
 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

ΕΝΙΑΙΑΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΠΕ∆ΜΕ∆Ε ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε ΠΕΣΕ∆Ε ΣΑΤΕ 

1 Μορφή οργάνωσης Ένα Καταστατικό Ένα Καταστατικό Ένα Καταστατικό Ένα Καταστατικό 

2 Περιφερειακή 
οργάνωση 

Τοπικά Τµήµατα σε επίπεδο 
νοµού και άτυπα συµβούλια 
Προέδρων σε επίπεδο 
Περιφέρειας  

Τοπικά τµήµατα µε 
κανονισµό λειτουργίας 
προβλεπόµενο στο 
καταστατικό σε επίπεδο 
Νοµού. Αρµοδιότητες: 
Τοπικά θέµατα και έργα 
µέχρι 2ης τάξης. 

Τοπικά τµήµατα σε επίπεδο Νο-
µού µε κανονισµό λειτουργίας 
προβλεπόµενο στο καταστατικό 
της Ενοποιηµένης Οργάνωσης. 

Τοπικά τµήµατα µε 
κανονισµό λειτουργίας 
προβλεπόµενο στο 
καταστατικό σε επίπεδο 
Νοµού. Αρµοδιότητες: 
Τοπικά θέµατα και έργα 
µέχρι 2ης τάξης. 

3 Κανονισµός 
λειτουργίας Τοπ. Τµ. 

Με επιφυλάξεις εγκρίνει το 
σχέδιο που κατατέθηκε. 

Συµφωνεί µε το τελικό 
σχέδιο του κανονισµού που 
κατατέθηκε 

Συµφωνεί µε το τελικό σχέδιο 
του κανονισµού που 
κατατέθηκε.  

Συµφωνεί µε το τελικό σχέδιο 
του κανονισµού που 
κατατέθηκε. ∆έχεται 
πρόβλεψη εκπροσώπησης και 
σε επίπεδο Περιφέρειας. 

4 Αριθµός µελών Κ.∆.Σ. Προτείνει 15µελές, χωρίς 
ΕΕ 25µελές µε Ε.Ε. 25µελές µε Ε.Ε. 25µελές µε Ε.Ε. 

5 ∆ιάρθρωση Κ.∆.Σ. :  
Γενική αρχή 

15µελές 
µε 4 µέλη από Περιφέρεια 1 
µέλος από στελέχη ΜΕΚ, 2 
µέλη από ατοµικές ή 
προσωπικές, 3 µέλη από ΑΕ 
& ΕΠΕ µέχρι 4ης τάξης & 5 
µέλη από τις άλλες τάξεις 

∆έχεται 10 Γεωγραφία  
15 ∆υναµική 
 

∆έχεται 10 Γεωγραφία  
15 ∆υναµική. 
Προτείνει κατάργηση της έδρας 
των Μ.Ε.Κ. µε πρόταση ή να 
αυξηθούν οι Περιφέρειες σε 11 
ή η έδρα να µεταφερθεί στην 
Ο.Ε.Σ. µε την µεγαλύτερη 
δυναµική ψήφου 

Προτείνει το 10 Γεωγραφία  
15 ∆υναµική 
 

6 Βαρύτητα ψήφου 
τάξεων 

Συµφωνεί µε την βαρύτητα 
∆εν πρότεινε αριθµούς 

Συµφωνεί µε την βαρύτητα 
∆εν πρότεινε αριθµούς . 

Συµφωνεί µε την βαρύτητα 
ψήφου αλλά δεν πρότεινε 
αριθµούς 

Με βάση τον σήµερα 
ελάχιστο απαιτούµενο αριθµό 
ΜΕΚ ανά τάξη και το 
προϋπάρχον σχέδιο 
καταστατικού του ΣΕΚΕ. 

7 Τρόπος εκλογής 
οργάνων 

Γενικές εκλογές, 
πανελλαδικές, και τοπικές 
ταυτόχρονα στα Τµήµατα 

Γενικές εκλογές, 
πανελλαδικές, και εκλογή 
αντιπροσώπων ∆υναµικής 
Πανελλαδικά και 
Γεωγραφίας ανά Περιφέρεια 
σε ξεχωριστές κάλπες. 

Α. Εκλογές Πανελλαδικές 
Β. Κάλπες ανά Τοπικό Τµήµα 
Γ. Εκλογή αντιπροσώπων 

γεωγραφίας µόνο από κάθε 
Περιφέρεια 

∆. Εκλογές αντιπροσώπων 
δυναµικής µε Πανελλήνιο 
ψηφοδέλτιο  

Γενικές εκλογές, 
πανελλαδικές, και εκλογή 
αντιπροσώπων ∆υναµικής 
Πανελλαδικά και Γεωγραφίας 
ανά Περιφέρεια σε 
ξεχωριστές κάλπες. 



 

 

 

8 ∆ικλείδες ασφαλείας   
Καθορισµός ελάχιστου αριθµού 
εκπροσώπων δυναµικής από την 
Περιφέρεια ή το Κέντρο. 

1. Μικρός αριθµός σταυρών 
για αποφυγή µεθοδεύσεων 
2. Αυστηρός καθορισµός 
εκλογικών διαδικασιών 

9 Εκλογή Προέδρου ∆.Σ. 
απ΄ ευθείας 

Προτείνει απ’ ευθείας 
εκλογή Προέδρου από την 
βάση. 

Βλέπει θετικά την πρόταση  ∆εν τοποθετήθηκε στην 
πρόταση 

10 

∆ηµιουργία 
Αντιπροσωπείας, ως 
ενδιάµεσου 
αντιπροσωπευτικού  
οργάνου  

Προτείνει όργανο 
Αντιπροσωπείας από 140 
µέλη µε συµµετοχή όλων 
των Προέδρων των Τοπικών 
Τµηµάτων 

Θεωρεί ότι µε 25µελές ∆.Σ. 
και Ε.Ε. δεν έχει θέση η 
Αντιπροσωπεία. 

Ετήσια Πανελλήνια 
Συνδιάσκεψη Κεντρικού ∆.Σ. 
και Προεδρείων Τοπικών 
Τµηµάτων 

Αντί αυτής προτείνει 
ολοµέλειες Περιφερειών µε 
τα ∆.Σ. των τοπικών. 

 


