφζηηκν κέρξη €100, 
 (δ) πξνζσξηλή απνβνιή κέρξη 6 κήλεο, 
 (ε) κφληκε δηαγξαθή. 

 
17.2. Η Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία, είηε ελεξγψληαο απηεπάγγειηα, είηε κεηά απφ ελππφγξαθε 

θαηαγγειία πνπ ππνβάιιεηαη απφ άιιν Μέινο, εμεηάδεη ην θάζε πεξηζηαηηθφ μερσξηζηά. 
Σν θαηαγγειιφκελν Μέινο έρεη ην δηθαίσκα λα παξνπζηαζηεί ζηελ ζπλεδξίαζε ηεο 
Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο, θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο θαη λα δψζεη εμεγήζεηο. Η 
Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία έρεη επίζεο ην δηθαίσκα λα θαιέζεη ελψπησλ ηεο άιια άηνκα γηα 
παξνρή καξηπξίαο ζε ζρέζε κε ηα ππφ εμέηαζε ζέκαηα. 
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17.3. Η ζρεηηθή απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο ιακβάλεηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία 
θαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο. 

 
17.4. Η απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο γηα ηηο πνηλέο (α), (β) θαη (γ) είλαη ηειεζίδηθε, 

ελψ νη πνηλέο (δ) θαη (ε) κπνξνχλ λα εθεζηβιεζνχλ απφ ην επεξεαδφκελν κέινο, κε 
γξαπηή επηζηνιή ηνπ πξνο ηελ Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία. Η Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία έρεη 
ππνρξέσζε λα ζέζεη ηελ έθεζε ηνπ επεξεαδφκελνπ κέινπο ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο 
ακέζσο επφκελεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Η απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο είλαη 
ηειεζίδηθε. 

 
17.5. Αλ ην Μέινο ζην νπνίν έρεη επηβιεζεί νπνηνζδήπνηε απφ ηηο πην πάλσ πνηλέο είλαη 

Αμησκαηνχρνο ηεο πληερλίαο, ηφηε ν Αμησκαηνχρνο απηφο απηφκαηα εθπίπηεη απφ ην 
αμίσκα ην νπνίν θαηέρεη. 

 
17.6. Αμησκαηνχρνο ηεο πληερλίαο εθπίπηεη επίζεο απηφκαηα απφ ην αμίσκά ηνπ, ζε 

πεξίπησζε πνπ θαηαδηθαζηεί απφ δηθαζηήξην γηα αδίθεκα πνπ ελέρεη έιιεηςε ηηκηφηεηαο, 
ή εζηθή αηζρξφηεηα, ή γηα αδίθεκα ζε ζρέζε κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο πληερλίαο. 

 
17.7. Κάζε έθπησηνο Αμησκαηνχρνο έρεη δηθαίσκα λα παξνπζηαζηεί ζηελ επφκελε Γεληθή 

πλέιεπζε ηεο πληερλίαο θαη λα ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα εθεζηβάιεη ηελ 
απφθαζε. 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 18: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 Οη νηθνλνκηθνί πφξνη ηεο πληερλίαο είλαη: 
 
18.1. Οη κεληαίεο ζπλδξνκέο ησλ Μειψλ. 
 
18.2. Οπνηεζδήπνηε εηζθνξέο, δσξεέο, θιεξνδνηήκαηα, έξαλνη (δεκφζηνη ή φρη), ην θαζαξφ 

πνζφ νπνηαζδήπνηε εθδήισζεο θαη νπνηνδήπνηε άιιν πνζφ ην νπνίν κπνξεί λα 
απνθηήζεη λφκηκα ε πληερλία. 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 19: ΓΙΑΘΔΗ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΔ 

Σα θεθάιαηα ηεο πληερλίαο κπνξνχλ λα δηαηίζεληαη γηα ηνπο πην θάησ ζθνπνχο: 
 
19.1. Σελ παξνρή σθειεκάησλ ζχκθσλα κε ην Άξζξν «ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ, ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΚΑΙ 

ΧΦΔΛΗΜΑΣΑ ΜΔΛΧΝ». 
 
19.2. Σελ πιεξσκή εμφδσλ ζηνπο Αμησκαηνχρνπο ηεο πληερλίαο. 
 
19.3. Σελ εξγνδφηεζε έκκηζζνπ πξνζσπηθνχ. 
 
19.4. Σελ πιεξσκή ησλ δηνηθεηηθψλ εμφδσλ ηεο πληερλίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

ειέγρνπ ησλ ινγαξηαζκψλ. 
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19.5. Σελ δηθαζηηθή αληηπξνζψπεπζε, ζε πεξίπησζε λνκηθήο δηαδηθαζίαο, ζηελ νπνία είλαη 
δηάδηθνο ε πληερλία ή νπνηνδήπνηε Μέινο ηεο, εθφζνλ ηέηνηα λνκηθή δηαδηθαζία 
αλαιακβάλεηαη γηα ζθνπνχο πξνζηαζίαο ηεο πληερλίαο ή ησλ δηθαησκάησλ πνπ 
απνξξένπλ απφ ηελ εξγαζηαθή ζρέζε νπνηνπδήπνηε Μέινπο κε ηελ Αξρή. 

 
19.6. Σελ αληηκεηψπηζε εξγαηηθψλ δηαθνξψλ απφ ηελ πληερλία. 
 
19.7. Σελ απνδεκίσζε Μειψλ γηα απψιεηα πνπ πξνθχπηεη απφ εξγαηηθή δηαθνξά. 
 
19.8. Σελ αγνξά αληαιιαγή, εθπνίεζε ή ελνηθίαζε νπνηαζδήπνηε αθίλεηεο πεξηνπζίαο, γηα 

ηνπο ζθνπνχο ηεο πληερλίαο. 
 
19.9. Σελ εμαζθάιηζε λνκηθήο ζπκβνπιήο γηα ζθνπνχο δηεθδίθεζεο ή δηαθχιαμεο 

νπνησλδήπνηε δηθαησκάησλ ηεο πληερλίαο, ή/θαη ησλ Μειψλ ηεο ή/θαη ησλ 
εμαξησκέλσλ ηνπο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εξγαζηαθή 
ζρέζε ηνπ Μέινπο κε ηελ Αξρή. 

 
19.10. πλεηζθνξέο ζε νξγαλψζεηο, εμαηξνπκέλσλ ησλ πνιηηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη θνκκάησλ, ή 

ζε άιια θηιαλζξσπηθά, θνηλσληθά, εθπαηδεπηηθά ή πνιηηηζηηθά ηδξχκαηα. 
 
19.11. Σελ νξγάλσζε ή ζπλδηνξγάλσζε κε άιινπο θνξείο εκεξίδσλ, ζπζθέςεσλ, δηαιέμεσλ, 

παξνπζηάζεσλ θαη άιισλ εθδειψζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζθνπψλ ηεο πληερλίαο. 
 
19.12. Σελ νξγάλσζε ή ζπλδηνξγάλσζε κε άιινπο θνξείο νπνηαζδήπνηε ζεαηξηθήο 

παξάζηαζεο, ζπλαπιίαο, δεμίσζεο, ρνξνχ, αζιεηηθήο ζπλάληεζεο ή εθδξνκήο. 
 
19.13. Σελ πιεξσκή ηφθσλ γηα δάλεηα πνπ ζπλάπηνληαη απφ ηε πληερλία κε βάζε ηηο πξφλνηεο 

ηνπ Καηαζηαηηθνχ. 
 
19.14. Σελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε λφκηκνπ θφξνπ ή ηέινπο επηβάιιεηαη απφ ην θξάηνο ή 

άιινπο δεκφζηνπο θνξείο θαη αξρέο κε βάζε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
 
19.15. Γηα νπνηνλδήπνηε άιιν λφκηκν ζθνπφ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην παξφλ Καηαζηαηηθφ. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 20: ΔΠΔΝΓΤΗ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ 

20.1. Όια ηα ρξεκαηηθά πνζά θαη άιιε πεξηνπζία ηεο πληερλίαο ζα είλαη ζην φλνκα ηεο 
πληερλίαο, γηα ρξήζε πξνο φθεινο ησλ Μειψλ ηεο θαη ζα βξίζθνληαη θάησ απφ ηνλ 
έιεγρν θαη ηελ επζχλε ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο. 

 
20.2. Οπνηνδήπνηε πιεφλαζκα κπνξεί λα επελδχεηαη ζε ρξεφγξαθα πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία ή λα θαηαηίζεηαη ζε νπνηαδήπνηε αδεηνχρα Σξάπεδα ζηελ Κχπξν ή 
πλεξγαηηθφ Ίδξπκα, θαηά πξνηίκεζε ζην πλεξγαηηθφ Σακηεπηήξην ησλ Τπαιιήισλ ηεο 
Αξρήο Σειεπηθνηλσληψλ Κχπξνπ. 
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ΑΡΘΡΟ 21: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

21.1. Η Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε δηνξίδεη Διεγθηή, πνπ δελ είλαη Μέινο ηεο πληερλίαο, θαη 
πνπ είλαη πξνζνληνχρνο ινγηζηήο, γηα λα ειέγρεη ηα βηβιία θαη ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο 
πληερλίαο, φπσο παξνπζηάδνληαη ηελ 31ελ Γεθεκβξίνπ θάζε ρξφλνπ. Ο Διεγθηήο ζα 
ππνβάιιεη έθζεζε σο πξνο ηελ νξζφηεηα ή φρη ησλ βηβιίσλ θαη ινγαξηαζκψλ, ε νπνία ζα 
παξνπζηάδεηαη ζηελ εθάζηνηε Γεληθή πλέιεπζε. ε πεξίπησζε πνπ ην πην πάλσ 
πξφζσπν δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί, ε Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία ζα δηνξίδεη άιιν 
θαηάιιειν πξφζσπν ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ κέρξη ηελ επφκελε Σαθηηθή Γεληθή 
πλέιεπζε. 

 
21.2. Σα βηβιία θαη νη ινγαξηαζκνί ζα ειέγρνληαη επίζεο νπνηεδήπνηε ν Σακίαο παξαηηείηαη ή 

φηαλ ε ζέζε ηνπ θελσζεί, φπσο θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε ζεσξεζεί αλαγθαίν 
απφ ηελ Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία. 

 
21.3. Αληίγξαθν ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο ηνπ Διεγθηή ζα αλαξηάηαη ζηελ Ιζηνζειίδα ηεο 

πληερλίαο γηα λα πιεξνθνξεζνχλ ηα Μέιε, άιιν δε αληίγξαθν ζα απνζηέιιεηαη ζηνλ 
Έθνξν πληερληψλ, κε ην έληππν 17, πξηλ ηηο 15 Φεβξνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ ρξφλνπ. 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 22: ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΥΔΙΩΝ 

22.1. Σν Μεηξψν Μειψλ, ηα βηβιία θαη αξρεία ηεο πληερλίαο ζα είλαη δηαζέζηκα κεηά απφ 
αίηεζε πξνο ηνλ Γξακκαηέα, γηα επηζεψξεζε απφ νπνηνδήπνηε Μέινο. 

 
22.2. Σα βηβιία θαη αξρεία ηεο πληερλίαο, εθηφο ηνπ Μεηξψνπ Μειψλ κπνξνχλ, θαηφπηλ 

αίηεζεο πξνο ηνλ Γξακκαηέα, λα επηζεσξνχληαη απφ νπνηνδήπνηε λνκηθφ ή θπζηθφ 
πξφζσπν, ην νπνίν έρεη έλλνκν, νηθνλνκηθφ ή άιιν ζπκθέξνλ ζηα θεθάιαηα ηεο 
πληερλίαο. 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 23: ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

23.1. Γηα ζθνπνχο αιιεινγξαθίαο, επηθνηλσλίαο κε ηελ Αξρή θαη κε θάζε άιιν θπζηθφ ή 
λνκηθφ πξφζσπν, ε πληερλία δεζκεχεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ 
Γξακκαηέα απφ θνηλνχ ή μερσξηζηά. 

 
23.2. Γηα ζθνπνχο ππνγξαθήο πιινγηθψλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο κεηαμχ ηεο πληερλίαο θαη ηεο 

ΑΣΗΚ, ή ππνγξαθήο άιισλ ζπκθσληψλ πνπ αθνξνχλ εξγαζηαθά ζέκαηα ή/θαη άπηνληαη 
δηθαησκάησλ ησλ Μειψλ ή ππνρξεψζεσλ ησλ Μειψλ απέλαληη ζηελ Αξρή, ε πληερλία 
δεζκεχεηαη κε ηηο ππνγξαθέο ηνπ Πξνέδξνπ θαη Γξακκαηέα απφ θνηλνχ. 

 
23.3. Γηα νηθνλνκηθήο θχζεσο ζέκαηα, φπσο έθδνζε επηηαγψλ, εμνπζηνδνηήζεηο  πιεξσκψλ, 

αλαιήςεηο κεηξεηψλ θιπ, ε πληερλία δεζκεχεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ Σακία θαη ελφο  
εθ ησλ Πξνέδξνπ ή Γξακκαηέα. 

 
23.4. Ννείηαη φηη αλ θάπνηνο απφ ηνπο Αμησκαηνχρνπο πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ ζην παξφλ 

Άξζξν είλαη δηθαηνινγεκέλα θσιπφκελνο, ηφηε  κπνξεί λα ππνγξάςεη αληί απηνχ ν 
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Αμησκαηνχρνο ν νπνίνο ηνλ αληηθαζηζηά ζηα θαζήθνληά ηνπ κε βάζεη ηηο πξφλνηεο ηνπ 
Καηαζηαηηθνχ. 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 24: ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ 

Γηα θάζε δήηεκα ακθίβνιεο εξκελείαο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, απνθαζίδεη ε Δθηειεζηηθή 
Γξακκαηεία, λννπκέλνπ φηη νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο δε ζα είλαη ζε αληίζεζε κε ηηο 
πξφλνηεο ηνπ Πεξί πληερληψλ Νφκνπ ή ηνπ ίδηνπ ηνπ Καηαζηαηηθνχ. Η ζρεηηθή απφθαζε 
ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο κπνξεί λα εθεζηβιεζεί θαηά ηελ ακέζσο επφκελε Γεληθή 
πλέιεπζε, απφ νπνηνδήπνηε Μέινο. 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 25: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ 

25.1. Σν Καηαζηαηηθφ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κε απφθαζε νπνηαζδήπνηε Σαθηηθήο ή 
Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Θέκα ηξνπνπνίεζεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ κπνξεί λα ηεζεί 
ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο είηε απφ ηελ Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία 
είηε κεηά απφ πξφηαζε νπνηνπδήπνηε κέινπο ή κειψλ, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο θαη ηα 
ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ ηίζεληαη ζην Άξζξν «Γεληθή πλέιεπζε». ε πεξίπησζε πνπ ε 
εκεξήζηα δηάηαμε νπνηαζδήπνηε Γεληθήο πλέιεπζεο πεξηιακβάλεη ζέκα ηξνπνπνίεζεο 
ηνπ Καηαζηαηηθνχ ε ζπγθεθξηκέλε Γεληθή πλέιεπζε πξνζδηνξίδεηαη θαη σο Καηαζηαηηθή. 

 
25.2. Σαπηφρξνλα κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο Καηαζηαηηθήο Γεληθήο 

πλέιεπζεο, ε Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία ζα θνηλνπνηεί θαη επεμεγεί πξνο ηα Μέιε ηηο 
πξνηεηλφκελεο αιιαγέο ζην Καηαζηαηηθφ. 

 
25.3. Οη απνθάζεηο γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ιακβάλνληαη πάληνηε κε κπζηηθή 

ςεθνθνξία θαη γηα ηελ έγθξηζή ηνπο απαηηείηαη πιεηνςεθία ηνπ ελφο δεπηέξνπ (1/2) ησλ 
Καηαζηαηηθά Σαθηνπνηεκέλσλ Μειψλ ηεο πληερλίαο, εθηφο γηα ηα ζέκαηα πνπ 
αλαθέξνληαη ξεηά ζε άιια Άξζξα ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ γηα ηα νπνία απαηηείηαη 
κεγαιχηεξε πιεηνςεθία. 

 
25.4. Οπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηζρχνπλ ακέζσο κεηά ηελ θαηάζεζή θαη 

εγγξαθή ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ Καηαζηαηηθνχ ζηνλ Έθνξν πληερληψλ. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 26: ΓΙΑΘΔΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ 

Σν θαηαζηαηηθφ αλαξηάηαη ζηελ Ιζηνζειίδα ηεο πληερλίαο θαη είλαη δηαζέζηκν ζηα Μέιε 
θαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν. 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 27: ΓΙΑΛΤΗ ΤΝΣΔΥΝΙΑ 

27.1. Η πληερλία δηαιχεηαη φπσο αλαθέξεηαη πην θάησ: 
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27.1.1. Όηαλ ν αξηζκφο ησλ Μειψλ πεξηνξηζηεί ζε ιηγφηεξα απφ 20. 
 
27.1.2. Με απφθαζε Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ε νπνία ζπγθαιείηαη εηδηθά γηα ην ζθνπφ 

απηφ. Η απφθαζε ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη απφ ηα δχν ηξίηα 2/3 ηνπ ζπλνιηθνχ 
αξηζκνχ ησλ Μειψλ θαη ηα κέιε πνπ κεηνςεθνχλ θαη αληηηίζεληαη ζηε δηάιπζε λα είλαη 
ιηγφηεξα ησλ είθνζη (20). 

 
27.2. Καη ζηηο δχν πην πάλσ πεξηπηψζεηο ε Γεληθή πλέιεπζε δηνξίδεη δχν (2) εθθαζαξηζηέο. 
 
27.3. Αθνχ πιεξσζνχλ φιεο νη ππνρξεψζεηο ηεο πληερλίαο, ην ππφινηπν δσξίδεηαη ζε 

θηιαλζξσπηθά Ιδξχκαηα. Σα ηδξχκαηα πνπ ζα ιάβνπλ ηηο δσξεέο απνθαζίδνληαη απφ ηελ 
Γεληθή πλέιεπζε θαηά ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε δηάιπζε ηεο πληερλίαο. 

 
27.4. Ο Γξακκαηέαο θαη ν Σακίαο ηεο πληερλίαο απνζηέιιεη ζηνλ Έθνξν πληερληψλ 

γλσζηνπνίεζε Γηάιπζεο, ζε δχν αληίγξαθα, κέζα ζε 14 κέξεο απφ ηελ δηάιπζε ηεο 
πληερλίαο. 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 28: ΔΓΓΡΑΦΗ – ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΑΗ 

28.1. Η ζπληερλία ηδξχζεθε ηελ 30ελ Ινπιίνπ 2009, θαηά ηελ ηδξπηηθή ζπλέιεπζε ησλ κειψλ 
ηεο θαη ε εγγξαθή ηεο κε βάζε ηνλ Πεξί πληερληψλ Νφκν έγηλε ζηηο 30 Οθησβξίνπ 
2009 κε Αξ. Μεηξψνπ 982. 

 
28.2. Σν παξφλ Καηαζηαηηθφ ηξνπνπνηήζεθε γηα ηειεπηαία θνξά απφ ηελ Έθηαθηε 

Καηαζηαηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μειψλ ηεο πληερλίαο, πνπ έγηλε ζηε 
Γεκνζηνγξαθηθή Δζηία ζηε Λεπθσζία, ζηηο 18 Απξηιίνπ 2011. 

 
28.3. Η παξνχζα έθδνζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ είλαη ε έθδνζε 3.0. 
 
 


