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ΤΝΓΔΜΟΤ  ΔΡΓΟΛΑΒΩΝ  ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ  ΔΡΓΩΝ  ΝΟΜΟΤ  ΘΔΠΡΩΣΙΑ 

 

 

 

    ΑΡΘΡΟ  1. Σίηινο-Έδξα-Πεξηθέξεηα 

    Σίηινο  ηνπ  σκαηείνπ  είλαη  ΤΝΓΔΜΟ  ΔΡΓΟΛΑΒΩΝ  ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ  ΔΡΓΩΝ  

ΝΟΜΟΤ  ΘΔΠΡΩΣΙΑ,  θαη  έδξα  ηνπ  είλαη  ε  πφιε  ηεο  Ηγνπκελίηζαο,  κε  πεξηθέξεηα  ηνλ  

Ννκφ  Θεζπξσηίαο. 

 

    ΑΡΘΡΟ  2. θνπφο  

    θνπνί  ηνπ  πλδέζκνπ  είλαη: α) Η  κειέηε, πξνζηαζία  θαη  πξναγσγή  ησλ  εζηθψλ, 

νηθνλνκηθψλ  θαη  επαγγεικαηηθψλ  ζπκθεξφλησλ  ησλ  κειψλ  ηνπ, θαζψο  θαη  ε  ζπκκεηνρή  ησλ  

κειψλ  ηνπ  ζηελ  αλάπηπμε  θαη  πξνψζεζε  ηεο  επαγγεικαηηθήο  αιιειεγγχεο. β) Η  

παξαθνινχζεζε  θαη  ε  κέξηκλα  γηα  ηελ  εθαξκνγή  ηεο  ηζρχνπζαο  ειεθηξνινγηθήο  λνκνζεζίαο, 

γηα  ηελ  εθηέιεζε  ησλ  εγθαηαζηάζεσλ  θαηά  ηνπο  ηζρχνληεο  θαλνληζκνχο  αζθαιείαο, πξνο  

πξνζηαζία  ηνπ  θνηλνχ. γ) Η  παξνρή  ζηα  κέιε  ηνπ  ηαηξνθαξκαθεπηηθήο  πεξίζαιςεο, 

λνζειείαο  θαη  επηδνκάησλ  βνεζείαο  γηα  ηα  εμεξρφκελα  θαη  ζπληαμηνδνηνχκελα  ιφγσ  

γήξαηνο  ή  αλαπεξίαο  κέιε  ή  ζε  πεξίπησζε  ζαλάηνπ  ηνπο  ζηα  κέιε  ησλ  νηθνγελεηψλ  ηνπο, 

κε  ηελ  δεκηνπξγία  Σακείνπ  Αιιεινβνεζείαο. δ) Η  πξνκήζεηα  ή  παξαγσγή  ειεθηξνινγηθνχ  

πιηθνχ, εξγαιείσλ  ή  κεραλεκάησλ  ζηα  κέιε  ηνπ, κε  ηελ  ίδξπζε  πξνκεζεπηηθνχ, παξαγσγηθνχ  

ή  θαηαλαισηηθνχ  ζπλεηαηξηζκνχ. ε) Η  αλάιεςε  θαη  εθηέιεζε  απφ  ηα  κέιε  εξγαζηψλ  ηεο  

εηδηθφηεηαο  ηνπο  γηα  δηθφ  ηνπο  φθεινο, κε  ηελ  δεκηνπξγία  θνηλνπξαμίαο. ζη) Η  ιήςε  κέηξσλ  

γηα  ηελ  αλχςσζε  ηνπ  θιάδνπ  ζηελ  θνηλσλία. 

    Γηα  ηελ  επηηπρία  ησλ  ζθνπψλ  απηψλ  ν  χλδεζκνο  κπνξεί  λα  ρξεζηκνπνηήζεη  ηα  εμήο  

κέηξα: 

    α) Να  ηδξχεη  θαη  λα  ζπληεξεί  εληεπθηήξηα  θαη  βηβιηνζήθε  β) Να  νξγαλψλεη  ζεκηλάξηα  

επηκφξθσζεο  θαη  δηαιέμεηο  γηα  ηελ  αξηηφηεξε  ηερληθή  θαη  ζεσξεηηθή  θαηάξηηζε  ησλ  κειψλ  

ηνπ. γ) Να  πξαγκαηνπνηεί  ενξηέο, εθδξνκέο, ζπλεζηηάζεηο  θαη  ινηπέο  θνηλσληθέο  εθδειψζεηο  

γηα  ηελ  αλάπηπμε  ζπλαδειθηθψλ  θαη  θηιηθψλ  ζρέζεσλ  κεηαμχ  ησλ  κειψλ  ηνπ. δ) Να  

εληζρχεη  θαη  λα  βνεζάεη  κε  θάζε  λφκηκν  κέζν  ηελ  δεκηνπξγία  απφ  ηα  κέιε  ηνπ  

Αιιεινβνεζεηηθψλ  ηακείσλ, ζπλεηαηξηζκψλ  παξαγσγηθψλ, νηθνλνκηθψλ, θαηαλαισηηθψλ, 

πξνκεζεπηηθψλ, θνηλνπξαμηψλ  θιπ. ε) Να  ζπκκεηέρεη  κε  αληηπξφζσπν  ηνπ  ζηελ  θιαδηθή  

Παλειιήληα  Οκνζπνλδία  σκαηείσλ  Δξγνιεπηψλ  Ηιεθηξνιφγσλ (ΠΟΔΗ)  θαη  λα  

ζπλεξγάδεηαη  κε  απηήλ, θαζψο  θαη  κε  ηελ  εδξεχνπζα  πξσηνβάζκηα  έλσζε  εξγνδνηψλ  ηνπ  

λνκνχ. ζη) Να  θαηαγγέιιεη  ζηηο  αξκφδηεο  αξρέο  θάζε  παξάβαζε  ηεο  λνκνζεζίαο  γηα  ηνλ  

ειεθηξηζκφ  θαη  ηηο  ειεθηξνινγηθέο  εγθαηαζηάζεηο, απφ  νπνηνλδήπνηε  θαη  αλ  δηαπξάηηεηαη, λα  

παξέρεη  δε  ζε  απηέο  θάζε  ζρεηηθή  πιεξνθνξία  θαη  πξφζθνξε  βνήζεηα  γηα  ηελ  δίσμε  ηνπ. 

 

    ΑΡΘΡΟ  3. Μέιε  ηνπ  πλδέζκνπ 

1. Μέιε  ηνπ  πλδέζκνπ  κπνξνχλ  λα  γίλνπλ  φζνη  αζθνχλ  λφκηκα  ην  επάγγεικα  ηνπ  

Ηιεθηξνιφγνπ  Δγθαηαζηάηε  θαη  έρνπλ  άδεηα  εθηειέζεσο  εζσηεξηθψλ  ειεθηξηθψλ  

εγθαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα  κε  ηνλ  λφκν  6422/34,  φπσο  ηζρχεη  ζήκεξα,  αλεμάξηεηα  απφ  

εηδηθφηεηα  ή  θαηεγνξία. 

2. Γελ  κπνξεί  λα  είλαη  κέινο  ηνπ  πλδέζκνπ  φπνηνο  κε  ζρεηηθή  δηθαζηηθή  απφθαζε  

ζηεξήζεθε  ησλ  πνιηηηθψλ  ηνπ  δηθαησκάησλ  ή  ηεο  ειεπζεξίαο  ηδξχζεσο  ζπλεηαηξηζκψλ  

ή  ελψζεσλ  πξνζψπσλ,  γηα  φζν  βέβαηα  ρξνληθφ  δηάζηεκα  ηζρχεη  απηή  ε  απαγφξεπζε. 

3. Σα  κέιε  δηαθξίλνληαη  ζε  ελεξγά,  ηαθηηθά  θαη  επίηηκα. Δλεξγά  είλαη  φια  φζα  είλαη  

εγγεγξακκέλα  ζην  κεηξψν. Σαθηηθά  φζα  απφ  ηα  ελεξγά  δελ  θαζπζηεξνχλ  φιεο  ηηο  

νηθνλνκηθέο  ππνρξεψζεηο  πνπ  ηνπο  επηβάιεη  ην  θαηαζηαηηθφ  πέξαλ  ησλ  ηξηψλ  κελψλ. 

     



          

    ΑΡΘΡΟ  4. Γηαδηθαζία  εγγξαθήο  ζην  ζχλδεζκν. 

1. Όπνηνο  ζέιεη  λα  εγγξαθεί  ζην  χλδεζκν  ππνβάιεη  ζρεηηθή  αίηεζε  πξνο  ην  Γ.., ζηελ  

νπνία  πξέπεη  απαξαίηεηα  λα  αλαθέξνληαη : α) Σν  νλνκαηεπψλπκν, φλνκα  παηξφο, 

δηεχζπλζε  θαηνηθίαο  θαη  επαγγεικαηηθήο  εγθαηαζηάζεσο, ζηνηρεία  αδείαο  ή  αδεηψλ  

εθηειέζεσο  εζσηεξηθψλ  ειεθηξηθψλ  εγθαηαζηάζεσλ, έηνο  γελλήζεσο  θαη  ηζαγέλεηα.  β) 

Γήισζε  φηη  έρεη  ηηο  πξνυπνζέζεηο  εγγξαθήο  σο  κέινο  ηνπ πλδέζκνπ. γ) Γήισζε  φηη  

απνδέρεηαη  νιφθιεξν  ην  θαηαζηαηηθφ  ηνπ  πλδέζκνπ  θαη  ζα  ζπκκνξθψλεηαη  πιήξσο  

κε  ηηο  λφκηκα  ιακβαλφκελεο  απνθάζεηο  ησλ  Γεληθψλ  πλειεχζεσλ  θαη  ησλ  ινηπψλ  

νξγάλσλ  ηνπ  πλδέζκνπ. 

2. Σν  Γ..  ππνρξενχηαη  λα  απνθαζίζεη  αηηηνινγεκέλα  γηα  ηελ  εηζδνρή  ή  φρη  ηνπ  

αηηνχληνο  κέζα  ζε  ηξηάληα  κέξεο  ην  αξγφηεξα  απφ  ηελ  ππνβνιή  ηεο  αηηήζεσο, θαη  ζε  

πεξίπησζε  απνξξίςεσο, ην  ππνςήθην  κέινο  έρεη  ην  Γηθαίσκα  λα  ππνβάιιεη  αίηεζε  

ζην  Αξκφδην  θαηά  ηφπσλ  Μνλνκειέο  Πξσηνδηθείν  ζχκθσλα  κε  ην  άξζξν  4  παξ. 1  

ηνπ  λ.1712/87. 

 

ΑΡΘΡΟ  5. Δπίηηκα  κέιε.   

1. Δπίηηκα  κέιε  νλνκάδνληαη  κε  απφθαζε  ηεο  Γελ. πλειεχζεσο  κέιε  ηνπ  πλδέζκνπ  

κεηά  ηελ  απνρψξεζε  ηνπο  απφ  ην  επάγγεικα, σο  αλαγλψξηζε  ησλ  πξνζθεξνκέλσλ  

πξνο  ηνλ  χλδεζκν  Τπεξεζηψλ  ηνπο. Σα  επίηηκα  κέιε  δελ  παίξλνπλ  κέξνο  ζηηο Γ..  

νχηε  θαη  έρνπλ  ηα  δηθαηψκαηα  ησλ  ηαθηηθψλ  κειψλ  ηνπ  πλδέζκνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. Απνρψξεζε  κειψλ.    

1. Κάζε  κέινο  κπνξεί  λα  απνρσξήζεη  θαη  λα  δηαγξαθεί  απφ  ην  χλδεζκν  κεηά  απφ  

έγγξαθε  δήισζε  ηνπ  πξνο  ην  Γ..  ηνπ  πλδέζκνπ. 

2. Ο  ππνρσξψλ  ζεσξείηαη  παξαηηνχκελνο  ηαπηφρξνλα  θαη  απφ  ην  Σακείν  Αιιεινβνήζεηαο  

ή  Αξσγήο  θαη  φισλ  ησλ  δηθαησκάησλ  ηνπ  ζε  απηά, θαζψο  θαη  ησλ  παξνρψλ  ηνπο, 

ππνρξενχληαη  δε  λα  εμνθιήζεη  ηηο  νθεηιφκελεο  ζπλδξνκέο  ηνπ  κέρξη  ηελ  εκεξνκελία  

ηεο  δήισζεο  ηνπ  θαη  φιεο  ηηο  ππνρξεψζεηο  ηνπ, δηαθνξεηηθά  ε  δήισζε  απνρψξεζεο  

είλαη  άθπξε  θαη  δελ  παξάγεη  θαλέλα  έλλνκν  απνηέιεζκα. ηελ  πεξίπησζε  απηή  ην  

κέινο  εμαθνινπζεί  λα  επζχλεηαη  γηα  ηηο  ππνρξεψζεηο  ηνπ  θαη  δελ  έρεη  θαλέλα  

δηθαίσκα  ζηελ  πεξηνπζία  ηνπ  πλδέζκνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. Γηαγξαθή  κειψλ.   

1. Γηα  ηελ  απνβνιή  κέινπο  απνθαζίδεη  ε  Γ..  κε  αηηηνινγεκέλε  απφθαζε  ηεο  ζηηο  εμήο  

πεξηπηψζεηο : α) Αλ  ην  κέινο  πάςεη  λα  έρεη  ηηο  πξνυπνζέζεηο  εγγξαθήο  ηνπ  ζηελ  

νξγάλσζε. β) Αλ  ην  κέινο  ελεξγεί  αληίζεηα  πξνο  ηνπο  ζθνπνχο  ηεο  νξγάλσζεο. γ) Αλ  

κέινο  θαζπζηεξεί  γηα  δπν  ζπλερή  έηε  ππνρξεσηηθή  ζπλδξνκή. δ) ην  κέινο  απέρεη  

αδηθαηνιφγεηα  απφ  δπν  ζπλερήο  ηαθηηθέ  Γ.. Αλ  ην  κέινο  θαηαδηθαζηεί  ακεηάθιεηα  

γηα  αδίθεκα  πνπ  πξνβιέπεηαη  θαη  ηηκσξείηαη  απφ  ην  λ. 1712/87. 

2. Σελ  απνβνιή  εηζεγείηαη  ζηε  Γ..  ην  Γηνηθεηηθφ  πκβνχιην  ην  έλα  πέκπην  ησλ  κειψλ. 

Σν  Γ..  ππνρξενχηαη  λα  αθνχζεη  πξνεγνπκέλσο  ην  κέινο  ηνπ  νπνίνπ  δεηείηαη  ε  

απνβνιή. Σν  κέινο  πνπ  απνβάιιεηαη  κπνξεί  λα  πξνζθχγεη  ζην  Μνλνκειέο  

Πξσηνδηθείν  κέζα  ζε  ηξηάληα  κέξεο  απφ  ηελ  επίδνζε  ζε  απηφλ  ηεο  απνθάζεσο. 

3. Ο  δηαγξαθφκελνο  νξηζηηθά  δελ  έρεη  θαλέλα  δηθαίσκα  ζηελ  πεξηνπζία  ηνπ  πλδέζκνπ  

θαη  ζεσξείηαη  δηαγξακκέλνο  ηαπηφρξνλα  θαη  απφ  ηα  Σακεία  Αιιεινβνήζεηαο  θαη  

Αξσγήο  ηνπ  πλδέζκνπ, θαη  φισλ  ησλ  δηθαησκάησλ  απφ  απηά  θαζψο  θαη  ησλ  

παξνρψλ  απηψλ. 

 

    ΑΡΘΡΟ 8. Δπαλεγγξαθή  δηαγξακκέλσλ  κειψλ.  

1. Μέιε  πνπ  απνρψξεζαλ  ή  δηαγξάθεθαλ, αλ  επαλεγγξαθνχλ  γίλνληαη  ηαθηηθά,  εθφζνλ  

θαηαβάινπλ  ελ  ησ  κεηαμχ  φηη  νθείινπλ  ζην  χλδεζκν, απφ  ηελ  εκέξα  απνρσξήζεσο  ή  



δηαγξαθήο  ηνπο  κέρξη  ηελ  επαλεγγξαθή  ηνπο. Η  επαλεγγξαθή  γίλεηαη  κε  αίηεζε  ηνπ  

ελδηαθεξνκέλνπ  θαη  απφθαζε  ηεο  Γ.. 

2. Μέιε  πνπ  βξίζθνληαη  ζε  ζηξάηεπζε, απαιιάζζνληαη  απφ  ηελ  θαηαβνιή  εηζθνξψλ  θαη  

ζπλδξνκψλ  γηα  φιε  ηελ  δηάξθεηα  ηεο  ζεηείαο  ηνπο  θαη  ηξεηο  κήλεο  κεηά  απφ  απηή. 

 

    ΑΡΘΡΟ 9. Γηθαηψκαηα  θαη  ππνρξεψζεηο  ησλ  κειψλ. 

1. Σα  ηαθηηθά  κέιε  δηθαηνχληαη : α) Να  ζπκκεηέρνπλ  ζηηο  Γ..  ηνπ  πλδέζκνπ, λα  

παίξλνπλ  ην  ιφγν  ζε  απηέο, λα  ςεθίδνπλ, λα  εθιέγνπλ  θαη  λα  εθιέγνληαη. β) Να  

ζπκκεηέρνπλ  ζε  νπνηαδήπνηε  επαγγεικαηηθή, θνηλσληθή  ή  ςπραγσγηθή  εθδήισζε  ηνπ  

πλδέζκνπ, δηθαηνχκελα  φισλ  ησλ  πξνλνκίσλ  θαη  επεξγεηεκάησλ. γ) Να  εγγξάθνληαη  

ζηα  Σακεία  Αιιεινβνήζεηαο  ή  Αξσγήο  θαη  ηνπο  ινηπνχο  νξγαληζκνχο  πνπ  ηδξχεη  ν  

χλδεζκνο. 

2. Σα  ηαθηηθά  κέιε  Τπνρξενχληαη : α) Να  εθπιεξψλνπλ  ηηο  νηθνλνκηθέο  ηνπο  ππνρξεψζεηο  

πξνο  ηνλ  χλδεζκν  ( εηζθνξέο, ζπλδξνκέο θιπ ), πνπ  επηβάιινληαη  απφ  ην  Γ..  θαη  ηελ  

Γ.. β) Να  πεηζαξρνχλ  θαη  λα  εθηεινχλ  ηηο  απνθάζεηο  ηνπ  Γ..  ησλ  Γ..  θαη  ησλ  

ινηπψλ  νξγάλσλ  ηνπ  πλδέζκνπ  κε  πξνζπκία. γ) Να  παίξλνπλ  κέξνο  ζηηο  Γ.., ηηο  

δηάθνξεο  θιαδηθέο  εθδειψζεηο  θαη  παξαζηάζεηο  ηνπ  πλδέζκνπ. 

 

    ΑΡΘΡΟ 10. Πεηζαξρηθέο  θπξψζεηο.  

    1. Σν  Γ..  δηθαηνχηαη  λα  επηβάιιεη  πεηζαξρηθέο  πνηλέο  ζε  βάξνο  ησλ  κειψλ  ζηηο  εμήο  

πεξηπηψζεηο : α) Όηαλ  ην  κέινο  βιάπηεη  ηα  ζπκθέξνληα  ηνπ  πλδέζκνπ  θαη  επηδεηθλχεη  

αληηζπλαδειθηθή  ζπκπεξηθνξά. β) Όηαλ  ζπκπεξηθέξεηαη  κε  ηξφπν  πνπ  δελ  ηαηξηάδεη  ζηελ  

αμηνπξέπεηα  ηνπ  Ηιεθηξνιφγνπ, είηε  ζην  θνηλφ  είηε  ζηηο  αξρέο  γεληθά. γ) Όηαλ  

ζπκπεξηθέξεηαη  απξεπψο  ζηηο  Γ..  θαη  ζνξπβεί  κε  ζθνπφ  λα   εκπνδίζεη  ηελ  νκαιή  

δηεμαγσγή  ηνπο. δ) Όηαλ  εμπβξίδεη, βηαηνπξαγεί  ή  απεηιεί  ηα  κέιε  ηνπ  πλδέζκνπ  ή  ηα  

φξγαλα  ηεο  δηνίθεζεο  ηνπ. ε) Όηαλ  παξαβαίλεη  ηηο  απνθάζεηο  ησλ  Γ..  ή  ησλ  νξγάλσλ  πνπ  

απηέο  εθιέγνπλ, ηδηαίηεξα  δε  φηαλ  δελ  ζεσξεί  ηηο  δειψζεηο  ησλ  εξγαζηψλ  πνπ  εθηειεί  ζηα  

πιαίζηα  ηνπ  επαγγέικαηνο  ηνπ, θαη  δελ  δίλεη  ζηνλ  χλδεζκν  ηα  απαξαίηεηα  ζηνηρεία. ζη) 

Όηαλ  δελ  εθπιεξψλεη  θαλνληθά  ηηο  νηθνλνκηθέο  ππνρξεψζεηο  ηνπ  πξνο  ην  χλδεζκν. δ) Όηαλ  

θαηαρξάηαη  ρξήκαηα  ηνπ  πλδέζκνπ. ε) Όηαλ  κε  ππαίηηα  πξάμε  ηνπ  παξαβαίλεη  ηηο  δηαηάμεηο  

ησλ  λφκσλ  γηα  ηα  σκαηεία  θαη  αλεμάξηεηα  απφ  ηελ  ηπρφλ  πνηληθή  ηνπ  δίσμε, φηαλ  βέβαηα  

ε  πξάμε  είλαη  δηαπηζησκέλε  θαη  δελ  ππάξρεη  θακία  ακθηβνιία  γηα  ηελ  ηέιεζε  ηεο. 

    2. Πεηζαξρηθέο  πνηλέο  είλαη : α) Η  χζηαζε β) Η  επίπιεμε γ) Σν  πξφζηηκν  κέρξη  πνζνχ  ελφο  

εκεξνκηζζίνπ  εξγνδεγνχ  Ηιεθηξνιφγνπ  γηα  θάζε  πξάμε δ) ε  πξνζσξηλή  δηαγξαθή  θαη  ε) Η  

νξηζηηθή  δηαγξαθή  κε  απφθαζε  ηεο  Γ.. 

    3. Η  πεηζαξρηθή  πνηλή  επηβάιιεηαη  κε  απφθαζε  ηνπ  Γ..  εθηφο  ηεο  νξηζηηθήο  δηαγξαθήο, 

πνπ  απαηηεί  απφθαζε  Γ..  αθνχ  πξνεγνπκέλσο  γλσζηνπνηεζεί  ζην  κέινο  εγγξάθσο  θαη  κε  

απφδεημε  ην  πεηζαξρηθφ  παξάπησκα  γηα  ην  νπνίν  θαηεγνξείηαη  θαη  θιεζεί  γηα  ην  ιφγν  απηφ  

ζε  απνινγία. Η  απφθαζε  ηνπ  Γ..  ιακβάλεηαη  κε  κπζηηθή  ςεθνθνξία  θαη  θνηλνπνηείηαη  

ζηνλ  ηηκσξνχκελν. 

    4. Απνθάζεηο  πνπ  επηβάιινπλ  ζχζηαζε  ή  επίπιεμε  είλαη  αλέθθιεηεο. Γηα  ηηο  απνθάζεηο  

πνπ  επηβάιινπλ  κία  ησλ  ινηπψλ  πνηλψλ  πιελ  ηεο  νξηζηηθήο  δηαγξαθήο  ρσξεί  πξνζθπγή  

ζηελ  πξψηε  κεηά  ηελ  πνηλή  Γεληθή  πλέιεπζε. 

 

    ΑΡΘΡΟ 11. Πφξνη  θαη βηβιία  ηνπ  πλδέζκνπ.   

1. Οη  πφξνη  ηνπ  πλδέζκνπ  δηαθξίλνληαη  ζε  Σαθηηθνχο  θαη  έθηαθηνπο. Σαθηηθνί  είλαη : α) 

ε  εηζθνξά  γηα  δηθαίσκα  εγγξαθήο, ………….β) κεληαία  εηζθνξά……………..  θαη  γ) ην  

πνζφ  πνπ  παξαθξαηείηε  απφ  ην  χλδεζκν  γηα  θάζε  ζεψξεζε, νξίδεηαη  δε  κε  απφθαζε  

Γ.. Έθηαθηνη  πφξνη  είλαη : α) Οη  ηφθνη  ηνπ  θεθαιαίνπ  θαη  πξφζνδνη  πεξηνπζίαο  ηνπ  

πλδέζκνπ  β) Γσξεέο, θιεξνδνζίεο, θιεξνδνηήκαηα  θαη  γ) έζνδα  απφ  ενξηέο  θαη  ινηπέο  

εθδειψζεηο  ηνπ  πλδέζκνπ  θαζψο  θαη  θάζε  άιιν  λφκηκν  έζνδν. 



Σα  παξαπάλσ  πνζά  ζπλδξνκψλ  θαη  εηζθνξψλ  κπνξνχλ  λα  απμνκεησζνχλ  κε  απφθαζε  ηνπ  

Γ..  επηθπξνχκελε  απφ  ηελ  Γ..  ή  απεπζείαο  κε  απφθαζε  ηεο  Γ..  Η  απφθαζε  ηνπ  Γ..  

ηζρχεη  ακέζσο  απφ  ηελ  ιήςε  ηεο, αλ  δελ  επηθπξσζεί  φκσο  απφ  ηελ  Γ..  παχεη  λα  ηζρχεη  

γηα  ην  κέιινλ, δελ  αλαδεηνχληαη  δε  απφ  θαλέλαλ  φζα  εηζπξάρζεθαλ  ππέξ  ηνπ  πλδέζκνπ. 

2. Ο  ζχλδεζκνο  ηεξεί  ηα  παξαθάησ  βηβιία : α) Βηβιίν  κεηξψνπ  κειψλ,  ζην  νπνίν  

αλαγξάθνληαη  κε  αξηζκεηηθή  ζεηξά  ην  νλνκαηεπψλπκν  ηνπ  κέινπο,  ηα  νλφκαηα  ησλ  

γνλέσλ  ηνπ, ην  επάγγεικα, ν  αξηζκφο  δειηίνπ  ηαπηφηεηαο, ν  αξηζκφο  ηνπ  εηδηθνχ  

εθινγηθνχ  βηβιηαξίνπ  (αλ  ππάξρεη), νη  ρξνλνινγίεο  εγγξαθήο  θαη  δηαγξαθήο  θάζε  

κέινπο  θαη  ε  ηακεηαθή  ελεκέξσζε. β) Βηβιίν  πξαθηηθψλ  ζπλεδξηάζεσλ  Γ..  γ) Βηβιίν  

πξαθηηθψλ  ζπλεδξηάζεσλ  Γ..  δ) Βηβιίν  πξαθηηθψλ  ζπλεδξηάζεσλ  Δ.Δ.  ε) Βηβιίν  

Σακείνπ, ζην  νπνίν  θαηαρσξίδνληαη  κε  ρξνλνινγηθή  ζεηξά  φιεο  νη  εηζπξάμεηο  θαη  

πιεξσκέο. ζη) Βηβιίν  πεξηνπζίαο,  ζην  νπνίν  θαηαγξάθνληαη  φια  ηα  θηλεηά  θαη  αθίλεηα  

πεξηνπζηαθά  ζηνηρεία  ηνπ  πλδέζκνπ. δ) Βηβιίν  ζην  νπνίν  θαηαρσξίδνληαη  κε  

αξηζκεηηθή  ζεηξά  ηα  νλνκαηεπψλπκα  ησλ  κειψλ  ηνπ  πλδέζκνπ  γηα  ηα  νπνία  

εθδφζεθε  εηδηθφ  εθινγηθφ  βηβιηάξην. Ο  αξηζκφο  θαηαρψξηζεο  απνηειεί  θαη  ηνλ  αξηζκφ  

ηνπ  εθινγηθνχ  βηβιηαξίνπ. 

 

    ΑΡΘΡΟ  12. Γηνίθεζε  ηνπ  πλδέζκνπ.   

1. Ο  χλδεζκνο  δηνηθείηαη  απφ  πεληακειέο  Γηνηθεηηθφ  πκβνχιην, πνπ  εθιέγεηαη  κε  

κπζηηθή  ςεθνθνξία  απφ  ηα  ηαθηηθά  κέιε  πνπ  έρνπλ  δηθαίσκα  ςήθνπ. Η  ςεθνθνξία  

δηελεξγείηαη  κε  ςεθνδέιηηα  απφ  ηξηκειή  εθνξεπηηθή  επηηξνπή, είηε  θαηά  ζπλδπαζκνχο  

είηε  κε  εληαίν  ςεθνδέιηην. 

2. ε  νθηψ  κέξεο  απφ  ηελ  εθινγή  ηνπ  θαη  ην  πνιχ  ηξηάληα,  ην  Γ..  ζπλέξρεηαη  ζε  

ζπλεδξίαζε  κε  πξφζθιεζε  θαη  ππφ  ηελ  πξνεδξεία  ηνπ  πιεηνςεθίζαληνο  ζπκβνχινπ, ζε  

ηζνςεθία  δε  πεξηζζνηέξσλ  κε  ηελ  πξφζθιεζε  ηνπ  κεγαιχηεξνπ, γηα  ηελ  εθινγή  ηνπ  

Πξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ, Γξακκαηέα, Σακία  θαη  Δθφξνπ  πιηθνχ. 

3. Κάζε  κέινο  ηνπ  πλδέζκνπ  κπνξεί  λα  ζέζεη  ππνςεθηφηεηα  γηα  ην  Γ.., αλ  είλαη  

εγγεγξακκέλν  ζην  χλδεζκν  πξν  2  ηνπιάρηζηνλ  εηψλ  θαη  αζθεί  ην  επάγγεικα  ηνπ  

Δξγνιήπηε  Δγθαηαζηάηε  Ηιεθηξνιφγνπ  απηνηειψο. 

4. Γελ  κπνξεί  λα  ζέζεη  ππνςεθηφηεηα  κέινο  ηνπ  πλδέζκνπ  ην  νπνίν  είλαη  κέινο  ηνπ  

Γ..  ηνπ  Σακείνπ  Αιιεινβνεζείαο  ηνχηνπ  ηεο Δ.Δ. 

5. Η  πξνυπφζεζε  ηεο  παξαγξάθνπ  3  δελ  ηζρχεη  πξνθεηκέλνπ  γηα  ηηο  πξψηεο  κεηά  ηελ  

ίδξπζε  ηνπ  πλδέζκνπ  εθινγέο,  φπνπ  πξνυπφζεζε  γηα  ηελ  ππνςεθηφηεηα  είλαη  κφλν  ε  

ηδηφηεηα  ηνπ  ηδξπηηθνχ  κέινπο. 

6. Η  ζεηεία  ηνπ  Γ..  είλαη  ηξηεηήο,  αξρίδεη  δε  απφ  ηελ  εθινγή  ηνπ. Άζθεζε  θαζεθφλησλ  

δηνίθεζεο  απφ  νπνηνδήπνηε  κέινο,  κεηά  ηελ  ιήμε  ηεο  ζεηείαο  ησλ  νξγάλσλ,  

απαγνξεχεηαη  θαη  είλαη  απηνδίθαηα  άθπξε  θάζε  ηέηνηα  ελέξγεηα. 

 

    ΑΡΘΡΟ  13. Δπζχλε  κειψλ  Γ..    

1. Η  άζθεζε  ηεο  Γηνηθήζεσο  ηνπ  πλδέζκνπ  είλαη  θνηλσληθφ  ιεηηνχξγεκα. Σα  κέιε  ηνπ  

Γ..  επζχλνληαη  πξνζσπηθά  θαη  αιιειέγγπα  γηα  ηελ  εθπιήξσζε  φισλ  ησλ  

ππνρξεψζεσλ  πνπ  απνξξένπλ  απφ  ηηο  απνθάζεηο  ηεο  Γ..,  ηνπο  λφκνπο  θαη  ην  παξφλ  

θαηαζηαηηθφ. 

2. Γηα  ηηο  ιακβαλφκελεο  απφ  ην  Γ..  απνθάζεηο,  δελ  επζχλεηαη  ην  κέινο  πνπ  δελ  

παξαζηάζεθε  ζηελ  αληίζηνηρε  ζπλεδξίαζε  ή  δηαθψλεζε  κε  ηελ  ιήςε  ηεο  

ζπγθεθξηκέλεο  απφθαζεο  θαη  ε  δηαθσλία  ηνπ  απηή  βεβαηψλεηαη  ζηα  πξαθηηθά. 

3. Μέινο  ηνπ  Γ..  πνπ  απνπζηάδεη  ζε  ηξεηο  ζπλερήο  ζπλεδξηάζεηο,  αθνχ  θιεζεί  λα  

εμεγήζεη  έγγξαθα  ηνπο  ιφγνπο  ηεο  απνπζίαο  ηνπ  θαη  αξλεζεί,  ή  νη  ιφγνη  πνπ  ζα  

πξνβάιεη  θξηζνχλ  αδηθαηνιφγεηνη,  θεξχζζεηαη  κε  απφθαζε  ηνπ  Γ..  έθπησην  ηνπ  

αμηψκαηνο  ηνπ,  θαιείηαη  δε  ζηε  ζέζε  ηνπ  ν  επφκελνο  επηιαρψλ   (ηνπ  ίδηνπ  

ζπλδπαζκνχ)  θαηά  ζεηξά  ςήθσλ  κεηά  απφ  απηφλ. 

 



    ΑΡΘΡΟ  14. Αξκνδηφηεηεο  ηνπ  Γ..                       

1. Σν  Γ..  ζπλεδξηάδεη  ηαθηηθά  θάζε  ηξηάληα  κέξεο  ή  έθηαθηα  θάζε  θνξά  πνπ  

πξνζθιεζεί  απφ  ηνλ  Πξφεδξν  ή  δεηεζεί  ηνχην  εγγξάθσο  απφ  ηξία  κέιε  ηνπ,  πνπ  ζα  

νξίδνπλ  ηελ  ζρεηηθή  αίηεζε  ηνπο  ηα  ζέκαηα  πνπ  πξνηείλνπλ  γηα  ζπδήηεζε. ηελ  

πεξίπησζε  απηή  ν  Πξφεδξνο  ππνρξενχληαη  ζε  πέληε  κέξεο  λα  ζπγθαιέζεη  ην  Γ..  ην  

φξγαλν  βξίζθεηαη  ζε  απαξηία  φηαλ  παξεπξίζθνληαη  ηξία  κέιε  ηνπ,  νη  δε  απνθάζεηο  

ιακβάλνληαη  θαηά  πιεηνςεθία. ε  πεξίπησζε  ηζνςεθίαο  ππεξηζρχεη  ε  ςήθνο  ηνπ  

Πξνέδξνπ. 

2. Σν  Γ.. : α) Γηαρεηξίδεηαη, ειέγρεη  θαη  εμαζθαιίδεη  ηελ  πεξηνπζία  ηνπ  σκαηείνπ, θαη  

παίξλεη  ηα  απαξαίηεηα  γηα  ην  ζθνπφ  απηφ  κέηξα.  β) πληάζζεη  ηνλ  πξνυπνινγηζκφ  θαη  

απνινγηζκφ  ηεο  ρξήζεσο,  ε  νπνία  αξρίδεη  ηελ  1  Ιαλνπαξίνπ  θαη  ιήγεη  ηελ  31  

Γεθεκβξίνπ  θάζε  έηνπο  γ) Καηαξηίδεη  ηα  ζέκαηα  εκεξήζηαο  δηαηάμεσο  ησλ  Γ..  θαη  

νξίδεη  ηνπο  εηζεγεηέο. δ) Δπνπηεχεη,  παξαθνινπζεί  θαη  ειέγρεη  ηελ  εθαξκνγή  θαη  

εθηέιεζε  ησλ  απνθάζεσλ  ησλ  Γ.., θαηαζηαηηθνχ  θαη  ησλ  λφκηκα  εθιεγκέλσλ  

επηηξνπψλ  θαη  νξγάλσλ  πλδέζκνπ. ε) Δγθξίλεη  ή  φρη  ηηο  αηηήζεηο  εγγξαθήο  λέσλ  

κειψλ,  ζπληάζζεη  θαη  ηεξεί  ην  ζρεηηθφ  κεηξψν  κειψλ. ζη) Τπνδεηθλχεη  ηνπο  

αληηπξνζψπνπο  ηνπ  ζηηο  Οηθνλνκηθέο  ππεξεζίεο  θαη  άιιεο  δεκφζηεο  αξρέο  θαη  

ηδξχκαηα,  θαηαξηίδεη  εηδηθέο  επηηξνπέο  απφ  ηα  κέιε  εηδηθνχο  πνπ  δελ  απνηεινχλ  κέιε,  

γηα  ηελ  κειέηε  ησλ  πξνβιεκάησλ  ηνπ  θιάδνπ  θαη  ηελ  πξνβνιή  ηνχησλ  αξκνδίσο  γηα  

επίιπζε  ηνπο. δ) Πξνζιακβάλεη  θαη  απνιχεη  ην  θαηά  ηελ  θξίζε  ηνπ  αλαγθαίν  έκκεζν  

πξνζσπηθφ  γηα  ηελ  νκαιή  ιεηηνπξγία  ηνπ  σκαηείνπ,  λνκηθφ  ή  ζχκβνπιν  θαη  νξίδεη  

ηελ  αληηκηζζία  ηνχησλ  θαη  ε) Απνθαζίδεη  θάζε  ζέκα  πνπ  αθνξά  ηελ  αξκνδηφηεηα  θαη  

ηνπο  ζθνπνχο  σκαηείνπ. 

 

    ΑΡΘΡΟ  15. Αξκνδηφηεηεο  θαη  θαζήθνληα  Πξνέδξνπ.                           

    Ο  Πξφεδξνο  ηνπ  Γ..  επνπηεχεη  ηελ  εθηέιεζε  ησλ  απνθάζεσλ  ηνπ  Γ..  θαη  ησλ  Γ..  

πλάπηεη  έγθπξα  ζπκβάζεηο  θάζε  είδνπο,  βάζεη  ζρεηηθψλ  απνθάζεσλ  ηνπ  Γ..  θαη  ησλ  Γ..  

Δθπξνζσπεί  ηνλ  χλδεζκν  ελψπηνλ  θάζε  αξρήο  θαη  θάζε  ηξίηνπ  θπζηθνχ  ή  λνκηθνχ  

πξνζψπνπ. Δγείξεη,  θνηλνπνηεί  θαη  δέρεηαη  αγσγέο,  δέρεηαη  θαη  επάγεη  φξθνπο,  αζθεί  έλδηθα  

κέζα  θαη  παξίζηαηαη  ελψπηνλ  ησλ  Πνιηηηθψλ  θαη  Πνηληθψλ  Γηθαζηεξίσλ,  θάζε  βαζκνχ  θαη  

δηθαηνδνζίαο,  ελψπηνλ  ησλ  Γηνηθεηηθψλ  Γηθαζηεξίσλ  θαη  ηνπ  πκβνπιίνπ  ηεο  Δπηθξαηείαο.                   

Τπνγξάθεη  ζπλππεχζπλα  κε  ηνλ  Γελ. Γξακκαηέα  φια  ηα  έγγξαθα,  είλαη  δε  ππεχζπλνο  καδί  

κε  απηφλ  γηα  θάζε  αιινίσζε  ηνπ  πεξηερνκέλνπ  ηνπο. Δπίζεο  ν  Πξφεδξνο  ηνπ  πλδέζκνπ  

πξνζθαιεί  θαη  δηεπζχλεη  ηηο  ζπλεδξηάζεηο  ηνπ  Γ..,  ζπγθαιεί  ηηο  Γ..  θαη  πξνεδξεχεη  απηψλ,  

δίλεη  ηνλ  ιφγν  θαηά  ζεηξά  ζηνπο  αηηνχληεο  ή  ηνλ  αθαηξεί. Θέηεη  δεηήκαηα  ζε  ςεθνθνξία  

αθνχ  ηα  δηαηππψζεη,  θεξχζζεη  ηελ  έλαξμε  ή  ηε  ιήμε  ηεο  ζπλεδξίαζεο  θαη  δηαιχεη  απηέο  

φηαλ  γίλνπλ  ζνξπβψδεηο  ή  επηκέλνπλ  ζηηο  ζπδεηήζεηο  ζεκάησλ  εθηφο  εκεξεζίαο  δηαηάμεσο. 

Σνλ  Πξφεδξν  απφληα  αλαπιεξψλεη  ν  Αληηπξφεδξνο,  ζε  φιεο  απηέο  ηηο  αξκνδηφηεηεο. 

 

    ΑΡΘΡΟ  16. Αξκνδηφηεηεο  θαη  θαζήθνληα  Γελ. Γξακκαηέα  θαη  Σακία.   

    Ο  Γελ. Γξακκαηέαο  ηεξεί  ην  κεηξψν  κειψλ,  ην  βηβιίν  πξαθηηθψλ  ζπλεδξηάζεσλ  ηεο  Γ..  

θαη  ηνπ  Γ..,  ην  Πξσηφθνιιν  εηζεξρνκέλσλ  εγγξάθσλ,  θαζψο  θαη  ηα  ππφινηπα  βηβιία  πνπ  

ηεξεί  ν  χλδεζκνο. πληάζζεη  φια  ηα  έγγξαθα  θαη  ζπλππνγξάθεη  ηνλ  Πξφεδξν  απηά. Φπιάεη  

ηελ  ζθξαγίδα  ηνπ  πλδέζκνπ  θαζψο  θαη  ην  αξρείν  ηνχηνπ,  δηεπζχλεη  ην  γξαθείν  ηνπ  

πλδέζκνπ  θαη  είλαη  ππεχζπλνο  γηα  ηελ  νκαιή  ιεηηνπξγία  ηνπ,  έρεη  δε  θάησ  απφ  ηελ  

επίβιεςε  ηνπ  ην  πξνζσπηθφ. Όηαλ  ν  Γελ. Γξακκαηέαο  απνπζηάδεη  ή  θσιχεηαη,  ηνλ  

αλαπιεξψλεη  έλαο  απφ  ηνπο  ζπκβνχινπο  πνπ  νξίδεηαη  κε  απφθαζε  ηνπ  Γ.. 

    Ο  Σακίαο  έρεη  σο  θαζήθνλ  ηελ  ηήξεζε  θαη  επίβιεςε  ησλ  βηβιίσλ  ηνπ  πλδέζκνπ. Σν  

δηθαίσκα  ππνγξαθήο  ( έθδνζε )  επηηαγψλ,  νπηζζνγξάθεζεο  επί  επηηαγψλ  πειαηψλ  θαη  

αλάιεςεο  θαη  θαηάζεζεο  πνζψλ  απφ  ινγαξηαζκνχο  ηνπ  πλδέζκνπ,  είζπξαμε  επηηαγψλ  θαη  

εληαικάησλ  θαη  παξαιαβή  ζηειερψλ  επηηαγψλ,  ζα  αζθείηαη  ππνρξεσηηθά  απφ  ηνλ  Σακία  θαη  

απφ  ηνλ  Πξφεδξν  ηνπ  πλδέζκνπ. 



 

    ΑΡΘΡΟ  17. Γεληθή  πλέιεπζε  ηνπ  πλδέζκνπ.  

1. Αλψηαην  θαη  θπξίαξρν  φξγαλν  ηνπ  πλδέζκνπ  είλαη  ε  Γ..  ησλ  κειψλ  ηνπ. 

Γηαθξίλεηαη  ζε  ηαθηηθή  θαη  έθηαθηε  Γ.. 

2. Σαθηηθή  Γ..  ησλ  κειψλ  ζπγθαιείηε  απφ  ην  Γ..  κία  θνξά  ην  ρξφλν,  θαηά  κήλα  

Ιαλνπάξην. ηε  ζπλέιεπζε  απηή  ην  Γ..  απνινγείηαη  γηα  ηα  πεπξαγκέλα  ηνπ  

πεξαζκέλνπ  ρξφλνπ  θαη  ππνβάιιεη  γηα  έγθξηζε,  ηνλ  απνινγηζκφ  ηνπ  πξνεγνχκελνπ  

ρξφλνπ  θαη  ηνλ  πξνυπνινγηζκφ  ηνπ  επφκελνπ,  θαζψο  θαη  ηνλ  ηζνινγηζκφ  ηεο  

πεξηνπζίαο  ηνπ  πλδέζκνπ  ηεο  31
εο

  Γεθεκβξίνπ  ηνπ  πξνεγνχκελνπ  έηνπο. 

3. Έθηαθηε  Γ..  ζπγθαιείηε  απφ  ην  Γ..  ή  αλ  δεηεζεί  απηφ  απφ  ην  1/20  ησλ  κειψλ  κε  

έγγξαθε  αίηεζε  ηνπο  πξνο  ην  Γ..,  φπνπ  θαη  ζα  αλαγξάθνληαη   ζαθψο  ηα  ζέκαηα  ηεο  

εκεξεζίαο  δηαηάμεσο. ηελ  πεξίπησζε  απηή  ην  Γ..  ππνρξενχηαη  λα  ζπγθαιέζεη  ηελ  

Γ..  ζε  15  εκέξεο  απφ  ηελ  ππνβνιή  ηεο  αηηήζεσο,  ζηελ  εκεξεζία  δε  δηάηαμε  ζα  

πεξηιακβάλνληαη  νπσζδήπνηε  θαη  ηα  ζέκαηα  πνπ  αλαγξάθνληαη  ζηελ  αίηεζε  ησλ  

κειψλ. 

4. Η  Γ..  ζπγθαιείηαη  απφ  ην  Γ.. κε  έγγξαθε  πξφζθιεζε,  πνπ  απνζηέιιεηαη  ζηα  κέιε  

κε  ζπζηεκέλε  επηζηνιή  ή  δεκνζηεχεηαη  ζε  δπν  ηνπιάρηζηνλ  ηνπηθέο  εθεκεξίδεο  θαη  

ηνηρνθνιιάηαη  ζηα  γξαθεία  ηνπ  πλδέζκνπ,  νθηψ  πιήξεηο  εκέξεο  πξηλ  ηελ  ζχγθιηζε  

ηεο  Γ..  ε  πξφζθιεζε  πξέπεη  λα  πεξηέρεη  ηνπιάρηζηνλ  ηνλ  ηφπν,  ηνλ  ρξφλν  

ζπλεδξηάζεσο  θαη  ηα  ζέκαηα  ηεο  εκεξεζίσο  δηαηάμεσο,  θαζψο  θαη  ηελ  αλαθνξά  γηα  

ην  αλ  ε  ζπλέιεπζε  απηή  είλαη  ε  πξψηε  ή  νπνηαδήπνηε  άιιε  κέζα  ζην  ίδην  έηνο. 

5. Καλέλα  κέινο  δελ  κπνξεί  λα  πάξεη  κέξνο  ζε  Γ..  αλ  δελ  έρεη  ηαθηνπνηήζεη  ηηο  

νηθνλνκηθέο  ηνπ  ππνρξεψζεηο  πξνο  ηνλ  χλδεζκν. 

6. Σεο  Γ..  πξνεδξεχεη  ν  Πξφεδξνο  ηνπ  Γ..  κέρξη  λα  εθιεγεί  λένο  Πξφεδξνο  απφ  ηελ  

Γ.. 

 

    ΑΡΘΡΟ  18. Απαξηία  ζηηο  Γ..   

1. Γηα  λα  ιεθζεί  απφθαζε  απφ  ηελ  Γ..  απαηηείηαη  ε  παξνπζία  ηνπ  1/2  ηνπιάρηζηνλ  ησλ  

νηθνλνκηθά  ηαθηνπνηεκέλσλ  κειψλ. Αλ  δελ  ππάξρεη  απαξηία  ζηελ  πξψηε  ζχγθιεζε,  ε  

Γ..  ζπλέξρεηαη  ρσξίο  άιιε  δηαηχπσζε  ηελ  ίδηα  κέξα  θαη  ψξα  ηεο  επφκελεο  

εβδνκάδαο,  θαηά  ηελ  νπνία  απαηηείηαη  ε  παξνπζία  ηνπ  1/4  ησλ  νηθνλνκηθά  

ηαθηνπνηεκέλσλ  κειψλ. Αλ  δελ  ππάξρεη  απαξηία  θαη  θαηά  ηελ  επαλαιεπηηθή  απηή  

ζχγθιεζε,  ζπλέξρεηαη  ρσξίο  άιιε  δηαηχπσζε  ε  Γ..,  ηελ  ίδηα  κέξα  θαη  ψξα  ηεο  

επφκελεο  εβδνκάδαο,  θαηά  ηελ  νπνία  ιακβάλεηαη  απφθαζε  νπνηνζδήπνηε  θαη  αλ  είλαη  

ν  αξηζκφο  ησλ  παξφλησλ  νηθνλνκηθά  ηαθηνπνηεκέλσλ  κειψλ. 

2. Οη  ςεθνθνξίεο  ζηελ  Γ..  είλαη  θαλεξέο  εθηφο  απφ  ηηο  αθφινπζεο  πεξηπηψζεηο  φπνπ  νη  

ςεθνθνξίεο  είλαη  κπζηηθέο : α) ε  εθινγέο  γηα  αλάδεημε  Γ.., Δ.Δ., θαη  Δθνξεπη. 

Δπηηξνπήο  θαζψο  θαη  αληηπξνζψπσλ  ζε  δεπηεξνβάζκηεο  θαη  ηξηηνβάζκηεο  

επαγγεικαηηθέο  νξγαλψζεηο. β) ε  επηινγή  δεπηεξνβάζκηαο  θαη  ηξηηνβάζκηαο  

Δπαγγεικαηηθήο  Οξγάλσζεο. γ) ε  ζέκαηα  εκπηζηνζχλεο  πξνο  ηελ  Γηνίθεζε. δ) ε  

πξνζσπηθά  δεηήκαηα  θαη  ε) ζηνλ  Γηνηθεηηθφ  θαη  νηθνλνκηθφ  απνινγηζκφ. 

3. Οη  απνθάζεηο  ιακβάλνληαη  κε  απφιπηε  πιεηνςεθία  ησλ  παξφλησλ. Ψεθνθνξία  δηα  

βνήο  δελ  επηηξέπεηαη  γηα  ηελ  ηξνπνπνίεζε  ηνπ  θαηαζηαηηθνχ,  ηελ  κεηαβνιή  ηνπ  

ζθνπνχ  ή  δηάιπζε  ηνπ  πλδέζκνπ  απαηηείηαη  ε  απαξηία  ηνπιάρηζηνλ  ηνπ 1/2  ησλ  

νηθνλνκηθά  ηαθηνπνηεκέλσλ  κειψλ  θαη  πιεηνςεθία  ησλ  ηξηψλ  ηεηάξησλ  ησλ  παξφλησλ. 

 

    ΑΡΘΡΟ  19. Διεγθηηθή  Δπηηξνπή  (Δ.Δ.) 

1. Ο  έιεγρνο  θαη  ε  επνπηεία  ησλ  πξάμεσλ  θαη  ηεο  δηαρείξηζεο  απφ  ην  Γ..  δηελεξγείηαη  

απφ  ηξηκειή  Διεγθηηθή  Δπηηξνπή  (Δ.Δ.),  πνπ  εθιέγεηαη  καδί  κε  ην  Γ..,  έρεη  δε  

ζεηεία  ίζε  κε  ηελ  ζεηεία  ηνπ  Γ..  Δθιέγεη  κεηαμχ  ησλ  κειψλ  ηεο  ηνλ  Πξντζηάκελν  

θαη  ηνλ  Γξακκαηέα,  θαη  ζπλεδξηάδεη  ηνπιάρηζηνλ  δπν  θνξέο  ηνλ  ρξφλν,  ηεξεί  δε  

ηδηαίηεξν  βηβιίν  πξαθηηθψλ. 



2. Η  Δ.Δ.  δηθαηνχηαη  λα  ιαβαίλεη  γλψζε  φισλ  ησλ  βηβιίσλ  ηνπ  πλδέζκνπ,  ησλ  

εγγξάθσλ  θαη ησλ  απνδείμεσλ,  λα  δεηά  δε  επίδεημε  ησλ  ζηνηρείσλ  ηνπ  Σακείνπ. Έξγν  

ηεο  είλαη  ε  επνπηεία  θαη  ν  έιεγρνο  ησλ  πξάμεσλ  ηεο  Γηνίθεζεο  πνπ  αθνξνχλ  ηελ  

νηθνλνκηθή  δηαρείξηζε  θαη  φρη  φισλ  ησλ  πξάμεσλ  απηήο. 

3. πληάζζεη  θάζε  ρξφλν  έθζεζε  γηα  ηνλ  έιεγρν  πνπ  έρεη  θάλεη,  ηελ  νπνία  ππνβάιιεη  

ζηελ  εηήζηα  Γ..  Έρεη  δηθαίσκα  λα  δεηήζεη  έθηαθηε  ζχγθιεζε  ηεο  Γ..  αλ  ππάξρεη  

ζπνπδαίνο  ιφγνο  θαηά  ηελ  θξίζε  ηεο,  ζχγθιεζε  πνπ  θαζίζηαηαη  ππνρξεσηηθή  γηα  ην  

Γ.. 

 

    ΑΡΘΡΟ  20. Σξφπνο  δηελέξγεηαο  ησλ  εθινγψλ.  

1. Η  Γ..  ησλ  κειψλ  γηα  ηηο  εθινγέο  ζπγθαιείηαη  ζηηο  πξνζεζκίεο  πνπ  νξίδνληαη  γηα  ηελ  

ηαθηηθή  Γ..  θαη  κε  ηνλ  ίδην  ηξφπν  ( φζν  αθνξά  ζηελ  απαξηία ). 

2. Σελ  εκέξα  ησλ  αξραηξεζηψλ  ηα  κέιε  εθιέγνπλ  γηα  εθνξεπηηθή  επηηξνπή  δπν  κέιε,  ηα  

νπνία  δελ  ζα  είλαη  ππνςήθηνη  γηα  άιιν  φξγαλν  ηνπ  πλδέζκνπ,  θαη  ηα  νπνία  καδί  κε  

ηνλ  Γηθαζηή  πνπ  πξνεδξεχεη  ηεο  Δθνξεπηηθήο  Δπηηξνπήο  ζχκθσλα  κε  ην άξζξν  7  παξ. 

20  ηνπ  λ. 1712/87,  απνηεινχλ  ηελ  ηξηκειή  Δθ. Δπηηξνπή  πνπ  ζα  δηεμάγεη  ηηο  εθινγέο. 

Απ΄η  ζπληάζζεη  ην  πξσηφθνιιν  ςεθνθνξίαο  θαη  πξνβαίλεη  ζηελ  αλαθήξπμε  ησλ  

εθιεγνκέλσλ  γηα  ηα  φξγαλα  ππνςεθίσλ,  κε  ηελ  ηνηρνθφιιεζε  ησλ  απνηειεζκάησλ  ζηα  

γξαθεία  ηνπ  πλδέζκνπ,  ην  πνιχ  ζε  δπν  εκέξεο  απφ  ηελ  εθινγή. 

3. Σν  Γ..  ηνπιάρηζηνλ  ηξεηο  εκέξεο  πξηλ  ηελ  ςεθνθνξία  αλαθεξχζζεη  ηνπο  ππνςεθίνπο,  

νη  νπνίνη  κε  ζρεηηθή  αίηεζε  ηνπο  απεπζπλφκελε  πξνο  απηφ  δειψλνπλ  ηελ  πξφζεζε  

ηνπο  λα  είλαη  ππνςήθηνη  γηα  ζπγθεθξηκέλν  φξγαλν. Αφξηζηε  δήισζε  πεξί  

ππνςεθηφηεηαο  απνξξίπηεηαη. 

4. Οη  εθινγέο  δηεμάγνληαη  ζχκθσλα  κε  ηα  παξαθάησ : 

α) Οη  έδξεο  ηνπ  Γ.., ηεο  Δ.Δ.  θαη  ν  αξηζκφο  ησλ  αληηπξνζψπσλ  θαηαλέκνληαη  κεηαμχ  

ησλ  ζπλδπαζκψλ  θαη  ησλ  κεκνλσκέλσλ  ππνςεθίσλ  αλάινγα  κε  ηελ  εθινγηθή  ηνπο  

δχλακε. Σν  ζχλνιν  ησλ  έγθπξσλ  θεςνδειηίσλ  δηαηξείηαη  κε  ηνλ  αξηζκφ  ησλ  εδξψλ  

γηα  θάζε  φξγαλν  πνπ  εθιέγεηαη,  απμεκέλν  θαηά  κία  κνλάδα. Σν  πειίθν  ηεο  δηαίξεζεο  

απηήο  απνηειεί  ην  εθινγηθφ  κέηξν. Κάζε  ζπλδπαζκφο  θαηαιακβάλεη  ηφζεο  έδξεο  ζην  

φξγαλν,  φζεο  θνξέο  ρσξάεη  ην  εθινγηθφ  κέηξν  ζηνλ  αξηζκφ  έγθπξσλ  ςεθνδειηίσλ  

πνπ  έιαβε. Μεκνλσκέλνο  ππνςήθηνο  πνπ  έιαβε  ηνλ  ίδην  ή  κεγαιχηεξν  αξηζκφ  ςήθσλ  

απφ  ην  εθινγηθφ  κέηξν  θαηαιακβάλεη  κία  έδξα  ζην  φξγαλν  γηα  ην  νπνίν  έρεη  ζέζεη  

ππνςεθηφηεηα. πλδπαζκφο  πνπ  δηαζέηεη  ιηγφηεξνπο  ππνςεθίνπο  απφ  ηηο  έδξεο  πνπ  ηνπ  

αλήθνπλ  θαηαιακβάλεη  ηφζεο  έδξεο  φζνη  είλαη  νη  ππνςήθηνη  ηνπ. 

Οη  έδξεο  γηα  ηα  φξγαλα  θαη  ηνπο  αληηπξνζψπνπο  πνπ  δελ  έρνπλ  δηαηεζεί  κε  ηηο  

δηαηάμεηο  ηεο  πξνεγνχκελεο  παξαγξάθνπ  θαηαλέκνληαη  αλά  κία  θαηά  ζεηξά  κεγέζνπο  

ησλ  ππνινίπσλ  ηνπο  ζηνπο  ζπλδπαζκνχο  εθείλνπο  πνπ  έρνπλ  θαηαιάβεη  ηνπιάρηζηνλ  

κία  έδξα  ζηα  φξγαλα  ή  ζηνπο  αληηπξνζψπνπο  θαηά  ηελ  θαηαλνκή  πνπ  έγηλε  ζχκθσλα  

κε  ηελ  πξνεγνχκελε  παξάγξαθν  ή  έρνπλ  ιάβεη  ςεθνδέιηηα  πεξηζζφηεξα  απφ  ην  κηζφ  

ηνπ  εθινγηθνχ  κέηξνπ  ζχκθσλα  κε  ηα  πξναλαθεξφκελα. 

β) πλδπαζκφο  πνπ  ζπγθέληξσζε  ηελ  απφιπηε  πιεηνςεθία  πξνεγείηαη  ζηελ  θαηαλνκή  

ησλ  εδξψλ  απφ  ηνπο  άιινπο  ζπλδπαζκνχο  αλεμάξηεηα  απφ  ην  κέγεζνο  ησλ  ππνινίπσλ  

ηνπ. πλδπαζκνί  γηα  ηελ  εθαξκνγή  ησλ  πξνεγνχκελσλ  εδαθίσλ  ζεσξνχληαη  εθείλνη  

ησλ  νπνίσλ  ν  αξηζκφο  ησλ  ππνςεθίσλ  είλαη  ίζνο  κε  ηνλ  κηζφ  ησλ  εδξψλ  ηνπ  Γ..  

θαη  ηεο  Δ.Δ.  ή  ησλ  ζέζεσλ  ησλ  αληηπξνζψπσλ. 

γ) Οη  έδξεο  πνπ  κέλνπλ  αδηάζεηεο  θαη  κεηά  ηελ  δηαδηθαζία  ησλ  πξνεγνχκελσλ  

εδαθίσλ  θαηαλέκνληαη  αλά  κία  θαηά  ηελ  ζεηξά  κεγέζνπο  ησλ  ππνινίπσλ  ηνπο  ζηνπο  

ζπλδπαζκνχο  θαη  ηνπο  ππνςεθίνπο  πνπ  ηα  ππφινηπα  ηνπο  δελ  ρξεζηκνπνηήζεθαλ  ζηηο  

πξνεγνχκελεο  θαηαλνκέο. 

δ) Η  Δθ. Δπηηξνπή  ειέγρεη  πξηλ  ηελ  έλαξμε  ηεο  ςεθνθνξίαο  ηελ  γλεζηφηεηα  ηνπ  

αληηγξάθνπ  κεηξψνπ,  βάζεη  ηνπ  νπνίνπ  δηεμάγεηαη  ε  ςεθνθνξία,  θαη  ην  νπνίν  

παξαδίδεη  ζην  Γ.. Η  ςεθνθνξία  γίλεηαη  κε  ηελ  επίδεημε  ηεο  Αζηπλνκηθήο  Σαπηφηεηαο  



ή  άιινπ  Γεκνζίνπ  εγγξάθνπ,  απφ  ην  νπνίν  πξνθχπηεη  ε  ηαπηφηεηα  ηνπ  κέινπο,  θαη  

ηνπ  εηδηθνχ  εθινγηθνχ  βηβιηαξίνπ  ( αλ  έρεη  εθδνζεί  ηέηνην ). ην  βηβιηάξην  ζεκεηψλεηαη  

απφ  ηνλ  Πξφεδξν  ηεο  Δθ. Δπηηξνπήο  ε  εκεξνκελία  άζθεζεο  ηνπ  εθινγηθνχ  

δηθαηψκαηνο  θαη  ηίζεηαη  ε  ππνγξαθή  ηνπ  θαη  ε  ζθξαγίδα  ηνπ  πλδέζκνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ  21. Δθπηψζεηο  θαη  πεξηνξηζκνί.    

1. Δθπίπηεη  απηνδίθαηα  απφ  ηελ  ηδηφηεηα  ηνπ  κέινπο  νξγάλνπ  ηνπ  πλδέζκνπ,  φπνηνο  

ζηεξήζεθε  ακεηάθιεηα  κε  θαηαδίθε  ηα  Πνιηηηθά  ηνπ  Γηθαηψκαηα,  θαηαδηθάζηεθε  

ακεηάθιεηα  γηα  πξνδνζία,  αλζξσπνθηνλία  απφ  πξφζεζε,  θαηαζθνπεία,  ιεζηεία,  απάηε,  

εθβίαζε,  ζπθνθαληηθή  δπζθήκηζε,  εκπνξία  λαξθσηηθψλ,  εθηφο  θαη  αλ  ηχρεη  

απνθαηάζηαζεο. 

2. Μέινο  ηεο  Γηνηθήζεσο  πνπ  ζπκπιεξψλεη  ζπλερή  ζεηεία  δεθαηεζζάξσλ  εηψλ  δελ  

κπνξεί  λα  επαλεθιεγεί,  αλ  δελ  πεξάζνπλ  πέληε  έηε  απφ  ηελ  ζπκπιήξσζε  ηεο  

παξαπάλσ  ζεηείαο. 

 

ΑΡΘΡΟ  21. Δθπξνζψπεζε  ηνπ  πλδέζκνπ  ζε  δεπηεξνβάζκηεο  θαη  ηξηηνβάζκηεο  

ελψζεηο.   

1. ηελ  θιαδηθή  έλσζε  σκαηείσλ  κε  ηελ  επσλπκία  << ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ  

ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ  ΩΜΑΣΔΙΩΝ  ΔΡΓΟΛΗΠΣΩΝ  ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ  -  ΠΟΔΗ >>,  ή  

ηελ  ηνπηθή  δεπηεξνβάζκηα  έλσζε  σκαηείσλ,  ν  χλδεζκνο  εθπξνζσπείηαη  κε  

εθπξνζψπνπο  πνπ  εθιέγνληαη  απφ  ηελ  Γ..,  φπσο  αλαθέξεηαη  ζηα  πξνεγνχκελα  άξζξα. 

Ο  αξηζκφο  ησλ  αληηπξνζψπσλ  θαζνξίδεηαη  απφ  ην  θαηαζηαηηθφ  ηνπ  δεπηεξνβάζκηνπ  ή  

ηξηηνβάζκηνπ  σκαηείνπ. 

2. Μαδί  κε  ηνπο  ηαθηηθνχο  αληηπξνζψπνπο  εθιέγνληαη  θαη  ηζάξηζκνη  αλαπιεξσκαηηθνί. 

 

ΑΡΘΡΟ  22. Γηεπθξηληζηηθή  Γηάηαμε. 

Γηα  ηα  φξγαλα  Γηνίθεζεο  ηνπ  σκαηείνπ  νη  ηδηφηεηεο  ηνπ  Πξνέδξνπ,  ηνπ  Γελ. 

Γξακκαηέα  θαη  Σακία  δελ  κπνξνχλ  λα  ζπκπίπηνπλ  ζην  ίδην  πξφζσπν. Δπίζεο  κε  ηελ  

εθινγή  ησλ  κειψλ  ηνπ  Γ..  θαη  ηεο  Δ.Δ.  εθιέγνληαη  θαη  ηξεηο  αλαπιεξσκαηηθνί  γηα  

ην  Γ..  θαη  δπν  γηα  ηελ  Δ.Δ. 

 

ΑΡΘΡΟ  23. θξαγίδα  θαη  ζήκα  ηνπ  πλδέζκνπ – Δπίζεκε  Δνξηή.   

Η  ζθξαγίδα  ηνπ  ζπλδέζκνπ  έρεη  ζρήκα  θπθιηθφ,  ζηελ  πεξηθέξεηα  ηνπ  θχθινπ  θέξεη  

ηελ  νλνκαζία  ηνχηνπ  ζην  δε  κέζν  ηνπ  θχθινπ  έηνο  ηδξχζεσο. εκαία  ηνπ  πλδέζκνπ  

είλαη  ε  Διιεληθή,  κε  ην  ηίηιν  ηνπ  πλδέζκνπ. Σν  σκαηείν  ενξηάδεη  ηελ  εκέξα  ηεο  

Αγίαο  Σξηάδνο,  πνπ  ζεσξείηαη  πξνζηάηηδα  ηνπ  θιάδνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ  24. Έμνδα.  

1. Καλέλα  κέινο  ηνπ  πλδέζκνπ  δελ  δηθαηνχηαη  ακνηβή  γηα  πξνζθνξά  εξγαζίαο  πξνο  

ηνχηνλ,  νχηε  δηθαηνχηαη  λα  αλαιακβάλεη  κε  ακνηβή  νπνηαδήπνηε  έξγν,  κειέηε  ή  

εξγαζία  πξνο  ην  χλδεζκν.                                    

          2. Καη’ εμαίξεζε  δηθαηνχηαη  ηα  έμνδα  θηλήζεσο  θαη  απνδεκηψζεσο  ν      Πξφεδξνο,  ν  

Γελ. Γξακκαηέαο  θαη  ν  Σακίαο  θαζψο  θαη  νη  αληηπξφζσπνη  ζηηο  ελψζεηο,  φπσο  

θαζνξίδνληαη  κε  ζρεηηθή  απφθαζε  ηνπ  Γ.. 

          

 

         ΑΡΘΡΟ  25. Γηάιπζε  ηνπ  πλδέζκνπ  -  Σξνπνπνίεζε  Καηαζηαηηθνχ. 

         Γηα  ηελ  δηάιπζε  ηνπ  πλδέζκνπ  απαηηείηαη  εηδηθή  Γ..  θαη  εηδηθή  απαξηία  πνπ  

πξνβιέπεηαη  απφ  ην  παξφλ. Σν  ίδην  ηζρχεη  θαη  γηα  ηελ  ηξνπνπνίεζε  ηνπ  θαηαζηαηηθνχ  ηνπ. 

Σν  θαζαξφ  ππφινηπν  ηεο  πεξηνπζίαο  ηνπ  πλδέζκνπ  κεηά  ηελ  δηάιπζε  ηνπ  πεξηέξρεηαη  ζην  

Σακείν  Αιιεινβνεζείαο  ησλ  κειψλ  ηνπ  θαη  αλ  δελ  ππάξρεη  ηέηνην  ζηελ  ΠΟΔΗ. 

 



        ΑΡΘΡΟ 26. Σειηθή  Γηάηαμε.  

        Γηα  θάζε  ηη  πνπ  δελ  ξπζκίδεηαη  απφ  ην  παξφλ  θαηαζηαηηθφ  έρνπλ  ζπκπιεξσκαηηθή  

εθαξκνγή  νη  δηαηάμεηο  ηνπ  ΑΚ  θαη  νη  ζρεηηθνί  λφκνη  πνπ  ξπζκίδνπλ  ηα  ζέκαηα  ησλ  

επαγγεικαηηθψλ  σκαηείσλ. Σν  θαηαζηαηηθφ  δε  απηφ,  φπσο  ηξνπνπνηήζεθε  κε  απφθαζε  ηεο  

Γ..  πνπ  ζπγθιήζεθε  γηα  ην  ζθνπφ  απηφ  ζηηο  25/01/2009  ζηελ  Ηγνπκελίηζα,  απνηειείηαη  

απφ  26  άξζξα,  εμνπζηνδνηείηαη  δε  ε  Γηνίθεζε  λα  ελεξγήζεη  γηα  ηελ  αλαγλψξηζε  ηνπ  

παξφληνο  απφ  ην  Πξσηνδηθείν. 

 

 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                            Ο  Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

ΜΠΑΛΛΑ ΦΩΣΙΟ                            ΚΑΣΟΤΛΑ  ΒΑΙΛΔΙΟ 


