ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
I.

ΜΟΡΦΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

•

Πρωτοβάθµια οργάνωση που διασφαλίζει την εκπροσώπηση α) της δυναµικής των
επιχειρήσεων (βαρύτητα ψήφου ανά τάξη) β) της γεωγραφίας.
Τακτικά Μέλη της οργάνωσης: α) Όλες οι εργοληπτικές – κατασκευαστικές
επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στο ΜΕΕΠ & στο ΜΗΚΙΕ (εφόσον ιδρυθεί)˙ β) όλα τα
φυσικά πρόσωπα εγγεγραµµένα στο ΜΕΚ, που στελεχώνουν τις εργοληπτικές –
κατασκευαστικές επιχειρήσεις µέλη.
Τα µέλη ΜΕΚ έχουν δικαίωµα ψήφου µόνο στις αρχαιρεσίες των Τοπικών
Νοµαρχιακών Τµηµάτων.
∆υνατότητα εγγραφής επιτίµων µελών
Ισχυρή αποκέντρωση µέσω της ίδρυσης αυτοδιοικούµενων (χωρίς νοµική
προσωπικότητα) νοµαρχιακών τµηµάτων και εκλογής δέκα µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου µε βάση τη γεωγραφική προέλευση.

•

•
•
•

II. ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
α) Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.).
β) Συνέδριο
γ) ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.)
δ) Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.).
ε) Εξελεγκτική Επιτροπή (ΕΞ.Ε.).
στ) Πειθαρχικό Συµβούλιο (Π.Σ.).
ζ) Εφορευτική Επιτροπή (ΕΦ.Ε.).
III. ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
•
•

•

Είκοσι πέντε (25) µέλη
∆εκαπέντε (15) µέλη εκλέγονται βάσει των Οµάδων Οµοειδών Επαγγελµατικών
Συµφερόντων (ΟΟΕΣ): Πέντε (5) εκλέγονται από την ΟΟΕΣ των τάξεων 7η, 6η & 5η.
Πέντε (5) µέλη εκλέγονται από την ΟΟΕΣ των τάξεων 4η & 3η και πέντε (5) µέλη
εκλέγονται από την ΟΟΕΣ των τάξεων 2η, 1η, Α2 & Α1.
∆έκα (10) µέλη αναδεικνύονται από τις δέκα (10) γεωγραφικές περιφέρειες της
χώρας.

IV. ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΤΑ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
•

•

∆ικαίωµα εκλογής στα όργανα της οργάνωσης έχουν µόνο όσοι είναι ΜΕΚ και είναι
µέλη ∆.Σ. σε Α.Ε., διαχειριστές σε Ε.Π.Ε., Ο.Ε. & Ε.Ε. ή ατοµικοί Ε.∆.Ε. και ΜΕΚ
(∆ιαφορά µε ισχύον καταστατικό ΣΑΤΕ: Πλέον, µη τεχνικοί δεν έχουν δικαίωµα
εκλογής στα όργανα της Οργάνωσης).
∆ικαίωµα εκπροσώπησης στη Γ.Σ. σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

V. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
•
•
•

Επταµελής Εκτελεστική Επιτροπή
Σύνθεση: Πρόεδρος του ∆.Σ., Α΄ και Β΄ Αντιπρόεδροι, Γενικός Γραµµατέας, τον
Οικονοµικός Επόπτης και δύο άλλα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Αρµοδιότητες: Αποφαίνεται επί τρεχόντων ζητηµάτων. Οι αποφάσεις της υπόκεινται
στην έγκριση του ∆.Σ.
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VI. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
•
•

•

•

Ειδικό σύστηµα απαρτίας, όπου η απαρτία υπολογίζεται βάσει των σταθµισµένων
ψήφων που διαθέτει κάθε µέλος.
Ελάχιστη απαρτία κατά την τρίτη συνεδρίαση το 1/5 του συνόλου των σταθµισµένων
ψήφων των ταµειακώς ενήµερων µελών. Εάν δεν επιτευχθεί η ελάχιστη αυτή απαρτία
κατά την 3η και τελευταία συνεδρίαση, οι αρµοδιότητες της Γ.Σ. µεταβιβάζονται στο
Συνέδριο.
Σύστηµα σταθµισµένης ψήφου, αναλόγως της κατάταξης σε τάξη του ΜΕΕΠ.
Ειδικότερα:
α. Οι επιχειρήσεις των τάξεων Α1& Α2 → από µία (1) ψήφο εκάστη
β. Οι επιχειρήσεις των τάξεων 1η& 2η → από δύο (2) ψήφους εκάστη
γ. Οι επιχειρήσεις της 3ης τάξης → από τέσσερις (4) ψήφους εκάστη
δ. Οι επιχειρήσεις της 4ης τάξης → από εφτά (7) ψήφους εκάστη
ε. Οι επιχειρήσεις της 5ης τάξης → από δέκα (10) ψήφους εκάστη
στ. Οι επιχειρήσεις της 6ης τάξης → από είκοσι (20) ψήφους εκάστη
ζ. Οι επιχειρήσεις της 7ης τάξης → από πενήντα (50) ψήφους εκάστη
Το ανωτέρω σύστηµα σταθµισµένης ψήφου ισχύει σε όλες τις ψηφοφορίες καθώς και
για τις αρχαιρεσίες, πλην αυτής για την ανάδειξη µελών διοίκησης των Νοµαρχιακών Τοπικών Τµηµάτων. Κατά τις εν λόγω αρχαιρεσίες κάθε µέλος έχει µία ψήφο.
∆εδοµένης της ελάχιστης απαρτίας του 1/5 των συνολικών σταθµισµένων ψήφων και
του εν δυνάµει πολύ µεγάλου αριθµού µελών, στην πράξη θα είναι πολύ δύσκολη και
ουσιαστικά όλες οι αρµοδιότητές της εκχωρούνται στο Συνέδριο.

VII. ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
•
•
•

Σύνθεση Συνεδρίου: 200 Σύνεδροι [35 από την ΟΟΕΣ ανωτέρας βαθµίδας ΜΕΕΠ, 35
από την ΟΟΕΣ µεσαίας βαθµίδας ΜΕΕΠ, 35 από την ΟΟΕΣ βασικής βαθµίδας
ΜΕΕΠ, 70 από τις γεωγραφικές περιφέρειες (7 από κάθε µία) και 25 µέλη του ∆.Σ.].
Ανάδειξη Συνέδρων µε αρχαιρεσίες, που διενεργούνται µαζί µε τις λοιπές αρχαιρεσίες
της Οργάνωσης. Ισχύει και σ’ αυτές η σταθµισµένη ψήφος.
Έχει όλες τις αρµοδιότητες της Γ.Σ., σε περίπτωση που η τελευταία δεν επιτύχει την
ελάχιστη απαρτία του 1/5 του συνόλου των σταθµισµένων ψήφων κατά την τρίτη
συνεδρίασή της.

VIII.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

• Κάθε ΟΟΕΣ και κάθε Περιφέρεια εκλέγει τους δικούς της εκπροσώπους. ∆εν
ψηφίζουν όλοι για όλους, αλλά υπάρχει ξεχωριστή κάλπη για κάθε εκλογή.
• Ισχύει το σύστηµα της σταθµισµένης ψήφου και κατά τις αρχαιρεσίες (πλην αυτών για
την εκλογή των διοικήσεων των τοπικών – νοµαρχιακών τµηµάτων.
• ∆ιεξαγωγή των αρχαιρεσιών στα πλαίσια της σύγκλησης Γ.Σ.
• Εκλογική διαδικασία την ίδια ηµέρα και ώρα σε όλη την Ελλάδα.
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