∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στο κείµενο του καταστατικού της 19ης Οκτωβρίου 2009 επέρχονται οι παρακάτω
συµπληρώσεις και διορθώσεις, όπως προέκυψαν από τις συζητήσεις που
πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Προσυνεδριακού ∆ιαλόγου µε τους Συνδέσµους –
Μέλη της ΠΕΣΕ∆Ε (Λάρισα, Αγρίνιο, κ.α.) ή και µελών και κατατέθηκαν στην επιτροπή
ενοποίησης.
ΑΡΘΡΟ 1ο
Στην παρ. 1 συµπληρώνονται οι λέξεις : Επαγγελµατική Οργάνωση Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων Κατασκευής Τεχνικών Έργων
ΑΡΘΡΟ 2ο
Στην παρ.1 συµπληρώνονται οι λέξεις : Εργοληπτικών Κατασκευαστικών Τεχνικών
Επιχειρήσεων
Στην παρ. 3α διαγράφεται η φράση : Στα πλαίσια αυτά, η Οργάνωση, µε απόφαση της
Γενικής της Συνέλευσης, λαµβανόµενης µε τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία και δηµοσιευόµενης
αρµοδίως στο σχετικό βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών, δύναται να συγχωνευθεί µε οποιαδήποτε
άλλη υφιστάµενη Πανελλήνια Εργοληπτική Οργάνωση, µε απορρόφηση αυτής. Η απόφαση της
απορροφούµενης Οργάνωσης για την δι’ απορροφήσεως λύση και συγχώνευσή της µε την Οργάνωση
θα πρέπει να έχει ληφθεί νοµοτύπως, σύµφωνα µε τους σχετικούς ορισµούς του νόµου και του
καταστατικού της.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Στην παρ. 1.1.1 διαγράφονται οι λέξεις : ή ΜΗΚΙΕ
Μετά την παρ.1.1.2. στο µέσον της επόµενης φράσης συµπληρώνεται η φράση :
Εφόσον δεν έχει συσταθεί Τοπικό Τµήµα, η εγγραφή γίνεται στα γραφεία της έδρας της οργάνωσης
και η ένταξη του µέλους σε τοπικό τµήµα γίνεται αµέσως µετά την ίδρυση του τµήµατος που συµπίπτει
µε την επαγγελµατική έδρα του µέλους.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Στον τίτλο του άρθρου συµπληρώνεται η λέξη : ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Προστίθεται παρ. 1 όπως παρακάτω και αναριθµούνται οι επόµενες :
1.
Κάθε µέλος έχει τα παρακάτω δικαιώµατα :
1.1 Συµµετέχει σε όλες τις δραστηριότητες και λειτουργίες της οργάνωσης και λαµβάνει
γνώση για όλες τις δραστηριότητες και αποφάσεις των οργάνων µέσω των πρακτικών και αποφάσεών
τους, αντίγραφα των οποίων δικαιούται να λαµβάνει µε αίτησή του.
1.2 Ελέγχει τις πράξεις των οργάνων διοίκησης της οργάνωσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, καθώς και των προτάσεων, πληροφοριών, αιτηµάτων που
καταθέτει στα όργανα διοίκησης.
1.3 Ψηφίζει και ψηφίζεται στις Συνελεύσεις, Συνέδρια, εκλογές ανάδειξης οργάνων
διοίκησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα ιδιαίτερα άρθρα του παρόντος καταστατικού.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Το δεύτερο εδάφιο συµπληρώνεται και αναδιατυπώνεται ως εξής :
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Συνεδρίου ορίζεται κάθε φορά το συνολικό ύψος των α
και β πόρων καθώς και το ποσοστό που αντιστοιχεί στα (χορηγείται στα) τοπικά τµήµατα για την
εξασφάλιση της πλήρους οικονοµικής τους αυτοτέλειας και για την κάλυψη λειτουργικών τους
εξόδων. Η διαχείριση των ποσών αυτών γίνεται από τα τοπικά τµήµατα σύµφωνα µε τις
διατάξεις του κανονισµού λειτουργίας τους, του άρθρου 39.
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ΑΡΘΡΟ 6ο
Αναδιατυπώνεται και συµπληρώνεται η παρ. 3 ως εξής :
Τα Νοµαρχιακά Τοπικά Τµήµατα ιδρύονται ανά Νοµό µε έδρα που καθορίζεται µε
απόφαση του τµήµατος. Λειτουργούν ως αυτόνοµες οργανωτικές µονάδες, βάσει εσωτερικού
κανονισµού, του άρθρου 39 του παρόντος. Οι ∆.Ε. των Ν.Τ.Τ., για θέµατα που αφορούν στο
Νοµό, εκπροσωπούν σε επίπεδο τοπικών αρχών την οργάνωση.
Προστίθεται παρ. 4 ως εξής :
4.
Για την ίδρυση τµήµατος απαιτείται αριθµός 20 τουλάχιστον µελών. Αν δεν υπάρχει ο
απαιτούµενος αριθµός µελών, τα µέλη µπορούν, εφόσον το επιθυµούν, να καταταχθούν σε ιδρυθέν
παρακείµενο τοπικό τµήµα, µέχρις ότου ιδρυθεί τµήµα στην περιοχή της επαγγελµατικής τους έδρας.
Αναριθµείται η επόµενη παρ. από 4 σε 5.
ΑΡΘΡΟ 10ο
∆ιαγράφεται η παρ. 5 µε την διατύπωση : ένα µέλος αναδεικνύεται και προέρχεται από την
ΟΟΕΣ µε την µεγαλύτερη δυναµική κατά την ηµέρα των εκλογών…
Η παρ. 1.6 αναριθµείται σε 1.5 µε την εξής τελική διατύπωση :
1.6 ∆ύο τουλάχιστον από τα πέντε µέλη των παραπάνω παραγράφων 1.2 και 1.3 θα
προέρχονται από την Περιφέρεια της Αττικής ή από τις λοιπές Περιφέρειες.
Προστίθεται παρ. 13 ως εξής :
13.
Το ∆.Σ., µε απόφασή του, έχει δικαίωµα να ανακαλέσει από το αξίωµά του µέλος ή
µέλη του ∆.Σ. και να εκλέξει άλλα µέλη στις θέσεις αυτές ή να κάνει γενική ανακατανοµή αξιωµάτων
∆.Σ..
Η πρόταση για σύγκληση ∆.Σ. µε το θέµα αυτό, πρέπει να συγκεντρώνει τις υπογραφές 10
µελών του ∆.Σ. ή να υποβάλλεται ως θέµα ηµερήσιας διάταξης στον Πρόεδρο του ∆.Σ. Ο Πρόεδρος,
εφόσον παραλάβει παρόµοια πρόταση, είναι υποχρεωµένος να συγκαλέσει συνεδρίαση ∆.Σ. µε το
θέµα αυτό εντός δέκα ηµερών από την λήψη της πρότασης, σε διαφορετική περίπτωση η πρόσκληση
γίνεται µε ευθύνη των 10 µελών που υπογράφουν την πρόταση. Κάθε απόφαση για ανάκληση µέλους
ή µελών από τα αξιώµατά τους πρέπει να συγκεντρώνει πλειοψηφία 13 ψήφων. Για την εκλογή
µελών για την κάλυψη αυτών των αξιωµάτων ισχύουν οι διατάξεις των παραπάνω παραγράφων του
παρόντος άρθρου.
ΑΡΘΡΟ 24ο
Η πρώτη φράση της παρ. 3α επαναδιατυπώνεται ως εξής :
Παύει οποτεδήποτε, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα άλλα όργανα που εκλέγονται
σύµφωνα µε τα άρθρα 35 & 36 του παρόντος.
ΑΡΘΡΟ 28ο
Στην παρ.1 συµπληρώνεται 2η φράση ως εξής : ∆ικαίωµα ψήφου έχουν τα τακτικά µέλη
της παραγράφου1.1.1 του άρθρου 3 .
Συµπληρώνεται παρ. 4 ως εξής :
4.
Στις ψηφοφορίες που διεξάγονται στα Συνέδρια, κάθε σύνεδρος διαθέτει µία ψήφο.
ΑΡΘΡΟ 34ο
Στην παρ. 1β συµπληρώνεται φράση ως εξής :
Ο αριθµός των συνέδρων που προέρχονται από την περιφέρεια 8 του άρθρου 40 ή αντίστοιχα από το
σύνολο των υπολοίπων εκτός της 8, δεν µπορεί να είναι µικρότερος των 14.
Στην παρ. 1γ συµπληρώνεται φράση ως εξής :
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Ο αριθµός των συνέδρων που προέρχονται από την περιφέρεια 8 του άρθρου 40 ή αντίστοιχα από το
σύνολο των υπολοίπων εκτός της 8, δεν µπορεί να είναι µικρότερος των 14.
Στην παρ. 1δ συµπληρώνεται φράση ως εξής :
Ανάλογα µε τον αριθµό τµηµάτων κατά Περιφέρεια και εφόσον υπάρχουν υποψηφιότητες, η κατανοµή
των συνέδρων είναι ένας τουλάχιστον ανά τµήµα.
Μετά την παρ. 1δ και µετά τις δύο προτάσεις, συµπληρώνεται 3η ως εξής :
Στις ψηφοφορίες που διεξάγονται στα Συνέδρια, κάθε σύνεδρος διαθέτει µία ψήφο.
ΑΡΘΡΟ 35ο
Στο τέλος των παρ. 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6 µπαίνουν αντίστοιχα οι
φράσεις :
- Ανώτερος αριθµός προτιµήσεων (σταυρών) δύο (2) ανά Ο.Ο.Ε.Σ
- Ανώτερος αριθµός προτιµήσεων (σταυρών) ένας (1) ανά γεωγραφική περιφέρεια.
- Ανώτερος αριθµός προτιµήσεων (σταυρών) δύο (2) για τις 5µελείς και τις 7µελείς ∆.Ε. και
τρεις (3) για τις 9µελείς ∆.Ε.
- Ανώτερος αριθµός προτιµήσεων (σταυρών) ένας (1)
- Ανώτερος αριθµός προτιµήσεων (σταυρών) δύο (2)
- ανά Περιφέρεια και ανά ΟΟΕΣ για το Συνέδριο . Ανώτερος αριθµός προτιµήσεων
(σταυρών) στο ψηφοδέλτιο των αντιπροσώπων ανά Περιφέρεια δύο (2) και Ανώτερος αριθµός
προτιµήσεων (σταυρών) στο ψηφοδέλτιο των αντιπροσώπων ανά ΟΟΕΣ δέκα (10)
Στο τέλος των παρ. 15 αΙΙ και 15 αΙΙΙ µπαίνει αντίστοιχα η φράση :
- εφαρµοζοµένων και των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1.5 .
Η παρ. 15 δ Ι επαναδιατυπώνεται ως εξής :
ι. Όπως ειδικότερα ορίζεται ανωτέρω στην παρ. 14.3 και τον κανονισµό λειτουργίας
του άρθρου 39.
Η παρ. 15 ε επαναδιατυπώνεται ως εξής :
ε. Για το Συνέδριο: Τα ονοµατεπώνυµα των
πρώτων σε σταυρούς προτίµησης
υποψηφίων βάσει των αποτελεσµάτων από τις κάλπες κάθε εκλογικής οµάδας ή
Περιφέρειας και µε τις προϋποθέσεις των άρθρων 34 και 35 . Αναπληρωµατικά µέλη
εκλέγονται οι επιλαχόντες υποψήφιοι κάθε εκλογικής οµάδας ή Περιφέρειας, κατά σειρά των
σταυρών προτίµησης που έλαβαν.
ΑΡΘΡΟ 36ο
Στο µέσον της παρ. 4 συµπληρώνεται η φράση :
ή µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων στην ιστοσελίδα της οργάνωσης, σε µια
τουλάχιστον ηµερήσια εφηµερίδα ευρείας κυκλοφορίας και στον πίνακα ανακοινώσεων των
κεντρικών γραφείων της οργάνωσης , εντός αποκλειστικού χρόνου 2 εργασίµων
ηµερών,
ΑΡΘΡΟ 38ο
Από το µέσον της παρ. 2 σβήνει η φράση : η σύσταση, οργάνωση και λειτουργία και
άλλων ειδικών ή νοµαρχιακών τµηµάτων,
Στο τέλος της παρ. 3 προστίθεται το κείµενο :
Ειδικά στην πρώτη περίοδο λειτουργίας της οργάνωσης και εφαρµογής του παρόντος καταστατικού,
καθώς και κατά την πρώτη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων της
οργάνωσης, η αρχική ∆ιοίκηση της οργάνωσης µπορεί µε αποφάσεις της να ρυθµίσει θέµατα που δεν
ρυθµίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και που αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία
τοπικών τµηµάτων, στον ορισµό εφορευτικών επιτροπών, στην οργάνωση της διεξαγωγής των
πρώτων µετά την έγκριση του παρόντος εκλογών, στην έδρα ή την λειτουργία γραφείων κεντρικών ή
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