ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1919)
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Όπωσ εγκρίκθκε αρχικά με τθν υπ’ αρικ. 107/1919 απόφαςθ του πρωτοδικείου Θεςςαλονίκθσ,
τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε ςτθ ςυνζχεια με τισ υπ’ αρικ. 499/1921, 1533/1935 και 1537/1972
αποφάςεισ του αυτοφ πρωτοδικείου και τελικά όπωσ προςαρμόςτθκε ςτον νόμο 1712/8.7.1987 περί
«εκςυγχρονιςμοφ επαγγελματικϊν οργανϊςεων» που κζςπιςε τθν ΑΠΛΘ ΑΝΑΛΟΓΙΚΘ.

1988
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από τα πρακτικά τθσ Γενικισ υνελεφςεωσ του υλλόγου Εκτελωνιςτϊν Θεςςαλονίκθσ (.Ε.Θ) που ζγινε
τθν Σρίτθ 1.3.1988 και ϊρα 6.30 μμ ςτο ξενοδοχείο «Θλζκτρα Παλλάσ», με τθν προβλεπόμενθ παρουςία
του ¼ τουλάχιςτον των οικονομικά τακτοποιθμζνων μελϊν του .Ε.Θ. (Αρκρ. 5 παρ. 4 του Ν.1712/87).

ΘΕΜΑ 4ο
Προςαρμογι του καταςτατικοφ μασ ςτον Ν.1712/87 περί «εκςυγχρονιςμοφ των επαγγελματικϊν
οργανϊςεων» ςφμφωνα με το αρκρ. 11 παρ. 1 του νόμου αυτοφ.

«τθν ςυνζχεια ο Πρόεδροσ του .Ε.Θ. κ. Πολυχρονιάδθσ αφοφ ςκιαγράφθςε τον Ν.1712/87, ειςθγικθκε
το νζο καταςτατικό του .Ε.Θ. διαβάηοντάσ το όπωσ είναι προςαρμοςμζνο ςτισ διατάξεισ του Ν.1712/87
βάςει του αρκρ. 11 παρ. 1 του νόμου αυτοφ. Σο νζο αυτό καταςτατικό, φςτερα και από ςχετικζσ
διευκρινιςεισ και διαπιςτϊςεισ, εγκρίκθκε κατά τθν ςθμερινι γενικι ςυνζλευςθ τθσ 1.3.88 του υλλόγου
Εκτελωνιςτϊν Θεςςαλονίκθσ και ωσ το αρκρ. 5 παρ. 4 και 5 του Ν.1712/87 ορίηει δθλ. με απόλυτθ
πλειοψθφία των παρόντων (ομόφωνα πλθν ενόσ) πρϊτον κατ’ άρκρον και φςτερα εν ςυνόλω από το 1 ζωσ
και το 30 άρκρο αυτοφ. Παράλλθλα δόκθκε από τθν ςυνζλευςθ εντολι ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο για
ενζργειεσ των νομίμων προσ δικαςτικι κφρωςθ του νζου καταςτατικοφ του ςυλλόγου, όπωσ αυτό είναι
προςαρμοςμζνο ςτισ διατάξεισ του Ν. 1712/87 και αντικακιςτά τα άρκρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 και 26 του παλαιοφ καταςτατικοφ».
Ο Πρόεδροσ τθσ υνζλευςθσ
ΚΩΝ/ΝΟ ΒΟΤΛΓΑΡΙΔΘ

Ο Αντιπρόεδροσ
ΝΙΚΘΣΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ
Ο Γραμματζασ
ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΟΤΚΙΔΘ

Οι πρακτικογράφοι
ΛΑΗΑΡΟ ΚΑΝΑΒΟΤΡΑ
ΒΑΙΛΕΙΟ ΔΟΪΡΑΝΛΘ

Ο ψθφολζκτθσ
ΑΝΑΣΑΙΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ
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Αρικμόσ 440/1988
Σο πολυμελζσ Πρωτοδικείο Θεςςαλονίκθσ
Εκοφςια Δικαιοδοςία
υγκροτικθκε από τουσ δικαςτζσ, Νίκοσ Αναγνωςτοφλθ, Πρόεδρο Πρωτοδικϊν, Ελζνθ πίτςα, Γεϊργιο
Ακριβό, Ειςθγθτι, Πρωτοδίκεσ και από τθ Γραμματζα Φρειδερίκθ Καντηοφκθ.
υνεδρίαςε δθμόςια ςτο ακροατιριό του, ςτισ 31 Μαρτίου 1988, για να δικάςει τθν αίτθςθ, με αρικμό
κατακζςεωσ 273/7.3.1988 και με αντικείμενο τθν τροποποίθςθ καταςτατικοφ :
Σου αιτοφντοσ : Σου ωματείου που εδρεφει ςτθ Θεςςαλονίκθ και εκπροςωπείται νόμιμα από τον
Πρόεδρο αυτοφ, με τθν επωνυμία «ΤΛΛΟΓΟ ΕΚΣΕΛΩΝΙΣΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ», που παραςτάκθκε δια
του πλθρεξουςίου του δικθγόρου Αναςταςίου Πολυχρονιάδθ (Α.Μ. 2240), ο οποίοσ κατζκεςε προτάςεισ.
Κατά τθ ςυηιτθςθ τθσ υποκζςεωσ ο πλθρεξοφςιοσ δικθγόροσ του αιτοφντοσ ηιτθςε να γίνουν δεκτά όςα
αναφζρονται ςτα πρακτικά και ςτισ ζγγραφεσ προτάςεισ του.
Αφοφ μελζτθςε τθ δικογραφία
και ςκζφτθκε κατά το Νόμο
Σο αιτοφν επαγγελματικό ωματείο με τθν επωνυμία «ΤΛΛΟΓΟ ΕΚΣΕΛΩΝΙΣΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ» που
εδρεφει ςτθ Θεςςαλονίκθ ηθτεί με τθν ζνδικθ αίτθςι του να εγκρικοφν οι τροποποιιςεισ του
καταςτατικοφ του που ζγιναν για να προςαρμοςκεί αυτό ςτισ διατάξεισ του νόμου 1712/87 και να
εγγραφοφν ςτο επίδικο βιβλίο ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων, που τθρείται ςτο Δικαςτιριο αυτό.
Θ αίτθςθ παραδεκτά ειςάγεται για να ςυηθτθκεί ενϊπιον αυτοφ του Δικαςτθρίου κατά τθν διαδικαςία τθσ
εκοφςιασ δικαιοδοςίασ (άρκρα 739, 740 παρ. 1 περ. α’ και 787 παρ. 1 του Κ. Πολ. Δικ.) και είναι νόμιμθ,
ςτθριηόμενθ ςτισ διατάξεισ των άρκρων 79, 81, 84, 99 του ΑΚ ςε ςυνδυαςμό με το Νόμο, 1264/1982 και 1
επ. του Ν.1712/87. Πρζπει, επομζνωσ, να εξεταςκεί περαιτζρω κατ’ ουςίαν.
Σο αιτοφν νόμιμα προςκομίηει τα ακόλουκα ζγγραφα : 1) Σο από 1.3.1988 απόςπαςμα πρακτικοφ τθσ
Γενικισ υνελεφςεωσ των μελϊν του, από το οποίο προκφπτει ότι παρζςτθςαν από τα μζλθ του
περιςςότερα του ¼ που ορίηει το άρκρο 5, 4 του Ν.1712/87 και το παλαιό καταςτατικό και ενζκριναν
ομόφωνα (πλθν ενόσ) υπό ζγκριςθ τροποποιιςεισ, 2) Σο ιςχφον καταςτατικό του, 3) Σισ τροποποιιςεισ που
ζγιναν και 4) Πίνακα των μελϊν τθσ διοικιςεϊσ του. Από τα ζγγραφα αυτά αποδεικνφεται ότι τθρικθκαν
όλεσ οι νόμιμεσ προχποκζςεισ για τθν τροποποίθςθ του καταςτατικοφ του ςωματείου, το οποίο
αναγνωρίςκθκε με τθν υπ. αρικ. 107/1919 απόφαςθ αυτοφ του Δικαςτθρίου και τροποποιικθκε με τισ υπ.
αρικ. 499/21, 1533/35 και 1537/1972 αποφάςεισ του Δικαςτθρίου αυτοφ και καταχωρικθκε νόμιμα ςτο
βιβλίο ςωματείων. Επίςθσ, ότι ο ςκοπόσ και θ λειτουργία του ςωματείου και μετά τισ τροποποιιςεισ που
ζγιναν ςτο καταςτατικό του, εξακολουκοφν να μθν αντίκεινται ςτουσ νόμουσ, τθν θκικι και γενικά τθν
δθμόςια τάξθ. Σζλοσ, το τροποποιθμζνο καταςτατικό περιζχει όλα τα ςτοιχεία που προβλζπονται με ποινι
ακυρότθτασ από το άρκρο 80 του ΑΚ ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του Ν.1264/1982 και 1 επ. του
Ν.3712/87. υνεπϊσ, πρζπει να γίνει δεκτι θ αίτθςθ ωσ και κατ’ ουςίαν βάςιμθ και να διαταχκοφν όςα
ορίηονται ςτισ διατάξεισ των άρκρων 81 παρ. 1 και 84 του ΑΚ.
Για τουσ λόγουσ αυτοφσ
Δζχεται τθν αίτθςθ.
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Διατάςςει : 1) Σθ δθμοςίευςθ περιλιψεωσ ςε μια θμεριςια εφθμερίδα, που εκδίδεται ςτθ Θεςςαλονίκθ,
κακϊσ και ςτο δελτίο δικαςτικϊν δθμοςιεφςεων του Σαμείου Νομικϊν θ οποία να περιζχει τα ουςιϊδθ
ςτοιχεία των διατάξεων του καταςτατικοφ του επαγγελματικοφ ςωματείου με τθν επωνυμία «ΤΛΛΟΓΟ
ΕΚΣΕΛΩΝΙΣΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ» που εδρεφει ςτθ Θεςςαλονίκθ, όπωσ αυτζσ τροποποιικθκαν. 2) Σθν
εγγραφι των εν λόγω τροποποιιςεων ςτο ειδικό βιβλίο ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων, που τθρείται ςτο
Δικαςτιριο αυτό.
Κρίκθκε, αποφαςίςτθκε ςτισ 21 Απριλίου 1988 και δθμοςιεφτθκε ςτο ακροατιριό του, ςε ζκτακτθ,
δθμόςια ςυνεδρίαςθ ςτθ Θεςςαλονίκθ ςτισ 28 του ίδιου μινα και χρόνου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
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Θ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
(Προςαρμοςμζνο ςτισ διατάξεισ του Ν.1712/87, ςφμφωνα με το άρκρο 11 παρ. 1)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΙΔΡΤΗ – ΕΠΩΝΤΜΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1
Θ Πρωτοβάκμια επαγγελματικι Οργάνωςθ (Ζνωςθ) με τθν επωνυμία «φλλογοσ Εκτελωνιςτϊν
Θεςςαλονίκθσ» και ζδρα τθν πόλθ τθσ Θεςςαλονίκθσ που ιδρφκθκε το ζτοσ 1919 και αναγνωρίςκθκε και
εγκρίκθκε το καταςτατικό τθσ, με τθν υπ’ αρικμ. 107/1919 απόφαςθ του Πρωτοδικείου Θεςςαλονίκθσ,
όπωσ μεταγενζςτερα τροποποιικθκε με τισ υπ’ αρικμ. 499/1921, 1533/1935, 1537/1972 αποφάςεισ
αυτοφ, και είναι καταχωρθμζνα ςτα βιβλία εγκεκριμζνων ςωματείων του Πρωτοδικείου Θεςςαλονίκθσ με
αυξ. αρικμ. 208 κα διζπεται ςτο εξισ από το παρακάτω Καταςτατικό, Ν.1712/87 και ςυμπλθρωματικά από
τισ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα.

ΚΟΠΟΙ
ΑΡΘΡΟ 2
κοποί τθσ Οργάνωςθσ αυτισ είναι θ διαφφλαξθ, θ μελζτθ και θ προαγωγι των κοινϊν επαγγελματικϊν,
οικονομικϊν και κοινωνικϊν ςυμφερόντων των μελϊν τθσ, ςτα πλαίςια τθσ εξυπθρζτθςθσ του κοινωνικοφ
ςυνόλου. Ειδικότερα, θ Ζνωςθ ςκοποφσ ζχει :
1. Σθν καλλιζργεια, υποβοικθςθ, ανάπτυξθ και διάδοςθ του πνεφματοσ του ςυνδικαλιςμοφ ςτον
κλάδο των εκτελωνιςτϊν με τθν γενίκευςθ τθσ ςυμμετοχισ όλων, ςτισ πρωτοβάκμιεσ
ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ – και μζςω αυτϊν, ςτισ αντίςτοιχεσ δευτεροβάκμιεσ και ςε τυχόν
τριτοβάκμια ςυνδικαλιςτικι οργάνωςθ.
2. Σθ ςυςτθματικι μελζτθ των προβλθμάτων του κλάδου, για τθν προςφορότερθ ςυλλογικι
διεκδίκθςθ και επίλυςθ αυτϊν.
3. Σθν ενκάρρυνςθ και προϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ των μελϊν, με τθν οργάνωςι τουσ ςε
κοινοπραξίεσ και ςυνεταιριςμοφσ και εταιρίεσ κάκε οικονομικισ μορφισ, για τθν
αποτελεςματικότερθ προάςπιςθ και προαγωγι των οικονομικϊν, επαγγελματικϊν και
αςφαλιςτικϊν ςυμφερόντων τουσ.
4. Σθν ανάπτυξθ πνεφματοσ αλλθλεγγφθσ και αλλθλοβοικειασ μεταξφ των μελϊν και τθν εξαςφάλιςθ
ςυνκθκϊν βελτίωςθσ τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και τθσ ανόδου του πολιτιςτικοφ και
μορφωτικοφ επιπζδου αυτϊν.
5. Σθν ενκάρρυνςθ τθσ ιδρφςεωσ από τα μζλθ των παραγωγικϊν, καταναλωτικϊν, προμθκευτικϊν ι
πιςτωτικϊν ςυνεταιριςμϊν, εντευκτθρίων και βιβλιοκθκϊν και τθν οργάνωςθ προγραμμάτων
επιμορφϊςεωσ των μελϊν, όπωσ επίςθσ και τθν ενίςχυςθ κοινωνικϊν και οικογενειακϊν
προγραμμάτων των μελϊν τουσ.
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ΜΕΑ
ΑΡΘΡΟ 3
Για τθν εκπλιρωςθ των παραπάνω ςκοπϊν θ Ζνωςθ :
1. Απευκφνεται ςτισ δθμόςιεσ αρχζσ, τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ, τισ ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ των
παραγωγικϊν τάξεων εςωτερικοφ ι εξωτερικοφ και ςτουσ εκπροςϊπουσ διαφόρων κοινωνικϊν
ομάδων, για κάκε ηιτθμα που αφορά τα επαγγελματικά ςυμφζροντα των μελϊν τουσ, γενικά ι επί
μζρουσ, για τθν διαμόρφωςθ, τθ λιψθ και τθν εφαρμογι αποφάςεων, που αφοροφν τα κοινά
επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά ςυμφζροντα των μελϊν.
2. Διεξάγει κάκε νόμιμθσ μορφισ κινθτοποιιςεισ και δραςτθριότθτεσ, για τθ διεκδίκθςθ και επίλυςθ
των απαςχολοφντων τθν τάξθ προβλθμάτων και τθν περιφροφρθςθ των επαγγελματικϊν,
οικονομικϊν και κοινωνικϊν ςυμφερόντων των μελϊν.
3. Χρθςιμοποιεί κάκε πρόςφορο νόμιμο μζςο, για τθν ενθμζρωςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ και τθσ
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, πάνω ςτα κζματα που ενδιαφζρουν ςτον κλάδο και τθν προβολι αυτϊν.
4. Επιδιϊκει τθν εκπροςϊπθςθ τθσ Ζνωςθσ ςε υμβοφλια, Κρατικζσ Επιτροπζσ και Οργανιςμοφσ και
τθν Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ, πάνω ςε κζματα που άμεςα ι ζμμεςα αφοροφν τον κλάδο.
5. Εκδίδει βιβλία, ζντυπα επαγγελματικοφ και μορφωτικοφ ενδιαφζροντοσ και ενιςχφει τζτοια
ζντυπα που ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ του ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ και τθν επαγγελματικι
κατάρτιςθ και ενθμζρωςθ επί κεμάτων του κλάδου.
6. υμπράττει και ςυνεργάηεται με ςυνδικαλιςτικοφσ και άλλουσ φορείσ, ςε κοινοφσ ςτόχουσ
ανάπτυξθσ και προαγωγισ των ςυλλογικϊν ςυμφερόντων των μελϊν.
7. Μετζχει οργανικά ςε ανϊτερεσ ομοιοεπαγγελματικζσ ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ, με
ταυτόςθμουσ ςκοποφσ και επιδιϊξεισ.
8. υγκροτεί τον κατάλλθλο υπθρεςιακό και γραφειακό μθχανιςμό τθσ Ζνωςθσ και πλουτίηει αυτόν
με τα απαραίτθτα μζςα.
9. Θ Ζνωςθ ζχει το δικαίωμα να μετζχει οργανικά ςε δφο το πολφ υπερκείμενεσ οργανϊςει, μιασ
τοπικοφ και μιασ κλαδικοφ χαρακτιρα.

ΕΔΡΑ
ΑΡΘΡΟ 4
Ζδρα τθσ Ζνωςθσ είναι θ πόλθ τθσ Θεςςαλονίκθσ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΛΗ
ΑΡΘΡΟ 5
1. Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ αυτισ μπορεί να εγγραφεί κάκε φυςικό πρόςωπο, που είναι πτυχιοφχοσ
εκτελωνιςτισ και κάτοχοσ άδειασ αςκιςεωσ του επαγγζλματοσ του εκτελωνιςτοφ και αςκεί το
επάγγελμα ςτα Σελωνεία τθσ Σελωνειακισ περιφζρειασ Θεςςαλονίκθσ.
2. Κάκε μζλοσ δικαιοφται να μετζχει ςε δφο το πολφ Πρωτοβάκμιεσ Ενϊςεισ.
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α. Εγγραφή μελών

1.

2.

3.

4.

5.
6.

ΑΡΘΡΟ 6
Για να γίνει κάποιοσ μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, πρζπει να υποβάλλει ζγγραφθ αίτθςθ προσ το Διοικθτικό
υμβοφλιο, με τθν οποία κα δθλϊνει τθν περί εγγραφισ του βοφλθςθ, και να ςυγκεντρϊνει τισ
προχποκζςεισ του προθγοφμενου άρκρου 5. τθν αίτθςθ αυτι πρζπει να αναγράφονται τα
ςτοιχεία τθσ ταυτότθτόσ του, το αςκοφμενο επάγγελμα, θ διεφκυνςθ τθσ κατοικίασ και τθσ
επιχείρθςισ του, και ο αρικμόσ του αςφαλιςτικοφ του βιβλιαρίου.
Μαηί με τθν αίτθςι του, ο αιτϊν υποβάλλει ςτθν Ζνωςθ, υπεφκυνθ διλωςθ περί τθσ κφριασ
επαγγελματικισ οργάνωςθσ που ζχει επιλζξει για τθν άςκθςθ του δικαιϊματόσ του, εκλογισ των
αντιπροςϊπων ςτισ Δευτεροβάκμιεσ Οργανϊςεισ.
Σο μζλοσ δικαιοφται να κάνει αλλαγι τθσ κφριασ επαγγελματικισ οργάνωςθσ, με νζα ταυτόχρονθ
υπεφκυνθ διλωςι του, προσ τισ διοικιςεισ και των δφο οργανϊςεων και εφόςον ζχει περάςει
τριετία από τθν άςκθςθ του εκλογικοφ του δικαιϊματοσ ςτθν κφρια οργάνωςθ τθσ οποίασ
επικυμεί τθν αλλαγι.
Σο διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Ζνωςθσ, εάν το υποψιφιο μζλοσ ζχει τα παραπάνω προςόντα,
υποχρεοφται να εγγράψει αυτό το μζλοσ, μζςα ςε τριάντα μζρεσ από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ. Αν
θ αίτθςθ απορριφκεί ι παρζλκει άπρακτθ θ παραπάνω προκεςμία, ο ενδιαφερόμενοσ δικαιοφται
να προςφφγει ςτο Μονομελζσ Πρωτοδικείο, ςφμφωνα με τθ διάταξθ του άρκρου 4 παρ. 1 του
Νόμου 1712/87.
Θ ιδιότθτα του μζλουσ αποκτάται ζνα μινα μετά τθν απόφαςθ του Διοικ. υμβουλίου ι από
τελεςιδικίασ τθσ απόφαςθσ που διατάηει τθν εγγραφι.
Κάκε μζλοσ ζχει κακικον να γνωςτοποιεί ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο, χωρίσ κακυςτζρθςθ, κάκε
αλλαγι τθσ επαγγελματικισ του διεφκυνςθσ.

ΑΡΘΡΟ 7
β. Δικαιώματα μελών.
Κάκε μζλοσ ζχει τα παρακάτω δικαιϊματα :
1. Να ςυμμετζχει ςτισ Γενικζσ υνελεφςεισ και ςτισ ψθφοφορίεσ για κάκε λαμβανόμενθ απόφαςθ.
2. Να εκλζγεται ςτα διοικθτικά και λοιπά καταςτατικά όργανα τθσ Ζνωςθσ και Επιτροπζσ και
αντιπροςωπίεσ ςτισ ανϊτερεσ ςυνδικαλιςτικζσ Οργανϊςεισ ςτισ οποίεσ ανικει θ Ζνωςθ.
3. Να λαμβάνει γνϊςθ των πρακτικϊν και των λαμβανομζνων από τθ Γεν. υνζλευςθ και τα άλλα
καταςτατικά όργανα αποφάςεων, να ηθτεί με αιτιολογθμζνθ αίτθςθ και να λαμβάνει αντίγραφο
των πρακτικϊν αυτϊν και των άλλων εγγράφων που τον αφοροφν προςωπικά και να
ενθμερϊνεται επί τθσ πορείασ των προβλθμάτων του κλάδου.

γ. Τποχρεώςεισ μελών
ΑΡΘΡΟ 8
Κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ ζχει τισ παρακάτω υποχρεϊςεισ :
1. Να ςυμμετζχει ςτισ Γενικζσ υνελεφςεισ και ςε κάκε άλλθ δραςτθριότθτα τθσ Ζνωςθσ και να
ςυμπαρίςταται ςτα Όργανα τθσ Διοίκθςθσ ςτθν άςκθςθ των κακθκόντων και επιδιϊξεϊν τθσ.
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2. Να τθρεί το καταςτατικό και να ςυμμορφϊνεται με τισ αποφάςεισ τθσ Γεν. υνζλευςθσ, του Διοικ.
υμβουλίου και των λοιπϊν οργάνων τθσ Ζνωςθσ και να ενθμερϊνει άμεςα τθ Διοίκθςθ, για κάκε
μεταβολι που αφορά τθν επαγγελματικι του κατάςταςθ.
3. Να μθν αντιςτρατεφεται ςτα ςυμφζροντα τθσ Ζνωςθσ και να φζρεται με τον ανάλογο ςεβαςμό
προσ τουσ εκπροςϊπουσ τθσ Ζνωςθσ και τθ Διοίκθςθ αυτισ και
4. Να εκπλθρεί τακτικά τισ οικονομικζσ του υποχρεϊςεισ απζναντι ςτθν Ζνωςθ.

δ. Αποβολή – Αποχώρηςη μζλουσ

1.

2.
3.
4.

5.

ΑΡΘΡΟ 9
Με απόφαςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ τθσ Ζνωςθσ και φςτερα από αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ,
αποβάλλεται κάκε μζλοσ που :
α. Ζπαψε να ζχει τισ προχποκζςεισ εγγραφισ, που προβλζπει το άρκρο 5 παρ. 1 του
καταςτατικοφ αυτοφ.
β. υμπεριφζρεται αντίκετα προσ τουσ ςκοποφσ τθσ Ζνωςθσ και τισ αποφάςεισ τθσ Γεν.
υνζλευςθσ και του Διοικ. υμβουλίου.
γ. Κακυςτερεί αδικαιολόγθτα περιςςότερο από δφο ςυνεχι ζτθ, τθν υποχρεωτικι ςυνδρομι
του προσ τθν Ζνωςθ.
δ. Απζχει αδικαιολόγθτα από δφο ςυνεχείσ τακτικζσ Γενικζσ υνελεφςεισ και
ε. Αν καταδικαςτεί αμετάκλθτα για αδίκθμα που προβλζπεται και τιμωρείται από το νόμο
1712/1987 και
ςτ. Αν ςυντρζχει ςπουδαίοσ λόγοσ.
Σθν αποβολι του μζλουσ ειςθγείται ςτθ Γενικι υνζλευςθ το Διοικ. υμβοφλιο ι το ζνα πζμπτο
τουλάχιςτον των ταμειακά τακτοποιθμζνων μελϊν.
Σο Διοικθτικό υμβοφλιο, όπωσ και θ Γενικι υνζλευςθ, καλοφν προθγουμζνωσ, το μζλοσ ςε
ακρόαςθ για τισ αποδιδόμενεσ, κατά τθν παράγραφο 1 του άρκρου αυτοφ, παραβάςεισ.
ε περίπτωςθ αποβολισ του, το μζλοσ, δικαιοφται να προςφφγει μζςα ςε τριάντα μζρεσ από τθν
επίδοςθ ς’ αυτό τθσ περί αποβολισ του αποφάςεωσ, ςτο Μονομελζσ πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του
ςωματείου, ςφμφωνα με τθν παρ. 7 του άρκρ. 4 του Νόμου 1712/1987.
Κάκε μζλοσ, μπορεί να αποχωριςει από τθν Ζνωςθ, αφοφ προθγουμζνωσ εξοφλιςει όλεσ τισ
οφειλζσ του προσ τθν Ζνωςθ, μζχρι του τζλουσ του ζτουσ τθσ αποχϊρθςισ του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΟΡΓΑΝΑ ΣΗ ΕΝΩΗ
ΑΡΘΡΟ 10
Όργανα τθσ Ζνωςθσ είναι : Α. Θ Γενικι υνζλευςθ Β. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο και Γ. Θ Ελεγκτικι Επιτροπι.

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ – ΤΓΚΡΟΣΗΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ
ΑΡΘΡΟ 11
1. Σθ Γενικι υνζλευςθ τθσ Ζνωςθσ αποτελοφν τα ταμειακά εντάξει μζλθ τθσ.
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2. Θ Γενικι υνζλευςθ αποτελεί το ανϊτατο Όργανο τθσ Ζνωςθσ και αποφαςίηει για κάκε κζμα που
δεν υπάγεται, ςφμφωνα με το νόμο ι το καταςτατικό αυτό, ςτθν αρμοδιότθτα άλλου οργάνου.
Ειδικότερα θ Γενικι υνζλευςθ :
α. Εκλζγει το Διοικθτικό υμβοφλιο ι μζλθ αυτοφ, τθν Ελεγκτικι Επιτροπι και τουσ
Αντιπροςϊπουσ τθσ Ζνωςθσ ςτισ δευτεροβάκμιεσ ςυνδικαλιςτικζσ Οργανϊςεισ που ανικει θ Ζνωςθ και
ελζγχει τθ δράςθ αυτϊν.
β. Αποφαςίηει για τθν επιλογι των δευτεροβάκμιων ςυνδικαλιςτικϊν Οργανϊςεων, ςτισ οποίεσ
εγγράφεται μζλοσ θ Ζνωςθ ι τθ διαγραφι από αυτζσ, και ορίηει τθν κφρια Οργάνωςθ, δια μζςου τθσ
οποίασ κα αντιπροςωπεφεται ςτθ τυχόν υνομοςπονδία, νομιμοποιεί τουσ αντιπροςϊπουσ τθσ, που
ψθφίηουν ςτθ Γενικι υνζλευςθ τθσ κφριασ δευτεροβάκμιασ οργάνωςθσ, για τθν εκλογι αντιπροςϊπων
τθσ ςτθ Γενικι υνζλευςθ τθσ υνομοςπονδίασ.
γ. Εγκρίνει ι απορρίπτει τον απολογιςμό δράςθσ και διαχείριςθσ του Διοικ. υμβουλίου και τουσ
ετιςιουσ ιςολογιςμοφσ.
δ. Εγκρίνει, τροποποιεί ι ςυμπλθρϊνει τουσ ετιςιουσ προχπολογιςμοφσ εςόδων και εξόδων για
κάκε οικονομικό ζτοσ, και ορίηει, ςφμφωνα με το άρκρο 16 παρ. 4 του καταςτατικοφ αυτοφ, τα ποςά
εξόδων κινιςεωσ, παραςτάςεωσ και οδοιπορικϊν τθσ διοίκθςθσ.
ε. Κακορίηει το ποςό του δικαιϊματοσ εγγραφισ των μελϊν και τθσ ετιςιασ υποχρεωτικισ
ςυνδρομισ. Σα ποςά αυτά κατανζμονται ςτθν Ζνωςθ και τισ υπερκείμενεσ Οργανϊςεισ όπωσ το άρκρο 3
παρ. 7 του Νόμου 1712/1987 ορίηει.
ςτ. Αποφαςίηει για τθν ανάκεςθ τθσ είςπραξθσ του ποςοςτοφ των ειςφορϊν για τισ υπερκείμενεσ
οργανϊςεισ των μελϊν, από τουσ τυχόν Αςφαλιςτικοφσ Οργανιςμοφσ, ςτουσ οποίουσ είναι αςφαλιςμζνα
τα μζλθ και κακορίηει τουσ όρουσ πραγματοποίθςθσ τθσ είςπραξθσ και απόδοςθσ των ειςφορϊν αυτϊν.
η. Αποφαςίηει περί αποδοχισ δωρεϊν, κλθρονομιϊν και κλθροδοςιϊν υπζρ τθσ Ζνωςθσ.
θ. Αποφαςίηει για τθν αγορά ι εκποίθςθ ακινιτων τθσ Ζνωςθσ προσ ςτζγαςθ των γραφείων και
εγκαταςτάςεων αυτισ, και περί όλων των ςυναφϊν εμπραγμάτων δικαιωμάτων ακινιτων τθσ Ζνωςθσ. Για
τθν λιψθ των αποφάςεων αυτϊν απαιτείται πλειοψθφία των τριϊν τετάρτων τουλάχιςτον των παρόντων
ςτθ Γενικι υνζλευςθ.
κ. Αποφαςίηει περί αποβολισ μζλουσ για παραβάςεισ που προβλζπει το άρκρο 9 του
καταςτατικοφ.
ι. Αποφαςίηει για τθν τροποποίθςθ του καταςτατικοφ τθσ Ζνωςθσ.
ια. Αποφαςίηει για τθν διάλυςθ τθσ Ζνωςθσ, τθρϊντασ τθν οριηόμενθ από το νόμο διαδικαςία και
πλειοψθφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

9

ΤΓΚΛΗΗ – ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ – ΑΠΑΡΣΙΑ
ΑΡΘΡΟ 12
1. Θ Γενικι υνζλευςθ τθσ Ζνωςθσ ςυνζρχεται τακτικά μια φορά τον χρόνο, ςτθν ζδρα τθσ και μζςα
ςτο πρϊτο τρίμθνο του ζτουσ.
Θ Γενικι υνζλευςθ ςυγκαλείται με απόφαςθ του Διοικ. υμβουλίου τθσ Ζνωςθσ, το οποίο ορίηει
και τα κζματα που κα ςυηθτθκοφν. Θ απόφαςθ αυτι γνωςτοποιείται με ανακοίνωςθ ι και με
προςκλιςεισ ςτα μζλθ οκτϊ (8) τουλάχιςτον θμζρεσ, πριν από τθν πραγματοποίθςθ τθσ Γενικισ
υνζλευςθσ.
2. Ζκτακτα, θ Γενικι υνζλευςθ, ςυγκαλείται όταν κρίνει αυτιν αναγκαία το Διοικ. υμβοφλιο ι όταν
το ηθτιςουν με γραπτι αίτθςι τουσ, μζλθ που αποτελοφν το ζνα πζμπτο (1/5) των ταμειακϊσ
εντάξει μελϊν, ςτθν οποία κα περιζχουν και τα κζματα τθσ ςυηιτθςθσ.
3. Θ ανακοίνωςθ πρζπει να περιζχει απαραίτθτα :
α . Σον τόπο, τον χϊρο, τθν θμερομθνία και τθν ϊρα τθσ Γενικισ υνζλευςθσ
β. Σα κζματα που κα ςυηθτθκοφν.
4. Για να λθφκεί απόφαςθ ςτθ υνζλευςθ, απαιτείται θ παρουςία του ενόσ δευτζρου, τουλάχιςτον,
των οικονομικά τακτοποιθμζνων μελϊν.
Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά τθν πρϊτθ ςφγκλθςθ, ςυνζρχεται χωρίσ άλλθ διατφπωςθ,
επαναλθπτικά γενικι ςυνζλευςθ, τθν ίδια μζρα και ϊρα τθσ επόμενθσ εβδομάδασ, κατά τθν οποία
απαιτείται θ παρουςία του ενόσ τετάρτου (1/4), τουλάχιςτον των οικονομικά τακτοποιθμζνων
μελϊν. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά τθν δεφτερθ ςφγκλθςθ, ςυνζρχεται, χωρίσ άλλθ διατφπωςθ,
θ Γενικι υνζλευςθ τθν ίδια μζρα και ϊρα τθσ επόμενθσ εβδομάδασ και με τα αυτά πάντοτε
κζματα κατά τθν οποία είναι αρκετόσ οποιοςδιποτε αρικμόσ οικονομικά τακτοποιθμζνων μελϊν.

Α. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΕΩ ΓΕΝ. ΤΝΕΛΕΤΗ
ΑΡΘΡΟ 13
1. Οι αποφάςεισ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ λαμβάνονται με απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων.
2. Για τθν τροποποίθςθ του Καταςτατικοφ, τθ μεταβολι του ςκοποφ ι τθν διάλυςθ τθσ Ζνωςθσ,
απαιτείται θ απαρτία τουλάχιςτον τουσ ενόσ δευτζρου των ταμειακά τακτοποιθμζνων μελϊν και
πλειοψθφία των τριϊν τετάρτων (3/4) τθσ απαρτίασ αυτισ.
3. Οι ψθφοφορίεσ ςτισ Γενικζσ υνελεφςεισ διακρίνονται ςε φανερζσ ι μυςτικζσ. Οι φανερζσ
μποροφν να γίνουν με ανόρκωςθ των μελϊν, ι ανφψωςθ του χεριοφ ι ονομαςτικι κλιςθ, ποτζ
όμωσ δια βοισ.
4. Θ ψθφοφορία είναι μυςτικι όταν αναφζρεται :
α. ε εκλογζσ Διοικθτικοφ υμβουλίου, Ελεγκτικισ Επιτροπισ, Εφορευτικισ Επιτροπισ και
αντιπροςϊπων ςτισ δευτεροβάκμιεσ οργανϊςεισ και τθν νομιμοποίθςθ των αντιπροςϊπων ςτθ
τυχόν Σριτοβάκμια Οργάνωςθ, β. ε εγγραφι ςε δευτεροβάκμιεσ ςυνδικαλιςτικζσ Οργανϊςεισ και
τθν επιλογι τθσ εξ αυτϊν κυρίασ και για κάκε μεταβολι εγγραφισ και επιλογισ, γ. ε κζματα
εμπιςτοςφνθσ προσ τθ διοίκθςθ, δ. ε προςωπικά ηθτιματα και ε. το διοικθτικό και οικονομικό
απολογιςμό.
5. Δεν επιτρζπεται θ υπό μζλουσ εξουςιοδότθςθ τρίτου, μζλουσ ι μθ, για τθ ςυμμετοχι του ςτα
όργανα διοίκθςθσ ςτθ Γενικι υνζλευςθ ι ςτισ ψθφοφορίεσ.
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6. τθ Γενικι υνζλευςθ, προεδρεφει, προςωρινά, ο Πρόεδροσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ι ςε
περίπτωςθ κωλφματοσ, ο νόμιμοσ αναπλθρωτισ του. Πρϊτο κζμα τθσ Γενικισ υνζλευςθσ είναι θ
εκλογι Προζδρου, Αντιπροζδρου, Γραμματζα και ψθφολζκτθ, που γίνεται με απόλυτθ
πλειοψθφία των παρόντων. Εάν, ςε περίπτωςθ δφο επαναλθπτικϊν ψθφοφοριϊν, δεν
πραγματοποιθκεί απόλυτθ πλειοψθφία, εκλζγεται ο ςχετικά πλειοψθφίςασ.
7. Κατά τισ ψθφοφορίεσ, εκτόσ των μελϊν απαγορεφεται να παρευρίςκονται ςτθ γενικι ςυνζλευςθ,
τρίτα πρόςωπα.
8. Δεν λαμβάνεται καμία απόφαςθ επί κζματοσ που δεν αναγράφεται ςτθν πρόςκλθςθ τθσ Γεν.
υνζλευςθσ, εκτόσ αν πρόκειται για κζμα που κα προτείνει θ ςυνζλευςθ με τθν κακιερωμζνθ
πλειοψθφία από το καταςτατικό.
9. Για τισ ςυηθτιςεισ ςτθ Γενικι υνζλευςθ, τισ ψθφοφορίεσ και γενικά τισ λαμβανόμενεσ αποφάςεισ,
τθροφνται, με φροντίδα του Γραμματζα, πρακτικά που καταχωροφνται ςτο ειδικό βιβλίο και
υπογράφονται από το, κατά τθν παράγραφο 6 του άρκρου αυτοφ, προεδρείο και τον ψθφολζκτθ.
Σα πρακτικά αποτελοφν απόδειξθ των διαλαμβανομζνων και φυλάςςονται ςτο αρχείο τθσ Ζνωςθσ.

Β. ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ – ΕΚΛΟΓΗ

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
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ΑΡΘΡΟ 14
Σο Διοικθτικό υμβοφλιο αποτελείται από ζντεκα (11) μζλθ που εκλζγονται από τθ Γενικι
υνζλευςθ με μυςτικι ψθφοφορία για τριετι κθτεία, κατά τισ παρακάτω διατάξεισ :
α. Οι υποψιφιοι ςφμβουλοι ςυμμετζχουν ςτισ εκλογζσ είτε κατά ςυνδυαςμοφσ, είτε ςαν
μεμονωμζνοι υποψιφιοι. Οι αιτιςεισ υποψθφιότθτασ υποβάλλονται προσ το Διοικ. υμβοφλιο τθσ
Ζνωςθσ δζκα τουλάχιςτον θμζρεσ προ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ.
β. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο ςυνεδριάηει πριν τθ Γενικι υνζλευςθ και ελζγχει τθν νομιμότθτα τθσ
αιτιςεωσ και ανακθρφςςει το μζλοσ υποψιφιο.
γ. Τποψιφιοι που δεν ανακθρφχκθκαν από το Διοικ. υμβοφλιο μποροφν να προςφφγουν με
ενςτάςεισ τουσ ςτθ Γενικι υνζλευςθ, θ οποία αποφαςίηει οριςτικά.
δ. Οι εκλογζσ διενεργοφνται ςτα γραφεία τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν τθσ Γενικισ
υνζλευςθσ, θ μζςα ςε δζκα μζρεσ από αυτι, και ςε θμερομθνία που κακορίηεται από τθν ίδια τθ
Γενικι υνζλευςθ.
Οι ζδρεσ του Διοικ. υμβουλίου, κατανζμονται μεταξφ των ςυνδυαςμϊν και των μεμονωμζνων
υποψθφίων, ανάλογα με τθν εκλογικι τουσ δφναμθ.
Σο ςφνολο των ζγκυρων ψθφοδελτίων, διαιρείται με τον αρικμό των εδρϊν του Διοικ.
υμβουλίου, αυξανόμενο κατά μία μονάδα.
Σο πθλίκιο τθσ διαίρεςθσ αυτισ, αποτελεί το εκλογικό μζτρο. Κάκε ςυνδυαςμόσ καταλαμβάνει
τόςεσ ζδρεσ ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο, όςεσ φορζσ χωρεί το εκλογικό μζτρο ςτον αρικμό των
ζγκυρων ψθφοδελτίων που ζλαβε.
Μεμονωμζνοσ υποψιφιοσ, που ζλαβε το ίδιο ι μεγαλφτερο αρικμό ψιφων, από το εκλογικό
μζτρο, καταλαμβάνει μια ζδρα ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο.
υνδυαςμόσ που περιλαμβάνει υποψιφιουσ λιγότερουσ από τισ ζδρεσ που του ανικουν,
καταλαμβάνει τόςεσ ζδρεσ, όςοι είναι οι υποψιφιοί του.
Ζδρεσ που δεν ζχουν καταλθφκεί, κατά τισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ, κατανζμονται, ανά μία,
κατά τθ ςειρά μεγζκουσ των υπολοίπων τουσ, ςτουσ ςυνδυαςμοφσ εκείνουσ που ζχουν καταλάβει
τουλάχιςτον μία ζδρα, ι ζχουν λάβει ψθφοδζλτια περιςςότερα από το μιςό εκλογικό μζτρο, όπωσ
αυτό ορίηεται ςτθν παραπάνω παράγραφο 3.

9. υνδυαςμόσ που ςυγκεντρϊνει τθν απόλυτθ πλειοψθφία, προθγείται ςτθν κατανομι των εδρϊν
από τουσ άλλουσ ςυνδυαςμοφσ, ανεξάρτθτα από το μζγεκοσ των υπολοίπων του.
10. Οι ςυνδυαςμοί για τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, κεωροφνται
εκείνοι των οποίων, ο αρικμόσ των υποψθφίων, είναι τουλάχιςτον ίςοσ με το μιςό των εδρϊν του
Διοικθτικοφ υμβουλίου.
11. Οι ζδρεσ, που κατά τθν ανακατανομι ζμειναν αδιάκετεσ, κατανζμονται, ανά μία, κατά ςειρά
μεγζκουσ των υπολοίπων τουσ, ςτουσ ςυνδυαςμοφσ ι τουσ υποψθφίουσ που τα υπόλοιπα τουσ
δεν χρθςιμοποιικθκαν ςτισ προθγοφμενεσ κατανομζσ.
12. Οι αναπλθρωματικοί ςφμβουλοι, του κάκε ςυνδυαςμοφ, καλοφνται κατά ςειρά εκλογισ τουσ
αντίςτοιχα, ςε αντικατάςταςθ τακτικοφ μζλουσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, ςε περίπτωςθ
παραίτθςθσ, κανάτου ι ζκπτωςθσ αυτοφ.

ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΔΙΟΙΚ. ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 15
1. Σα εκλεγμζνα μζλθ του Δ.. ςυνζρχονται με πρόςκλθςθ του πρϊτου κατά ςειρά ςταυροδότθςθσ
από τον ςυνδυαςμό που πλειοψιφθςε, μζςα ςε οκτϊ (8) μζρεσ από τθν εκλογι τουσ και
ςυγκροτοφνται ςε ςϊμα με μυςτικι ψθφοφορία και εκλζγουν τα μζλθ του προεδρείου ςφμφωνα
με τισ προτάςεισ που υποβάλλονται, δθλ. εκλζγουν μεταξφ τουσ τον Πρόεδρο Α’ και Β’
Αντιπροζδρουσ, Γενικό Γραμματζα και Σαμία. Σο προεδρείο αποτελοφν οι ανωτζρω εκλεγζντεσ.
Ακόμα με απόφαςθ του πιο πάνω προεδρείου είναι δυνατόν να δοκοφν και άλλεσ ςυγκεκριμζνεσ
αρμοδιότθτεσ ςτα υπόλοιπα μζλθ του Δ.., χάριν τθσ καλφτερθσ λειτουργίασ του και ςφμφωνα με
τισ απαιτιςεισ του επαγγελματικοφ χϊρου, δθλ. αρμοδιότθτεσ ειδικοφ γραμματζα, εφόρου και
δθμοςίων ςχζςεων, κοινωνικοφ – αςφαλιςτικοφ, κεμάτων ΕΟΚ, επαγγελματικοφ χϊρου κλπ.

2.
3.

4.

5.

Θ μυςτικι ψθφοφορία για εκλογι προεδρείου πρζπει να καλφπτει για κάκε εκλογι τθν
πλειοψθφία του θμίςεωσ των παρόντων ςυν ζνα. Αν μετά και τθν δεφτερθ ψθφοφορία δεν
επιτευχκεί αποτζλεςμα τότε επαναλαμβάνεται θ εκλογι οπότε ο πρϊτοσ κατά ςειρά επιτυχίασ,
άςχετα από τον αρικμό των ψιφων, καταλαμβάνει το αντίςτοιχο αξίωμα.
Οι ιδιότθτεσ του Προζδρου, Αντιπροζδρων, Γεν. Γραμματζων και Σαμία δεν επιτρζπεται να
ςυμπίπτουν ςτο ίδιο πρόςωπο.
Σο Διοικθτικό υμβοφλιο ςυνζρχεται ςτθν ζδρα τθσ Ζνωςθσ, φςτερα από πρόςκλθςθ του
Προζδρου ι ςε περίπτωςθ κωλφματοσ του Α’ Αντιπροζδρου και του Γεν. Γραμματζα, ι με αίτθςθ
του ενόσ τρίτου (1/3) των μελϊν κοινοποιοφμενθ δφο (2) θμζρεσ, τουλάχιςτον, προ τθσ
ςυνεδριάςεωσ. τθν πρόςκλθςθ αναγράφονται και τα κζματα που κα επιλθφκεί το Διοικ.
υμβοφλιο.
Σο Διοικθτικό υμβοφλιο ςυνζρχεται τακτικά τουλάχιςτον κάκε 10 μζρεσ, ζκτακτα δε όταν
παραςτεί ανάγκθ, βρίςκεται δε ςε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μιςά ςυν ζνα, τουλάχιςτον,
μζλθ, και λαμβάνονται αποφάςεισ με απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων. ε περίπτωςθ
ιςοψθφίασ, επικρατεί θ ψιφοσ του Προζδρου, ι του αναπλθρωτοφ αυτοφ.
Όταν ο αρικμόσ μελϊν του Διοικ. υμβουλίου μειωκεί, για οποιοδιποτε λόγο, το Διοικθτικό
υμβοφλιο, ςυμπλθρϊνεται από τα αναπλθρωματικά μζλθ κατά τθν παράγραφο 12 του
προθγοφμενου άρκρου 14, χωρίσ όμωσ αυτά, να υπερβοφν τον αρικμό των τακτικϊν μελϊν.
Αν ο κατάλογοσ των αναπλθρωματικϊν μελϊν των ςυνδυαςμϊν εξαντλθκεί, ι δεν είναι δυνατι θ
ςυμπλιρωςθ απαρτίασ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, χωρίσ ο αρικμόσ των αναπλθρωματικϊν
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μελϊν ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να υπερβεί τον αρικμό των τακτικϊν μελϊν, ςυνζρχεται θ
Γενικι υνζλευςθ μζςα ςε τριάντα (30) μζρεσ, με πρόςκλθςθ του Προζδρου του Διοικθτικοφ
υμβουλίου ι του αναπλθρωτι του, που γίνεται πζντε τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν ςφνολο
τθσ Γενικισ υνζλευςθσ και με κζμα τθν εκλογι Διοικθτικοφ υμβουλίου.
6. ε περίπτωςθ παραίτθςθσ, κανάτου, ζκπτωςθσ ι ςυνεχοφσ κωλφματοσ του Προζδρου ι άλλου
μζλουσ του Προεδρείου, το Διοικθτικό υμβοφλιο εκλζγει νζον ςε αντικατάςταςθ αυτοφ μζχρι
λιξεωσ τθσ κθτείασ του.

ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΔΙΟΙΚ. ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ΑΡΘΡΟ 16
1. Σο Διοικ. υμβοφλιο, διοικεί και διαχειρίηεται τισ υποκζςεισ τθσ Ζνωςθσ και κατευκφνει τθ δράςθ
αυτισ, ςτθν επιδίωξθ και πραγματοποίθςθ των εισ το άρκρο 2 του καταςτατικοφ αυτοφ ςκοπϊν.
Ειδικότερα το Διοικθτικό υμβοφλιο :
α. Επιμελείται και διαχειρίηεται τισ υποκζςεισ και τθν περιουςία τθσ Ζνωςθσ και φροντίηει για τθν
καλι ςυντιρθςθ και αξιοποίθςθ αυτισ.
β. Ενοικιάηει κατάλλθλουσ χϊρουσ, για τθν ςτζγαςθ των γραφείων τθσ Ζνωςθσ και τθν άςκθςθ
των λειτουργιϊν αυτισ.
γ. Προςλαμβάνει το απαραίτθτο υπαλλθλικό προςωπικό και απολφει τοφτο, κακϊσ και τουσ
νομικοφσ και άλλουσ ειδικοφσ ςυμβοφλουσ και ςυνεργάτεσ και κακορίηει τισ αποδοχζσ, αμοιβζσ
και αντιμιςκίεσ αυτϊν.
δ. Καταρτίηει τουσ ετιςιουσ προχπολογιςμοφσ, ιςολογιςμοφσ και απολογιςμοφσ, διαχείριςθσ, και
υποβάλλει αυτοφσ, με προθγοφμενο ζλεγχο από τθν Ελεγκτικι Επιτροπι, ςτθ Γενικι υνζλευςθ
για τθν ζγκριςθ αυτϊν. Σουσ ιςολογιςμοφσ ςυνοδεφει ζγγραφθ λογοδοςία για τθν γενικι δράςθ
του Διοικθτικοφ υμβουλίου.
ε. υγκαλεί τισ Γενικζσ υνελεφςεισ και κακορίηει τα κζματα θμεριςιασ διάταξθσ αυτϊν και
ςτ. Αποφαςίηει για τθν άςκθςθ αγωγϊν και προςφυγϊν για τθν περιφροφρθςθ των ςυμφερόντων
τθσ Ζνωςθσ, ι για τθν απόκρουςθ τζτοιων αγωγϊν, ςτρεφομζνων κατ’ αυτισ και για κάκε ζνδικο
μζςο, ι παραίτθςθ από αυτό και για κάκε δικαιοπραξία που αφορά τα ςυμφζροντα τθσ Ζνωςθσ,
περιλαμβανομζνων και των υλλογικϊν υμβάςεων Εργαςίασ.
2. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο μπορεί, με ςυγκεκριμζνεσ αποφάςεισ του, που υπόκεινται ςε ανάκλθςθ,
να μεταβιβάηει οριςμζνεσ από τισ παραπάνω αρμοδιότθτζσ του, ςε Επιτροπι από τον Πρόεδρο,
τον Αντιπρόεδρο, τον Γεν. Γραμματζα και τον Σαμία.
3. Οι υπθρεςίεσ του κάκε μζλουσ του Διοικ. υμβουλίου και του Προεδρείου αυτοφ είναι τιμθτικζσ
και παρζχονται χωρίσ αμοιβι. Δικαιολογοφνται μόνο ζξοδα κινιςεωσ, παραςτάςεωσ και
οδοιπορικά, που αποφαςίηονται από τθ Γενικι υνζλευςθ και αναγράφονται ςτον προχπολογιςμό
του ζτουσ τθσ πραγματοποίθςισ τουσ.

α. ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΠΡΟΕΔΡΟΤ
ΑΡΘΡΟ 17
1. Ο Πρόεδροσ του Διοικ. υμβουλίου, ςυγκαλεί αυτό ςε ςυνεδρίαςθ, υπογράφοντασ μαηί με το
Γενικό Γραμματζα τισ προςκλιςεισ, προεδρεφει και διευκφνει τισ ςυνεδριάςεισ αυτοφ. Ειςθγείται
ςε ςυνεργαςία με το Γενικό Γραμματζα τα προσ ςυηιτθςθ κζματα και προΐςταται γενικά τθσ
Ζνωςθσ.
2. Εκτελεί, ςε ςυνεργαςία με το Γεν. Γραμματζα τισ αποφάςεισ του Διοικ. υμβουλίου και τθσ Γενικισ
υνζλευςθσ.
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3. Εκπροςωπεί τθν Ζνωςθ απζναντι ςε κάκε αρχι, Κρατικι, Δθμοτικι, Κοινοτικι, τισ Σράπεηεσ και
κάκε φφςθσ οργανιςμοφσ και νομικά πρόςωπα δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου, ι φυςικά πρόςωπα,
ςτισ μεταξφ τθσ Ζνωςθσ και αυτϊν πάςθσ φφςεωσ ςχζςεισ.
4. υνάπτει μετά του Γενικοφ Γραμματζα ζγκυρεσ ςυμβάςεισ και ςυμφωνίεσ, ςτο όνομα τθσ Ζνωςθσ,
ςε εκτζλεςθ αποφάςεων του Διοικ. υμβουλίου, το οποίο και εκπροςωπεί.
5. Δζχεται και αςκεί αγωγζσ, ζνδικα μζςω κάκε είδουσ ι παραιτείται από τζτοια ζνδικα μζςα, φςτερα
από απόφαςθ του Διοικ. υμβουλίου, για κάκε υπόκεςθ ι δίκθ που γίνεται ςτο όνομα τθσ Ζνωςθσ,
τθν οποία και εκπροςωπεί, και διορίηει πλθρεξοφςιουσ Δικθγόρουσ.
6. Τπογράφει, μαηί με τον Γενικό Γραμματζα, όλα τα εξερχόμενα ζγγραφα τθσ Ζνωςθσ, και κάκε
εντολι προσ πλθρωμι, χρθματικό ζνταλμα ι επιταγι.
7. Επιβλζπει τθν πιςτι τιρθςθ του καταςτατικοφ, τθν οργάνωςθ και καλι λειτουργία τθσ Ζνωςθσ και
αςκεί ζλεγχο ςε όλα τα υπθρεςιακά όργανα και τον Σαμία, ςτθ διαχείριςι του.
8. ε περίπτωςθ κωλφματοσ ι απουςίασ του, ο πρόεδροσ αναπλθρϊνεται, ςε όλα τα παραπάνω
κακικοντά του, από τον Α’ Αντιπρόεδρο και όταν κωλφεται ι απουςιάηει και αυτόσ από τον Β’
Αντιπρόεδρο.

β. ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ

1.

2.

3.
4.

ΑΡΘΡΟ 18
Ο Γεν. Γραμματζασ παρακολουκεί και ελζγχει τθν καλι λειτουργία των γραφείων και υπθρεςιϊν
τθσ Ζνωςθσ, τθν κανονικι και απρόςκοπτθ διεξαγωγι τθσ αλλθλογραφίασ, τθν τιρθςθ των
πρακτικϊν των ςυλλογικϊν οργάνων τθσ Ζνωςθσ, τθν ταξινόμθςθ και διαφφλαξθ των εγγράφων,
των πρακτικϊν και εντφπων ςε κατάλλθλο αρχείο και γενικά προΐςταται του γραφειακοφ
μθχανιςμοφ τθσ Ζνωςθσ και ςυμπαρίςταται ςτον Πρόεδρο ςτα διαβιματα και παραςτάςεισ προσ
τισ αρχζσ για κζματα που ανάγονται ςτουσ ςκοποφσ και επιδιϊξεισ τθσ Ζνωςθσ.
Προςυπογράφει, μαηί με τον Πρόεδρο τισ προςκλιςεισ για τισ ςυνεδριάςεισ των καταςτατικϊν
οργάνων, όλα τα εξερχόμενα ζγγραφα, τα εντάλματα πλθρωμισ, τισ εντολζσ και επιταγζσ και
ςυνεργάηεται μαηί του, ςτθ μελζτθ, τθ διαχείριςθ και τθν αντιμετϊπιςθ των υποκζςεων τθσ
Ζνωςθσ και ςτθ ςφνταξθ τθσ ζκκεςθσ για τθ δράςθ τθσ Διοίκθςθσ, τθν οποία ειςάγει ςτο Διοικ.
υμβοφλιο για ζγκριςθ και ςτθ ςυνζχεια ειςθγείται, τθν ζκκεςθ αυτι ςτθ Γενικι υνζλευςθ.
ε περίπτωςθ κωλφματοσ ι απουςίασ του, ο Γενικόσ Γραμματζασ αναπλθρϊνεται προςωρινά, ςτα
κακικοντά του από τον ειδικό Γραμματζα.
Ο Ειδικόσ Γραμματζασ ςυμπράττει και υποβοθκεί το ζργο του Γενικοφ Γραμματζα.

γ. ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΣΑΜΙΑ
ΑΡΘΡΟ 19
1. Ο Σαμίασ φροντίηει τα οικονομικά κζματα τθσ Ζνωςθσ, παρακολουκεί τθν πραγματοποίθςθ των
εςόδων και εποπτεφει για τθν καλι λειτουργία τθσ λογιςτικισ υπθρεςίασ, τθν ενθμερότθτα των
λογιςτικϊν βιβλίων και εγγράφων, των ειςπράξεων και πλθρωμϊν. Ειδικότερα ο Σαμίασ :
α. Προςυπογράφει, μαηί με τον Πρόεδρο τα γραμμάτια είςπραξθσ, ενεργεί κάκε πλθρωμι που
αποφάςιςε το Διοικ. υμβοφλιο, ςφμφωνα με εντολζσ και εντάλματα που φζρουν τθν υπογραφι
του Προζδρου και του Γενικοφ Γραμματζα. Σα γραμμάτια είςπραξθσ αρικμοφνται και κεωροφνται
από τον Πρόεδρο τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ ι τον νόμιμο αναπλθρωτι του, πριν από τθ
χρθςιμοποίθςι τουσ.
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β. Φροντίηει για τθν άμεςθ κατάκεςθ ςε λογαριαςμό ταμιευτθρίου ι όψεωσ, ςτο όνομα τθσ
Ζνωςθσ, ςε Σράπεηεσ που ζχει αποφαςίςει το Διοικ. υμβοφλιο και για τθν ανάλθψθ χρθμάτων
από αυτζσ, με εντολζσ ι επιταγζσ τθσ Ζνωςθσ, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό
Γραμματζα και εκδίδονται ςτο όνομα του Σαμία, ο οποίοσ υποχρεοφται να διακζτει τα
ειςπραττόμενα ποςά, ςφμφωνα με τισ δινόμενεσ ς’ αυτόν εντολζσ και είναι υπεφκυνοσ για
οποιαδιποτε διαχειριςτικι ανωμαλία ι ζλλειμμα.
γ. υντάςςει, τακτικά κάκε μινα κατάςταςθ εςόδων και εξόδων και πόρων τθσ Ζνωςθσ.
δ. Επιμελείται, ςε ςυνεργαςία με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματζα, για τθν ζγκαιρθ ςφνταξθ
του προχπολογιςμοφ κάκε θμερολογιακισ χριςθσ. Παρακολουκεί και ελζγχει τθν ταμειακι
ενθμερότθτα των μελϊν και υποβάλλει ςτο Διοικ. υμβοφλιο πίνακα εκείνων που κακυςτεροφν τισ
υποχρεωτικζσ ςυνδρομζσ και άλλεσ ειςφορζσ προσ τθν Ζνωςθ.
ε. Φροντίηει και επιμελείται για τθν αςφαλι διατιρθςθ και φφλαξθ των λογιςτικϊν βιβλίων και
όλων των παραςτατικϊν εγγράφων, αξιϊν, χρθματογράφων και γενικά των παραςτατικϊν αξιϊν,
τίτλων, κακϊσ και του διακζςιμου χρθματικοφ υπολοίπου.
ςτ. Με απόφαςθ του Διοικ. υμβουλίου, μπορεί να ορίηεται χρθματικό ποςό ςτα χζρια του Σαμία,
για τθν αντιμετϊπιςθ επειγόντων και απροβλζπτων μικροεξόδων και δαπανϊν τθσ Ζνωςθσ.
2. ε περίπτωςθ κωλφματοσ ι απουςίασ του, ο Σαμίασ αναπλθρϊνεται ςτα κακικοντά του, από
φμβουλο που ορίηει το Διοικ. υμβοφλιο.

Γ. ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

1.

2.
3.
4.

5.

6.
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ΑΡΘΡΟ 20
Θ Ελεγκτικι Επιτροπι αποτελείται από τρία (3) μζλθ τα οποία απαγορεφεται να είναι ςυγγενείσ
μεταξφ τουσ ι με τα μζλθ του Δ.. μζχρι τετάρτου βακμοφ (εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ) ι να ζχουν
εταιρικι ςχζςθ μεταξφ τουσ ι με τα μζλθ του Δ.. Εκλζγεται από τθν Γενικι υνζλευςθ ςφμφωνα
με το παραπάνω άρκρο 14 μαηί με το Διοικθτικό υμβοφλιο και με κθτεία που ςυμπίπτει με αυτι
του Διοικθτικοφ υμβουλίου και είναι τριετισ.
Θ Ελεγκτικι Επιτροπι, μόλισ εκλεγεί, ςυγκροτείται ςε ςϊμα, και με μυςτικι ψθφοφορία, εκλζγει
τον Πρόεδρό τθσ, ο οποίοσ καλεί και διευκφνει τισ ςυνεδριάςεισ και όλο το ζργο τθσ.
Ζργο τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ είναι ο ζλεγχοσ και θ παρακολοφκθςθ τθσ διαχείριςθσ των
οικονομικϊν τθσ Ζνωςθσ.
Θ Ελεγκτικι Επιτροπι αςκεί τα κακικοντά τθσ ςυλλογικά και, κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου τθσ,
ζχει απόλυτθ πρωτοβουλία ζρευνασ και ελζγχου. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο, ο Γεν. Γραμματζασ, ο
Σαμίασ και όλα τα όργανα τθσ Ζνωςθσ, κζτουν ςτθν διάκεςθ τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ, όλα τα
διοικθτικά, λογιςτικά και διαχειριςτικά βιβλία και ςτοιχεία, που τθροφνται, ςφμφωνα με το νόμο
και το καταςτατικό αυτό και οποιοδιποτε άλλο ςτοιχειϊδθ ζγγραφο, που θ Ελεγκτικι Επιτροπι
κρίνει χριςιμο για τθν άςκθςθ του ελζγχου τθσ.
Ζνα μινα τουλάχιςτον, προ τθσ ςυνόδου τθσ τακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ, θ Ελεγκτικι Επιτροπι
επιλαμβάνεται του ζργου του κακολικοφ ελζγχου τθσ οικονομικισ διαχείριςθσ του χρόνου που
ζλθξε και ςυντάςςει και υποβάλλει τθσ ζκκεςι τθσ προσ το Διοικ. υμβοφλιο 10 μζρεσ τουλάχιςτον
προ τθσ υνζλευςθσ.
Θ Ελεγκτικι Επιτροπι, με βάςθ τα παραπάνω ςτοιχεία και τον ιςολογιςμό και απολογιςμό, που
ζγκαιρα κζτει ςτθ διάκεςι τθσ το Διοικ. υμβοφλιο, ςυντάςςει τθν ζκκεςι τθσ, που πρζπει να
είναι αιτιολογθμζνθ, ςαφισ, με παρατθριςεισ, πορίςματα, ςυμπεράςματα και προτάςεισ,
αναφορικά με τα αποτελζςματα τθσ υπό κρίςθσ ετιςιασ διαχειριςτικισ περιόδου. Σθν ζκκεςι τθσ
αυτι, θ Ελεγκτικι Επιτροπι, υποβάλλει ςτθ Γενικι υνζλευςθ.

7. Ο ζλεγχοσ των βιβλίων και ςτοιχείων γίνεται από τθν Ελεγκτικι Επιτροπι, εντόσ των γραφείων τθσ
Ζνωςθσ και απαγορεφεται θ εξαγωγι ι θ απομάκρυνςθ αυτϊν, εκτόσ των γραφείων τθσ Ζνωςθσ.
8. Θ Ελεγκτικι Επιτροπι ςυνζρχεται ζκτακτα οπότε κρίνει αυτό αναγκαίο ο Πρόεδροσ, ι τα δφο από
τα μζλθ τθσ, ι το Δ.. τθσ Ζνωςθσ. Θ αίτθςθ υποβάλλεται ςτον Πρόεδρο τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ
και πρζπει να αναφζρει τα προσ ςυηιτθςθ κζματα. Ο Πρόεδροσ τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ τθν
ςυγκαλεί ςε ςυνεδρίαςθ μζςα ςε 5 μζρεσ από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ με κζματα ςυηιτθςθσ
αυτά που αναφζρονται ςτθν αίτθςθ.
Αν ο πρόεδροσ δεν τθ ςυγκαλζςει ςτθν πιο πάνω προκεςμία, τότε ςυγκαλείται από αυτοφσ που
ζχουν κάνει τθν αίτθςθ.
ε κάκε ζκτακτθ ςφγκλθςθ τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ, το Διοικ. υμβοφλιο είναι υποχρεωμζνο να
παρζχει κάκε ςτοιχείο που κα του ηθτθκεί όπωσ και κατά τθν τακτικι ςφγκλθςθ τθσ Ελεγκτικισ
Επιτροπισ.
9. Θ Ελεγκτικι Επιτροπι βρίςκεται ςε απαρτία, αν είναι παρόντα τουλάχιςτον 2 μζλθ τθσ και οι
αποφάςεισ τθσ παίρνονται με απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων μελϊν.
10. Μζλοσ τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ που απουςιάηει αδικαιολόγθτα από 2 ςυνεχείσ ςυνεδριάςεισ,
κθρφςςεται ζκπτωτο και καλείται ο αναπλθρωματικόσ ςφμφωνα με το καταςτατικό και το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΕΦΟΡΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
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ΑΡΘΡΟ 21
Όταν θ Γενικι υνζλευςθ, πρόκειται να εκλζξει το Διοικθτικό υμβοφλιο, τθν Ελεγκτικι Επιτροπι,
τουσ Αντιπροςϊπουσ τθσ Ζνωςθσ για τισ ανϊτερεσ Οργανϊςεισ που κατζχει, θ εκλογι γίνεται με
τθν εποπτεία και τθν ευκφνθ τθσ Εφορευτικισ Επιτροπισ.
Θ Εφορευτικι Επιτροπι αποτελείται από τρία (3) μζλθ και εκλζγεται από τθ Γενικι υνζλευςθ,
πριν από κάκε ψθφοφορία, για κζματα τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου και για τθν εκλογι αυτισ
εφαρμόηεται ανάλογα θ διαδικαςία και οι διατάξεισ του άρκρου 14 του καταςτατικοφ αυτοφ, περί
εκλογισ του Διοικθτικοφ υμβουλίου.
Μαηί με τα τρία (3) τακτικά μζλθ εκλζγονται και ιςάρικμα αναπλθρωματικά που αντικακιςτοφν το
οποιοδιποτε κωλυόμενο, ι αρνοφμενο να εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του, μζλοσ τθσ
Εφορευτικισ Επιτροπισ.
ε περίπτωςθ που δεν υποβλθκοφν υποψθφιότθτεσ ςε ςυνδυαςμοφσ, οι υποψιφιοι μπαίνουν ςε
ενιαίο ψθφοδζλτιο, ςτο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των υποψθφίων με αλφαβθτικι ςειρά.
Σότε εκλζγονται κατά ςειρά ςταυροδότθςθσ, τρία τακτικά και δφο αναπλθρωματικά μζλθ.
Πρόεδροσ τθσ Εφορευτικισ Επιτροπισ είναι ο αντιπρόςωποσ τθσ Δικαςτικισ Αρχισ, που ορίηεται
κατά τισ διατάξεισ των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 του άρκρου 11 του Ν. 1264/1982.
τθν Εφορευτικι Επιτροπι, δεν μπορεί να είναι μζλοσ υποψιφιοσ για τα αξιϊματα για τα οποία
γίνονται οι εκλογζσ.
Θ Εφορευτικι Επιτροπι ελζγχει, πριν από τθν ζναρξθ τθσ ψθφοφορίασ, τθν γνθςιότθτα του
αντιγράφου του μθτρϊου, βάςει του οποίου διεξάγεται θ ψθφοφορία, το οποίο ζχει υποχρζωςθ
να τθσ παραδϊςει ζγκαιρα το Διοικ. υμβοφλιο.
Θ ψθφοφορία γίνεται πάντοτε, με τθν επίδειξθ τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι άλλου δθμοςίου
εγγράφου, από το οποίο προκφπτει θ ταυτότθτα του μζλουσ και με τθν κακιζρωςθ του ειδικοφ
εκλογικοφ βιβλιαρίου και βάςει αυτοφ. το βιβλιάριο ςθμειϊνεται, από το Πρόεδρο τθσ

8.

9.
10.

11.

Εφορευτικισ Επιτροπισ, θ χρονολογία άςκθςθσ του εκλογικοφ δικαιϊματοσ και τίκεται θ
υπογραφι του και θ ςφραγίδα τθσ Ζνωςθσ.
Θ Εφορευτικι Επιτροπι τθρεί πρωτόκολλο ψθφοφορίασ, ςτο οποίο καταχωρείται κατ’ αφξοντα
αρικμό το ονοματεπϊνυμο τθσ ψθφοφόρου και τίκεται θ υπογραφι αυτοφ. το τζλοσ τθσ
ψθφοφορίασ κλείεται το πρωτόκολλο και υπογράφεται από τθν Εφορευτικι Επιτροπι.
Θ Εφορευτικι Επιτροπι φροντίηει για τθν τιρθςθ τθσ τάξθσ κατά τον χρόνο τθσ ψθφοφορίασ, ϊςτε
να γίνεται αυτι κατά τρόπο ελεφκερο και ανεπθρζαςτο, να εξαςφαλίηει τθν μυςτικότθτα τθσ
ψθφοφορίασ, να απομακρφνει, εκτόσ τθσ αικοφςθσ τθσ ψθφοφορίασ οποιονδιποτε μθ ψθφοφόρο
και να αποφαςίηει για κάκε αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ που κα προκφψει, κατά τθν ψθφοφορία, και
τα ςυναφι με αυτι κζματα. Μπορεί να επιτρζψει τθν παρουςία υπθρεςιακϊν παραγόντων τθσ
Ζνωςθσ για τθν επιβοικθςθ του ζργου τθσ.
Κατά τθν διάρκεια τθσ διεξαγωγισ των εκλογϊν και τθν ανακιρυξθ των επιτυχόντων, μπορεί να
παρευρίςκεται ςτο χϊρο τθσ εκλογισ, ζνασ αντιπρόςωποσ από κάκε ςυνδυαςμό υποψθφίων.
Μετά το τζλοσ τθσ ψθφοφορίασ, θ Εφορευτικι Επιτροπι, αφοφ βεβαιωκεί ότι δεν υπάρχει άλλοσ
ψθφοφόροσ, ανοίγει τθν ψθφοδόχο και κάνει διαλογι των ψθφοδελτίων, τθρϊντασ πίνακα
διαλογισ και ανακθρφςςει, από τουσ υποψθφίουσ, τουσ εκλεγζντεσ ςφμφωνα με το άρκρο 14 για
τα αντίςτοιχα αξιϊματα, και τουσ επιλαχόντεσ αναπλθρωματικοφσ.
Θ Εφορευτικι Επιτροπι για τθν ψθφοφορία, τθ διαλογι των ψιφων, τθν ανακιρυξθ των
επιτυχόντων, τισ υποβλθκείςεσ ενςτάςεισ, τισ αποφάςεισ τθσ και για κάκε κζμα που προζκυψε
κατά τισ εκλογζσ, ςυντάςςει ςχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μζλθ τθσ και το
Δικαςτικό Αντιπρόςωπο. Σα πρακτικά αυτά, μαηί με το αντίγραφο μθτρϊου που χρθςιμοποιικθκε
ςτισ εκλογζσ, φυλάςςονται ςτο Ειρθνοδικείο τθσ ζδρασ τθσ Ζνωςθσ, αντίγραφα δε αυτϊν ςτο
αρχείο τθσ Ζνωςθσ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΙ
ΑΡΘΡΟ 22
1. Οι αντιπρόςωποι τθσ Ζνωςθσ ςτισ δευτεροβάκμιεσ ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ, που είναι μζλοσ θ
Ζνωςθ, εκλζγονται από τθ Γενικι υνζλευςθ, ταυτόχρονα με τθν εκλογι του Διοικθτικοφ
υμβουλίου, θ κθτεία τουσ είναι τριετισ, και ςυμπίπτει με αυτι του Διοικθτικοφ υμβουλίου. Θ
εκλογι γίνεται κατά το ςφςτθμα και τθ διαδικαςία του άρκρου 14 περί εκλογισ Διοικθτικοφ
υμβουλίου που εφαρμόηεται ανάλογα.
2. Ο αρικμόσ των αντιπροςϊπων τθσ Ζνωςθσ ςτισ δευτεροβάκμιεσ οργανϊςεισ που μετζχει,
ορίηονται ςφμφωνα με τα καταςτατικά αυτϊν και το νόμο 1712/1987.
3. Θ εκλογι των αντιπροςϊπων γίνεται με χωριςτι ψθφοφορία, οι δε κατά ςειρά επιλαχόντεσ κατά
ςυνδυαςμοφσ και μεμονωμζνουσ υποψθφίουσ, αναπλθροφν αντίςτοιχα τουσ τακτικοφσ
αντιπροςϊπουσ, ςε περίπτωςθ παραιτιςεωσ, κανάτου, εκπτϊςεωσ ι ανακλιςεωσ των τακτικϊν
μελϊν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
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ΠΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 23
1. Πόροι τθσ Ζνωςθσ είναι :
α. Σα δικαιϊματα εγγραφισ και οι υποχρεωτικζσ ετιςιεσ ςυνδρομζσ των μελϊν.
β. Σα ειςοδιματα τθσ κινθτισ και ακίνθτθσ περιουςίασ τθσ Ζνωςθσ.
γ. Σα ζςοδα από δωρεζσ, κλθρονομιζσ, κλθροφοςίεσ, από διάφορεσ εκδθλϊςεισ και εορτζσ, κακϊσ
και οι προαιρετικζσ ειςφορζσ των μελϊν.
2. Δεν επιτρζπεται θ αποδοχι δωρεϊν που γίνονται ανωνφμωσ.
3. Σο φψοσ του δικαιϊματοσ εγγραφισ και τθσ υποχρεωτικισ ετιςιασ ςυνδρομισ των μελϊν
κακορίηεται από τθ Γενικι υνζλευςθ που λαμβάνεται με απόφαςθ των δφο πζμπτων (2/5)
τουλάχιςτον των ταμειακϊν τακτοποιθμζνων μελϊν.
4. Ορίηεται ωσ ελάχιςτο όριο τθσ υποχρεωτικισ ςυνδρομισ τθσ Ζνωςθσ, προσ τθν Ομοςπονδία που
είναι μζλοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα από το άρκρο 3 παρ. 7 του Ν. 1712/1987 το είκοςι πζντε
ςτα εκατό (25/100) των εςόδων από τισ ςυνδρομζσ, τακτικζσ ι ζκτακτεσ, κακϊσ και τισ εγγραφζσ.
5. Θ είςπραξθ των, κατά τθν παράγραφο 1 του άρκρου αυτοφ, υποχρεωτικϊν ςυνδρομϊν από τα
μζλθ και θ απόδοςθ αυτϊν ςτισ δικαιοφχεσ υπερκείμενεσ Οργανϊςεισ, ςφμφωνα με το άρκρο 3
παρ. 7 και 8 του Νόμου 1712/1987 μπορεί να γίνεται, φςτερα από απόφαςθ τθσ Γενικισ
υνζλευςθσ τθσ Ζνωςθσ από τον τυχόν Αςφαλιςτικό Οργανιςμό, ςτον οποίο είναι αςφαλιςμζνα τα
μζλθ, με ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ διοικιςεωσ του Οργανιςμοφ αυτοφ.
6. Θ ετιςια διαχειριςτικι περίοδοσ (χριςθ) τθσ Ζνωςθσ είναι αντίςτοιχθ με το θμερολογιακό ζτοσ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΒΙΒΛΙΑ
ΑΡΘΡΟ 24
1. Για τθν άρτια λειτουργία και τθ νόμιμθ διαχείριςθ των οικονομικϊν τθσ Ζνωςθσ, τθροφνται τα
παρακάτω βιβλία, που αρικμοφνται και κεωροφνται, πριν να χρθςιμοποιοφν από το γραμματζα
του Πρωτοδικείου τθσ Ζδρασ τθσ Ζνωςθσ :
α. Βιβλίο μθτρϊου μελϊν, ςτο οποίο αναγράφονται με αρικμθτικι ςειρά, το ονοματεπϊνυμο του
μζλουσ, ο αρικμόσ του δελτίου ταυτότθτασ, ο αρικμόσ του Ειδικοφ εκλογικοφ βιβλιαρίου, οι
χρονολογίεσ εγγραφισ και διαγραφισ του μζλουσ, κακϊσ και θ ταμειακι ενθμζρωςι του.
β. Βιβλίο πρακτικϊν ςυνεδριάςεων τθσ Γενικισ υνζλευςθσ.
γ. Βιβλίο πρακτικϊν ςυνεδριάςεων του Διοικθτικοφ υμβουλίου.
δ. Βιβλίο πρακτικϊν ςυνεδριάςεων τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ.
ε. Βιβλίο Σαμείου, ςτο οποίο καταχωρίηονται με χρονολογικι ςειρά όλεσ οι ειςπράξεισ και
πλθρωμζσ.
ςτ. Βιβλίο περιουςίασ, ςτο οποίο καταγράφονται όλα τα κινθτά και ακίνθτα περιουςιακά ςτοιχεία
τθσ Ζνωςθσ.
η. Βιβλίο ςτο οποίο καταχωρίηονται, με αρικμθτικι ςειρά, τα ονοματεπϊνυμα των μελϊν τθσ
Ζνωςθσ, για τα οποία εκδόκθκε ειδικό εκλογικό βιβλιάριο. Ο αρικμόσ καταχϊρθςθσ ςτο βιβλίο
αυτό, αποτελεί και τον αρικμό του Ειδικοφ εκλογικοφ βιβλιαρίου. το ίδιο βιβλίο, καταχωρίηεται
επίςθσ θ θμερομθνία τθσ απόφαςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου για τθν ζκδοςθ τθν θμερομθνία
ζκδοςθσ, κακϊσ επίςθσ και θ θμερομθνία απϊλειασ ι ακφρωςθσ του Ειδικοφ εκλογικοφ
βιβλιαρίου. ε περίπτωςθ απϊλειασ, αναγράφεται και ο αρικμόσ του νζου ειδικοφ εκλογικοφ
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βιβλιαρίου. ε ιδιαίτερθ ςτιλθ αναγράφεται θ επωνυμία τθσ δεφτερθσ πρωτοβάκμιασ οργάνωςθσ
ςτθν οποία τυχόν ανικει το μζλοσ.
2. Πζρα από τα παραπάνω βιβλία, τθροφνται και οποιαδιποτε άλλα λογιςτικά ι διαχειριςτικά βιβλία
τα οποία θ οικονομικι κατάςταςθ τθσ Ζνωςθσ επιβάλλει, για τθ λογιςτικι και διαχειριςτικι
πλθρότθτα και αρτιότθτα αυτισ, κακϊσ και γραμμάτια ειςπράξεων, και εντάλματα πλθρωμισ
αρικμθμζνα, που κεωροφνται από τον Πρόεδρο τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ ι τον νόμιμο
αναπλθρωτι του πριν από τθν χρθςιμοποίθςι τουσ. Επίςθσ τθροφνται και οιαδιποτε άλλα βιβλία
και παραςτατικά ςτοιχεία, που διατάξεισ, άλλων νόμων επιβάλλουν.
3. Σα μζλθ τθσ Ζνωςθσ, κακϊσ και οι υπερκείμενεσ Οργανϊςεισ ςτισ οποίεσ ανικει θ Ζνωςθ, ζχουν
δικαίωμα να πλθροφοροφνται το περιεχόμενο των παραπάνω βιβλίων και ςτοιχείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ
ΑΡΘΡΟ 25
1. Για τθν τροποποίθςθ του καταςτατικοφ αυτοφ, αποφαςίηει θ Γενικι υνζλευςθ που ςυνζρχεται
για το ςκοπό αυτό. Για τθν λιψθ απόφαςθσ, απαιτείται θ πλειοψθφία που προβλζπει θ παρ. 2 του
άρκρου 13 του καταςτατικοφ αυτοφ, και το άρκρο 5 παρ. 8 του Ν. 1712/1987.

ΔΙΑΛΤΗ ΣΗ ΕΝΩΗ
ΑΡΘΡΟ 26
1. Θ Ζνωςθ διαλφεται :
α. Όταν ο αρικμόσ των μελϊν τθσ μειωκεί κάτω των είκοςι.
β. Κατόπιν δικαςτικισ αποφάςεωσ, όπωσ ορίηει ο νόμοσ.
γ. Υςτερα από απόφαςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ που ςυνζρχεται ειδικά προσ το ςκοπό αυτό, κατά
τθν οποία απαιτείται απαρτία του θμίςεωσ τουλάχιςτον των οικονομικά τακτοποιθμζνων μελϊν
και πλειοψθφία των τριϊν τετάρτων των παρόντων, ςφμφωνα με το άρκρο 5 παρ. 8 του Ν.
1712/1987.
2. Διαλυόμενθσ τθσ Ζνωςθσ, θ περιουςία αυτισ περιζχεται ςε άλλθ λειτουργοφςα ι μζλλουςα να
λειτουργιςει Πρωτοβουλία Οργάνωςθ, του ίδιου επαγγελματικοφ κλάδου και ςκοποφ, ι ςτθν
κφρια δευτεροβάκμια Οργάνωςθ που μετζχει θ Ζνωςθ, με απόφαςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ τθσ
Ζνωςθσ. ε καμιά περίπτωςθ θ περιουςία τθσ Ζνωςθσ δεν διανζμεται μεταξφ των μελϊν τθσ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΦΡΑΓΙΔΑ
ΑΡΘΡΟ 27
Θ Ζνωςθ του υλλόγου Εκτελωνιςτϊν Θεςςαλονίκθσ ζχει δικι τθσ ςφραγίδα.
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α. Θ ςφραγίδα τθσ είναι κυκλικι και ζχει ςτο κζντρο το ζτοσ ιδρφςεωσ τθσ 1919, και περιφερειακά τθν
επωνυμία τθσ, δθλαδι φλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θεςςαλονίκθσ.

ΔΩΡΗΣΕ ΚΑΙ ΕΤΕΡΓΕΣΕ
ΑΡΘΡΟ 28
1. Θ Ζνωςθ με τθν επωνυμία «φλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θεςςαλονίκθσ», αναγνωρίηει δωρθτζσ,
εκείνουσ που προςφζρουν χριματα ι άλλα είδθ, θ αξία των οποίων κυμαίνεται από 100.000 μζχρι
500.000. Ευεργζτεσ δε, εκείνουσ που προςφζρουν μεγαλφτερα από αυτά τα ποςά.
2. Οι δωρθτζσ και ευεργζτεσ καταχωροφνται ςε ειδικό βιβλίο.
3. Αποκλείονται δωρεζσ και ευεργεςίεσ από πρόςωπα που πολιτεφονται, εντόσ αν είναι
εκτελωνιςτζσ.

ΕΦΑΡΜΟΣΕΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
ΑΡΘΡΟ 29
1. Για οτιδιποτε που δεν προβλζπεται από το καταςτατικό αυτό, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του
άρκρου 11 του Ν. 1712/1987 και οι ςυναφείσ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα.
2. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο επαγρυπνεί για τθν πιςτι εφαρμογι των διατάξεων του καταςτατικοφ,
με πνεφμα προςιλωςθσ ςτθν πραγματοποίθςθ των ςκοπϊν τθσ Ζνωςθσ και τθν περιφροφρθςθ και
προαγωγι των ςυμφερόντων των μελϊν.

ΕΓΚΡΙΗ
ΑΡΘΡΟ 30
Σο καταςτατικό αυτό, αποτελείται από 30, με το παρόν, άρκρα, και εγκρίκθκε με τθ νόμιμθ απαρτία και
πλειοψθφία που προβλζπει το άρκρο 5 παρ. 4 του Ν. 1712/1987 από τθ Γενικι υνζλευςθ τθσ Ζνωςθσ με
τθν επωνυμία «φλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θεςςαλονίκθσ» που ςυνιλκε για το ςκοπό αυτό, ςτθν
Θεςςαλονίκθ ςιμερα τθν 1/3/1988 και εξουςιοδοτικθκε το Διοικθτικό υμβοφλιο αυτισ να ηθτιςει τθν
ζγκριςι του από το αρμόδιο Δικαςτιριο όπωσ ο Νόμοσ ορίηει.

Θεςςαλονίκθ τθν 1.3.1988
Για το Διοικθτικό υμβοφλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
Λ. ΠΟΛΤΧΡΟΝΙΑΔΘ
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Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
Γ. ΚΑΓΙΑΔΑΚΘ

Πιςτό αντίγραφο του καταςτατικοφ που εγκρίκθκε με τθν 107/1919 απόφαςθ του Πολυμελοφσ
Πρωτοδικείου Θες/νίκθσ (Εκοφςιασ Δικαιοδοςίασ) και καταχωρικθκε ςτο Βιβλίο Αναγνωριςμζνων
ωματείων με αρικμό 813 (Παλ. 208 - επαγγ. 336)/1919 και τροποποιικθκε με τα 499/1921, 1533/1935,
1537/1972 και 440/1988 αποφάςεισ του ίδιου Δικαςτθρίου που καταχωρικθκαν ςτισ 10.12.1921,
1.8.1935, 14.6.1973 και 16.5.1988 αντίςτοιχα.

Θεςςαλονίκθ 16 Μαΐου 1988
Θ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
ΙΩΑΝΝΑ Γ. ΚΑΡΑΜΠΑΘ

Εκεωρικθ δια τθν νόμιμον ςιμανςιν και τθν κατά ςειράν παραγγελίασ του.
Θεςςαλονίκθ αυκθμερόν
Ο Προϊςτάμενοσ του τμιματοσ

ΒΕΒΑΙΩΝΕΣΑΙ
Ότι το καταςτατικό αυτό εγκρίκθκε από το Πολυμελζσ Πρωτοδικείο Θεςςαλονίκθσ με τθν 440/88
απόφαςι του (διαδικαςία εκοφςιασ δικαιοδοςίασ).

Θεςςαλονίκθ 28.4.1988
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΡΩΣΟΔΙΚΩΝ

Θ Διοίκθςθ του .Ε.Θ όπωσ διαμορφϊκθκε φςτερα από τισ εκλογζσ τθσ 7-6-1988, που ζγιναν ςφμφωνα με
το πιο πάνω καταςτατικό και βάςει το Ν. 1712/87.
Πρόεδροσ : Λεωνίδασ Πολυχρονιάδθσ
Αντιπρόεδροσ Α’ : ωκράτθσ Βουλγαράκθσ
Αντιπρόεδροσ Β’ : Ριγασ Ελευκερόπουλοσ
Γεν. Γραμματζασ : Βαςίλθσ ιάπκασ
Σαμίασ : Σάςοσ Παπαδόπουλοσ
Μζλθ : αράντθσ Θλιόπουλοσ, Γεϊργιοσ Καγιαδάκθσ, Κυριάκοσ Παπαδόπουλοσ, Θανάςθσ Καναβοφρασ,
Βαγγζλθσ Σςοφκασ, Νίκοσ Μπουντοφλθσ.
Ιοφνιοσ 1988
Θεςςαλονίκθ
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