ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Του Σωµατείου µε την επωνυµία "ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ"

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο

Α'

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το έτος 1975 ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το επαγγελµατικό Σωµατείο µε την
επωνυµία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΑ∆ΟΥ Β1 ΓΕΝΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ", το οποίο αναγνωρίστηκε µε την µε
αρ.720/1975 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και
καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο Σωµατείου του αυτού Πρωτοδικείου µε αύξοντα
αριθµό 1153/75.

Το καταστατικό του σωµατείου τροποποιήθηκε µε τις µε αρ.

22/1984 και 198/1990 αποφάσεις του ιδίου ∆ικαστηρίου, οι οποίες καταχωρήθηκαν
νόµιµα στο προαναφερόµενα δηµόσιο Βιβλίο. Το καταστατικό του Σωµατείου,
αφού τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε, διαµορφώθηκε στο κείµενο αυτό, το
οποίο εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση των µελών του και ρυθµίζει ως εξής
την λειτουργία και τη δράση του:

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο

Β΄

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΕΠΩΝΥΜΙΑ – Ε∆ΡΑ:
Η

επωνυµία

του

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

Σωµατείου
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ορίστηκε

ως

"ΕΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

ΚΑΙ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ", µε έδρα την πόλη της
Θεσσαλονίκης.

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ:
α) Η παρακολούθηση, µελέτη, υποστήριξη, διαφύλαξη και προαγωγή των
επαγγελµατικών,

οικονοµικών,

ασφαλιστικών

συνδικαλιστικών συµφερόντων των µελών της.

και

κοινωνικών

ηθικών

και

β) Η συστηµατική, ενεργητική και συνεχής παρακολούθηση των επαγγελµατικών
ζητηµάτων του κλάδου και η αγωνιστική επαγρύπνηση και κινητοποίηση των µελών
προς επίλυσή τους,
γ) Η εξύψωση του βιοτικού, επαγγελµατικού και πολιτιστικού επιπέδου των
µελών της και η καλλιέργεια πνεύµατος ενότητας και αλληλεγγύης µεταξύ τους,
δ) Η επιδίωξη και ανάπτυξη αδελφοσύνης, αλληλεγγύης και συνεργασίας µε
άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις τοπικές, πανελλήνιες ή και διεθνείς και
ε) Η έκφραση γνώµης για θέµατα γενικότερου ενδιαφέροντος, καθώς και η
συµµετοχή σε κοινές προσπάθειες για την αντιµετώπιση τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΜΕΣΑ :
Οι σκοποί επιδιώκονται από την Ένωση µε τα παρακάτω µέσα:
α)µε την δραστηριότητα που θα επιδείξει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προς όλους
τους τοµείς, µε τη συνεργασία των µελών του και µε τις αρµόδιες κρατικές αρχές
για τη µελέτη και προάσπιση των συµφερόντων τους γενικά,
β) µε την επιµόρφωση και την ανύψωση του πνευµατικού επιπέδου των µελών
της, µε διοργανώσεις συγκεντρώσεων, διαλέξεων, εορταστικών εκδηλώσεων,
συνεστιάσεων, µορφωτικών ταξιδιών ή εκδροµών,
γ) µε τη διεξαγωγή και καθοδήγηση αγώνων για την κατοχύρωση και διεύρυνση
των κατακτήσεων του κλάδου, µε διαµαρτυρίες, καταγγελίες, ψηφίσµατα,
απεργίες και όλα τα πρόσφορα µέσα, στα πλαίσια των αποφάσεων των Γενικών
Συνελεύσεων,
δ) µε δηµιουργία ειδικού λογαριασµού για τη βοήθεια συναδέλφων που έχουν
ανάγκη της βοηθείας και αλληλεγγύης των µελών και του Συλλόγου,
ε) µε δηµοσιεύσεις, έντυπες εκδόσεις, υποβολή υποµνηµάτων, µελετών και
εκθέσεων,
στ) µε κάθε γενικά νόµιµο µέσο που µπορεί να συµβάλλει στην επιτυχία των
σκοπών της Ένωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΜΕΛΗ - ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ :
1. Μέλη της Ένωσης µπορούν να γίνουν οι υπάλληλοι που υπηρετούν στις
περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
(ΥΠΕΠΘ) στη Μακεδονία και τη Θράκη, έχουν τα νόµιµα προσόντα και δεν έχουν
στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα αυτοδίκαια ή µετά από δικαστική απόφαση
και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
2. Για να γίνει µέλος της Ένωσης ο υπάλληλος πρέπει να υποβάλλει στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο αίτηση εγγραφής, όπου θα δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται
ανεπιφύλακτα το καταστατικό, καθώς και απόδειξη καταβολής του δικαιώµατος
εγγραφής.
3. Σε περίπτωση επανεγγραφής (άρθρο 8), αρµόδιο όργανο για την
επανεγγραφή του µέλους είναι η Γενική Συνέλευση, από της αποφάσεως της
οποίας θεωρείται και πάλι µέλος της Ένωσης.
4. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει σχετικά µε την αίτηση εγγραφής µέλους
στην πρώτη µετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίαση του και, ή δέχεται ή
απορρίπτει αυτή. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης εγγραφής, ή εάν µέσα σ’
ένα µήνα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν γνωστοποιήσει την απόφαση του στον
αιτούντα, αυτός έχει το δικαίωµα να προσφύγει στο Ειρηνοδικείο και να ζητήσει
την εγγραφή ταυ κατά τη διαδικασία των άρθρων 663 επ. του ΚΠολ ∆.

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ:
1. Κάθε µέλος της Ένωσης υποχρεούται να καταβάλλει για δικαίωµα εγγραφής
δρχ.100 και µηνιαία συνδροµή δρχ. 50.
2. Οι εισφορές και το δικαίωµα εγγραφής εισπράττονται α)µε ονοµαστική
κατάσταση από τον εκκαθαριστή κάθε υπηρεσίας όπου υπηρετεί το µέλος και,
µόλις κατατεθούν εκδίδεται από τον Ταµία της Ένωσης Γραµµάτιο Είσπραξης, β)
απ’ ευθείας από τον Ταµία του ∆.Σ.
3. Το µέλος που διαγράφεται ή παραιτείται δεν δικαιούται να ζητήσει επιστροφή
των ποσών εγγραφής και συνδροµής που πλήρωσε.
4. Τα παραπάνω ποσά εγγραφής και συνδροµής αυξοµειώνονται µε απόφαση
του ∆.Σ. που επικυρώνεται στην πρώτη Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΑΛΛΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ:
Τα ταµιακά εντάξει µέλη της Ένωσης δικαιούνται: α) να παίρνουν µέρος στις
Γενικές Συνελεύσεις αυτής β) να ψηφίζουν σ' αυτές, γ) να εκλέγουν και να
εκλέγονται στη ∆ιοίκηση και στα άλλα συλλογικά και αντιπροσωπευτικά όργανα
της, σύµφωνα µε τους όρους του καταστατικού και του Νόµου.

ΑΡΘΡΟ 7ο :

Τα µέλη της Ένωσης οφείλουν: α) να τηρούν τις διατάξεις που

προβλέπονται για τα Σωµατεία, β) να µη τίθενται αντιµέτωπα προς τους σκοπούς
της Ένωσης και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και τη ∆ιοίκηση, γ) να
προσέρχονται στις Γενικές Συνελεύσεις και να συµµετέχουν ενεργά στις
δραστηριότητες της Ένωσης, δ) να µη επιδεικνύουν διαγωγή που προσβάλλει
την αξιοπρέπεια του κλάδου τους και γενικότερα του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού
Κλάδου.

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ - ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ:
1. Κάθε µέλος µπορεί να αποχωρήσει από την Ένωση µετά από έγγραφη
δήλωση του και αφού έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από
το καταστατικό για τον χρόνο που ήταν µέλος της Ένωσης.
2. ∆ιαγράφεται από την Ένωση µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆.Σ. που
λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών και που υποβάλλεται
για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση: α) µέλος που χωρίς να συντρέχει
ανώτερη βία, δεν πήρε µέρος στις δύο τελευταίες εκλογές για τη ∆ιοίκηση, β)
µέλος που καθυστερεί αδικαιολόγητα την καταβολή έξι (6) συνεχών συνδροµών
και δεν τακτοποιεί αυτές, σε 10 µέρες από την έγγραφη πρόσκλησης του Ταµία,
γ) µέλος που παραβιάζει τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αποφάσεις της
Γενικής Συνέλευσης και του ∆.Σ. και δεν συµµορφώνεται µε τις αποφάσεις του
Πειθαρχικού Συµβουλίου, δ) µέλος που δείχνει διαγωγή ασυµβίβαστη µε την
ιδιότητα του µέλους της Ένωσης και γενικότερα διαγωγή που προσβάλλει την
αξιοπρέπεια του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού κλάδου, ε) µέλος που τιµωρήθηκε µε την
ποινή της οριστικής διαγραφής µετά από απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου.
Τα µέλη που διαγράφηκαν έτσι, µέχρι να εγκριθεί η διαγραφή τους από την
Γενική Συνέλευση, διατηρούν όλα τα δικαιώµατα τους που απορρέουν από το
καταστατικό, αφού

καταβάλλουν τις καθυστερούµενες εισφορές τους και

επανεγγράφονται µε απόφαση της Γ.Σ, όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 του
Καταστατικού.
3. Αυτοδίκαια παύει να είναι µέλος της Ένωσης ο υπάλληλος που απολύθηκε ή
παραιτήθηκε, αποχώρησε µε µετάταξη, συνταξιοδότηση ή έχει µετατεθεί σε
περιφέρεια άλλης πρωτοβάθµιας Ένωσης. Η διαγραφή του επικυρώνεται τυπικά
µε απόφαση του ∆. Σ. και δεν είναι απαραίτητη η έγκριση της Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΠΟΡΟΙ ΕΝΩΣΗΣ :
α) Τα δικαιώµατα εγγραφής, οι τακτικές συνδροµές

ΟΙ

εθελοντικές εισφορές των

µελών,β) Τα εισοδήµατα από την αξιοποίηση τής περιουσίας της Ένωσης και
γ) Έσοδα από δωρεές, κληρονοµιές κληροδοσίες καθώς και περισσεύµατα από
διάφορες εκδηλώσεις και γιορτές.
Οι δωρεές και οι επιχορηγήσεις προς την Ένωση γίνονται πάντα επώνυµα.
Κληροδοσίες και δωρεές υπό όρους γίνονται δεκτές µόνο µε απόφαση της
Γ.Σ. και εφόσον οι

όροι δεν δεσµεύουν κατά οποιονδήποτε τρόπο τους

καταστατικούς σκοπούς της Ένωσης.
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ∆’
ΑΡΘΡΟ 10ο : ∆ΙΟΙΚΗΣΗ :
Τα συλλογικά όργανα της Ένωσης είναι:
α) Η Γενική Συνέλευση των µελών
β) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή και
δ) Το Πειθαρχικό Συµβούλιο

ΑΡΘΡΟ 11ο : Α' ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ:
Η Γενική Συνέλευση των µελών αποτελεί το ανώτατο όργανο της Ένωσης και
αποφασίζει για κάθε θέµα που δεν υπάγεται στην αρµοδιότητα άλλου οργάνου,
συγκροτείται δε από τα µέλη που

έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές

υποχρεώσεις τους.
Η Γενική Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της ∆ιοίκησης
και δικαιούται να παύει αυτά

για

σπουδαίο λόγω ή βαρεία παράβαση των

καθηκόντων τους. Οι Γενικές Συνελεύσεις της Ένωσης είναι ΤΑΚΤΙΚΕΣ ή
ΕΚΤΑΚΤΕΣ.

ΑΡΘΡΟ 12ο : Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά µέσα στο πρώτο τρίµηνο
από την λήξη του οικονοµικού έτους µετά από γενική πρόσκληση του ∆.Σ. της
Ένωσης, πριν τουλάχιστον είκοσι ηµέρες. Στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση
απαραίτητα θέµατα ηµερήσιας διάταξης είναι:
α) Η έγκριση του ισολογισµού και απολογισµού του οικονοµικού έτους που έληξε
καθώς και της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
β) Η έγκριση για τα πεπραγµένα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
γ) Η λογοδοσία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµένα
δ) Αρχαιρεσίες,

εφόσον έληξε η θητεία του

∆ιοικητικού Συµβουλίου και της

Ελεγκτικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 13ο : Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα:
α) Με πρόσκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου οποτεδήποτε κρίνει αυτό αναγκαίο
και σκόπιµο.
β) Με έγγραφη αίτηση, προς το ∆.Σ. του 1/5 τουλάχιστον των µελών που έχουν
εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση, στην οποία θα
πρέπει απαραίτητα να αναγράφουν και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Στην
περίπτωση αυτή το ∆.Σ. είναι υποχρεωµένο να συγκαλέσει την Γ.Σ. µέσα σε
είκοσι µέρες από την υποβολή της αίτησης. Αν δεν την συγκαλέσει, οι αιτούντες
µπορούν να εξουσιοδοτηθούν από το αρµόδιο ∆ικαστήριο, να την συγκαλέσουν
αυτοί.

ΑΡΘΡΟ 14ο :Η Γενική Συνέλευση συγκαλείτε µε πρόσκληση των µελών που
υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα. Η πρόσκληση γράφει
µε λεπτοµέρεια τον τόπο και χρόνο συνεδρίασης και τα προς συζήτηση θέµατα.
Η πρόσκληση τοιχοκολλείται στα γραφεία της Ένωσης, δηµοσιεύεται σε
ηµερήσια εφηµερίδα της Θεσσαλονίκης ή αποστέλλεται ταχυδροµικά στα µέλη,
πριν από είκοσι τουλάχιστον ηµέρες για Τακτική και πέντε ηµέρες για Έκτακτη
Συνέλευση. Στην τελευταία περίπτωση η πρόσκληση µπορεί να γίνει µε κάθε
πρόσφορο µέσο.

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΑΠΑΡΤΙΑ - ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ :
1. Η Γ.Σ. θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται τουλάχιστο το
1/3 των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών.
2. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση συγκαλείται νέα
Συνέλευση µέσα σε 15 ηµέρες µε τα ίδια θέµατα, κατά την οποία
απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τετάρτου (1/4) των
οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών.
3. Αν δεν υπάρξει απαρτία και στη δεύτερη συνέλευση συγκαλείται τρίτη
µέσα σε νέο 15ήµερο, κατά την οποία αρκεί η παρουσία του 1/5 των
οικονοµικά τακτοποιηµένοι µελών.
4. Απαγορεύεται η συµµέτοχη στις Συνελεύσεις και ψηφοφορίες µε
οποιουδήποτε είδους

εξουσιοδότηση.

5. Αµέσως µετά τη διαπίστωση απαρτίας εκλέγεται τριµελές Προεδρείο που
διευθύνει τις εργασίες της Γ.Σ. (Πρόεδρος, Γραµµατέας και ένα µέλος).
6. ∆εν δίνεται ο λόγος σε οµιλητή αν δεν γραφεί προηγουµένως στον
κατάλογο των οµιλητών και δεν µπορεί να µιλήσει πριν την σειρά
εγγραφής του.
Η προεγγραφή και η σειρά δεν τηρείται για τα µέλη του ∆.Σ. στα οποία
δίδεται υποχρεωτικά ο λόγος όταν το ζητήσουν. Η πρόβλεψη αυτή ισχύει
για τις Γ.Σ. ως τη στιγµή της ψηφοφορίας για τα πεπραγµένα του
απερχόµενου ∆. Σ. Αν για κάποιο θέµα ο κατάλογος των οµιλητών είναι
µεγάλος, η

Γ.Σ. µπορεί να ορίσει χρονικό όριο. ∆εν υποβάλλεται θέµα

προς ψηφοφορία αν δεν εξαντληθεί ο κατάλογος των οµιλητών στο θέµα
αυτό. Αν ληφθεί τέτοια απόφαση είναι άκυρη. Είναι έγκυρη µόνο εφ’ όσον
οι υπόλοιποι οµιλητές παραιτηθούν από το δικαίωµα τους.

ΑΡΘΡΟ 16ο :ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ :
1. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων παίρνονται µε πλειοψηφία 50%
συν ένα των παρόντων µελών, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες
ορίζει διαφορετικά ο Νόµος ή το παρόν Καταστατικό.
2. Είναι µυστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή, Εφορευτική Επιτροπή, εµπιστοσύνης

προς τη ∆ιοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήµατα και κήρυξη
απεργιών.
3. Η Γ.Σ. αποφασίζει µε ψηφοφορία (µε ανάταση της χειρός) ποτέ όµως δ ι α
βοής. Η µυστική ψηφοφορία γίνεται πάντοτε µε ψηφοδέλτια που ρίχνονται
σε σφραγισµένη ψηφοδόχο (κάλπη).
4. Σε κάθε περίπτωση µυστικής ψηφοφορίας αν για την απαρτία της
Συνέλευσης είναι αρκετή η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) των µελών,
είναι δε παρόντα τόσα µέλη, όσα να καλύπτουν τον ελάχιστο αυτό αριθµό,
απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων µελών.
Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης µπορεί να ακυρωθεί αν στη Συνέλευση
παραβρέθηκαν πρόσωπα που δεν ήταν µέλη της συνδικαλιστικής
οργάνωσης και η παρουσία τους µπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσµα.
5. Αίτηση για την αναγνώριση ακυρότητας απόφασης Γενικής Συνέλευσης
υποβάλλεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 30 ηµερών από τη λήξη
της Συνέλευσης στο Ειρηνοδικείο της Θεσσαλονίκης, όπου εδρεύει η
συνδικαλιστική οργάνωση. Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από
το 1/50 τουλάχιστον των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών. Η απόφαση
του Ειρηνοδικείου είναι δυνατόν να εκκληθεί στο Μονοµελές Πρωτοδικείο
µέσα σε 10 ηµέρες από την επίδοση της. Τα πρακτικά και οι αποφάσεις
των Γ.Σ. υπογράφονται από το προεδρείο αυτής.

ΑΡΘΡΟ 17ο : Μέλος του ∆.Σ. ή της Ένωσης που µε τη συµπεριφορά του
παρακωλύει την οµαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης ή προκαλεί επεισόδια στις
Συνεδριάσεις, υπόκειται στις παρακάτω ποινές που επιβάλλονται από τον
Πρόεδρο του ∆.Σ. ή της Γ.Σ: α) παρατήρηση απλή, β) ανάκληση στην τάξη που
αναγράφεται στα πρακτικά και γ) αποβολή από την αίθουσα της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 18ο :

Β'. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ :

1. Η Ένωση διοικείται από επταµελές (7) ∆ιοικητικό Συµβούλιο που εκλέγεται
από τα τακτικά µέλη της.
2. ∆εν µπορεί να γίνει µέλος του ∆.Σ. αυτός που στερήθηκε τα πολιτικά του
δικαιώµατα αυτοδίκαια ή µετά από δικαστική απόφαση και γ ι α όσο χρόνο
διαρκεί η στέρηση.

3. Τα µέλη του ∆.Σ. δεν µπορούν να παρέχουν στην Ένωση εξαρτηµένη
εργασία µε αµοιβή, ούτε να συνάπτουν µ' αυτή συµβάσεις που
συνεπάγονται την µε οποιονδήποτε τρόπο αµοιβή και για οποιαδήποτε
αιτία.
4. Τα τακτικά µέλη του ∆.Σ. µπορούν να πάρουν έξοδα κίνησης και
παράστασης που καθορίζονται από το ∆. Σ. µε ειδική απόφαση.
5. Η θητεία των µελών είναι διετής από την ηµεροµηνία εκλογής των.
6. Τα µέλη του ∆.Σ. δεν µπορούν να είναι ταυτόχρονα και µέλη ∆.Σ.
Οικοδοµικού, Προµηθευτικού ή άλλου Συνεταιρισµού ή Ταµείου.
7. Μαζί µε τα τακτικά µέλη

του

∆.Σ.

εκλέγονται

και ισάριθµα

αναπληρωµατικά.
8. Οι ιδιότητες του Προέδρου, του Γενικού Γραµµατέα και του Ταµία δεν
επιτρέπεται να συµπίπτουν στο ίδιο πρόσωπα. Επίσης ως µέλη του ∆.Σ.
δεν επιτρέπεται να µετέχουν πρόσωπο που συνδέονται µε συγγένεια
µέχρι ∆ βαθµού εκτός αν τύχουν συγγνώµης συγγενείας µε απόφαση του
αρµόδιου Υπουργού.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ 19ο: Το ∆.Σ. στην άσκηση της ∆ιοίκησης έχει τις ακόλουθες συλλογικές
υποχρεώσεις (καθήκοντα και αρµοδιότητες):
α) Προβαίνει σε οποιαδήποτε νόµιµη ενέργεια που συµβάλλει στην υλοποίηση
των καταστατικών σκοπών της Ένωσης.
β) Εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, τακτικών και εκτάκτων
γ) Μεριµνά για την είσπραξη των πόρων της Ένωσης και διαχειρίζεται την
περιουσία της
δ) Συντάσσει τους εσωτερικούς κανονισµούς, αντίγραφο των οποίων, µετά την
έγκριση τους από την Γ.Σ. καταθέτει αµέσως στη Γραµµατεία του Πρωτοδικείου
της έδρας της Ένωσης.
ε) Συντάσσει και υποβάλλει στην Γ.Σ. µέσα στο πρώτο τρίµηνο από

την λήξη

του οικονοµικού έτους τον ισολογισµό και απολογισµό, της διαχειριστικής χρήσης
και τον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους που αρχίζει.
στ)

Συνεργάζεται

για

γενικής

δηµοσιοϋπαλληλικές οργανώσεις.

φύσεως

ζητήµατα

µε

άλλες

όµοιες

ζ) Κινητοποιεί τα µέλη σε περιόδους αγωνιστικών διεκδικήσεων του κλάδου
θ) ∆ίνει λόγο σε κάθε Γενική Συνέλευση.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:
Άρθρο 20ο : Τακτικό µέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν συγχωρείται :
α) Να παραβαίνει τις διατάξεις του καταστατικού
β) Να ενεργεί αντίθετα από τις αποφάσεις των Γ.Σ του κλάδου.
γ) Να προβαίνει σε πράξεις που αποβλέπουν ή απολήγουν στην αναστολή,
περιορισµό, εξουδετέρωση ή µαταίωση των σκοπών και επιδιώξεων της
Ένωσης.
δ)Να αντιστρατεύεται τις αποφασισµένες ενέργειες του ∆.Σ., έστω και αν
µειοψήφησε στις σχετικές αποφάσεις.
ε) Κάθε µία από τις προηγούµενες παραβάσεις αποτελεί λόγο µέχρι και
έκπτωσης του υπαιτίου από τη θέση του τακτικού µέλους του ∆.Σ.
στ) Μετά από έγγραφη,

ενυπόγραφη καταγγελία από µέλος του Συλλόγου

εναντίον µέλους του ∆.Σ. ότι υπέπεσε σε παραβάσεις του άρθρου αυτού ο
Πρόεδρος κοινοποιεί την καταγγελία στο κατηγορούµενο µέλος και το καλεί
έγγραφα να απαντήσει στις κατηγορίες σε ειδική συνεδρίαση του ∆.Σ. µε µόνο
θέµα ηµερήσιας διάταξης τη συζήτηση της καταγγελίας.
Η συνεδρίαση αυτή πρέπει να πραγµατοποιηθεί πέντε (5) ηµέρες το αργότερο
µετά την κατάθεση της καταγγελίας (εξαιρείται η περίοδος των διακοπών). Αν
από την εξέταση διαπιστωθεί ότι οι κατηγορίες είναι βάσιµες,

το ∆.Σ.

κατά

πλειοψηφία απαγγέλει σε ειδικό πρακτικό θεµελιωµένη την κατηγορία και
επιβάλλει τις κατωτέρω ποινές : α)

έγγραφη

επίπληξη,

β)

προσωρινή

διαγραφή από το ∆.Σ. µέχρι ένα µήνα, γ) οριστική διαγραφή από µέλος του ∆. Σ.

ΑΡΘΡΟ 21ο: ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ :
1. Το

∆.Σ.

συνεδριάζει

τακτικά

µεν

κατά

µήνα,

έκτακτα

δε

όταν

παρουσιάζεται ανάγκη, µετά από πρόσκληση του Προέδρου ή όταν το
ζητήσουν έγγραφα τρία από τα µέλη για ορισµένα θέµατα.
Αν ο πρόεδρος αρνηθεί ή αναβάλλει την έκτακτη σύγκληση του ∆.Σ.
περισσότερο από πέντε (5) µέρες, τότε καλούν το ∆.Σ. σε συνεδρίαση τα
µέλη του υπογράφουν την σχετική αίτηση.

2. Το ∆.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον οι παρόντες είναι περισσότεροι των
απόντων και µετέχει όµως απαραίτητα ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Την
ηµερήσια διάταξη θεµάτων καταρτίζει ο Πρόεδρος σε συνεργασία µε τον
Γενικό Γραµµατέα, αφού λάβουν υπόψη τις απόψεις των υπολοίπων
µελών του ∆.Σ. και την ανακοινώνει µαζί µε την πρόσκληση στα µέλη του
∆ Σ. τουλάχιστον δύο ηµέρες πριν τη συνεδρίαση. Όταν πρόκειται για
έκτακτη συνεδρίαση, τα θέµατα γράφονται απαραίτητα στην αίτηση των
µελών που ζητούν τη σύγκληση και γνωστοποιούνται στα υπόλοιπα µέλη
από τον Πρόεδρο, όπως και τα θέµατα της τακτικής συνεδρίασης ή απ'
ευθείας από τα µέλη που υπογράφουν την αίτηση για τη συνεδρίαση. Σε
περίπτωση που αρνείται ο Πρόεδρος να συγκαλέσει το ∆.Σ. για έκτακτη
συνεδρίαση δεν είναι απαραίτητη η διήµερη προειδοποίηση.
3. Οι αποφάσεις παίρνονται µε πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση
που θέµα είναι η διαγραφή µέλους, τότε εφαρµόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 8. Επίσης, σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατέστερη είναι η
ψήφος του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 22ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ :
1. Τα εκλεγµένα µέλη του ∆.Σ. συνέρχονται σε οκτώ (8) ηµέρες το πολύ από
την εκλογή τους ύστερα από πρόσκληση του µέλους που πλειοψήφησε
από τον πρώτο σε ψήφους συνδυασµό και εκλέγουν µεταξύ τους µε
µυστική ψηφοφορία και σχετική πλειοψηφία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο,
Γενικό Γραµµατέα και Ταµία.
2. Σε περίπτωση που ο σύµβουλος που πλειοψήφησε από τον πρώτο
συνδυασµό παραλείψει την ενέργεια αυτή, η πρόσκληση γίνεται από τον
δεύτερο σε ψήφους σύµβουλο του πρώτου συνδυασµού. Οι επτά (7)
επιλαχόντες σύµβουλοι και κατά σειρά πλειοψηφία, ανακηρύσσονται
αναπληρωµατικοί και αντικαθιστούν τα τακτικά µέλη που αποχωρούν.
3. Οι επιλαχόντες σύµβουλοι εκλέγονται από κάθε συνδυασµό και είναι ίσοι
προς τους τακτικούς συµβούλους.
4. Σε περίπτωση που παραιτούνται ή εκπίπτουν µέλη του ∆.Σ. περισσότερα
από

τρία

(3)

ή

λιγότερα

από

(4)

αλλά

αρνούνται

ισάριθµα

αναπληρωµατικά να τα αναπληρώσουν, τότε, µε απόφαση του ∆.Σ.

συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ. το αργότερο σε ένα µήνα για να εκλέξει νέο ∆. Σ.
Την ίδια υποχρέωση έχει το ∆.Σ. σε περίπτωση που γίνει αποδεκτή από
την Γ.Σ. πρόταση µοµφής εναντίον του από το 1/2 συν ένα των
εγγεγραµµένων µελών.
5. Κάθε µέλος του ∆.Σ. θεωρείται ότι παραιτείται και αντικαθίσταται από τον
αναπληρωµατικό που πλειοψήφησε α) αν υποβάλλει έγγραφη παραίτηση,
β) αν απουσιάσει από τρεις (3) διαδοχικές συνεδριάσεις του ∆.Σ.
αδικαιολόγητο.

γ)

αν

πεθάνει,

µετατεθεί,

διαγραφεί,

δ)

αν

για

οποιονδήποτε λόγω πάψει να θεωρείται µέλος της Ένωσης.
6. Σε περίπτωση που παραιτηθούν µέλη ενός ή περισσοτέρων συνδυασµών
και δεν υπάρχουν αναπληρωµατικά, ή τα υπάρχοντα αρνούνται την
αναπλήρωση, τότε αναπληρώνονται από τους αναπληρωµατικούς των
άλλων συνδυασµών, ανάλογα µε την δύναµη τους σε έδρες.
7. Σε περίπτωση

που

για οποιονδήποτε λόγο αποχωρεί µέλος του

Προεδρείου, γίνεται ανασύνθεση µε µυστική ψηφοφορία σε όλες τις βάσεις
εκτός του Προέδρου. Αν αποχωρήσει ο Πρόεδρος τότε γίνεται γενική
ανασύνθεση. Η διαδικασία ανασύνθεσης εφαρµόζεται και στην περίπτωση
που οποιοδήποτε µέλος του ∆.Σ. παραιτείται από το αξίωµα, όχι όµως
από τη θέση του ∆.Σ. Κάθε παραίτηση µέλους του ∆.Σ. υποβάλλεται
έγγραφα και θεωρείται ότι έγινε αποδέκτη, αν σε οκτώ ηµέρες δεν
αποφασίσει το ∆.Σ. για την αποδοχή ή όχι της παραίτησης.
8. Μετά τη συγκρότηση σε σώµα του ∆.Σ. γίνεται η παράδοση της διοίκησης
από το προηγούµενο ∆.Σ. µε σύνταξη ειδικής πράξης των δύο ∆.Σ. και
ειδικού πρωτοκόλλου για την παράδοση του ταµείου και υλικού.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ:
ΑΡΘΡΟ 23ο:
1. Ο Πρόεδρος του ∆.Σ, πρώτος ανάµεσα σε ίσους, προεδρεύει στις
συνεδριάσεις του ∆.Σ, διευθύνει γενικά τις εργασίες και τον τρόπο που
γίνονται οι ψηφοφορίες στο Συµβούλιο, καλεί την συνεδρίαση του ∆.Σ.
καθώς και των Γ.Σ. µετά από απόφαση του ∆.Σ. ή µετά από έγγραφη
αίτηση του 1/20 των τακτοποιηµένων µελών του Συλλόγου για ορισµένα
θέµατα.

2. Εκπροσωπεί µε τον Γενικά Γραµµατέα την Ένωση στις παραστάσεις και
επαφές

µε

πολιτικούς,

πνευµατικούς,

δηµοσιογραφικούς

και

συνδικαλιστικούς παράγοντες, καθώς και ενώπιον κάθε ∆ικαστικής,
∆ιοικητικής κ.λ.π. αρχής. Συνυπογράφει µε τον Γεν. Γραµµατέα όλα τα
έγγραφα και τα εντάλµατα πληρωµών.

ΑΡΘΡΟ 24ο : ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΥ:
Τον Πρόεδρο αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο Αντιπρόεδρος όταν απουσιάζει
ή κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του.

ΑΡΘΡΟ 25ο : ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ:
Ο Γενικός Γραµµατέας συνεκπροσωπεί την Ένωση, σύµφωνα µε το άρθρο 23.
Είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη του Αρχείου και τη σφραγίδα της Ένωσης καθώς
και για την αλληλογραφία και τις ανακοινώσεις της. Συνυπογράφει µε τον
Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα χρηµατικά εντάλµατα. Εισηγείται τα ηµερήσια
θέµατα των συνεδριάσεων και κρατάει πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆.Σ. και
των Γενικών Συνελεύσεων. Όταν απουσιάζει τον αναπληρώνει έναν από τους
Συµβούλους, που ορίζεται κάθε φορά από το ∆.Σ.

ΑΡΘΡΟ 26ο : ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ :
1) Ο Ταµίας εισπράττει µε διπλότυπες αποδείξεις όλα τα χρήµατα της Ένωσης,
2)εκτελεί κάθε πληρωµή που προβλέπεται από τον προϋπολογισµό δαπανών,
εκδίδονται σχετικά εντάλµατα πληρωµής που υπογράφονται από τον Πρόεδρο
και τον

Γενικό

Γραµµατέα,

3)

τηρεί

όλα

τα ταµιακά

βιβλία

και

είναι

υπεύθυνος για τη φύλαξη της χρηµατικής ή σε τίτλους περιουσίας της Ένωσης,
4) δεν µπορεί
απόφαση

του

να

κάνει

∆.Σ.

που

ανάληψη από την Τράπεζα χωρίς προηγούµενη
κοινοποιείται

µε έγγραφο στην Τράπεζα ή το

ταµιευτήριο, 5) φροντίζει για την κατάθεση σε ελληνική τράπεζα κάθε ποσού
πάνω από 30.000 δρχ, ποσό που ορίζεται σαν ανώτερο ρευστό χρήµα που
µπορεί ο Ταµίας να κρατάει στα χέρια του για τρέχουσες και πρόχειρες ανάγκες
της Ένωσης, 6) καταρτίζει και υποβάλλει έγκαιρα στο ∆.Σ τον απολογισµό και
τον προϋπολογισµό, 7) στο τέλος κάθε εξαµήνου δίνει στο ∆.Σ. κατάσταση
εσόδων και εξόδων του Συλλόγου, καθώς και ονοµαστικό κατάλογο των µελών

που καθυστέρησαν τις συνδροµές τους. Αναπληρωτής του ταµία όταν
απουσιάζει, ορίζεται ένα από τα µέλη του ∆.Σ. µετά από δική του υπόδειξη και µε
ευθύνη του.

ΑΡΘΡΟ 27ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ - ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ
∆.Σ. 1. Τα Έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης ορίζονται στον προϋπολογισµό
όπως εγκρίνεται από την Γεν. Συνέλευση. 2. Στον προϋπολογισµό µπορεί να
αναγράφεται πάγια πίστωση υπέρ του ∆. Σ. για έξοδα κίνησης και άλλα έκτακτα
έξοδα µέχρι το ποσό που αναφέρεται στον προϋπολογισµό. Πάνω από αυτό
απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 28ο : ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2)
αναπληρωµατικά µέλη. Οι εκλογές για την ανάδειξη της Ε.Ε. γίνονται ταυτόχρονα
µε τις εκλογές του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και µε το ίδιο εκλογικό σύστηµα. Το
ίδιο πρόσωπο δεν µπορεί να είναι υποψήφιο µέλος του ∆.Σ. και της Ελεγκτικής
Επιτροπής. Η Ε.Ε. συνέρχεται σε οκτώ (8) ηµέρες από την ανάδειξη της και
εκλέγει Πρόεδρο.
Αρµοδιότητα της Ε.Ε. είναι ο οικονοµικός και διαχειριστικός έλεγχος της Ένωσης
από άποψη νοµιµότητας και η εποπτεία για την τήρηση του Νόµου, του
Καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων ως προς τα
οικονοµικά θέµατα, από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Για το σκοπό αυτό έχει το
δικαίωµα να ελέγχει οποτεδήποτε όλα τα βιβλία της Ένωσης και να συντάσσει
σχετική έκθεση που υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση µέσα σε τρεις µήνες από
τη λήξη του οικονοµικού έτους.
Σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρής διαχειριστικής ανωµαλίας έχει δικαίωµα να
ζητήσει από το ∆. Σ. σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το ∆.Σ. είναι
υποχρεωµένο σ' αυτή την περίπτωση να συγκαλέσει τη Γ.Σ. µέσα σε είκοσι (20)
ηµέρες από την υποβολή της αίτησης. Αν αρνηθεί να τη συγκαλέσει ή παρέλθει
το εικοσαήµερο, τότε τη συγκαλεί η Ελεγκτική Επιτροπή.

ΆΡΘΡΟ 29ο : ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
1. Μέλος που παραβαίνει υπαίτια την νοµοθεσία περί Σωµατείων, τις
διατάξεις του Καταστατικού η της Γενικής Συνέλευσης ή παρακωλύει την
οµαλή διεξαγωγή του έργου της Ένωσης διαπράττει πειθαρχικό αδίκηµα
και τιµωρείται από Πειθαρχικό Συµβούλιο που απαρτίζεται από πέντε µέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
2. Προεδρεύει σ’ αυτό ο Πρόεδρος του ∆.Σ. ή σε περίπτωση που αυτός
κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο του ∆.Σ.
3. Σε περίπτωση πειθαρχικής δίωξης µέλους του ∆.Σ. και µέλους του
Πειθαρχικού Συµβουλίου, την θέση του στο Πειθαρχικό Συµβούλιο παίρνει
ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής. Επίσης τα µέλη της Ελεγκτικής
Επιτροπής αναπληρώνουν και κάθε κωλυόµενο µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
4. Οι συνεδριάσεις του Πειθαρχικού Συµβουλίου είναι µυστικές. Το υπό
κατηγορία µέλος καλείται να παρουσιαστεί αυτοπροσώπως ή µε
πληρεξούσιο στο Πειθαρχικό Συµβούλιο και πριν αρχίσει η δίκη καλείται
από τον Πρόεδρο του να απολογηθεί εγγράφως πάνω στην κατηγορία.

ΆΡΘΡΟ 30ο :ΠΟΙΝΕΣ :
1. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο επιβάλλει τις εξής ποινές: α) επίπληξη, β)
έγγραφη επίπληξη που ανακοινώνεται στα µέλη, γ) πρόστιµο µέχρι 1.000
δρχ. δ) προσωρινή διαγραφή µέχρι έξι (6) µήνες και ε) οριστική διαγραφή.
2. Η ποινή είναι ανάλογη της βαρύτητας του πειθαρχικού παραπτώµατος.
3. Την παραποµπή στο Πειθαρχικό Συµβούλιο ενεργεί το ∆.Σ. αυτεπάγγελτα
ή ύστερα από καταγγελία.
4. Κατά της απόφασης για οριστική διαγραφή επιτρέπεται η άσκηση
προσφυγής κατά το άρθρα 88 Α.Κ.
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ΑΡΘΡΟ 31ο : ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ :
Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των συλλογικών οργάνων της Ένωσης και των
αντιπροσώπων της σε ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις, γίνονται κάθε δύο
(2) χρόνια µε µυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία.
1. Ένα µήνα πριν από τη λήξη της θητείας του, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
υποχρεούται να συγκαλέσει ΤΑΚΤΙΚΗ Γενική Συνέλευση στη Θεσσαλονίκη
µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης την ηµεροµηνία διενέργειας των εκλογών
τόσο στα τοπικά τµήµατα όσο και στη Κ.Ε.Ε. και β) την εκλογή τριµελούς
(3) Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια τους. Η Κ.Ε.Ε.
εκλέγεται από την Γ.Σ. µε µυστική ψηφοφορία, µε υποχρεωτική παρουσία
δικαστικού αντιπροσώπου, ο οποίος προσκαλείται από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, αποτελείται δε από τρία τακτικά µέλη και ισάριθµα
αναπληρωµατικά και εδρεύει στα γραφεία της Ένωσης.
2. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή έχει την ευθύνη να στείλει έγκαιρα τα
εκλογικό υλικό στα Τοπικά Τµήµατα, όπου το παραλαµβάνουν οι
διοικήσεις των Τοπικών Τµηµάτων, οι οποίες φροντίζουν για τον
προγραµµατισµό της Γενικής Συνέλευσης του Τοπικού Τµήµατος στην
οποία εκλέγεται η Τοπική Εφορευτική Επιτροπή και εν συνεχεία γίνονται οι
εκλογές.
3. Η ηµεροµηνία εκλογών, η οποία θα είναι η ίδια για την Θεσσαλονίκη και τα
τοπικά τµήµατα, πρέπει να καθορίζεται µετά την όγδοη (8) τουλάχιστον
ηµέρα από την σύγκληση της Γ.Σ. και σε καµία περίπτωση µετά από την
30ή εργάσιµη ηµέρα. Ταυτόχρονα ορίζεται η ώρα έναρξης και λήξης της
ψηφοφορίας.
4. Στα Τοπικά Τµήµατα το πρωί της ηµέρας των αρχαιρεσιών συγκαλείται
Γενική Συνέλευση µε µόνο θέµα "Αρχαιρεσίες" και εκλέγεται η Τοπική
Εφορευτική

Επιτροπή.

Τους

δικαστικούς

αντιπροσώπους

που

προΐστανται αυτής, προσκαλεί η ∆ιοίκηση του Τοπικού Τµήµατος µε
αίτηση του στα αρµόδια Πρωτοδικεία.
5. Τρεις (3) ηµέρες πριν από την Γενική Συνέλευση του Κλάδου,
υποβάλλονται στο απερχόµενο ∆ιοικητικό Συµβούλιο οι υποψηφιότητες

για

το

∆ιοικητικό

Συµβούλιο,

αντιπροσώπους για τις

την

Ελεγκτική

Επιτροπή

και

για

∆ευτεροβάθµιες και Τριτοβάθµιες οργανώσεις

εγγράφως, είτε από τους ίδιους τους υποψήφιους, είτε µετά από πρόταση
πέντε (5) µελών.
6. Στη Γενική Συνέλευση ο Γενικός Γραµµατέας διαβάζει τον πίνακα
υποψηφιοτήτων

και

συνδυασµών.

Κατ'

αυτών

είναι

δυνατόν

να

διατυπωθούν αµέσως ενστάσεις για τις οποίες αποφασίζει η Γενική
Συνέλευση .Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται οι υποψήφιοι µε τις παρακάτω
ιδιαίτερες στήλες:
Α) Υποψήφιοι για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου
Β) Υποψήφιοι για την Ελεγκτική επιτροπή
Γ) Υποψήφιοι για το δευτεροβάθµιο όργανο.
7. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή τρεις (3) ηµέρες πριν από την διενέργεια
των εκλογών ανακηρύσσει τους υποψηφίους και καταχωρεί τα ονόµατα
τους σε πίνακες, τους οποίους τοιχοκολλεί στην πόρτα κάθε εκλογικού
τµήµατος.
8. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας οι Εφορευτικές Επιτροπές ελέγχουν το
απαραβίαστο της ψηφοδόχου, την ανοίγουν, ελέγχουν την υπογραφή του
∆ικαστικού Αντιπροσώπου στους φακέλους, τους καταµετρούν, τους
µονογράφουν, διαπιστώνουν αν ο αριθµός τους συµφωνεί µε τον αριθµό
όσων ψήφησαν και συντάσσουν το πρωτόκολλο ψηφοφορίας, στο οποίο
αναφέρονται:
Α)Ο τόπος, ηµεροµηνία, ώρα έναρξης και λήξης ψηφοφορίας.
Β)Τα

ονόµατα

της

Εφορευτικής

Επιτροπής

και

του

∆ικαστικού

Αντιπροσώπου.
Γ) Ο αριθµός των µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου (από το απόσπασµα
µητρώου).
∆)Ο αριθµός των µελών που ψήφησαν.
Ε)Ο αριθµός των φακέλων ψηφοφορίας.
ΣΤ) Οι τυχόν ενστάσεις και η απόφαση της Ε.Ε. επ' αυτών.
Το πρωτόκολλο υπογράφεται από την Ε.Ε. τον ∆ικαστικό Αντιπρόσωπο
και τους παριστάµενους αντιπροσώπους των συνδυασµών, αν το θέλουν.
Κατόπιν οι Εφορευτικές Επιτροπές κλείνουν τα ανωτέρω σε ειδικό φάκελο,

τον σφραγίζουν µε ισπανικό κερί , τον µονογράφουν και ο ∆ικαστικός
Αντιπρόσωπος τον ταχυδροµεί αυθηµερόν στο όνοµα του Προέδρου της
Κ.Ε.Ε. ΠΟΣΤ ΡΕΣΤΑΝΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Η Κ.Ε.Ε. τοποθετεί το
πρωτόκολλο µέσα στην κάλπη, την κλείνει και σφραγίζει µε ισπανικό κερί
και τα κλειδιά κατανέµονται µεταξύ των µελών της Κ.Ε.Ε. και του
∆ικαστικού Αντιπροσώπου, ενώ τα κλειδιά του χώρου του συλλόγου
φυλάσσονται από τον ∆ικαστικό Αντιπρόσωπο.
9. Την 15η ηµέρα από την ψηφοφορία ο ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος,
Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε. και τα µέλη της, παραλαµβάνει από το Ταχυδροµείο
τους Φακέλους των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών και τους µεταφέρει
στο Σύλλογο, όπου είναι η ψηφοδόχος Θεσσαλονίκης.
Κατόπιν η Κ.Ε.Ε., παρισταµένου και του ∆ικαστικού Αντιπροσώπου,
προβαίνει στον έλεγχο και καταµέτρηση των παρεληφθέντων φακέλων,
τους ανοίγει, αποσφραγίζει και την ψηφοδόχο της ψηφοφορίας του
Κέντρου, γίνεται ο έλεγχος των φακέλων, αποσφραγίζονται οι φάκελοι και
υπογράφονται και καταµετρούνται τα ψηφοδέλτια.
10. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να δώσει στις Εφορευτικές
Επιτροπές κάθε υλική ή άλλη βοήθεια, καθώς και τη χρήση του
µηχανισµού του και των γραφείων του προκειµένου να εξασφαλισθεί η
άψογη και αδιάβλητη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Όλες οι δαπάνες για
την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών βαρύνουν τον Σύλλογο.

ΑΡΘΡΟ 32ο :
1. Οι εκλογές διενεργούνται µε το σύστηµα της απλής αναλογικής, όπως
ορίζουν οι κείµενες διατάξεις. Οι έδρες του ∆.Σ. της Ε.Ε. και ο αριθµός των
αντιπροσώπων κατανέµονται στους συνδυασµούς και τους χωριστούς
υποψηφίους, ανάλογα µε την εκλογική τους δύναµη.
2. Εκλογή µέλους του ∆.Σ. ή αναπληρωτή χωρίς προηγούµενη υποβολή
υποψηφιότητας είναι άκυρη.
3. Οι αρχαιρεσίες γίνονται µε βάση το Μητρώο Μελών και το Βιβλίο
Οικονοµικής Ενηµέρωσης.
Κατά την ψηφοφορία. Κάθε µέλος της Ένωσης επιδεικνύει την συνδικαλιστική
του ταυτότητα, παίρνει όλα τα ψηφοδέλτια που κατατέθηκαν και που είναι

σφραγισµένα µε τη σφραγίδα της Ένωσης και στο ψηφοδέλτιο της
προτίµησης του βάζει, δίπλα από τα ονόµατα των υποψηφίων, 7 κατ'
ανώτατο όριο σταυρούς προτίµησης. Ψηφοδέλτια που παρουσιάζονται
µε άλλο τρόπο είναι άκυρα. Τα ψηφοδέλτια που έχουν παραπάνω από 7
σταυρούς προτίµησης δεν είναι άκυρα αλλά πηγαίνουν στο συνδυασµό
που ανήκουν, χωρίς να παίρνουν σταυρό οι υποψήφιοι. Σε όλη τη
διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών και µέχρι την ανάδειξη των
επιτυχόντων, µπορεί να

παραβρίσκεται ανά ένας αντιπρόσωπος κάθε

συνδυασµού.
4. Η Εφορευτική Επιτροπή µεριµνά για την τήρηση της τάξης, εποπτεύει
ώστε οι εκλογές να διενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου και του
Καταστατικού της Ένωσης και αποφαίνεται για κάθε αµφισβήτηση που
ανακύπτει ή κάθε ένσταση επί της ψηφοφορίας.
5. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή κάνει διαλογή των
ψήφων και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες.
6. ∆εν επιτρέπεται να συµπίπτει στο ίδιο πρόσωπο η ιδιότητα του
υποψηφίου και του µέλους της Εφορευτικής Επιτροπής, επίσης του ∆.Σ.
και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ : 33ο: Η θητεία των µελών των συλλογικών οργάνων καθώς και των
αντιπροσώπων αρχίζει από την ανακήρυξη τους από την Ε.Ε. και λήγει µετά από
διετία. Μέχρι να εκλεγούν (να διοριστούν) νέα συλλογικά όργανα, τα παλαιά
εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους, όχι όµως για χρονικό διάστηµα
µεγαλύτερο από τρεις µήνες από την ηµέρα που έληξε η θητεία τους.

ΑΡΘΡΟ :34ο: ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Οι εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων σε ∆ευτεροβάθµια Οργάνωση
γίνονται ταυτόχρονα µε τις εκλογές για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την Ελεγκτική
Επιτροπή και µε το ίδιο σύστηµα της απλής αναλογικής . Το ίδιο πρόσωπο είναι
δυνατόν να είναι ταυτόχρονα υποψήφιο για µέλος του ∆.Σ. και υποψήφιος
Αντιπρόσωπος. Οι σταυροί προτίµησης για τους Αντιπροσώπους είναι τόσοι,
όσοι και οι Αντιπρόσωποι που προβλέπονται από το καταστατικό της
∆ευτεροβάθµιας Οργάνωσης. Κάθε ψηφοφόρος παίρνει από την Εφορευτική

Επιτροπή και ένα ψηφοδέλτιο για την εκλογή Αντιπροσώπων. Το ψηφοδέλτιο για
την εκλογή Αντιπροσώπων µπαίνει σε κοινό φάκελο, µαζί µε το ψηφοδέλτιο για
εκλογή του ∆.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΑΡΘΡΟ 35ο : ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ
1. Η Ένωση τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα Βιβλία που αριθµούνται και
θεωρούνται από το Γραµµατέα του Πρωτοδικείου της Έδρας τους πριν αρχίσουν
να χρησιµοποιούνται :
α) Μητρώο Μελών,
β) Βιβλίο Περιουσίας και Υλικού,
γ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων και αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης,
δ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων και Αποφάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
ε) Βιβλίο καταχώρησης εισπράξεων και πληρωµών. Τα γραµµάτια εισπράξεων
πριν χρησιµοποιηθούν αριθµούνται και θεωρούνται από την Ελεγκτική Επιτροπή
Επίσης τηρείται Βιβλίο Πρωτοκόλλου εισερχοµένων και εξερχόµενων εγγράφων.
Τα µέλη της ένωσης και όποιος άλλος έχει έννοµο συµφέρον έχουν το δικαίωµα
να πληροφορούνται τα παραπάνω στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 36ο : ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ - ∆ΩΡΗΤΕΣ
1. Με πρόταση του ∆.Σ. και µετά από απόφαση της Γ.Σ. ονοµάζονται επίτιµα
µέλη πρόσωπα που µε τις ενέργειές τους προώθησαν τους σκοπούς της
Ένωσης και γενικά προσέφεραν υπηρεσίες στην Ένωση.
2. Ο τίτλος του δωρητή απονέµεται µε απόφαση του ∆.Σ. σε πρόσωπα που
προσέφεραν στην Ένωση τουλάχιστον 20.000 δρχ. ενώ ο τίτλος του
ευεργέτη για ποσό πάνω από 100.000 δρχ.

ΑΡΘΡΟ 37ο : ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ :
Υπάλληλος µέλος του ∆.Σ. που τιµωρήθηκε µε ποινή ανώτερη της προσωρινής
µηνιαίας απόλυσης ή είναι σε διαθεσιµότητα, απέχει υποχρεωτικά όσο διαρκεί
αυτή η κατάσταση από τα καθήκοντα του σαν µέλος του ∆.Σ. της Ένωσης και τον
αντικαθιστά ο αναπληρωτής του.

ΑΡΘΡΟ 38ο : ΣΦΡΑΓΙ∆Α :
Η σφραγίδα της Ένωσης είναι στρογγυλή µε περικύκλιο την επωνυµία “EΝΩΣΗ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΕΠΘ ΜΑΚΕΛΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ" και φέρει την κεφαλή του Μ.
Αλεξάνδρου στο κέντρο. Οι συνεδριάσεις του ∆.Σ. και των Γ. Σ. γίνονται στη
Θεσσαλονίκη ή σε άλλη πόλη.

ΑΡΘΡΟ 39ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ :
Το παρόν καταστατικό µπορεί να τροποποιηθεί µε απόφαση τη Γ.Σ. µετά από
πρόταση του ∆.Σ. ή του 1/10 των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών και
απαιτείται η παρουσία του 50% τουλάχιστον των µελών και η πλειοψηφία των
3/4 των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 40ο: ∆ΙΑΛΥΣΗ
Η Ένωση διαλύεται κατά τις περιπτώσεις που ορίζονται στον νόµο. Η Γ.Σ.
αποφασίζει την διάθεση της περιουσίας της σύµφωνα µε τον νόµο και µπορεί να
τη διαθέσει υπέρ άλλου Σωµατείου µε τον ίδιο ή παρεµφερή σκοπό. Η περιουσία
της Ένωσης σε καµιά περίπτωση διανέµεται µεταξύ των µελών.

ΑΡΘΡΟ 41ο : Προκειµένου να αποκτήσει η Ένωση ακίνητη περιουσία ή
σηµαντική κινητή, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η
εκµετάλλευση της περιουσίας της Ένωσης σε καµία περίπτωση µπορεί να έχει
ανάµιξη σε κερδοσκοπική επιχείρηση.

ΑΡΘΡΟ 42ο : Οι τροποποιήσεις που έγιναν στο παρόν καταστατικό από τη
Γενική Συνέλευση κατά τη συνεδρίαση της 2-4-1999, ισχύουν από την
ηµεροµηνία έγκρισής τους στο οικείο βιβλίο του ∆ικαστηρίου.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

