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Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 
Άρθρο 1 

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – Ε∆ΡΑ 
1. Συνιστάται Πανελλήνια Οργάνωση µε την επωνυµία «…….» και τη συντοµογραφία 
«……..», αποκαλούµενη εφεξής για τις ανάγκες του παρόντος και ως «Οργάνωση». Στις 
µε το εξωτερικό σχέσεις, πλην της Κύπρου, η επωνυµία της Οργάνωσης θα είναι «……» . 
2. Ως έδρα της Οργάνωσης ορίζεται ο ∆ήµος Αθηναίων και, συγκεκριµένα, τα επί της 
οδού ……………… γραφεία. Η περιφέρεια δράσης της Οργάνωσης εκτείνεται σε ολόκληρη 
την ελληνική επικράτεια. Η έδρα της Οργάνωσης δύναται να µεταφερθεί σε άλλο τόπο µε 
απόφαση του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου και την τήρηση των απαιτουµένων 
διατυπώσεων δηµοσιότητας. 

Άρθρο 2 
ΣΚΟΠΟΣ 

1. Σκοπός της Οργάνωσης είναι η, µε νόµιµα µέσα, προστασία και προαγωγή των 
συµφερόντων των µελών του, πάντα µε γνώµονα το συµφέρον του Κατασκευαστικού 
κλάδου, η µελέτη των ζητηµάτων του κατασκευαστικού τοµέα της οικονοµίας της Χώρας, η 
ανταλλαγή πληροφοριών επαγγελµατικού και επιστηµονικού περιεχοµένου, ο συντονισµός 
των µεταξύ των µελών του ενεργειών για την ανάπτυξή τους από τεχνικοοικονοµική 
άποψη καθώς και η προβολή του έργου που επιτελούν. 
2. Σκοπός της Οργάνωσης είναι επίσης η συµµετοχή της σε διαδικασίες για την 
προώθηση ενιαίας έκφρασης των εργοληπτικών οργανώσεων, η ανάπτυξη διεθνών 
σχέσεων και επαφών, αφενός µε διεθνείς φορείς και οργανισµούς και αφετέρου µε άλλες 
οµοειδείς οργανώσεις του εξωτερικού και ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την 
προώθηση των συµφερόντων των µελών της, και γενικότερα του Ελληνικού 
Κατασκευαστικού Κλάδου, ενώπιον των διεθνών οργανισµών, ιδίως δε στα όργανα και 
επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και η συµµετοχή της στις διαδικασίες 
προγραµµάτων χρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς ή 
δηµόσιους φορείς. 
3. Προς το σκοπό της προώθησης, εξυπηρέτησης και εκπλήρωσης των 
προαναφερθεισών επιδιώξεων και στόχων, η Οργάνωση θα προβαίνει στις ενέργειες και 
θα επιτελεί τις δραστηριότητες που αναφέρονται ακολούθως:  
α) Τη, µε τη συνεργασία των µελών της, έρευνα και µελέτη κάθε ζητήµατος το οποίο 
αφορά στην επαγγελµατική τους πρόοδο και εξέλιξη, στην προάσπιση των συµφερόντων 
τους, στην τήρηση της επαγγελµατικής αξιοπρέπειας και επιστηµονικής και 
επιχειρηµατικής συνείδησης και στην ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασίας µε 
επαγγελµατικά και κάθε άλλου συναφούς σκοπού σωµατεία, επαγγελµατικές ενώσεις, 
επιµελητήρια, ιδρύµατα, ινστιτούτα και κάθε είδους σχετικούς φορείς του ιδιωτικού ή του 
δηµόσιου τοµέα. 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. 
β) Την εγγραφή της σε διεθνείς οργανώσεις µε αντίστοιχους σκοπούς. Στα πλαίσια αυτά, 
µε απόφαση που θα ληφθεί από το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο, η Οργάνωση θα υποβάλει 
αίτηση για να καταστεί µέλος της ∆ιεθνούς Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Κατασκευής 
(Federation Europeene de la Construction – F.I.E.C.) και όλων των σχετικών της λοιπών 
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Οργανώσεων, Σωµατείων, Γραφείων κλπ. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Οργάνωσης 
εξουσιοδοτείται δια του παρόντος πλήρως, ειδικώς και ανεκκλήτως να ενεργήσει τα δέοντα 
προς το σκοπό της υποβολής της αίτησης και ολοκλήρωσης της εγγραφής της 
Οργάνωσης στη F.I.E.C..  
γ) Την έκδοση κάθε είδους εντύπων, περιοδικών κλπ και τη διοργάνωση διαλέξεων, 
επιστηµονικών και λοιπών σχετικών δηµόσιων συζητήσεων, ηµερίδων, συνεδρίων κλπ.  
δ) Τη δηµιουργία σχολών εκπαίδευσης ειδικευµένου εργατοτεχνικού προσωπικού. 
ε) Τη διοργάνωση επιµορφωτικών σεµιναρίων για τα κάθε επιστηµονικής, τεχνικής, 
διοικητικής κλπ κατεύθυνσης στελέχη των επιχειρήσεων των µελών του. 
στ) Τη δηµιουργία ιστοσελίδας της στο ∆ιαδίκτυο, προς το σκοπό της διαφήµισής της, της 
ενίσχυσης των δηµοσίων σχέσεών της, καθώς και της παροχής ενηµέρωσης, συµβουλών 
και άλλου είδους υπηρεσιών στα µέλη της.  
4. Η παραπάνω απαρίθµηση είναι ενδεικτική και δεν αποκλείει τη δραστηριοποίηση 
της Οργάνωσης σε οιουσδήποτε άλλους τοµείς στα πλαίσια της εξυπηρέτησης των 
σκοπών της. 

Άρθρο 3 
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

1. Τα µέλη της Οργάνωσης είναι φυσικά και νοµικά πρόσωπα και διακρίνονται σε 
τακτικά και επίτιµα µέλη. 
 1.1.  Ως τακτικά µέλη δύνανται να εγγράφονται : 

1.1.1 Όλες οι κατασκευαστικές εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι γραµµένες στα επίσηµα 
µητρώα κατασκευαστικών επιχειρήσεων της πολιτείας και αφορούν στην κατασκευή έργων 
(µε υφιστάµενη επωνυµία  ΜΕΕΠ ή ΜΗΚΙΕ  ή πιθανόν αντίστοιχη που ήθελε µελλοντικά 
προκύψει) 

1.1.2 Όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι γραµµένα σε αντίστοιχα µητρώα εµπειρίας κατασκευής 
έργων (ΜΕΚ ή οποιοδήποτε αντίστοιχο προκύψει µελλοντικά) και στελεχώνουν επιχειρήσεις 
της προηγούµενης παραγράφου. 

Κάθε νέο µέλος, προκειµένου να εγγραφεί  στην Οργάνωση, προσέρχεται στα Γραφεία 
του Τοπικού Τµήµατος το οποίο καλύπτει την επαγγελµατική του έδρα. Εφόσον δεν έχει 
συσταθεί Τοπικό Τµήµα, η εγγραφή γίνεται στα γραφεία της έδρας της οργάνωσης.   Κάθε  
Εργοληπτική Επιχείρηση - µέλος αµέσως µε την εγγραφή της κατατάσσεται και στην 
Οµάδα Οµοειδών Επαγγελµατικών Συµφερόντων ανάλογα µε την τάξη εγγραφής και 
κατάταξής της στο ΜΕΕΠ . 

1.2 Ως επίτιµα µέλη της Οργάνωσης δύνανται να ανακηρύσσονται, κατόπιν 
απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και µετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης ή 
του Συνεδρίου, οποιαδήποτε φυσικά πρόσωπα έχουν προσφέρει γενικότερα, στον κλάδο 
της παραγωγής  των έργων εξέχουσες υπηρεσίες, και είχαν διατελέσει είτε τακτικά µέλη 
της Οργάνωσης.    
Τα επίτιµα µέλη νοµίµως παρακολουθούν τις εργασίες των Συνεδρίων ή των Γενικών 
Συνελεύσεων η οποιωνδήποτε άλλων οργάνων της διοίκησης της Οργάνωσης, όταν 
καλούνται, καθώς και κάθε άλλη εκδήλωση την οποία διοργανώνει η Οργάνωση, στην 
οποία  τους δίδεται ο λόγος να εκφέρουν τις απόψεις τους, δεν έχουν όµως δικαίωµα 
ψήφου. 
 

Άρθρο 4 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 
1. Τα φυσικά πρόσωπα  – µέλη της Οργάνωσης -  παρίστανται στις Γενικές 
Συνελεύσεις αυτοπροσώπως και δεν δύνανται να εκπροσωπηθούν από πληρεξούσιο. 
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2.  Στις Γενικές Συνελεύσεις τα µέλη που έχουν νοµική µορφή, εκπροσωπούνται 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.  
3. Στα λοιπά όργανα της Οργάνωσης κάθε νοµικό πρόσωπο – µέλος, δύναται να 
εκπροσωπηθεί από ένα άτοµο, όπως αυτό αναδείχθηκε κατά τις σχετικές αρχαιρεσίες. 
4. Οι εκπρόσωποι των µελών επιχειρήσεων µε νοµική µορφή, που θέτουν 
υποψηφιότητα για την εκλογή τους σε όργανα της οργάνωσης, πρέπει να έχουν την 
ιδιότητα του µέλους  του µητρώου εµπειρίας κατασκευαστών (ΜΕΚ) του ΥΠΕΧΩ∆Ε ή 
άλλου αντίστοιχου µητρώου που ήθελε προκύψει και ταυτόχρονα την ιδιότητα του µέλους 
του ∆.Σ. ή του διαχειριστή ή του οµόρρυθµου εταίρου. 

Άρθρο 5 
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Πόροι της Οργάνωσης είναι: α) η εφάπαξ καταβολή χρηµατικού ποσού από τα 
νεοεγγραφόµενα µέλη, ως δικαίωµα εγγραφής, β) η ετήσια εισφορά των τακτικών µελών, 
γ) οι εκούσιες χορηγίες, δωρεές κλπ, των µελών της Οργάνωσης, του δηµοσίου ή 
οποιουδήποτε τρίτου νοµικού η φυσικού προσώπου, δ) τα εισοδήµατα τα οποία αποκτά η 
Οργάνωση από την εκµετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της (µισθώµατα, 
τόκοι, µερίσµατα κ.λπ.) και ε) τα οιασδήποτε µορφής έσοδα από δραστηριότητες και 
εκδηλώσεις που διοργανώνει η Οργάνωση (εκδόσεις, συνέδρια, ηµερίδες, σεµινάρια, 
διαφηµίσεις, χορηγίες υπέρ των διοργανούµενων εκδηλώσεων, εκδόσεων, κ.λπ.).  
 Με απόφαση  της Γενικής Συνέλευσης ή του Συνεδρίου ορίζεται κάθε φορά το 
συνολικό ύψος των α και β πόρων καθώς και το  ποσοστό  που χορηγείται στα τοπικά 
τµήµατα για την εξασφάλιση της πλήρους οικονοµικής τους αυτοτέλειας και για την κάλυψη 
των λειτουργικών τους εξόδων. Η διαχείριση των ποσών αυτών γίνεται από τα τοπικά 
τµήµατα σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού λειτουργίας τους, του άρθρου 39. 

Άρθρο 6 
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ - ΤΟΠΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

1. Η Οργάνωση είναι Πανελλήνια και η λειτουργία της εκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα, 
µέσω των Κεντρικών Γραφείων της και των Νοµαρχιακών Τοπικών Τµηµάτων   στις έδρες 
των Νοµών που καλύπτουν  τις προϋποθέσεις για λειτουργία Τµήµατος, σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό λειτουργία των Τ.Τ.  
2. Τα Κεντρικά Γραφεία της Οργάνωσης ευρίσκονται στην Αθήνα, στην έδρα της 
Οργάνωσης, διοικούνται από τα κεντρικά όργανα διοίκησης της Οργάνωσης. 
3. Τα Νοµαρχιακά Τοπικά Τµήµατα ιδρύονται ανά Νοµό µε έδρα την πρωτεύουσα 
κάθε Νοµού. Λειτουργούν ως αυτόνοµες οργανωτικές µονάδες, βάσει εσωτερικού 
κανονισµού, του άρθρου 39 του παρόντος.  
4. Για την ίδρυση τµήµατος απαιτείται αριθµός 20 τουλάχιστον µελών.  
5. Επίσης είναι δυνατή µετά από απόφαση της Γ.Σ. ή του Συνεδρίου η ίδρυση 
Περιφερειακών Γραφείων µε έδρα την πρωτεύουσα κάθε Περιφέρειας. 

Άρθρο 7 
ΟΜΑ∆ΕΣ ΟΜΟΕΙ∆ΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 

1. Τα µέλη της Οργάνωσης εντάσσονται σε τρεις (3) Οµάδες Οµοειδών 
Επαγγελµατικών Συµφερόντων (Ο.Ο.Ε.Σ.) βάσει της τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών  
Επιχειρήσεων Κατασκευής Έργων, που ανήκουν και είναι οι ακόλουθες: 
α. Οµάδα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ανώτερης Βαθµίδας ΜΕΕΠ, στην οποία 
κατατάσσονται όλα τα µέλη της Οργάνωσης τα οποία είναι εγγεγραµµένα στις έβδοµη (7η), 
έκτη (6η) και πέµπτη (5η) τάξεις του ΜΕΕΠ, 
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β. Οµάδα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Μεσαίας Βαθµίδας ΜΕΕΠ, στην οποία 
κατατάσσονται όλα τα µέλη της Οργάνωσης τα οποία είναι εγγεγραµµένα στις τέταρτη ( 4η) 
και τρίτη ( 3η) τάξεις του ΜΕΕΠ,  
γ.  Οµάδα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Βασικής Βαθµίδας ΜΕΕΠ, στην οποία 
κατατάσσονται όλα τα µέλη της Οργάνωσης τα οποία είναι εγγεγραµµένα στις Α1, Α2, 
πρώτη ( 1η ) και δεύτερη ( 2η ) τάξεις του ΜΕΕΠ, 
2. Οι Ο.Ο.Ε.Σ. δεν έχουν ιδία νοµική προσωπικότητα. 

Άρθρο 8 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΤΟΠΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΜΑ∆ΕΣ ΟΜΟΕΙ∆ΩΝ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 
1. Όλα τα µέλη της Οργάνωσης κατατάσσονται σε ένα Νοµαρχιακό Τοπικό Τµήµα 
(εκεί όπου υφίσταται ή έδρα τους). Τα µέλη της παρ. 1.1.1 του άρθρου 3 του παρόντος, 
κατατάσσονται ταυτόχρονα και στην αντίστοιχη Οµάδα Οµοειδών Επαγγελµατικών 
Συµφερόντων, αναλόγως των ειδικότερων προϋποθέσεων που ορίζονται παραπάνω. 
2. Τα µέλη οφείλουν να γνωστοποιούν αµελλητί στον Σύνδεσµο τις µεταβολές της 
έδρας της επιχείρησής τους και της κατάταξής τους στο Μ.Ε.ΕΠ.. Σε κάθε περίπτωση η εν 
λόγω γνωστοποίηση πρέπει να έχει γίνει πριν από την άσκηση από το µέλος του 
εκλογικού του δικαιώµατος σε οποιεσδήποτε αρχαιρεσίες της Οργάνωσης. 
3. Κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της Οργάνωσης, τα µέλη 
εκάστου Νοµαρχιακού Τοπικού Τµήµατος ψηφίζουν και για την ανάδειξη των οργάνων 
διοίκησης του Τµήµατος στο οποίο ανήκουν, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα του 
κανονισµού λειτουργίας των Νοµαρχιακών Τοπικών Τµηµάτων. 

Άρθρο 9 
 ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

1. Συλλογικά Όργανα της Οργάνωσης είναι: 
α) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.).  
β) Το Συνέδριο 
γ) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) 
δ) Η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.). 
ε) Η Εξελεγκτική Επιτροπή (ΕΞ.Ε.). 
στ) Το Πειθαρχικό Συµβούλιο (Π.Σ.).,  
ζ) Η Εφορευτική Επιτροπή (ΕΦ.Ε.). 
 

Άρθρο 10 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Η Οργάνωση διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο είκοσι πέντε (25) µελών, το οποίο 
απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, δύο (2) Αντιπροέδρους (τον Α’ και Β’ Αντιπρόεδρο), το 
Γενικό Γραµµατέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα, τον Οικονοµικό Επόπτη, τον 
Αναπληρωτή Οικονοµικό Επόπτη και δεκαοκτώ (18) Συµβούλους.  
1. Τα µέλη του ∆.Σ. της Οργάνωσης κατανέµονται ως εξής αναφορικά µε την 
προέλευσή τους από την κάθε επιµέρους Ο.Ο.Ε.Σ.: 
 1.1. Τέσσερα (4) µέλη (κατά την ΠΕΣΕ∆Ε) – πέντε (5) µέλη (κατά τον ΣΑΤΕ) 
αναδεικνύονται και προέρχονται από την Ο.Ο.Ε.Σ. των 7ης, 6ης και 5ης τάξεων του Μ.Ε.ΕΠ.. 
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 1.2. Πέντε (5) µέλη αναδεικνύονται και προέρχονται από την Ο.Ο.Ε.Σ. των  
τετάρτης ( 4ης) και τρίτης ( 3ης) τάξεων του ΜΕΕΠ. 
 1.3. Πέντε (5) µέλη αναδεικνύονται και προέρχονται από την Ο.Ο.Ε.Σ. των Α1, 
Α2, πρώτης ( 1ης ) και δεύτερης ( 2ης ) τάξεις του ΜΕΕΠ. 

1.4. ∆έκα (10) µέλη  αναδεικνύονται και προέρχονται από τις αντίστοιχες 10 
Γεωγραφικές Περιφέρειες του άρθρου 40, ένα από κάθε Περιφέρεια. 
 1.5 Ένα µέλος αναδεικνύεται και προέρχεται από την Ο.Ο.Ε.Σ. µε την µεγαλύτερη 
δυναµική κατά την ηµέρα των εκλογών (κατά την ΠΕΣΕ∆Ε). Κατά τον ΣΑΤΕ η 
παράγραφος 1.5 καταργείται. 
 1.6 ∆ύο από τα πέντε  µέλη των παραπάνω παραγράφων 1.2 και 1.3 θα 
προέρχονται από την Περιφέρεια ή την Αττική (κατά την ΠΕΣΕ∆Ε). 
2. Η εκλογή των µελών του ∆.Σ. διεξάγεται κατά τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο 
οικείο περί αρχαιρεσιών άρθρο 35 του παρόντος . 
3. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών του ∆.Σ. διεξάγονται ανά τριετία.  
4. ∆ικαίωµα εκλογής ως µέλη του ∆.Σ. έχουν οι εκπρόσωποι των µελών της 
παραγράφου 1.1.1 του άρθρου 3, σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 4 παρ. 
4 του παρόντος. 
5. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τηρουµένων και όσων ορίζονται στην παράγραφο 7 του 
παρόντος άρθρου, συγκροτείται σε σώµα στην πρώτη συνεδρίαση, µέσα σε δέκα (10) 
εργάσιµες ηµέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων των αρχαιρεσιών, µε 
πρόσκληση του πλειοψηφούντος συµβούλου. Σε περίπτωση που δεν προβεί στη 
σύγκληση του ∆.Σ. ο πλειοψηφών σύµβουλος, την πρωτοβουλία συγκρότησης του ∆.Σ. σε 
σώµα µπορεί να αναλάβει οποιοδήποτε εκ των εκλεγέντων µελών, δια της γραµµατείας 
της Οργάνωσης. Η πρόσκληση αποστέλλεται σε όλα τα νεοεκλεγέντα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες προ της ορισθείσας ηµεροµηνίας για 
τη σύγκληση του νέου ∆.Σ., µε οιοδήποτε πρόσφορο και παραδεκτό τρόπο (επιστολή, 
τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο). 
6. Η πρώτη αυτή συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ως µόνο θέµα 
ηµερήσιας διάταξης τη συγκρότηση σε σώµα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και θεωρείται ότι 
βρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον παρίστανται τουλάχιστον δέκα οκτώ (18) από τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου που εκλέχθηκαν. Αν δεν επιτευχθεί η παρουσία του ανωτέρω 
αριθµού µελών του ∆.Σ., τότε η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται την εποµένη µε πρόσκληση 
µόνο των απουσιαζόντων µελών. Κατά την συνεδρίαση αυτή αρκεί η παρουσία των 15 
µελών του ∆.Σ. προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η συνεδρίαση. 
7. Κατά τη συνεδρίαση εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία, ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, οι Α΄, και Β ΄ Αντιπρόεδροι του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο Γενικός 
Γραµµατέας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο Οικονοµικός Επόπτης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ο 
Αναπληρωτής Οικονοµικός Επόπτης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και   δύο   µέλη της 
Εκτελεστικής Επιτροπής.   
 Για την εκλογή Προέδρου κατά την πρώτη ψηφοφορία, απαιτείται αριθµός ψήφων 
ίσος µε τα δύο τρίτα των παρόντων µελών του ∆.Σ. Αν δεν επιτευχθεί η ανωτέρω 
πλειοψηφία η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται µεταξύ των ιδίων υποψηφίων και για εκλογή 
Προέδρου απαιτείται πάλι η ίδια πλειοψηφία όπως ανωτέρω. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί η 
απαιτούµενη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται για τρίτη φορά µεταξύ των 
ιδίων υποψηφίων και Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει την σχετική 
πλειοψηφία µεταξύ των παρόντων µελών του ∆.Σ.  
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8. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαµβάνεται η ψηφοφορία και εκλέγεται ο σχετικώς 
πλειοψηφήσας. Σε περίπτωση εκ νέου ισοψηφίας επαναλαµβάνεται άλλη µία φορά η 
ψηφοφορία και, εφόσον υπάρξει εκ νέου ισοψηφία, διενεργείται κλήρωση. 
9. Τα εκλεγόµενα στις θέσεις, Προέδρου, Αντιπροέδρων, Γραµµατέα και Οικονοµικού 
Επόπτη, µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µαζί µε 2 ακόµη µέλη που εκλέγονται κατά την 
ειδική αυτή συνεδρίαση του ∆.Σ., µεταξύ των υπολοίπων µελών του, αποτελούν και την 
επταµελή Εκτελεστική Επιτροπή του ∆.Σ.. 
10.  Τα αναφερόµενα στις παραπάνω παραγράφους 7 και 8 που αφορούν την εκλογή 
του Προέδρου του ∆.Σ. έχουν εφαρµογή και για την εκλογή των υπόλοιπων Οργάνων  της 
παραγράφου 9. 
11. Οι θέσεις του Προέδρου και των δυο Αντιπροέδρων του ∆.Σ. θα πρέπει να 
καλύπτονται και από τις τρεις Ο.Ο.Ε.Σ. του άρθρου 7. 
12. Μέσα στις επόµενες δέκα (10) ηµέρες από τη συγκρότηση του ∆.Σ. σε σώµα, το 
απερχόµενο ∆.Σ. οφείλει, καλούµενο προς τούτο, να παραδώσει στη νέα διοίκηση της 
Οργάνωσης τη διοίκηση, το αρχείο, τα βιβλία, το ταµείο και κάθε άλλο περιουσιακό 
στοιχείο αυτής, συντασσοµένου σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής. 
 

Άρθρο 11 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Με εξαίρεση τα θέµατα τα οποία κατά το νόµο και το παρόν καταστατικό υπάγονται 
στην αρµοδιότητα άλλων οργάνων, το ∆.Σ. αποφασίζει επί παντός θέµατος που ανάγεται 
στη διοίκηση και διαχείριση της Οργάνωσης. 
2. Ειδικότερα και ενδεικτικά, το ∆.Σ. χαράσσει την πολιτική της Οργάνωσης, συντάσσει 
τους εσωτερικούς κανονισµούς εργασιών και το οργανόγραµµα της Οργάνωσης, ιδρύει 
τµήµατα αυτού, προβαίνει στην εγγραφή επιτίµων µελών, εγκρίνει τις προς εγγραφή 
τακτικών µελών αιτήσεις, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και τα Συνέδρια, συντάσσει τον 
ετήσιο ισολογισµό και προϋπολογισµό του εποµένου έτους και υποβάλλει τούτους προς 
έγκριση στη Γ.Σ. ή στο Συνέδριο, διορίζει και παύει τους υπαλλήλους, καθορίζει τις 
αποδοχές των υπαλλήλων, του ∆ιευθυντή της Οργάνωσης και των Συµβούλων, και εν 
γένει µεριµνά και αποφασίζει επί όλων των ζητηµάτων που αφορούν τον Σύνδεσµο. 
3. Το ∆.Σ. συντάσσει Κανονισµό Λειτουργίας του. 
4.  Το ∆.Σ. χαράσσει την πολιτική της Οργάνωσης στο ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα µεταξύ 
της σύγκλησης των Γενικών Συνελεύσεων ή Συνεδρίων της Οργάνωσης και σύµφωνα µε 
τις αποφάσεις τους. 

 
Άρθρο 12 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ∆.Σ. 
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει στα γραφεία της έδρας της Οργάνωσης και 
συνέρχεται, µε πρόσκληση του Προέδρου του ή του νοµίµου αναπληρωτή του, τακτικά 
τουλάχιστον µία φορά το µήνα και έκτακτα όταν παραστεί ανάγκη, ή το ζητήσουν 
εγγράφως τουλάχιστον πέντε (5) από τα µέλη του. Η σχετική πρόσκληση, η οποία 
αναγράφει και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, αποστέλλεται προς όλα τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, τουλάχιστον τρεις (3) ηµερολογιακές ηµέρες  πριν την ορισθείσα 
για τη συνεδρίαση, µε οιοδήποτε πρόσφορο και παραδεκτό µέσο, δηλαδή µε έγγραφο, 
τηλεοµοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. 
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2. Σε περίπτωση που το ∆.Σ. συγκαλείται κατόπιν αίτησης µελών του, τα αιτούµενα 
την έκτακτη σύγκληση του ∆.Σ. µέλη, πρέπει απαραιτήτως στην έγγραφη αίτησή τους να 
αναγράφουν και τα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων θέµατα. 
3. Του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά τις συνεδριάσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος. 
4. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόµενο, αναπληρώνει ο Α’ Αντιπρόεδρος και αυτόν, 
κωλυόµενο ή απόντα, ο Β’ Αντιπρόεδρος. Εφόσον απουσιάζουν ή κωλύονται ο Πρόεδρος 
και οι δύο Αντιπρόεδροι, τον Πρόεδρο αναπληρώνει µέλος του ∆.Σ. που ορίζεται από το 
ίδιο. 
5. Ο Γενικός Γραµµατέας και ο Οικονοµικός Επόπτης, εφόσον απουσιάζουν ή 
κωλύονται, αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους, κωλυοµένων δε ή 
απουσιαζόντων και αυτών, από µέλη του ∆.Σ. που ορίζονται από τους ίδιους. 
6. Αν ο αριθµός των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µειωθεί για οποιονδήποτε 
λόγο, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συµπληρώνεται από τα αναπληρωµατικά µέλη κατά τη 
σειρά εκλογής τους (και σε περίπτωση ισοψηφίας δια κληρώσεως),. 
7. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, έκπτωσης ή αδικαιολόγητης απουσίας επί 
τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις ή επί έξι (6) εντός του αυτού έτους του Προέδρου ή άλλου 
µέλους του ∆.Σ., το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει την αντικατάστασή του, µέχρι λήξης 
της θητείας του. 
8. Εάν καταστεί αναγκαία η αντικατάσταση µέλους του ∆.Σ., ο αντικαταστάτης του 
προέρχεται υποχρεωτικά από την ίδια Ο.Ο.Ε.Σ. και είναι το αµέσως επόµενο σε αριθµό 
σταυρών προτίµησης κατά τις τελευταίες αρχαιρεσίες αναπληρωµατικό µέλος. Κατ΄ 
ανάλογο τρόπο γίνεται και η αντικατάσταση µελών που προέρχονται από τις Γεωγραφικές 
Περιφέρειες. 
9. Η αντικατάσταση των τακτικών µελών του ∆.Σ. από τα αναπληρωµατικά µέλη δεν 
υπόκειται σε κανένα αριθµητικό περιορισµό αναφορικά µε τη σχέση τακτικών µε 
αναπληρωµατικά µέλη και µπορεί να γίνεται µέχρι και την εξάντληση του αριθµού των 
αναπληρωµατικών µελών. 
10. Αν ο κατάλογος των αναπληρωµατικών µελών εξαντληθεί και δεν είναι δυνατή 
πλέον η κατά τα άνω αντικατάσταση του ελλείποντος ή ελλειπόντων µελών του ∆.Σ., µε 
απόφαση του Προέδρου του ∆.Σ. προκηρύσσονται αναπληρωµατικές εκλογές για την 
πλήρωση της κενής ή κενών θέσεων του ∆.Σ. 

Άρθρο 13 
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ∆.Σ. 

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα µισά συν ένα 
µέλη του. Οι αποφάσεις του λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών.  
Κάθε ένα µέλος έχει µια ψήφο. 
2. Με εξαίρεση τα προσωπικά θέµατα και τα θέµατα εκείνα για τα οποία ρητώς 
απαιτείται από το Καταστατικό ή το νόµο προς λήψη αποφάσεως µυστική ψηφοφορία, οι 
αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε φανερή ψηφοφορία. 

Άρθρο 14 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ∆.Σ. 

1. Κατά τις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Οργάνωσης, τηρούνται 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά των συζητήσεων και των αποφάσεων αυτού. Η όλη 
διαδικασία τήρησης των πρακτικών τελεί υπό την εποπτεία του Γενικού Γραµµατέα. 
2. Τα πρακτικά αποµαγνητοφωνούνται και καταχωρίζονται στο ειδικό βιβλίο 
πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
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3. Τα πρακτικά συνοδεύονται πάντα από συνοπτική και περιεκτική περίληψη των 
κυριοτέρων θεµάτων που συζητήθηκαν κατά τη συνεδρίαση του ∆.Σ. και των αποφάσεων 
που ελήφθησαν, στα οποία επίσης καταχωρούνται και οι γνώµες των διαφωνούντων 
µελών, εφόσον το ζητήσουν. 
4. Τα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά υπογράφονται υποχρεωτικώς από τον 
Πρόεδρο ή τον Προεδρεύοντα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και από όλα τα µέλη που 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση και επικυρώνονται στην αµέσως επόµενη συνεδρίαση του 
∆.Σ.. 
5. Κανένα µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν δικαιούται να αρνηθεί να υπογράψει 
τα πρακτικά, εφόσον έλαβε µέρος στη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Αν 
διαφωνεί, υπογράφει µε επιφύλαξη, την οποία συνοδεύει µε έγγραφη αιτιολογία, η οποία 
καταχωρίζεται στα πρακτικά. 

Άρθρο 15 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

1. Η Οργάνωση εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
ενώπιον όλων των Ελληνικών ∆ικαστηρίων παντός βαθµού και δικαιοδοσίας, 
συµπεριλαµβανοµένου του Αρείου Πάγου και του Συµβουλίου της Επικρατείας, ενώπιον 
όλων των ∆ιοικητικών και Φορολογικών ∆ικαστηρίων και Επιτροπών παντός βαθµού, 
ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον κάθε ∆ικαστικής, ∆ιοικητικής ή άλλης αρχής 
και έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νοµικού προσώπου. 
2. Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της Οργάνωσης έχει το δικαίωµα της δόσεως και επαγωγής 
εκ µέρους της Οργάνωσης όρκων, του διορισµού για λογαριασµό της Οργάνωσης 
πληρεξουσίων ∆ικηγόρων και της εν γένει έναντι πάντων εκπροσωπήσεως της 
Οργάνωσης και της προστασίας των συµφερόντων αυτής δικαστικώς και εξωδίκως. 
3. Οι ειδικότερες αρµοδιότητες του Προέδρου του ∆.Σ. αναφέρονται στο επόµενο 
άρθρο. 

Άρθρο 16 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

1. Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προΐσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Οργάνωσης και προεδρεύει προσωρινά των Γενικών 
Συνελεύσεων της Οργάνωσης, µέχρι της εκλογής του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης. 
2. Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. συγκαλεί σε συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
υπογράφοντας τις προσκλήσεις, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, εισηγείται τα προς συζήτηση θέµατα και προΐσταται γενικά της Οργάνωσης. 
3 Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. εκτελεί σε συνεργασία µε τον Γενικό Γραµµατέα τις αποφάσεις 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εκπροσωπεί την Οργάνωση ενώπιον κάθε Αρχής 
Κρατικής, ∆ηµοτικής, Κοινοτικής, ∆ικαστικής, των Τραπεζών και κάθε φύσεως 
Οργανισµών και Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου ή φυσικών 
προσώπων, στις µεταξύ της Οργάνωσης και αυτών πάσης φύσεως σχέσεις, σύµφωνα µε 
το άρθρο …. του παρόντος. 
4. Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. από κοινού µε το Γεν. Γραµµατέα συνάπτει συµβάσεις και 
συµφωνίες στο όνοµα της Οργάνωσης, σε εκτέλεση αποφάσεων του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Οργάνωσης, την οποία και εκπροσωπεί. 
5. Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. αποδέχεται και ασκεί αγωγές, ένδικα βοηθήµατα και µέσα 
κάθε είδους ή παραιτείται από αυτά, µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για 
κάθε υπόθεση ή δίκη που γίνεται στο όνοµα της Οργάνωσης. 
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6. Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. υπογράφει µαζί µε το Γενικό Γραµµατέα όλα τα εξερχόµενα 
έγγραφα της Οργάνωσης. Συνυπογράφει µε τον Οικονοµικό Επόπτη κάθε εντολή προς 
πληρωµή, χρηµατικό ένταλµα ή επιταγή κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 16 του παρόντος. 
7. Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. επιβλέπει την πιστή τήρηση του καταστατικού, την οργάνωση 
και την καλή λειτουργία της Οργάνωσης και ασκεί έλεγχο σε όλα τα υπηρεσιακά όργανα 
και στον Οικονοµικό Επόπτη κατά την διαχείρισή του. 

Άρθρο 17 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΙ 

1. Οι Αντιπρόεδροι είναι δύο (Α’ και Β’) και αντικαθιστούν τον Πρόεδρο, απόντα ή 
κωλυόµενο, σε όλες αυτού τις αρµοδιότητες. σύµφωνα µε όσα ειδικότερα προβλέπονται 
στο άρθρο 12 του παρόντος (Λειτουργία ∆.Σ.) και µε την επιφύλαξη των όσων ορίζονται 
στην επόµενη παράγραφο. 
2. Οι Αντιπρόεδροι του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, πλην της κατά τα ανωτέρω 
αναπλήρωσης του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αναλαµβάνουν, έκαστος και 
τοµείς των δραστηριοτήτων της Οργάνωσης, τους οποίο καθορίζει ή απόφαση 
συγκρότησης σε σώµα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

Άρθρο 18 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

1. Ο Γενικός Γραµµατέας της Οργάνωσης παρακολουθεί και ελέγχει την καλή 
λειτουργία των γραφείων και υπηρεσιών της Οργάνωσης, την κανονική και απρόσκοπτη 
αλληλογραφία, την τήρηση των πρακτικών των συλλογικών οργάνων της Οργάνωσης, την 
ταξινόµηση και διαφύλαξη των εγγράφων, των πρακτικών και εντύπων της Οργάνωσης σε 
κατάλληλο αρχείο και γενικά προΐσταται των Υπηρεσιών της Οργάνωσης και 
συµπαρίσταται στον Πρόεδρο της Οργάνωσης στα διαβήµατα και παραστάσεις στις Αρχές 
για θέµατα που ανάγονται στους σκοπούς και στις επιδιώξεις της Οργάνωσης. 
2. Προσυπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόµενα έγγραφα πλην των 
οικονοµικών, και συνεργάζεται µαζί του στη µελέτη, τη διαχείριση και την αντιµετώπιση 
των υποθέσεων της Οργάνωσης, καθώς και στη σύνταξη της έκθεσης πεπραγµένων της 
∆ιοίκησης, την οποία εισάγει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο προς έγκριση και στη συνέχεια 
εισηγείται την έκθεση αυτή στη Γενική Συνέλευση. 
3. Σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας του ο Γενικός Γραµµατέας αναπληρώνεται 
στα καθήκοντά του από τον Αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα, σε περίπτωση δε κωλύµατος 
ή απουσίας και του τελευταίου, από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που ορίζει το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο.  

Άρθρο 19 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ 

1. Ο Οικονοµικός Επόπτης (ταµίας) φροντίζει τα οικονοµικά θέµατα της Οργάνωσης, 
παρακολουθεί την πραγµατοποίηση των εσόδων, την είσπραξη των πάσης φύσεως 
χρηµατικών υποχρεώσεων των µελών προς την οργάνωση και εποπτεύει για την καλή 
λειτουργία της λογιστικής υπηρεσίας, την ενηµερότητα των λογιστικών βιβλίων και 
εγγράφων και την πληρότητα των παραστατικών εγγράφων και στοιχείων των εισπράξεων 
και πληρωµών. 
2. Ειδικότερα ο Οικονοµικός Επόπτης : 
α) Προσυπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο τα γραµµάτια εισπράξεως και τα εντάλµατα 
πληρωµής, ενεργεί κάθε πληρωµή που αποφάσισε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε 
εντολές και εντάλµατα που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου. Τα έντυπα των 
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γραµµατίων εισπράξεως αριθµούνται και θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής ή το νόµιµο αναπληρωτή του, πριν από τη χρησιµοποίησή τους. 
β) Φροντίζει για την άµεση κατάθεση κάθε ποσού σε λογαριασµό ταµιευτηρίου ή όψεως, 
στο όνοµα της Οργάνωσης, σε τράπεζες που έχει αποφασίσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
Φροντίζει και είναι υπεύθυνος για την ανάληψη χρηµάτων από λογαριασµούς της 
Οργάνωσης, µε εντολές και επιταγές της Οργάνωσης που υπογράφονται από τον 
Πρόεδρο και τον Οικονοµικό Επόπτη και εκδίδονται στο όνοµα του Οικονοµικού Επόπτη, ο 
οποίος υποχρεούται να διαθέτει τα εισπραττόµενα ποσά σύµφωνα µε τις διδόµενες σ’ 
αυτόν εντολές από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Ο Οικονοµικός Επόπτης είναι πάντα 
υπεύθυνος για οποιαδήποτε διαχειριστική ανωµαλία ή έλλειµµα.  
γ) Συντάσσει τακτικά κάθε µήνα κατάσταση εσόδων και εξόδων, υποβάλλει αυτή προς 
έγκριση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και παρακολουθεί την κανονική και εµπρόθεσµη 
είσπραξη των εσόδων και πόρων της Οργάνωσης. 
δ) Επιµελείται, σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα, της έγκαιρης 
σύνταξης του προϋπολογισµού κάθε χρήσης. 
ε) Παρακολουθεί και ελέγχει την ταµειακή ενηµερότητα των µελών της Οργάνωσης και 
υποβάλλει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο πίνακα εκείνων που καθυστερούν τις υποχρεωτικές 
συνδροµές ή/και άλλες εισφορές προς το Σύνδεσµο. 
στ) Φροντίζει και επιµελείται της ασφαλούς διατήρησης και φύλαξης των λογιστικών 
βιβλίων και όλων των παραστατικών εγγράφων, αξιών, χρηµατογράφων και γενικά 
παραστατικών αξιών, τίτλων, καθώς και του διαθέσιµου χρηµατικού υπολοίπου.  
3. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µπορεί να ορίζεται χρηµατικό ποσό, 
δυνάµενο να παραµένει στα χέρια του Οικονοµικού Επόπτη, µε σκοπό την αντιµετώπιση 
επειγόντων και απρόβλεπτων µικροεξόδων και δαπανών της Οργάνωσης. 

Άρθρο 20 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι επταµελής και απαρτίζεται, από τον Πρόεδρο του 
∆.Σ., τους Α΄  και Β΄ Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραµµατέα, τον Οικονοµικό Επόπτη και 
δύο άλλα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
2. Πρόεδρος της Ε.Ε. είναι υποχρεωτικώς ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

Άρθρο 21 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1. Η Εκτελεστική Επιτροπή επιτελεί επικουρικό και επιβοηθητικό ρόλο σε σχέση µε το 
∆.Σ., σε καµία δε περίπτωση δεν υποκαθιστά το τελευταίο ως προς οιαδήποτε από τις 
αρµοδιότητές του, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στις επόµενες παραγράφους 
του παρόντος άρθρου. 
2. Η Ε.Ε. ασχολείται κυρίως µε τη διεξαγωγή όλων των τρεχουσών υποθέσεων της 
Οργάνωσης, ενεργεί δε και λαµβάνει αποφάσεις στα πλαίσια της αρµοδιότητάς της αυτής 
αποκλειστικά και µόνο εντός των ορίων των αποφάσεων του ∆.Σ. της Οργάνωσης. 
3. Η Εκτελεστική Επιτροπή επιτρέπεται να λαµβάνει αποφάσεις επί οιουδήποτε 
θέµατος της αρµοδιότητας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οι αποφάσεις της, όµως, αυτές 
πρέπει να εγκρίνονται στην αµέσως επόµενη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
άλλως παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν.  
4. Η Ε.Ε. δύναται, επίσης, να εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο τη λήψη 
αποφάσεων επί παντός θέµατος το οποίο αφορά τον Σύνδεσµο. 
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5. Η Εκτελεστική Επιτροπή, τέλος, χορηγεί στα τακτικά µέλη της Οργάνωσης τις 
απαραίτητες για την άσκηση του επαγγέλµατός τους βεβαιώσεις (εγγραφής στο Σύνδεσµο, 
εκπλήρωσης των προς τον Σύνδεσµο υποχρεώσεών τους, ανυπαρξίας ή, τυχόν, ύπαρξης 
πειθαρχικής καταδίκης κλπ), καθώς και τις απαραίτητες για την συνταξιοδότηση, λήψη εφ’ 
άπαξ χορηγίας κλπ, υπέρ των φυσικών προσώπων – τακτικών µελών της Οργάνωσης, οι 
οποίες ζητούνται από τα οικεία ασφαλιστικά ταµεία. Για τις βεβαιώσεις αυτές, όταν 
αφορούν µέλη ανήκοντα στα Νοµαρχιακά - Τοπικά Τµήµατα, επιτρέπεται η έκδοση τους 
και από τις ∆ιοικούσες Επιτροπές των Τοπικών Τµηµάτων. 

Άρθρο 22 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. 

1. Η Ε.Ε. συνέρχεται, µε πρόσκληση του Προέδρου του ∆.Σ. [αποστελλόµενη στα 
µέλη της τουλάχιστον δύο (2) εργάσιµες ηµέρες πριν την ορισθείσα συνεδρίαση, µε 
οποιοδήποτε πρόσφορο και παραδεκτό µέσο, δηλαδή µε έγγραφο, τηλεοµοιοτυπία ή 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο], τουλάχιστον µία φορά ανά δεκαπενθήµερο ή όταν το ζητήσουν 
γραπτώς τουλάχιστον τρία (3) από τα µέλη της και συνεδριάζει στα γραφεία της έδρας της 
Οργάνωσης. 
2. Η Ε.Ε. βρίσκεται σε απαρτία και λαµβάνονται εγκύρως οι αποφάσεις της όταν 
παρίστανται στη συνεδρίαση τουλάχιστον πέντε (5) από τα µέλη της. 
3. Οι αποφάσεις της Ε.Ε. λαµβάνονται εγκύρως όταν συγκεντρώνουν την πλειοψηφία 
των µισών εκ των παρόντων στη συνεδρίαση µελών της, σε περίπτωση δε ισοψηφίας 
κατισχύει η ψήφος του Προέδρου, στις δε µυστικές ψηφοφορίες, σε τυχόν ισοψηφία, η 
ψηφιζόµενη πρόταση θεωρείται ότι απορρίπτεται. Κάθε µέλος έχει µια ψήφο. 
4. Κατά τις συνεδριάσεις της Ε.Ε. τηρούνται ιδιαίτερα πρακτικά, εφαρµοζοµένων 
αναλόγως των σχετικών διατάξεων για την τήρηση των πρακτικών του ∆.Σ. 

Άρθρο 23 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΩΝ 

1. Ο πειθαρχικός έλεγχος των µελών ασκείται από το Πειθαρχικό Συµβούλιο. 
2. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο της Οργάνωσης αποτελείται από πέντε (5) µέλη που 
εκλέγονται ταυτόχρονα µε τα υπόλοιπα αιρετά όργανα της Οργάνωσης από τη Γ.Σ., κατά 
τα κατωτέρω ειδικότερα οριζόµενα.1 
3. Κάθε οµάδα οµοειδών επαγγελµατικών συµφερόντων εκπροσωπείται τουλάχιστον 
από ένα µέλος της στο Π.Σ. 
4. Η διάρκεια της θητείας του Π.Σ. συµπίπτει µε αυτή των υπολοίπων οργάνων του. 
5. Το Π.Σ., συγκροτούµενο σε σώµα, εκλέγει τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και 
Γραµµατέα αυτού. 
6. Για τη συγκρότηση και λειτουργία του Πειθαρχικού Συµβουλίου εφαρµόζονται 
αναλόγως οι σχετικές διατάξεις περί ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
7. Μέλος σε βάρος του οποίου ασκείται πειθαρχική δίωξη δικαιούται να παρίσταται 
ενώπιον του Π.Σ. προς υποστήριξη της υπόθεσής του.  
8. Πειθαρχικά παραπτώµατα είναι τα ακόλουθα: 
α)  Όταν το µέλος δείχνει ανάρµοστη συµπεριφορά στα γραφεία της Οργάνωσης ή σε 
χώρους όπου ασκεί το επάγγελµα. 
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β)  Όταν δείχνει ασυµβίβαστη διαγωγή προς την αξιοπρέπεια και τα συµφέροντα της 
Οργάνωσης και γενικότερα του κλάδου. 
γ)  Όταν παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. 
9. Πειθαρχικές ποινές, σε αύξουσα σειρά βαρύτητας, είναι οι ακόλουθες 
α)  Η έγγραφη επίπληξη . 
β)  Η αφαίρεση της ιδιότητας για µερικό χρονικό διάστηµα . 
γ)  Η οριστική διαγραφή . 
10. Κάθε απόφαση του Π.Σ. µε την οποία επιβάλλεται οιαδήποτε πειθαρχική ποινή σε 
βάρος µέλους υποβάλλεται προς κύρωση στο επόµενο ∆.Σ. από τη συνεδρίαση του Π.Σ. 
κατά την οποία αποφασίσθηκε η επιβολή της ποινής. Σε περίπτωση κατά την οποία για 
οιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η υποβολή της προς έγκριση στο επόµενο ∆.Σ., πρέπει 
αυτή να υποβληθεί στο µεθεπόµενο ∆.Σ., διαφορετικά παύει να ισχύει. 
11. Μέλος σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή, δύναται εξ ιδίας 
πρωτοβουλίας να φέρει το θέµα προς συζήτηση ενώπιον του ∆.Σ.. Σε κάθε περίπτωση 
δύναται να παρίσταται ενώπιον αυτού και να αναπτύσσει τις απόψεις του. 
12. Το ∆.Σ. κυρώνει τις καταδικαστικές αποφάσεις µε πλειοψηφία των δύο τρίτων των 
παρόντων µελών του. Εάν η καταδικαστική απόφαση δεν τύχει της εγκρίσεως του ∆.Σ., 
λογίζεται ως µηδέποτε επιβληθείσα. 
13. Απαλλακτικές αποφάσεις δεν υποβάλλονται προς κύρωση στο ∆.Σ..  
14. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο εξουσιοδοτείται να καταρτίσει Κώδικα ∆εοντολογίας των 
Μελών της Οργάνωσης. Μετά την κατάρτισή του ο Κώδικας θα υποβληθεί προς έγκριση 
στην επόµενη Γενική Συνέλευση. Η έγκριση της Γ.Σ. δίδεται µε τη συνήθη απαρτία και 
πλειοψηφία. 
15. Η παράβαση του κώδικα δεοντολογίας, αφού καταρτισθεί σύµφωνα µε την παραπάνω 
παράγραφο, αποτελεί επίσης πειθαρχικό παράπτωµα πέραν αυτών που ορίζονται στην 
παραπάνω παράγραφο 8. 

Άρθρο 24 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ –ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Οργάνωσης. Αποτελείται από το 
σύνολο των ταµειακώς εντάξει τακτικών µελών της Οργάνωσης. 
2. Η Γενική Συνέλευση έχει το γενικό τεκµήριο αρµοδιότητας και αποφασίζει για κάθε 
θέµα που δεν υπάγεται από το νόµο ή το παρόν καταστατικό στην αρµοδιότητα άλλου 
οργάνου. 
3. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση (ενδεικτικές αρµοδιότητες): 
α) Εκλέγει και παύει οποτεδήποτε, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα άλλα όργανα που 
εκλέγονται από την ίδια. Για τη λήψη απόφασης περί παύσεως οργάνου πριν από την 
λήξη της θητείας του, απαιτείται η αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία που ορίζει ο νόµος 
για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. 
β) Ελέγχει τη δράση των οργάνων της Οργάνωσης. 
γ) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισµό δράσης και διαχείρισης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Οργάνωσης και τους ετήσιους ισολογισµούς. 
δ) Εγκρίνει, τροποποιεί ή συµπληρώνει τους ετήσιους προϋπολογισµούς εσόδων και 
εξόδων. 
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ε) Αποφασίζει περί αποδοχής δωρεών, κληρονοµιών και κληροδοσιών υπέρ της 
Οργάνωσης. 
στ) Αποφασίζει περί αγοράς ή εκποίησης ακινήτων και περί όλων των συναφών 
εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί των ακινήτων της Οργάνωσης. Επί αγοράς ακινήτου η 
επιλογή γίνεται από το ∆.Σ. της Οργάνωσης µέσα στα όρια της σχετικής απόφασης της 
Γ.Σ. 
ζ) Αποφασίζει για την αποβολή µέλους σύµφωνα µε το άρθρο …. του παρόντος 
καταστατικού. 
η) Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού ή για τη διάλυση της Οργάνωσης, 
τηρώντας την ορισµένη από το παρόν καταστατικό και το νόµο διαδικασία. 
θ) Σε περίπτωση αδυναµίας σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης, σύµφωνα µε τα άρθρα 25 και 
26, οι αρµοδιότητες των παραγράφων 3α έως 3η του παρόντος άρθρου, µεταβιβάζονται 
αυτοµάτως, χωρίς άλλη διαδικασία στο Συνέδριο της οργάνωσης. 

Άρθρο 25 
ΣΥΓΚΛΗΣΗ Γ.Σ. 

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ∆.Σ., τακτικώς µεν τουλάχιστον µία (1) 
φορά κατ’ έτος και µάλιστα, το βραδύτερο µέσα στο µήνα Μάϊο εκάστου έτους, εκτάκτως 
δε, όποτε το κρίνει απαραίτητο το ∆.Σ. (ή το ζητήσουν εγγράφως από τον Πρόεδρο 
τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των τακτικών µελών της Οργάνωσης, αναφέροντας και 
τα προς συζήτηση θέµατα), µε έγγραφη πρόσκληση.  
2. Η πρόσκληση περιέχει, περιληπτικώς, τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, τον 
ακριβή χρόνο και τόπο συνεδρίασης και δηµοσιεύεται σε δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες, οι 
οποίες εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν πανελληνίως, εκ των οποίων µία πολιτική 
και µία οικονοµική, αποστέλλεται ταχυδροµικώς σε όλα τα Νοµαρχιακά – Τοπικά Τµήµατα 
της Οργάνωσης, τα οποία φροντίζουν να τοιχοκολληθεί  στις πινακίδες ανακοινώσεων των 
γραφείων τους, των γραφείων του Τεχνικού Επιµελητηρίου της έδρας τους, στους πίνακες 
ανακοινώσεων των τεχνικών υπηρεσιών της περιφερείας τους, ένα (1) µήνα, πριν την 
ηµέρα για την οποία συγκαλείται να συνεδριάσει η Γενική Συνέλευση. Στην πρόσκληση 
δέον επίσης να αναγράφονται οι προϋποθέσεις επίτευξης απαρτίας και ο χρόνος και 
τόπος της επαναληπτικής συνεδρίασης σε περίπτωση µη επίτευξης απαρτίας κατά την 
πρώτη συνεδρίαση. 

Άρθρο 26 
ΑΠΑΡΤΙΑ 

1. Η Γενική Συνέλευση κατά την πρώτη συνεδρίασή της ευρίσκεται σε απαρτία και 
συνεδριάζει εγκύρως για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, εάν παρίσταται σ’ αυτήν το 
ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των ψήφων των οικονοµικά 
τακτοποιηµένων τακτικών µελών της Οργάνωσης, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα 
στο επόµενο άρθρο. 
2. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη 
διατύπωση επαναληπτική Γενική Συνέλευση στον ίδιο τόπο την ίδια ηµέρα και ώρα της 
εποµένης εβδοµάδας, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός τρίτου (1/3) 
τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των ψήφων των οικονοµικά τακτοποιηµένων τακτικών 
µελών. 
3. Αν δεν υπάρχει απαρτία και κατά τη δεύτερη αυτή σύγκληση, συνέρχεται χωρίς 
άλλη διατύπωση η Γενική Συνέλευση στον ίδιο τόπο, την ίδια ηµέρα και ώρα της επόµενης 
εβδοµάδας κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός πέµπτου (1/5) τουλάχιστον του 
συνολικού αριθµού των ψήφων των οικονοµικά τακτοποιηµένων τακτικών µελών. 
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4. Αλλαγή του τόπου και της ώρας των επαναληπτικών συνεδριάσεων επιτρέπεται 
εφόσον αναφέρεται στην αρχική πρόσκληση ή και σε νεώτερη τοιχοκολλούµενη στα 
γραφεία της Οργάνωσης τουλάχιστον 5 ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση.  
5. Η κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Γ.Σ. διαπιστούµενη από το προσωρινό 
Προεδρείο απαρτία, θεωρείται ότι ισχύει και διατηρείται αναλλοίωτη µέχρι το πέρας της 
συνεδριάσεως της Γ.Σ. 
6. Εφ’ όσον δεν επιτευχθεί η αναφερόµενη παραπάνω απαρτία κατά την τρίτη και 
τελευταία Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, µεταφέρονται αυτοδίκαια όλα τα θέµατα στο 
αµέσως επόµενο συγκαλούµενο Συνέδριο.  

Άρθρο 27 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

1. Για τις περιπτώσεις που για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων είναι αναγκαία 
αυξηµένα ποσοστά απαρτίας (όπως οι περιπτώσεις τροποποίησης του Καταστατικού 
κ.λπ.), το ∆.Σ. ή το Συνέδριο δύναται να συγκαλεί ειδική προς τούτο Γ.Σ..  
2. Στην περίπτωση της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης δεν υπάρχουν 
επαναληπτικές συνελεύσεις και τα κατά περίπτωση ελάχιστα ποσοστά απαρτίας είναι 
απαραίτητο να επιτυγχάνονται στην πρώτη συνέλευση, διαφορετικά το θέµα µεταφέρεται 
σε ειδικά συγκαλούµενο Καταστατικό Συνέδριο. 
3. Στην αποστελλόµενη προς τα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του παρόντος, 
έγγραφη πρόσκληση για την Καταστατική Γενική Συνέλευση δέον να αναγράφονται τα 
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, τα ειδικά ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που 
απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων επ’ αυτών καθώς και ότι δεν επιτρέπεται η σύγκληση 
επαναληπτικής συνέλευσης εάν δεν επιτευχθούν τα ελάχιστα απαιτούµενα ποσοστά 
απαρτίας. 

Άρθρο 28 
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΨΗΦΩΝ 

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα τακτικά µέλη 
τα οποία έχουν εξοφλήσει, το αργότερο ένα µήνα πριν τη Γενική Συνέλευση, το σύνολο 
των οικονοµικών τους υποχρεώσεων προς την Οργάνωση.  
2. Κάθε µέλος της Οργάνωσης διαθέτει έναν ορισµένο αριθµό ψήφων αναλόγως της 
κατάταξής του σε τάξη του Μ.Ε.ΕΠ.. Ειδικότερα: 
α.   Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις – µέλη, οποιασδήποτε νοµικής µορφής που είναι 
εγγεγραµµένες στις Α1 και Α2 του ΜΕΕΠ  έχουν µία (1) ψήφο. 
β.  Εργοληπτικές επιχειρήσεις – µέλη ανήκουσες στις τάξεις 1η και 2η του Μ.Ε.ΕΠ. 
διαθέτουν δύο (2) ψήφους εκάστη. 
γ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις – µέλη ανήκουσες στην 3η τάξη του Μ.Ε.ΕΠ.  διαθέτουν 
τέσσερις (4) ψήφους εκάστη.  
δ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις – µέλη ανήκουσες στην 4η τάξη του Μ.Ε.ΕΠ.  διαθέτουν 
εφτά (7) ψήφους εκάστη. 
ε. Εργοληπτικές επιχειρήσεις – µέλη ανήκουσες στην 5η τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. διαθέτουν δέκα 
(10) ψήφους εκάστη. 
ζ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις – µέλη ανήκουσες στην 6η τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. διαθέτουν 
είκοσι (20) ψήφους εκάστη. 
η. Εργοληπτικές επιχειρήσεις – µέλη ανήκουσες στην 7η τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. διαθέτουν 
πενήντα (50) ψήφους εκάστη. 
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3. Το ανωτέρω σύστηµα πολλαπλής ψήφου ισχύει σε όλες τις ψηφοφορίες πλην 
αυτής για την ανάδειξη µελών διοίκησης των Νοµαρχιακών - Τοπικών Τµηµάτων.  Κατά τις 
εν λόγω αρχαιρεσίες κάθε µέλος έχει µία ψήφο. 

Άρθρο 29 
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γ.Σ 

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία του 
συνόλου των ψήφων των παρόντων µελών, εφόσον στο παρόν καταστατικό ή στο νόµο 
δεν ορίζεται διαφορετικά. 
2. Σε περίπτωση ισοψηφίας, µεταξύ δύο προτάσεων, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται 
για τις ισοψηφούσες προτάσεις και εάν και πάλι υπάρξει ισοψηφία τότε οι προτάσεις 
λογίζεται ότι απορρίφθηκαν. 
3. Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις γίνονται κατά κανόνα φανερά, κατ’ 
εξαίρεση δε µυστικά. Οι φανερές ψηφοφορίες γίνονται µε ανύψωση του ενός χεριού, ή µε 
ονοµαστική κλήση. ∆εν είναι έγκυρη η λήψη απόφασης δια βοής. 
4. Η ψηφοφορία διεξάγεται υποχρεωτικώς µυστικά όταν αφορά : 
α) Στις εκλογές ή στην παύση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και 
του Πειθαρχικού Συµβουλίου. 
β) Σε θέµατα εµπιστοσύνης προς τη ∆ιοίκηση της Οργάνωσης. 
γ) Σε προσωπικά ζητήµατα και 
δ) Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση προβλέπει ειδική διάταξη του καταστατικού ή 
αποφασισθεί από τη Γ.Σ. µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των ψήφων των 
παρόντων µελών. 
5. Καµία απόφαση δεν λαµβάνεται εγκύρως επί θέµατος που δεν αναγράφεται στην 
πρόσκληση της ηµερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης. Αλλαγή σειράς θεµάτων της 
ηµερήσιας διάταξης ή προσθήκη νέου θέµατος εκτός ηµερήσιας από την αναφερόµενη 
στην πρόσκληση επιτρέπεται µόνο µε απόφαση της Γ.Σ., η οποία λαµβάνεται µε απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των ψήφων των παρόντων µελών, αµέσως µετά την εκλογή του 
Προεδρείου της και πριν από κάθε συζήτηση επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης. 
6. Για την εξαγωγή του αποτελέσµατος σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπολογίζονται 
µόνο οι έγκυρες ψήφοι. ∆εν υπολογίζονται οι τυχόν αποχές, ούτε οι άκυρες ψήφοι. Οι 
λευκές ψήφοι λογίζονται ως έγκυρες. 

Άρθρο 30 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

1. Όλες οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαµβάνονται µε τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία που 
προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό, εκτός από τις κατωτέρω περιοριστικώς 
αναφερόµενες περιπτώσεις, για τις οποίες ισχύουν αυξηµένα ποσοστά απαρτίας και 
πλειοψηφίας ή ειδικές πλειοψηφίες. 
2. Για τη λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Καταστατικού, τη διάλυση ή τη 
συγχώνευση της Οργάνωσης απαιτείται απαρτία του ηµίσεος των ταµιακώς 
τακτοποιηµένων µελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων τουλάχιστον των παρουσών 
κατά τη Γ.Σ. ψήφων. 

Άρθρο 31 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ Γ.Σ. 

1. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των 
εργασιών της (αφού, όµως, έχουν ληφθεί αποφάσεις επί όλων των θεµάτων της ηµερήσιας 
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διάταξης ή εκείνων τα οποία, στην διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, 
τέθηκαν, µε ψηφοφορία, προς συζήτηση και λήψη απόφασης) και διευθύνει τις εργασίες 
της και τις διαδικασίες, στην διάρκεια των οποίων δίνει τον λόγο σε εκείνους οι οποίοι τον 
ζητούν, αφαιρεί τον λόγο από εκείνους οι οποίοι παρεκτρέπονται και τους επαναφέρει στην 
τάξη και έχει το δικαίωµα να αποβάλει οποιονδήποτε ο οποίος, καταφανώς, παρεµποδίζει 
τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης µε ανάρµοστη συµπεριφορά, θέτει σε ψηφοφορία τα 
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και κάθε άλλο θέµα το οποίο δηµιουργήθηκε στην διάρκεια 
των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και επί του οποίου κρίνει ο ίδιος ότι πρέπει να 
ληφθεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και διευθύνει όλες τις απαιτούµενες για την λήψη 
αποφάσεων ψηφοφορίες, κατά τα οριζόµενα κατά περίπτωση στο παρόν. 
2. Στην ηµερήσια διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναφέρονται, 
πάντοτε, ως πρώτα θέµατα και συζητούνται: α) ο ετήσιος απολογισµός πεπραγµένων του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, στο προηγηθέν ετήσιο διάστηµα και β) ο οικονοµικός 
απολογισµός του προηγούµενου έτους και ο οικονοµικός προϋπολογισµός του επόµενου, 
τους οποίους έχει συντάξει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Κατά την διάρκεια της συζήτησης επί 
του οικονοµικού απολογισµού αναγιγνώσκεται, υποχρεωτικώς, από ένα εκ των µελών της, 
η σχετική έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, η οποία και οφείλει να απαντήσει σε τυχόν 
σχετικές ερωτήσεις των µελών τα οποία µετέχουν στην Γενική Συνέλευση. Επί του 
απολογισµού πεπραγµένων, του οικονοµικού απολογισµού και του οικονοµικού 
προϋπολογισµού. ακολουθούν ψηφοφορίες (µυστική για τον απολογισµό πεπραγµένων, 
κατά τα ανωτέρω στο παρόν άρθρο οριζόµενα). Σε περίπτωση καταψήφισης του 
απολογισµού πεπραγµένων ή του οικονοµικού απολογισµού, ο Πρόεδρος οφείλει να 
συγκαλέσει, αµέσως µετά τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, στον ταχύτερο 
δυνατό χρόνο, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή να συνεδριάσουν, 
σε κοινή συνεδρίαση, µε µόνο θέµα ηµερήσιας διάταξης την καταψήφιση του απολογισµού 
πεπραγµένων ή του οικονοµικού απολογισµού και να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις 
προς εξυπηρέτηση του συµφέροντος της Οργάνωσης και των µελών της. Σε περίπτωση 
καταψήφισης του οικονοµικού προϋπολογισµού, οφείλει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, στην 
πρώτη συνεδρίαση του µετά την λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, να τον 
αναµορφώσει, αναλόγως προς τις υποδείξεις της Γενικής Συνέλευσης. 
3.  Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρµογή και κατά την διαδικασία του Συνεδρίου. 

Άρθρο 32 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ - ΤΟΠΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

1. Τα Νοµαρχιακά - Τοπικά Τµήµατα ιδρύονται και λειτουργούν ως αυτόνοµες 
διοικητικά οργανωτικές και αυτοτελείς οικονοµικά οργανωτικές µονάδες της οργάνωσης, 
βάσει των άρθρων 3,6 και 8 του παρόντος, καθώς και κανονισµού λειτουργίας, ο οποίος 
ορίζεται στο άρθρο 39 του παρόντος και ενσωµατώνεται ως προσάρτηµα στο παρόν 
Καταστατικό και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του.  
2. Κάθε θέµα που αφορά στην ίδρυση και λειτουργία των Νοµαρχιακών - Τοπικών 
Τµηµάτων και δεν ρυθµίζεται από τα άρθρα του ανωτέρω κανονισµού, ούτε ρυθµίζεται 
κατ΄ αναλογία από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις του παρόντος καταστατικού, 
ρυθµίζεται µε αποφάσεις του ∆.Σ. 
3. Οι ρυθµίσεις αυτές ενσωµατώνονται ως τροποποιήσεις του εν λόγω κανονισµού 
λειτουργίας των Ν.Τ.Τ., σε επόµενες τροποποιήσεις του καταστατικού της Οργάνωσης, 
ώστε να αποτελούν διατάξεις του κανονισµού λειτουργίας του Ν.Τ. 
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Άρθρο 33 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή απαρτίζεται από τρία (3) φυσικά πρόσωπα – τακτικά µέλη 
της Οργάνωσης, τα οποία εκλέγονται, µαζί µε άλλα τρία (3) αναπληρωµατικά µέλη, 
ταυτόχρονα µε την εκλογή των αιρετών µελών των οργάνων της Οργάνωσης. 
2. Η ιδιότητα του µέλους (τακτικού η αναπληρωµατικού) της Εξελεγκτικής Επιτροπής 
είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του µέλους (τακτικού ή αναπληρωµατικού) του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή Νοµαρχιακής ∆ιοικούσας Επιτροπής, γι‘ αυτό και δεν 
επιτρέπεται η υποβολή ταυτόχρονης υποψηφιότητας από οποιοδήποτε µέλος της 
Οργάνωσης για εκλογή του και στην Εξελεγκτική Επιτροπή και στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή 
Νοµαρχιακή ∆ιοικούσα Επιτροπή, είτε σε οποιοδήποτε από τα συλλογικά αυτά όργανα 
ήθελε εκλεγεί. 
3. Έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος της διαχείρισης του Οικονοµικού 
Επόπτη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Ταµιών των 
Νοµαρχιακών ∆ιοικουσών Επιτροπών και των ίδιων των συλλογικών αυτών οργάνων. 
4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει ετήσια έκθεση διαχειριστικού ελέγχου, αµέσως 
µετά τη λήξη εκάστης οικονοµικής χρήσης (η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει 
την 31η ∆εκεµβρίου κάθε ηµερολογιακού έτους). Την έκθεση αυτή οφείλει να υποβάλει στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από τη δηµοσίευση της 
πρόσκλησης για σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 
5. Το περιεχόµενο της έκθεσης διαχειριστικού ελέγχου ανακοινώνεται στη Γενική 
Συνέλευση ή στο Συνέδριο. 
6. Πέραν του προβλεποµένου στο παρόν άρθρο ελέγχου της διαχείρισης της 
Οργάνωσης από την Εξελεγκτική Επιτροπή, θα διενεργείται ετησίως εξωτερικός λογιστικός 
έλεγχος από εγκεκριµένους ελεγκτές ή ελεγκτική εταιρεία, δυνάµει σχετικών αποφάσεων 
του ∆.Σ., που θα καθορίζουν τον τρόπο, χρόνο και τα πρόσωπα που θα διενεργούν τον 
έλεγχο αυτό. 

Άρθρο 34 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ  

1. Το Συνέδριο είναι συλλογικό όργανο της Οργάνωσης, το οποίο απαρτίζεται από 
αντιπροσώπους των επιµέρους οµάδων και τµηµάτων της Οργάνωσης (Συνέδρους), οι 
οποίοι αναδεικνύονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις επόµενες παραγράφους του 
παρόντος άρθρου. 
Στο Συνέδριο µετέχουν διακόσιοι (200) Σύνεδροι, εκ των οποίων οι εκατόν εβδοµήντα 
πέντε (175) προέρχονται από τις κατ΄ ιδίαν Ο.Ο.Ε.Σ. και τις Γεωγραφικές Περιφέρειες κατά 
αναλογία της εκπροσώπησης εκάστης/ου εξ αυτών στο ∆.Σ. της Οργάνωσης όπως 
παρακάτω: 
Ειδικότερα: 
α) Από την Οµάδα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ανωτέρας Βαθµίδας ΜΕΕΠ προέρχονται 
τριάντα πέντε (35) Σύνεδροι. 
β) Από την Οµάδα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Μεσαίας Βαθµίδας ΜΕΕΠ προέρχονται 
τριάντα πέντε (35) Σύνεδροι. 
γ) Από την Οµάδα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Βασικής Βαθµίδας ΜΕΕΠ προέρχονται 
τριάντα πέντε (35) Σύνεδροι. 
δ) Από κάθε Γεωγραφική Περιφέρεια προέρχονται επτά (7) Σύνεδροι, ήτοι από το σύνολο 
της Περιφέρειας προέρχονται εβδοµήντα (70) Σύνεδροι. 
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Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι αυτοδικαίως µέλη του Συνεδρίου. Τα λοιπά µέλη 
του Συνεδρίου αναδεικνύονται µε αρχαιρεσίες, οι οποίες διενεργούνται ταυτοχρόνως µε τις 
λοιπές αρχαιρεσίες της Οργάνωσης, µεταξύ των µελών εκάστης Οµάδας Οµοειδών 
Επαγγελµατικών Συµφερόντων και των Νοµαρχιακών Τµηµάτων, εφαρµοζοµένων 
αναλόγως των όσων προβλέπονται για την εκλογή των µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 
Το Συνέδριο βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίσταται σ’ αυτό το ½ τουλάχιστον του συνολικού 
αριθµού των Συνέδρων. 
Το Συνέδριο συνέρχεται µία φορά κατ’ έτος. Ο τόπος συνόδου του εποµένου Συνεδρίου 
καθορίζεται στο αµέσως προηγούµενο. Ο τόπος συνόδου του πρώτου Συνεδρίου θα 
καθορισθεί µε απόφαση του ∆.Σ. της Οργάνωσης. 
Αντικείµενο των εργασιών του Συνεδρίου είναι η εκτίµηση της πορείας του κλάδου, η 
ανάλυση των σηµαντικότερων προβληµάτων που αντιµετωπίζει και η κατάστρωση 
στρατηγικών για την αντιµετώπισή τους, η ανταλλαγή απόψεων και επιστηµονικών 
γνωµών επί των διαφόρων ζητηµάτων που αφορούν τον κατασκευαστικό τοµέα της 
οικονοµίας και, γενικότερα, οιοδήποτε θέµα σχετίζεται άµεσα ή έµµεσα µε τις 
δραστηριότητες και τους σκοπούς της Οργάνωσης. 
Το Συνέδριο δύναται, προς το σκοπό της πληρέστερης και αποδοτικότερης διεξαγωγής 
των εργασιών του, να προσκαλεί όπως συµµετάσχουν σ’ αυτό ως οµιλητές ή επίτιµοι 
Σύνεδροι εξέχοντα µέλη της πολιτικής, κοινωνικής και οικονοµικής ζωής του τόπου, καθώς 
και διακεκριµένες προσωπικότητες από το διεθνή χώρο. 

Άρθρο 35 
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

1. Η θητεία των µελών όλων των συλλογικών οργάνων της Οργάνωσης και των Ν.Τ.Ε. 
είναι τριετής. 
2. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή τους διεξάγονται αυθηµερόν και εντός δεκαηµέρου 
από την αντίστοιχη ετήσια γενική συνέλευση της Οργάνωσης. Η ηµέρα αυτή αποφασίζεται 
µε την προκήρυξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης ώστε αναλόγως να ορισθούν και οι 
συνελεύσεις των Ν.Τ.Τ. 
3. Η ηµέρα διεξαγωγής των Γ.Σ. των  Ν.Τ.Τ δύναται να συµπίπτει  µε την ηµέρα 
διεξαγωγής των αρχαιρεσιών των οργάνων της Οργάνωσης.  
4. Οι αρχαιρεσίες της Οργάνωσης πραγµατοποιούνται στην έδρα κάθε Τοπικού 
Τµήµατος. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από εφορευτικές επιτροπές που ορίζονται βάσει 
διατάξεων του παρόντος, µεταξύ των µελών εκάστου Ν.Τ.Τ.  
5. Στην περίπτωση κατά την οποία καθυστερήσει, για οποιονδήποτε σοβαρό ή 
απρόβλεπτο λόγο, η ανάδειξη νέων µελών των αµέσως ανωτέρω συλλογικών οργάνων, τα 
απερχόµενα µέλη των συλλογικών αυτών οργάνων οφείλουν να συνεχίσουν να εκτελούν 
τα καθήκοντά τους, για τη διαχείριση των τρεχουσών υποθέσεων της Οργάνωσης, µέχρι 
την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων των εκλογών και την ανάληψη των καθηκόντων τους 
από τα νεοεκλεγµένα µέλη των συλλογικών αυτών οργάνων ή µέχρι τον τυχόν διορισµό 
νέων µελών των συλλογικών αυτών οργάνων µε δικαστική απόφαση. 
6. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται µε µυστική ψηφοφορία (σε κάλπες, µε ψηφοδέλτια µέσα 
σε σφραγισµένους φακέλους), υπό τη διεύθυνση των Εφορευτικών Επιτροπών, οι οποίες 
εκλέγονται κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 8 του άρθρου 36 του 
παρόντος. 
7. Τα ψηφοδέλτια και οι φάκελοι χορηγούνται στα δικαιούµενα ψήφου µέλη της 
Οργάνωσης από την Εφορευτική Επιτροπή του κάθε εκλογικού τµήµατος. Κατά την 
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παράδοση των ψηφοδελτίων και των φακέλων στα ψηφίζοντα µέλη από τον 
Προεδρεύοντα της Εφορευτικής Επιτροπής, οι φάκελοι υπογράφονται, σε οποιοδήποτε 
εξωτερικό σηµείο τους, από αυτόν και σφραγίζονται µε την σφραγίδα της Εφορευτικής 
Επιτροπής, η οποία είναι ειδική σφραγίδα, αναφέρουσα την επωνυµία της Οργάνωσης και 
τις λέξεις «Εφορευτική Επιτροπή». 
8. Φάκελος ευρισκόµενος µέσα στις κάλπες ψηφοφορίας, µετά το άνοιγµα αυτών και 
την έναρξη της διαδικασίας εξαγωγής του αποτελέσµατος των εκλογών, µη φέρων την 
υπογραφή µέλους και την σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής (ή, µη φέρων, έστω και 
µόνο την σφραγίδα ή την υπογραφή µέλους της Εφορευτικής Επιτροπής), καταστρέφεται 
από τον Προεδρεύοντα της Εφορευτικής Επιτροπής, χωρίς να αποσφραγισθεί, στην 
περίπτωση κατά την οποία βρεθούν περισσότεροι φάκελοι µέσα στην κάλπη από τον 
αριθµό των ψηφισάντων, σύµφωνα µε το σχετικό πρωτόκολλο το οποίο τηρεί η 
Εφορευτική Επιτροπή στην διάρκεια της ψηφοφορίας. 
9. Τα ψηφοδέλτια είναι προτυπωµένα, µε µέριµνα της Εκτελεστικής Επιτροπής. Στο 
άνω µέρος των ψηφοδελτίων αναγράφεται η συγκεκριµένη εκλογή για την οποία 
προορίζεται το κάθε ψηφοδέλτιο. Αντιστοίχως και οι φάκελοι αναγράφουν προτυπωµένα 
και ευδιάκριτα την εκλογή για την οποία προορίζονται. 
10. Τα ψηφοδέλτια εκάστης εκλογής είναι ενιαία και αναγράφουν τα ονόµατα όλων των 
υποψηφίων. 
11. Ψηφοδέλτια άλλα, πλην των ως άνω περιγραφοµένων είναι άκυρα, εκτός εάν στα 
τηρούµενα από την Εφορευτική Επιτροπή πρακτικά διεξαγωγής των εκλογών έχει 
καταχωρισθεί ειδικό πρακτικό ότι επετράπη η χρήση συγκεκριµένου αριθµού 
φωτοαντιγράφων ψηφοδελτίων, λόγω εξάντλησης των προτυπωµένων ψηφοδελτίων. Τα 
λευκά ψηφοδέλτια χορηγούνται από την Εφορευτική Επιτροπή. 
12. Λευκοί φάκελοι δεν επιτρέπεται να χορηγηθούν στα ψηφίζοντα µέλη από την 
Εφορευτική Επιτροπή. Σε περίπτωση εξάντλησης των προτυπωµένων φακέλων 
οποιασδήποτε συγκεκριµένης εκλογής, η Εφορευτική Επιτροπή αναγράφει, σε λευκούς 
φακέλους, µε ειδική σφραγίδα, τη συγκεκριµένη εκλογή για την οποία θα χρησιµοποιηθούν 
οι φάκελοι αυτοί τους οποίους και επιτρέπεται να χορηγήσει στα ψηφίζοντα µέλη, µαζί µε 
το αντίστοιχο ψηφοδέλτιο, αφού προηγουµένως συντάξει ιδιαίτερο σχετικό πρακτικό. 
13. Τα ψηφίζοντα µέλη, µετά την αναγνώριση και επιβεβαίωση των στοιχείων τους και 
του δικαιώµατός τους να ψηφίσουν από την Εφορευτική Επιτροπή, αποσύρονται σε 
ιδιαίτερα διαµορφωµένο χώρο, στον τόπο της ψηφοφορίας, όπου θέτουν σταυρούς 
προτίµησης (µε µπλε ή µαύρο στυλό) παραπλεύρως των ονοµατεπωνύµων των 
υποψηφίων της επιλογής τους, σε κάθε ψηφοδέλτιο (ή, στην περίπτωση καθ’ ην έχει 
επιτραπεί η χρήση λευκών ψηφοδελτίων, κατά τα αµέσως ανωτέρω οριζόµενα, 
αναγράφουν χειρόγραφα τα ονοµατεπώνυµα των υποψηφίων της προτίµησής τους), 
σφραγίζουν το ψηφοδέλτιο εκάστης ψηφοφορίας στον αντίστοιχο φάκελο και, ενώπιον της 
Εφορευτικής Επιτροπής, ρίχνουν τον κάθε σφραγισµένο φάκελο στην αντίστοιχη κάλπη. 
Κάθε κάλπη φέρει ευδιάκριτη πινακίδα, η οποία αναγράφει την εκλογή για την οποία 
προορίζεται. 
14. Συνολικά διεξάγονται οι ακόλουθες ψηφοφορίες: 

14.1 Εκλογή  µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ανά Ο. Ο. Ε. Σ, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο … του παρόντος, για την οποία ψηφίζουν µόνο τα µέλη τα οποία είναι 
γραµµένα στο ειδικό µητρώο της αντίστοιχης Ο.Ο.Ε.Σ. 

14.2 Εκλογή  µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προερχοµένων από τις 
Γεωγραφικές Περιφέρειες, για την οποία ψηφίζουν µόνο τα µέλη της αντίστοιχης 
Γεωγραφικής Περιφέρειας.  
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14.3 Εκλογή οργάνων διοίκησης εκάστου Τοπικού Τµήµατος για την οποία 
ψηφίζουν µόνο τα µέλη τα µέλη του αντιστοίχου Τοπικού Τµήµατος. 

14.4 Εκλογή τριών (3) µελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Οργάνωσης, για 
την οποία ψηφίζουν όλα τα µέλη της Οργάνωσης. 

14.5 Εκλογή µελών της Πειθαρχικής Επιτροπής της Οργάνωσης για την οποία 
ψηφίζουν όλα τα µέλη της Οργάνωσης. 
 14.6    Εκλογή αντιπροσώπων για το Συνέδριο. 
 Στις ανωτέρω εκλογές, τα µέλη της παραγράφου 1.1.2 του άρθρου 3, έχουν 
δικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι µόνο για την ανάδειξη οργάνων της παραγράφου 14.3 
του παρόντος. 
15. Από την κάθε ψηφοφορία εκλέγονται τα όργανα της Οργάνωσης κατά τον ακόλουθο 
τρόπο: 
α. Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο: 
ι. Τα ονοµατεπώνυµα των πρώτων κατά σειρά σταυρών προτίµησης πέντε (5) µελών από 
την Οµάδα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ανώτερης Βαθµίδας ΜΕΕΠ, 
ιι. Τα ονοµατεπώνυµα των πρώτων κατά σειρά σταυρών προτίµησης πέντε (5) µελών από 
την Οµάδα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Μεσαίας Βαθµίδας ΜΕΕΠ 
 ιιι. Τα ονοµατεπώνυµα των πρώτων κατά σειρά σταυρών προτίµησης πέντε (5) µελών 
από την Οµάδα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Βασικής Βαθµίδας ΜΕΕΠ, 
ιν. Τα ονοµατεπώνυµα των δέκα (10) σχετικώς πλειοψηφησάντων υποψηφίων κατά τις 
ψηφοφορίες για την εκλογή των µελών των δέκα (10) Περιφερειών. 

Τα ανωτέρω είκοσι πέντε (25), συνολικώς εκλεγόµενα πρόσωπα, αποτελούν το νέο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Οργάνωσης. Αναπληρωµατικά µέλη εκλέγονται οι επιλαχόντες 
υποψήφιοι κάθε εκλογικής οµάδας, κατά σειρά των σταυρών προτίµησης που έλαβαν. 

β. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή:  
ι.  Τα ονοµατεπώνυµα των τριών (3) πρώτων σε σταυρούς προτίµησης 

υποψηφίων, οι οποίοι και αποτελούν την νέα Εξελεγκτική Επιτροπή της Οργάνωσης. 
Αναπληρωµατικά µέλη εκλέγονται οι επιλαχόντες υποψήφιοι, κατά σειρά του αριθµού των 
σταυρών προτίµησης που έλαβε έκαστος. 
γ. Για το Πειθαρχικό Συµβούλιο: 
ι.  Τα ονοµατεπώνυµα των πέντε (5) πρώτων σε σταυρούς προτίµησης υποψηφίων βάσει 
των αποτελεσµάτων από τις κάλπες κάθε εκλογικής οµάδας και µε τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 24. Αναπληρωµατικά µέλη εκλέγονται οι επιλαχόντες υποψήφιοι κάθε εκλογικής 
οµάδας, κατά σειρά των σταυρών προτίµησης που έλαβαν.  
δ. Για τα Νοµαρχιακά Τοπικά Τµήµατα: 
ι.  Όπως ειδικότερα ορίζεται από τον κανονισµό λειτουργίας του άρθρου 39. 
ε. Για το Συνέδριο:  Τα ονοµατεπώνυµα των   πρώτων σε σταυρούς προτίµησης 
υποψηφίων βάσει των αποτελεσµάτων από τις κάλπες κάθε εκλογικής οµάδας και µε τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 34. Αναπληρωµατικά µέλη εκλέγονται οι επιλαχόντες 
υποψήφιοι κάθε εκλογικής οµάδας, κατά σειρά των σταυρών προτίµησης που έλαβαν. 
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Άρθρο 36 
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

1.  Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων ∆ιοίκησης της Οργάνωσης, 
διενεργούνται µε την ευθύνη εφορευτικών επιτροπών. Η πενταµελής Εφορευτική 
Επιτροπή εκλέγεται από την προηγούµενη Γενική Συνέλευση ή το Συνέδριο.  
2. Η κεντρική εφορευτική επιτροπή, συντονίζει το έργο των νοµαρχιακών επιτροπών, 
οι οποίες διεξάγουν τις εκλογές για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης της Οργάνωσης στις 
έδρες των Τοπικών Τµηµάτων. 
3. Η Κ.Ε.Ε. συγκεντρώνει τα αποτελέσµατα από τα Τοπικά εκλογικά κέντρα και βάσει 
αυτών και των διατάξεων του παρόντος καταστατικού ανακηρύσσει τους εκλεγέντες στα 
όργανα διοίκησης της Οργάνωσης.  
4. Τυχόν ενστάσεις για θέµατα που αφορούν στα θέµατα διεξαγωγής των εκλογών ή 
στην ανάδειξη των εκλεγέντων, κατατίθενται από τους ενδιαφερόµενους προς την Κ.Ε.Ε, 
κατά την διάρκεια διεξαγωγής των αρχαιρεσιών ή µετά την ανακοίνωση των 
αποτελεσµάτων ( ;;;;;;), εντός αποκλειστικού χρόνου 2 εργασίµων ηµερών, από την 
επίσηµη ανακοίνωση των αποτελεσµάτων. Η Κ.Ε.Ε. αποφασίζει επί των ενστάσεων 
τελεσίδικα , για µεν αυτές που υποβλήθηκαν κατά την διάρκεια διεξαγωγής των 
αρχαιρεσιών πριν την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων, για δε αυτές που υποβλήθηκαν 
µετά εντός δύο ηµερών από την παρέλευση της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσµίας.   
5. Οι αποφάσεις της Κ.Ε.Ε. είναι έγκυρες όταν στις συνεδριάσεις της συµµετέχουν 
τουλάχιστον τρία από τα µέλη της.  
6. Η Κ.Ε.Ε. επίσης έχει την ευθύνη διεξαγωγής ψηφοφοριών που πιθανόν απαιτηθούν 
κατά την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης για διάφορα θέµατα που από το παρόν 
καταστατικό απαιτείται µυστική ψηφοφορία. Με ανάλογο τρόπο, δηλαδή εκλογή τριµελών 
εφορευτικών επιτροπών, διεξάγονται και ψηφοφορίες σε ετήσιες γενικές συνελεύσεις της 
Οργάνωσης, στα έτη που δεν διενεργούνται και εκλογές ανάδειξης οργάνων. 
7. Τα µέλη των εφορευτικών επιτροπών δεν µπορούν να είναι υποψήφια σε αξιώµατα 
οργάνων διοίκησης της Οργάνωσης. Σε περίπτωση που σε διαδικασίες συνέλευσης, θέµα 
για το οποίο πρόκειται να διεξαχθεί µυστική ψηφοφορία και το θέµα αφορά σε µέλος της 
Εφ. Επ., το µέλος αυτό αντικαθίσταται προσωρινά, µε απόφαση της συνέλευσης από άλλο 
µέλος της Οργάνωσης. 
8. Η διεξαγωγή των εκλογών στα νοµαρχιακά τοπικά γραφεία, γίνεται από τριµελείς 
εφορευτικές επιτροπές, οι οποίες εκλέγονται µεταξύ των µελών του Τοπικού Τµήµατος, 
κατά την ετήσια γενική συνέλευση του τµήµατος, που διεξάγεται πριν την διενέργεια των 
εκλογών. 
9. Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, τη 
γνησιότητα του αντιγράφου του µητρώου µελών της Οργάνωσης και του Τοπικού 
τµήµατος, βάσει των οποίων διεξάγεται η ψηφοφορία κατά τα οριζόµενα στα αντίστοιχα 
άρθρα του παρόντος καταστατικού. Τις καταστάσεις έχουν υποχρέωση να τις συντάσσουν 
και παραδώσουν στις εφορευτικές επιτροπές το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Οργάνωσης και 
η ∆.Ε. του τοπικού τµήµατος. Οι καταστάσεις είναι υπογεγραµµένες από το Γενικό 
Γραµµατέα ή το ∆ιευθυντή. 
10. Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε µε την επίδειξη της αστυνοµικής ταυτότητας ή άλλου 
εγγράφου, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του µέλους, καθώς και η ιδιότητα του 
εκπροσώπου σύµφωνα µε το άρθρο 3 του παρόντος. 
11. Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας, στο οποίο αφενός 
καταχωρείται κατ’ αύξοντα αριθµό το ονοµατεπώνυµο του ψηφοφόρου και το µέλος για το 
οποίο ψηφίζει και αφετέρου τίθεται η υπογραφή του ψηφίσαντος. 



 22

12. Στο τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική επιτροπή κλείνει το πρωτόκολλο και το 
υπογράφει.  
13. Η λήξη των αρχαιρεσιών ορίζεται στην απόφαση της προκήρυξής τους. Η Κ.Ε.Ε για 
έκτακτους και ειδικούς λόγους µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφασή της να ορίσει 
διαφορετική ώρα λήξης των αρχαιρεσιών σε κάποιο ή κάποια εκλογικά τµήµατα.  
14. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης κατά το χρόνο της 
ψηφοφορίας, ώστε να γίνεται αυτή απρόσκοπτα, κατά τρόπο ελεύθερο και ανεπηρέαστο 
και να διασφαλίζεται η µυστικότητα της ψηφοφορίας. ∆ικαιούται να αποµακρύνει εκτός της 
αιθούσης της ψηφοφορίας οποιονδήποτε ψηφοφόρο και αποφασίζει για κάθε 
αµφισβήτηση ή ένσταση που θα προκύψει κατά την ψηφοφορία και µέχρι την ανακοίνωση 
του αποτελέσµατός της, για τα συναφή µε αυτή θέµατα. Μπορεί να επιτρέψει την 
παρουσία υπαλλήλων της Οργάνωσης, για την υποβοήθηση του έργου της.  
15. Η Εφορευτική επιτροπή για την ψηφοφορία, τη διαλογή των ψήφων, την ανακήρυξη 
των επιτυχόντων και επιλαχόντων, τις τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις, τις αποφάσεις της 
και για κάθε θέµα που προκύπτει κατά τις εκλογές, συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από όλα τα µέλη της. 
16. Το πρακτικό αυτό µαζί µε το αντίγραφο του µητρώου που χρησιµοποιήθηκε κατά τις 
εκλογές παραδίδεται από την Ε.Ε. στο ∆ιευθυντή της Οργάνωσης κατά την ανακοίνωση 
του αποτελέσµατος και πάντως όχι αργότερα από τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από τη λήξη 
των αρχαιρεσιών και φυλάσσονται στο αρχείο της Οργάνωσης. Τα ψηφοδέλτια και όλο εν 
γένει το υλικό της ψηφοφορίας φυλάσσονται τουλάχιστον για όσο χρόνο διαρκεί η 
προθεσµία προσβολής της αποφάσεως της Γ.Σ. και σε περίπτωση προσβολής της, µέχρι 
να καταστεί αµετάκλητη η σχετική δικαστική απόφαση.  

Άρθρο 37 
∆ΙΑΛΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

1. Σε περίπτωση διάλυσης της Οργάνωσης, η τύχη της περιουσίας του καθορίζεται µε 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Πάντως η περιουσία της Οργάνωσης επ’  ουδενί 
επιτρέπεται να διανεµηθεί µεταξύ των µελών του. 

 
Άρθρο 38 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξουσιοδοτείται µε το παρόν να συντάξει Γενικό Κανονισµό 
Λειτουργίας της Οργάνωσης µέσα στα πλαίσια του παρόντος Καταστατικού και του νόµου. 
2. Με τον Κανονισµό αυτόν είναι δυνατόν να ρυθµίζονται, µέσα στα πλαίσια του 
παρόντος Καταστατικού, ειδικότερα θέµατα, όπως ζητήµατα προσωπικού και εσωτερικής 
λειτουργίας της Οργάνωσης, η σύσταση, οργάνωση και λειτουργία και άλλων ειδικών ή 
νοµαρχιακών τµηµάτων, η διοργάνωση πανελληνίου συνεδρίου της Οργάνωσης και η 
συµµετοχή σ’ αυτό, καθώς και ειδικά ή λεπτοµερειακής φύσης ζητήµατα, τα οποία δεν 
ρυθµίζονται στο παρόν Καταστατικό. 
3. Το ∆.Σ. εξουσιοδοτείται επίσης να συντάξει Κανονισµό Αρχαιρεσιών της 
Οργάνωσης. Με τον Κανονισµό Αρχαιρεσιών θα ρυθµίζονται τα ειδικότερα και 
λεπτοµερειακής φύσης ζητήµατα που αφορούν στη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και των 
πάσης φύσεως ψηφοφοριών κατά τις Γενικές Συνελεύσεις ή τα Συνέδρια, τα οποία δεν 
ρυθµίζονται από το παρόν Καταστατικό, ή προκύπτουν από πιθανή τροποποίηση των 
κειµένων διατάξεων περί µητρώων του άρθρου 3 (ΜΕΚ, ΜΕΕΠ, κλπ). 
4. Με το παρόν Καταστατικό εξουσιοδοτούνται επίσης τα συλλογικά όργανα της 
Οργάνωσης να καταρτίσουν τους ιδίους κανονισµούς λειτουργίας τους. Με τους κατά τα 
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άνω κανονισµούς λειτουργίας δύναται να ρυθµίζονται ζητήµατα οργάνωσης και 
λειτουργίας εκάστου οργάνου ή άλλα ειδικής ή λεπτοµερειακής φύσης θέµατα, πάντα εντός 
των πλαισίων του παρόντος Καταστατικού. 
Όλοι οι κατά τα άνω Κανονισµοί και ρυθµίσεις  , µετά τη σύνταξή τους από το κατά 
περίπτωση αρµόδιο όργανο ή επιτροπή, υποβάλλονται προς έγκριση στο αµέσως 
επόµενο ∆.Σ. Η έγκριση δίδεται µε συνήθη απαρτία και πλειοψηφία. Όσα αφορούν σε 
καταστατικές ρυθµίσεις εγκρίνονται σε αµέσως επόµενη Γενική Συνέλευση ή Συνέδριο 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το παρόν καταστατικό. 
Σε περίπτωση σύγκρουσης ή ασυµφωνίας διατάξεων του παρόντος Καταστατικού µε 
διατάξεις οιουδήποτε των Κανονισµών Λειτουργίας, υπερισχύουν αυτοδικαίως και άνευ 
ετέρου οι διατάξεις του Καταστατικού. 

 
ΑΡΘΡΟ 39 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άρθρο 40 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

Η χώρα διαιρείται σε δέκα (10) γεωγραφικές περιφέρειες οι οποίες εκπροσωπούνται στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Οργάνωσης σύµφωνα µε τα άρθρα 10 και 35. 
Οι γεωγραφικές περιφέρειες είναι οι εξής: 

1. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης. 
2. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 
3. Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. 
4. Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας. 
5. Περιφέρεια Ηπείρου και Ιονίων Νήσων. 
6. Περιφέρεια Θεσσαλίας. 
7. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 
8. Περιφέρεια Αττικής. 
9. Περιφέρεια Πελοποννήσου και 
10. Περιφέρεια Κρήτης και Νήσων Αιγαίου. 
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Αθήνα, ∆ευτέρα 19 Οκτωβρίου 2009 
Για την Επιτροπή Ενοποίησης, 

 

 



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
        Ο κανονισµός λειτουργίας των Νοµαρχιακών Τοπικών Τµηµάτων έχει ως ακολούθως : 
 
 ΑΡΘΡΟ 1ο :      Ι∆ΡΥΣΗ   
 
 Ιδρύεται και λειτουργεί στ. …………., από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις οι οποίες είναι 
γραµµένες στα  Μητρώο της Πανελλήνιας …………………, Τµήµα της Πανελλήνιας Οργάνωσης 
…………………… µε την επωνυµία ΄΄ΤΟΠΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ …………….΄  µε έδρα τ..     
……………... 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο :    ΣΚΟΠΟΙ 
  

 Σκοποί και δικαιώµατα του Τοπικού Τµήµατος είναι : 
1. Η  προάσπιση  και  προαγωγή των  κοινών  ηθικών,  οικονοµικών  και  επαγγελµατικών  
συµφερόντων  των  Πτυχιούχων  Εργοληπτών   Έργων  της περιοχής.      
2. Η  ανάπτυξη  πνεύµατος  αλληλεγγύης,  κοινωνικών  σχέσεων  και  πειθαρχηµένης  
συνοχής  των  µελών  του  Τµήµατος. 
3. Η  συµβολή  στην  προαγωγή  της παραγωγής των   Έργων  στην  περιοχή  του  
Τµήµατος και  η  βελτίωση  των  συνθηκών  και  των  όρων  άσκησης  του  επαγγέλµατος  του  
Εργολήπτη  Κατασκευαστή Έργων. 
4. Η περιφρούρηση της ηθικής και επαγγελµατικής αξιοπρέπειας των µελών της οργάνωσης.  
5. Η  έκδοση  εντύπων  τεχνικού ή ενηµερωτικού   περιεχοµένου  που  να  εξυπηρετεί  τους     
σκοπούς του Κανονισµού Λειτουργίας  του  Τµήµατος. Ακόµη  και η κατασκευή ιστοσελίδας για την 
άµεση ενηµέρωση και επικοινωνία µε τα µέλη 
6. Η  επαγγελµατική  επιµόρφωση  των  µελών  µε  την  πραγµατοποίηση  επιµορφωτικών  
σεµιναρίων,  διαλέξεων  επί  τεχνικών  θεµάτων  και  των  σύγχρονων  µεθόδων  κατασκευής,  
καθώς  επίσης  και  η  πραγµατοποίηση  υπό  των  µελών  επισκέψεων  αξιόλογων  τεχνικών  
έργων  της  χώρας  ή  και  του  εξωτερικού. 
7. Η ανάδειξη και επεξεργασία των προβληµάτων του κλάδου σε τοπικό επίπεδο, η υπόδειξη 
ενδεδειγµένων τρόπων αντιµετώπισης τους και η προώθηση και στήριξη τους στους  αρµόδιους 
τοπικούς  φορείς.  
8. Η ανάδειξη   των γενικότερων προβληµάτων του κλάδου και η προώθηση τους  στην 
Κεντρική ∆ιοίκηση  προς  επεξεργασία και επίλυση.  
9. Η  εκπροσώπηση  των  εργοληπτών,  µε  οριζόµενους  από  το  Τµήµα ή από την Κεντρική 
∆ιοίκηση  εκπροσώπους,   σύµφωνα  µε  τις  ισχύουσες  κάθε  φορά  διατάξεις  σε  κάθε Φορέα, 
Υπηρεσία, Αρχή, Οργανισµό η Οργάνωση που δικαιούνται εκπροσώπησης.     
10. Η συνεργασία µε άλλες  οµοειδείς οργανώσεις, συλλόγους, συνδέσµους και φορείς για την 
αποτελεσµατικότερη διεκδίκηση των δικαιωµάτων  του κλάδου.  
11. Η  συµπαράσταση  στους  συνάδελφους  συνταξιούχους  Πτυχιούχους  Εργολήπτες  
∆ηµοσίων  Έργων  στη  διεκδίκηση  των  δικαιωµάτων  και  των  συµφερόντων  τους. 
12. Η  δηµιουργία  ταµείου  αλληλοβοήθειας  σε  ατυχήσαντες  συναδέλφους  ή  σε  έκτακτες  
περιπτώσεις  ασθενείας  πέραν  των  ασφαλιστικών  ταµείων. 
13.  Η προαγωγή του κοινωνικού πολιτισµού µε την οργάνωση, ή συνδιοργάνωση µε άλλους 
φορείς και Οργανώσεις,  πολιτιστικών εκδηλώσεων.  
 

ΑΡΘΡΟ 3ο :      ΜΕΛΗ   
  

1. Τα µέλη της Οργάνωσης είναι φυσικά και νοµικά πρόσωπα και διακρίνονται σε τακτικά και επίτιµα 
µέλη. 
 1.1.  Ως τακτικά µέλη δύνανται να εγγράφονται : 
1.1.1 Όλες οι κατασκευαστικές εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι γραµµένες στα επίσηµα µητρώα 
κατασκευαστικών επιχειρήσεων της πολιτείας και αφορούν στην κατασκευή έργων (µε υφιστάµενη επωνυµία  
ΜΕΕΠ ή ΜΗΚΙΕ  ή πιθανόν αντίστοιχη που ήθελε µελλοντικά προκύψει) 
1.1.2 Όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι γραµµένα σε αντίστοιχα µητρώα εµπειρίας κατασκευής έργων 
(ΜΕΚ ή οποιοδήποτε αντίστοιχο προκύψει µελλοντικά) και στελεχώνουν επιχειρήσεις της προηγούµενης 
παραγράφου. 
Κάθε νέο µέλος, προκειµένου να εγγραφεί  στην Οργάνωση, προσέρχεται στα Γραφεία του Τοπικού Τµήµατος 
το οποίο καλύπτει την επαγγελµατική του έδρα. Εφόσον δεν έχει συσταθεί Τοπικό Τµήµα, η εγγραφή γίνεται στα 
γραφεία της έδρας της οργάνωσης.   Κάθε  Εργοληπτική Επιχείρηση - µέλος αµέσως µε την εγγραφή της 
κατατάσσεται και στην Οµάδα Οµοειδών Επαγγελµατικών Συµφερόντων ανάλογα µε την τάξη εγγραφής και 
κατάταξής της στο ΜΕΕΠ . 



1.2 Ως επίτιµα µέλη της Οργάνωσης δύνανται να ανακηρύσσονται, κατόπιν απόφασης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και µετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης ή του Συνεδρίου, 
οποιαδήποτε φυσικά πρόσωπα έχουν προσφέρει γενικότερα, στον κλάδο της παραγωγής  των 
έργων εξέχουσες υπηρεσίες, και είχαν διατελέσει είτε τακτικά µέλη της Οργάνωσης.    

Τα επίτιµα µέλη νοµίµως παρακολουθούν τις εργασίες των Συνεδρίων ή των Γενικών Συνελεύσεων η 
οποιωνδήποτε άλλων οργάνων της διοίκησης της Οργάνωσης, όταν καλούνται, καθώς και κάθε άλλη 
εκδήλωση την οποία διοργανώνει η Οργάνωση, στην οποία  τους δίδεται ο λόγος να εκφέρουν τις απόψεις 
τους, δεν έχουν όµως δικαίωµα ψήφου. 
  

 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο     ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 
 

 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση έχει δικαίωµα εγγραφής σε ένα µόνο Τοπικό Τµήµα. 
Η εγγραφή, ως νέου µέλους, εργοληπτικής επιχείρησης, που έχει τα   προσόντα και 

ιδιότητες του άρθρου 3 και που έχει την επαγγελµατική της έδρα στην περιοχή ευθύνης του 
Τµήµατος, γίνεται µε αίτησή της, που συνοδεύεται µε αντίγραφο της βεβαίωσης – πτυχίου της που 
αποδεικνύει την εγγραφή της στα παραπάνω αναφερόµενα µητρώα του ΥΠΕΧΩ∆Ε.  Τα ανωτέρω 
προσόντα και ιδιότητες του νέου µέλους, ελέγχονται και επιβεβαιώνονται µε πράξη της ∆.Ε. που 
επικυρώνει τις προϋποθέσεις της εγγραφής και προωθεί την αίτηση και τα δικαιολογητικά στην 
Κεντρική ∆ιοίκηση της Οργάνωσης για την οριστικοποίηση της εγγραφής στην Οργάνωση και στο 
Τµήµα.  
Σε περίπτωση µετεγγραφής από άλλο Τοπικό Τµήµα Εργοληπτών, απαιτείται και βεβαίωση του 
Τµήµατος από τον οποίο µεταγράφεται η εργοληπτική επιχείρηση, ότι δεν υφίστανται 
οποιασδήποτε µορφής εκκρεµότητες ή αρνήσεις για την µετεγγραφή της εργοληπτικής επιχείρησης 
. 

  
ΑΡΘΡΟ 5ο      ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 
 
Τα µέλη του Τµήµατος υποχρεούνται : 

 α)    Να πληρώνουν τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς το Τµήµα και την Οργάνωση 
 β)  Να πειθαρχούν στις διατάξεις του Καταστατικού της Οργάνωσης και του παρόντος 
κανονισµού και στις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων της οργάνωσης.    
 γ)  Να προσέρχονται στις Γενικές Συνελεύσεις και λοιπές συγκεντρώσεις του Τµήµατος και 
να εκφράζουν ελεύθερα τις γνώµες τους. 
  

ΑΡΘΡΟ 6ο    ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 
 
Τα τακτικά µέλη εφόσον είναι ταµειακά εντάξει δικαιούνται : 

 α)  Να µετέχουν στις δραστηριότητες της Οργάνωσης, να εκλέγουν τα όργανα ∆ιοίκησης 
της Οργάνωσης και του Τµήµατος, τους Αντιπροσώπους για τις Γενικές Συνελεύσεις ή τα Συνέδρια 
και να εκλέγονται σ΄ αυτά. Τα τακτικά µέλη της παραγράφου 1.1.2 του άρθρου 3 του καταστατικού, 
έχουν το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι µόνο για τα όργανα των τοπικών τµηµάτων. 
 β)  Να αποχωρούν της Οργάνωσης και του Τµήµατος, µε έγγραφη δήλωσή τους που θα 
απευθύνεται προς την ∆ιοίκηση αφού πρώτα πληρώσουν τις τυχόν καθυστερούµενες συνδροµές, 
καθώς και τις συνδροµές ολόκληρου του ηµερολογιακού έτους. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο  ΠΟΙΝΗ ΕΠΙΠΛΗΞΗΣ 
 
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή του Τµήµατος,  µπορεί να επιβάλει εις τα µέλη του την πειθαρχική 

ποινή της προφορικής ή εγγράφου επίπληξης,  
 α)  Όταν το µέλος δείχνει ανάρµοστη συµπεριφορά στα γραφεία της Οργάνωσης ή σε 
χώρους όπου ασκεί το επάγγελµα. 
 β)  Όταν δείχνει ασυµβίβαστη διαγωγή προς την αξιοπρέπεια και τα συµφέροντα της 
Οργάνωσης και γενικότερα του κλάδου. 
 γ)  Όταν παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού. 
 
 ΑΡΘΡΟ 8ο :    ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 

 
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή κάθε Τµήµατος, µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφαση της, να 

προτείνει στο Κεντρικό ∆ιοικητικό Συµβούλιο, την διαγραφή κάθε µέλους που : 



 α)  Καθυστερεί τις συνδροµές του πέραν του εξαµήνου και δεν τις τακτοποιεί µέσα σε δέκα 
µέρες από την πρόσκληση του Ταµία του Τµήµατος. 
 β)  Παραβαίνει το Καταστατικό της Οργάνωσης και τον παρόντα κανονισµό, απειθαρχεί στις 
αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και της ∆ιοίκησης, προβαίνει σε πράξεις που αντιβαίνουν 
στον σκοπό και στα συµφέροντα της Οργάνωσης,  και µε την γενικά διαγωγή  και δράση του 
παραβλάπτει τα συµφέροντα της τάξης του. 
 γ)  Απέβαλε την ιδιότητα του επαγγέλµατος σύµφωνα µε το οποίο έγινε µέλος της 
Οργάνωσης και του Τµήµατος . 
 Μέλος που διαγράφτηκε της Οργάνωσης, για παραβάσεις των παραπάνω παραγράφων, 
δεν δύναται να επανεγγραφεί στην Οργάνωση  πριν περάσει έτος από της διαγραφής του και 
κατόπιν αποφάσεως του ∆.Σ., της εγγραφής του αυτής θεωρουµένης σαν νέας αρχικής.  
Το ∆.Σ.  µπορεί κατά περίπτωση ν΄ αποφασίσει την οριστική διαγραφή κάποιου µέλους για 
παράβαση καταστατικών διατάξεων της Οργάνωσης, αλλά, στην περίπτωση αυτή, αποφαίνεται η 
Γεν. Συνέλευση τελειωτικά. 
 
 ΑΡΘΡΟ 9ο:    ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
 Στις αρµοδιότητες του Τοπικού Τµήµατος ανήκει η υλοποίηση των σκοπών του όπως 
καταγράφονται στο άρθρο 2. 
 Επί πλέον στις αρµοδιότητες του Τοπικού τµήµατος ανήκει : 
 Ο ορισµός εκπροσώπων της οργάνωσης στα κάθε είδους Συµβούλια και επιτροπές, των 
οποίων ο ορισµός ζητείται από Αρχές και φορείς οι οποίοι εδρεύουν στην περιοχή της 
αντιστοίχησής του και για περιπτώσεις που αφορούν σε έργα προϋπολογισµού µέχρι το όριο της 
2ης τάξης. Σε περιπτώσεις ορίων µεγαλύτερων της 2ης τάξης, ο ορισµός γίνεται από το Κεντρικό 
∆.Σ. µετά από υπόδειξη και συνεργασία µε το Τοπικό Τµήµα. 
 Η έκδοση βεβαιώσεων σε µέλη, για την άσκηση του επαγγέλµατός τους µετά από σχετική 
εξουσιοδότηση της Κεντρικής ∆ιοίκησης. 
 Η είσπραξη συνδροµών για λογαριασµό της Οργάνωσης, επίσης µετά από σχετική 
εξουσιοδότηση της Κεντρικής ∆ιοίκησης. 
 
 ΑΡΘΡΟ 10ο:      ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
Το Τοπικό Τµήµα έχει ίδιο προϋπολογισµό και αυτοδιαχειρίζεται τα έσοδα και την περιουσία που 

ανήκει στη χρήση του βάσει άλλων διατάξεων του γενικού καταστατικού. 
Ο ειδικός προϋπολογισµός και απολογισµός του τµήµατος συντάσσεται κάθε έτος και υποβάλλεται 

προς έγκριση στην κεντρική διοίκηση. 
Ο ι πόροι του Τµήµατος  είναι : 

 α)  Μέρος του δικαιώµατος εγγραφής των µελών στην οργάνωση όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 5 
του καταστατικού. 
 β)  Μέρος της ετήσιας συνδροµή των µελών στην οργάνωση όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 5 του 
καταστατικού. 
 γ)  Τα εκ της περιουσίας έσοδα (τόκοι-πρόσοδοι-κ.λ.π), την οποία δικαιούται να διαχειρίζεται και να 
χρησιµοποιεί το Τµήµα βάσει άλλων διατάξεων του καταστατικού,    

δ)  Τυχόν δωρεές, κληροδοσίες, ως και κάθε άλλο έσοδο νόµιµα περιερχόµενο στο Ταµείο του 
Τµήµατος. 
  

ΑΡΘΡΟ 11ο :    ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
1)  Το Τοπικό Τµήµα διοικείται από ( 5µελή έως 100 µέλη,  7µελή από 101 έως 350 µέλη 

και 9µελή από 351 µέλη και άνω)    ∆ιοικούσα Επιτροπή, εκλεγόµενη από την Γενική Συνέλευση 
των µελών του Τµήµατος  ανά τριετία µε µυστική και µε ψηφοδέλτια ψηφοφορία µεταξύ των 
τακτικών µελών των εχόντων πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία.   

Η Γενική Συνέλευση των µελών και η ψηφοφορία γίνεται την ίδια ηµέρα και ταυτόχρονα µε 
τις εκλογές ανάδειξης των οργάνων της Κεντρικής ∆ιοίκησης της Οργάνωσης. 

2)  Η ∆ιοικούσα Επιτροπή µέσα σε δέκα µέρες από την εκλογή του και κατά την πρώτη 
συνεδρίασή του, εκλέγει µεταξύ των µελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό 
Γραµµατέα και τον Ταµία. 

Η σύγκληση σε πρώτη συνεδρίαση των εκλεγµένων µελών της ∆.Ε.,  γίνεται µε πρόσκληση 
του πλειοψηφίσαντος µέλους και σε περίπτωση ισοψηφισάντων µελών το µεγαλύτερο σε ηλικία 
µέλος. Η πρόσκληση σε πρώτη συνεδρίαση, γίνεται γραπτή και παραδίδεται επί αποδείξει τρεις 
τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµέρα της συνεδρίασης ( η ηµέρα της συνεδρίασης δεν 
προσµετράται). Στην πρόσκληση αναφέρεται ρητά το θέµα της συγκρότησης σε σώµα της νέας 



∆.Ε. Στην πρώτη συνεδρίαση  πρέπει να παρευρίσκονται όλα τα νεοεκλεγέντα µέλη της ∆.Ε. Σε 
περίπτωση που δεν παρευρίσκονται όλα τα µέλη τότε η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται εκ νέου σε 
τρεις ηµέρες και η πρόσκληση αποστέλλεται µόνο στα απουσιάζοντα µέλη, θεωρώντας ότι τα 
προσελθόντα µέλη έλαβαν γνώση της νέας συνεδρίασης δια της παρουσίας τους. Η νέα 
συνεδρίαση θεωρείται νόµιµη εάν παρευρίσκονται σ΄ αυτήν τουλάχιστον τα τρία από τα πέντε µέλη 
για πενταµελή ∆.Ε., τα  τέσσερα από τα επτά για επταµελή ∆.Ε. και τα πέντε από τα εννέα για 
εννεαµελή ∆.Ε. Εάν στην συνεδρίαση µε θέµα συγκρότηση σε σώµα της νέας ∆.Ε. παρευρίσκεται 
ζυγός αριθµός µελών   και προκύψει ισοψηφία δύο υποψηφίων σε κάποιο αξίωµα, τότε µεταξύ των   
ισοψηφησάντων γίνεται κλήρωση. Σε συνεδριάσεις του ∆.Ε. στις οποίες παρευρίσκεται ζυγός 
αριθµός µελών και προκύπτει ισοψηφία σε αποφάσεις επί θεµάτων, η ψήφος του Προέδρου ή του 
Αντιπροέδρου σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, υπολογίζεται διπλή. 

 3)  Τα µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής είναι µεταξύ τους υπεύθυνα για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το κανονισµό και τις Γενικές Συνελεύσεις των µελών.  

4)  Η ∆.Ε. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση µια φορά το µήνα έπειτα από πρόσκληση του 
Προέδρου και του γενικού Γραµµατέα, έκτακτα δε από τον Πρόεδρο όταν κρίνει τούτο αναγκαίο ή 
ήθελε ζητηθεί τούτο εγγράφως από τρεις συµβούλους αναγράφοντες στην αίτηση σύγκλησης του 
Συµβουλίου και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Η ∆.Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι 
παρόντα τρία ή τέσσερα ή πέντε µέλη, αντίστοιχα µε τις 5µελείς ή 7µελείς ή 9µελείς ∆.Ε,  
παρισταµένου οπωσδήποτε του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου. 

5)  Η ∆.Ε. αποφασίζει και ενεργεί πάνω σε όλα τα ζητήµατα που ενδιαφέρουν το Τοπικό 
Τµήµα, εφαρµόζει τον κανονισµό, διαχειρίζεται την περιουσία του Τ.Τ., εγκρίνει τις πάσης φύσεως 
δαπάνες εντός του εγκεκριµένου προϋπολογισµού, προσλαµβάνει και απολύει το προσωπικό και 
καθορίζει τις αποδοχές αυτού, εκτελεί τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των µελών, 
συγκαλεί µε απόφασή του αυτές και καταρτίζει την ηµερήσια διάταξή τους, υπογράφει τα πρακτικά 
συνεδριάσεων, συντάσσει την διοικητική λογοδοσία δια του Προέδρου και του γενικού Γραµµατέα, 
την ταµειακή λογοδοσία δια του Ταµία και τις υποβάλει στην γενική Συνέλευση προς έγκριση. Οι 
αποφάσεις της ∆.Ε. παίρνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. 

6)  Μέλος της ∆.Ε. καταδικαζόµενο µε αµετάκλητη ∆ικαστική απόφαση για αδικήµατα που 
προβλέπονται από τον Νόµο ή παραιτούµενο ή απουσιάζον αδικαιολόγητα πλέον των τριών κατά 
σειρά συνεδριάσεων, εκπίπτει του αξιώµατός του και αντικαθίσταται από τον έχοντα σειρά 
αναπληρωµατικό σύµβουλο µε απόφαση της ∆.Ε. που αναγράφεται στα πράκτικά. 

7)  Στην περίπτωση που ένα τοπικό τµήµα   εκπροσωπεί περισσότερους από ένα Νοµό,  
στην ∆/σα επιτροπή συµµετέχουν υποχρεωτικά σαν µέλη, τα πρώτα σε σταυρούς άτοµα που 
προέρχονται από τους Νοµούς  αυτούς, εφόσον υπάρχουν τέτοια υποψήφια µέλη, ανεξάρτητα από 
το εκλογικό µέτρο.  
 
 ΑΡΘΡΟ 12ο :    ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 

 
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Τ.Τ.,  ενώπιον κάθε ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής 

οιουδήποτε βαθµού και δικαιοδοσίας καθώς και απέναντι τρίτων. 
Προεδρεύει των συνεδριάσεων της ∆.Ε. και των συνελεύσεων των µελών, συγκαλεί τη ∆.Ε. 

σε συνεδρίαση, κατευθύνει τις συζητήσεις, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, υπογράφει µαζί µε τον 
Γενικό Γραµµατέα τα έγγραφα, τα πρακτικά των συνεδριάσεων καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που 
έχει σχέση µε την διοίκηση, υπογράφει µαζί µε τον ταµία τα εντάλµατα εισπράξεων και φροντίζει 
για την πιστή εφαρµογή των αποφάσεων των συνελεύσεων, της ∆ιοίκησης και του καταστατικού. 
 
 ΑΡΘΡΟ 13ο :   ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
 

Ο Αντιπρόεδρος αναπληροί τον απόντα ή κωλυόµενο Πρόεδρο εις όλα γενικά τα 
καθήκοντα και δικαιώµατά του. 
 
 ΑΡΘΡΟ 14ο:    ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
   

Ο Γενικός Γραµµατέας διευθύνει το γραφείο του Τ.Τ.,  καταρτίζει µε τον Πρόεδρο την 
ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του ∆.Σ. εισηγούµενος τα σχετικά θέµατα και φροντίζει για 
την σύνταξη των πρακτικών καθώς και των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, διεξάγει την 
αλληλογραφία, τηρεί την σφραγίδα, το αρχείο, το πρωτόκολλο, το µητρώο των µελών και 
συνυπογράφει  µετά του Προέδρου όλα τα έγγραφα, τα εντάλµατα πληρωµών και εισπράξεων 
καθώς και τα πρακτικά των Συνελεύσεων και της ∆ιοικούσας. 
Τον Γενικό Γραµµατέα απόντα ή κωλυόµενο δικαιολογηµένα αναπληροί ένας  των Συµβούλων που 
ορίζεται από το ∆.Σ. 



Με απόφαση της ∆ιοικούσας µπορεί να προσλαµβάνεται και ειδικός Γραµµατέας. 
 
 ΑΡΘΡΟ 15ο :    ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ 
 
 Ο Ταµίας ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωµή εκδίδοντας διπλότυπες ή τριπλότυπες 
αποδείξεις, σύµφωνα µε εντάλµατα που υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα 
και τον ίδιο κατά περίπτωση. 
 Καµιά πληρωµή, γίνεται µε απόφαση και έγκριση της ∆.Ε. 
 Φυλάσσει την περιουσία του Τ.Τ.,  και δεν µπορεί να κρατά στα χέρια του χρήµατα του Τ.Τ. 
περισσότερα των 1000 Ε. 
 Τα χρήµατα του Τ.Τ,  κατατίθενται εις µία των αναγνωρισµένων Τραπεζών ή στο 
Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο µε απόφαση του Συµβουλίου. 
 Μπορεί να αποσύρει µέρος  ή ολόκληρο το ποσό των χρηµάτων κατόπιν εγγράφου 
υπογραφοµένου από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα και συνοδευόµενο από σχετικό 
απόσπασµα της ∆.Ε. 
 Ο Ταµίας κατά τρίµηνο ή και έκτακτα όποτε ήθελε κληθεί προς τούτο από την ∆.Ε.  
λεπτοµερή απολογισµό της διαχείρισής του. 
 Ο Ταµίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε έλλειψη χρηµάτων καθώς και για κάθε 
ανωµαλία στην διαχείρισή του. 
 Ο Ταµίας συντάσσει και υποβάλει υποχρεωτικά κάθε χρόνο δια της ∆.Ε.  
α. Μέχρι το τέλος Νοεµβρίου τον προϋπολογισµό του τµήµατος στην κεντρική ∆ιοίκηση για 
έγκριση. 
β. Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, τον ισολογισµό του έτους που έληξε. 
Τα ανωτέρω α και β υποβάλλονται και στη Γενική Συνέλευση των µελών του τµήµατος, σύµφωνα 
µε τα άρθρα του παρόντος κανονισµού.  
Ο Ταµίας κωλυόµενος αναπληρούται από ένα µέλος της ∆.Ε. που υποδεικνύεται από αυτό και µε 
ευθύνη του. 
 
 ΑΡΘΡΟ 16ο :    ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Ο έλεγχος και η εποπτεία της ∆.Ε. γίνεται από τριµελή ελεγκτική επιτροπή που εκλέγεται 
από την γενική Συνέλευση των µελών ταυτόχρονα µε την εκλογή της ∆.Ε. Η ελεγκτική επιτροπή 
εποπτεύει και ελέγχει την κατ’ έτος οικονοµική διαχείριση του σωµατείου, τα πραγµατοποιηθέντα 
έσοδα, τις πηγές αυτών καθώς και τις πραγµατοποιηθείσες δαπάνες και στην συνέχεια υποβάλει 
τις εκθέσεις της στην συνέλευση. Στην διάθεση της ελεγκτικής επιτροπής τίθενται από την ∆.Ε. 
οποτεδήποτε ήθελε ζητηθεί, τα βιβλία της διαχειρίσεώς του και τα γενικά δικαιολογητικά. Εκτός των 
τακτικών ελεγκτών εκλέγονται από τους επιλαχόντες κατά σειρά επιτυχίας δύο αναπληρωµατικά 
µέλη, τα οποία αντικαθιστούν τυχόν παραιτηθέντα µέλη. 
 
 ΑΡΘΡΟ 17ο :     ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
 

1)  Η Γενική Συνέλευση των µελών είναι το κυρίαρχο σώµα και συγκροτείται από τα ταµιακά 
τακτοποιηµένα τακτικά  µέλη του. Τακτοποιηµένο ταµιακά θεωρείται το µέλος που έχει εξοφλήσει 
τις οικονοµικές υποχρεώσεις του προς το Τ.Τ. και τον Σύνδεσµο µέχρι και το προηγούµενο 
εξάµηνο από αυτό της  διεξαγωγής  της  Γ.Σ. Τακτοποίηση των οικονοµικών εκκρεµοτήτων µπορεί 
να γίνει και την ηµέρα διεξαγωγής της Γ.Σ. 

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις τακτικά µέλη του Τ.Τ., που έχουν νοµική µορφή, 
εκπροσωπούνται στη Γ.Σ. από νόµιµο εκπρόσωπο του αντιπροσωπευτικού τους οργάνου (∆.Σ ή 
διαχειριστής)  σύµφωνα µε το καταστατικό τους. Η εκπροσώπηση δηλώνεται και αποδεικνύεται µε 
έγγραφο πρακτικό της επιχείρησης, το οποίο κατατίθεται στο Προεδρείο της Γ.Σ. Ο εκπρόσωπος 
αυτός πρέπει να είναι κάτοχος Μ.Ε.Κ.  

  Οι Γεν.  συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. 
 2)  Η τακτική Γεν. Συνέλευση συγκαλείται µια φορά το χρόνο, εντός  του πρώτου τριµήνου 
του έτους, κατά την οποίαν τίθενται για έλεγχο και έγκριση από τα µέλη : 
  α)  Ο οικονοµικός απολογισµός του διαστήµατος που παρήλθε και ο 
προϋπολογισµός του εποµένου. 
  β)  Η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής περί της οικονοµικής διαχείρισης 
  γ)  Κάθε άλλο θέµα που δεν συµπεριλαµβάνεται από τη ∆.Ε. στην ηµερήσια διάταξη 
ή που προτάθηκε προς συζήτηση από αριθµό µελών ίσου τουλάχιστον µε το 1/5 των 
συµµετασχόντων στην Γ.Σ. και έγινε αποδεκτή η συζήτηση  από την πλειοψηφία  των 3/5 των  
παρισταµένων στη Γ.Σ. 



 3)  Η έκτακτη Γενική Συνέλευση γίνεται όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο η ∆.Ε. ή όταν το 1/3 
των ταµειακά τακτοποιηµένων µελών του Τ.Τ.,  ήθελε ζητήσει την σύγκληση αυτής µε έγγραφο 
αίτηση, που θα περιέχει και τα προς συζήτηση θέµατα. Στην προκειµένη περίπτωση η ∆.Ε. 
υποχρεούται να καλέσει την Γενική Συνέλευση µέσα σε δέκα πέντε µέρες από την υποβολή της 
αίτησης. Εφόσον η ∆.Ε. δεν ενεργήσει όπως ορίζεται, τότε η Γ.Σ. συγκαλείται και διεξάγεται βάσει 
των διατάξεων του παρόντος καταστατικού, µετά από πρόσκληση που υπογράφεται από τα 
παραπάνω µέλη, στην οποία ορίζονται και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

Της Γενικής Συνελεύσεως, µπορεί να  προεδρεύει, µε σύµφωνη γνώµη της Γ.Σ. ο Πρόεδρος 
της ∆.Ε.,ή  ο Αντιπρόεδρος, ή άλλο µέλος της Γ.Σ. 

Όταν υπάρχουν περισσότερες προτάσεις ή υποψηφιότητες για την Προεδρεία της Γ.Σ. τότε 
η επιλογή γίνεται µε ψηφοφορία, δια ανατάσεως της χειρός και προεδρεύει της Γ.Σ. το µέλος που 
έλαβε την σχετική πλειοψηφία. 
 
 ΑΡΘΡΟ 18ο :     ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

Η εκλογή οργάνων ∆ιοίκησης της Οργάνωσης και των Τοπικών Τµηµάτων, διενεργείται 
από εφορευτική επιτροπή, η οποία εκλέγεται βάσει των διατάξεων που προβλέπονται από το 
καταστατικό της Οργάνωσης. 
Η Εφορευτική Επιτροπή, εκδικάζει και τις τυχόν ενστάσεις που µπορεί να υποβληθούν για την 
εκλογή των µελών της ∆.Ε. του Τ.Τ.. Οι ενστάσεις αυτές, είναι δεκτές όταν κατατίθενται εντός τριών 
ηµερών από την έκδοση των αποτελεσµάτων και  εκδικάζονται και εκδίδεται σχετική απόφαση το 
αργότερο εντός τριών ηµερών, µετά την παραλαβή της ένστασης. Η απόφαση της Εφ. Επ. επί της 
ενστάσεως είναι τελεσίδικη.  
 Τα µέλη που επιθυµούν να είναι υποψήφια για τα όργανα διοίκησης του Τ.Τ, δηλώνουν την 
υποψηφιότητά τους στην εφορευτική επιτροπή, αµέσως µετά την εκλογή της. Η εφορευτική 
επιτροπή αµέσως µετά και σε συνεργασία µε τη ∆.Ε. διαπιστώνει το δικαίωµα του εκλέγεσθαι των 
υποψηφίων, εγκρίνει την υποψηφιότητά τους και φροντίζει για την σύνταξη των ψηφοδελτίων. 
Κανείς από τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν µπορεί να είναι ταυτόχρονα και υποψήφιος 
στις αρχαιρεσίες που πρόκειται να διεξαχθούν στην Γ.Σ. 
 Ο αριθµός προτιµήσεων (σταυρών) που µπορεί να µπει σε κάθε εκλογή οργάνου του Τ.Τ., 
δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος του 40%  του αριθµού των µελών του οργάνου του Τ.Τ. . 
 Η ψήφος κάθε µέλους του Τ.Τ. για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Τ.Τ. είναι 
ισότιµη. 
  
 ΑΡΘΡΟ 19ο :     ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ Κ.Λ.Π 
 
 Η Γεν. Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται σ΄ αυτήν το ½ του 
όλου αριθµού των τακτικών µελών που έχουν εκπληρώσει τις ταµειακές τους υποχρεώσεις προς 
το Τ.Τ., την ηµέρα της Γεν. Συνέλευσης. 
 Εάν δεν παρίσταται ο αναφερόµενος αριθµός τακτικών µελών, τότε η Γεν. Συνέλευση 
επαναλαµβάνεται σε νέα ηµεροµηνία, µεσολαβούντων  τουλάχιστον τριών  ηµερών, µε τα ίδια 
θέµατα ηµερήσιας διάταξης. Η δεύτερη αυτή Γεν. Συνέλευση, προκειµένου να θεωρηθεί ότι 
βρίσκεται σε απαρτία πρέπει να παρίστανται το 1/3 του όλου αριθµού των τακτικών µελών που 
έχουν εκπληρώσεις τις ταµειακές τους υποχρεώσεις προς τον Σύνδεσµο, την ηµέρα της Γεν. 
Συνέλευσης. 
. Εάν και πάλι την δεύτερη σύγκληση δεν παρίσταται ο απαιτούµενος αριθµός τακτικών 
µελών, τότε η Γεν. Συνέλευση επαναλαµβάνεται για Τρίτη φορά, σε νέα ηµεροµηνία, 
µεσολαβούντων και πάλι  τουλάχιστον τριών  ηµερών, µε τα ίδια θέµατα ηµερήσιας διάταξης. Η 
τρίτη αυτή Γεν. Συνέλευση   θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία   ανεξάρτητα του αριθµού των 
παρευρισκοµένων µελών, που όµως δεν µπορεί να είναι µικρότερος του 1/10 των Ταµειακά 
Ενήµερων µελών.      
 Σε περίπτωση που και την τρίτη φορά δεν προκύψει απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση 
προκηρύσσεται εκ νέου µετά από ένα µήνα, µε τα ίδια θέµατα ηµερήσιας διάταξης, θεωρούµενης 
της νέα Γεν. Συνέλευσης ως πρώτης για τα θέµατα της απαρτίας. 
 Η προκήρυξη των Γεν. Συνελεύσεων γίνεται µε δηµοσίευση της προκήρυξης τουλάχιστον 
σε δύο τοπικές ηµερήσιες εφηµερίδες  και ανάρτηση της προκήρυξης σε πίνακες ανακοινώσεων 
των γραφείων του Τ.Τ. ή σε τεχνικές  υπηρεσίες. Η δηµοσίευση πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 8 
ηµέρες πριν την ηµεροµηνία της πρώτης σύγκλησης και στην προκήρυξη αναφέρονται όλες οι 
ηµεροµηνίες στις οποίες πιθανόν λόγω έλλειψης απαρτίας πρόκειται να συνέλθουν οι δεύτερη και 
Τρίτη Συνέλευση. 
 Οι αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης λαµβάνονται µε  σχετική πλειοψηφία των παρόντων 
µελών.   



 Κάθε ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση, που αφορά αρχαιρεσίες ή εκλογή κάθε είδους 
συλλογικού οργάνου, θέµατα εµπιστοσύνης προς τη ∆ιοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά 
θέµατα, είναι έγκυρη εφόσον λαµβάνεται δια µυστικής ψηφοφορίας. Στα άλλα θέµατα γίνεται δια 
ανατάσεως του χεριού, ουδέποτε όµως δια βοής. Μπορεί και για άλλα θέµατα να ληφθεί απόφαση 
δια µυστικής ψηφοφορίας, εφόσον αυτό  αποφασιστεί από το ½ των παρισταµένων µελών της Γεν. 
Συνέλευσης. 
 Αποκλείεται από τις Γεν. Συνελεύσεις αυτός που καθυστερεί τις συνδροµές του και δεν είναι 
τακτοποιηµένος ταµειακά µέχρι την ηµέρα της συγκλήσεώς της. 
 Η περιουσία του Τ.Τ., σε περίπτωση διαλύσεως του, περιέρχεται στην Κεντρική Οργάνωση. 

ΑΡΘΡΟ 20ο :       ΓΕΝΙΚΕΣ  ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Το Σωµατείο έχει κυκλική σφραγίδα, που φέρει στην περιφέρειά της την επωνυµία της 
Οργάνωσης ΄΄ ………………………΄΄ και στη µέση της επιφανείας του κύκλου τη φράση ΄΄ ΤΟΠΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ …………. ΄΄ . 
 
 ΑΡΘΡΟ 21ο   ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
  

Το Τ.Τ. τηρεί βιβλίο µελών ενηµερωµένο, βιβλίο ταµείου, ως και βιβλία πρακτικών 
συνεδριάσεων της ∆. Ε., Γεν. Συνελεύσεων, περιουσιακών στοιχείων κ.λ.π.  

Κάθε πράξη της ∆. Ε. µετά την λήξη της θητείας της και µέχρι την ανάληψη της διοίκησης 
από την νεοεκλεγείσα, η οποία γεννά υποχρεώσεις στο Τ.Τ. είναι άκυρη και πρέπει να 
αποφεύγεται. 

 Όλα τα µέλη του Συνδέσµου έχουν ίσα δικαιώµατα. 
Κάθε τι που δεν προβλέπεται από τον παρόντα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ και το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της 

Οργάνωσης, το ρυθµίζει το ∆ιοικ. Συµβούλιο ή το παραπέµπει στη Συνέλευση. 
  
 


