
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. – Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) 

ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

 

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο  

Το Σωματείο ιδρύθηκε με την με αριθμό 603/1971 απόφαση του 

Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Β’ 

κατηγορίας ΙΚΑ» Θεσ/νίκης, μετονομάζεται σε «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. – Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ και ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», με έδρα τη Θεσ/νίκη. 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο 

Σκοπός του Συλλόγου είναι: 

Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των επαγγελματικών – 

οικονομικών – κοινωνικοασφαλιστικών – ηθικών συμφερόντων και 

δικαιωμάτων των μελών του, η καλλιέργεια και διαμόρφωση ταξικής 

κοινωνικής συνείδησης καθώς και η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και 

συναδέλφωσης μεταξύ τους και με όλους τους άλλους εργαζόμενους. 

Μέσα για την επιτυχία του σκοπού του Συλλόγου είναι: 

1. Η οργάνωση και καθοδήγηση των αγώνων των εργαζομένων στο 

Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ για τα συμφέροντα και δικαιώματά τους και ιδίως για την συνεχή 

βελτίωση των όρων και συνθηκών δουλειάς και την εν γένει άνοδο του 

βιοτικού τους επιπέδου. 

2. Η δημιουργία διατήρηση και ανάπτυξη των δεσμών ενότητας, 

αλληλεγγύης και αδελφοσύνης ανάμεσα στα μέλη του, την Ομοσπονδοία, στα 

μέλη των αδελφών συλλόγων στο χώρο μας και γενικότερα με όλους τους 

άλλους εργαζομένους στο Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και η δημιουργική 

συμβολή στην ενότητα και ισχυροποίηση της ενωμένης δύναμης όλων των 

εργατοϋπαλληλικών σωματείων της χώρας. 



3. Η καλλιέργεια και ανάπτυξη του αυτοσεβασμού, της αξιοπρέπειας 

του αγωνιστικού φρονήματος και της συνδικαλιστικής συνείδησης των μελών 

τιυ και η συμβολή στη διαμόρφωση κοινής και ενιαίας ταξικής συνείδησης 

όλων των εργαζομένων με κύριο στόχο την κατάργηση της εκμετάλλευσης της 

εργασίας και την κατανομή του προϊόντος της στους δημιουργούς της. 

4. Η συμβολή και συμπαράσταση με κάθε τρόπο σε όλες τις 

προσπάθειες που γίνονται για την Δημοκρατία, την Κοινωνική πρόοδο, την 

Εθνική ανεξαρτησία και την Ειρήνη. 

5. Η ανύψωση και ενίσχυση του μορφωτικού και πνευματικού 

επιπέδου καθώς και της κοινωνικής και ηθικής συνείδησης των μελών του, με 

την οργάνωση και οικονομική ενίσχυση κάθε είδους προοδευτικών 

πολιτιστικών ή παρεμφερών καλλιτεχνικών κλπ εκδηλώσεων και εορτών. 

6. Η παροχή ψυχαγωγίας στα μέλη, με την οργάνωση εκδρομών, 

θεατρικών παραστάσεων, καλλιτεχνικών κλπ εκδηλώσεων και εορτών. 

7. Η δημιουργία Εντευκτηρίου, βιβλιοθήκης, εστιατορίου, βρεφικών 

και παιδικών σταθμών, ξενώνων θερινών διακοπών, αλληλοβοηθητικών και 

άλλων συναφών ταμείων, σχολών, αθλητικών τμημάτων κλπ με έγκριση της 

Γενικής Συνέλευσης των μελών του και σύμφωνα με τους ιδιαίτερους 

κανονισμούς, που εκείνη θα ψηφίσει. 

8. Η προσφυγή στη δικαιοσύνη για βελτίωση των όρων, και της 

αμοιβής της εργασίας των μελών του και της επαγγελματικής εξέλιξης αυτών. 

9. Η παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής της Δημοσιοϋπαλληλικής 

συνδικαλιστικής νομοθεσίας κ.λπ., καθώς και του οργανισμού της Υπηρεσίας 

με κάθε νόμιμο μέσο καθώς και με την έγερση αγωγών, μηνύσεων κλπ, 

απευθείας από το Σύλλογο και για λογαριασμό των μελών του. 

10. Η συμβολή του στη διαμόρφωση της Δημοσιοϋπαλληλικής 

Συνδικαλιστικής Νομοθεσίας, για κατοχύρωση και προστασία των 

δικαιωμάτων των μελών του και των εκπροσώπων τους, τη διασφάλιση της 

συνδικαλιστικής τους δραστηριότητας και ελευθερίας. 

11. Η επάξια συμμετοχή του στις οικείες συνδικαλιστικές ενώσεις, 

Συνέδρια κλπ, επιτροπές και συμβούλια συνδικαλιστικά ή του Ι.Κ.Α. 

12. Η συμβολή του στην ανάπτυξη και ευόδωση της συνεταιριστικής 

ιδέας και ιδιαίτερα στο στεγαστικό και καταναλωτικό τομέα. 

13. Η διασφάλιση και κατοχύρωση της θέσης και της προσωπικής 

αξιοπρέπειας των μελών του, έναντι παντός. 



14. Η ενημέρωση των μελών, της κοινής γνώμης, των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης (τύπος π.χ.), της Βουλής, της Κυβέρνησης, των διαφόρων 

πολιτικών και Ελληνικών ή διεθνών συνδικαλιστικών οργανώσεων και 

παραγόντων και άλλων αρμοδίων οργάνων. 

15. Η έκδοση ανακοινώσεων, ειδικών εντύπων ή οργάνου τύπου, 

ομιλίες, συνεντεύξεις, συγκεντρώσεις κ.λπ. 

16. Οι απεργιακές και άλλες συναφείς εκδηλώσεις. 

17. Για την εκπλήρωση και την εν γένει εξυπηρέτηση του σκοπού και 

των συναφών επιδιώξεων του Συλλόγου, διατίθενται και χρησιμοποιούνται 

όλα τα οικονομικά του στοιχεία. 

18. Στους στόχους του Συλλόγου είναι η ανάπτυξη και λειτουργία 

οικοδομικού συνεταιρίσμου. Για την υλοποίηση του στόχου το Δ.Σ. θα 

επεξεργαστεί κανονισμό λειτουργίας. Ο οικοδομικός συνεταιρισμός θα 

διοικείται από Δ.Ε. που θα υποδεικνύεται από το Δ.Σ. και στην οποία θα 

συμμετέχει ένας εκπρόσωπος από κάθε παράταξη που εκφράζεται στο Δ.Σ. 

19. Έκδοση εφημερίδας του Συλλόγου. 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο 

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Βασική αρχή του Συλλόγου είναι η δημοκρατική λειτουργία του, που 

εξασφαλίζει σε κάθε μέλος του το δικαίωμα να συμμετέχει και να εκφράζει 

ελεύθερα τις απόψεις του σε κάθε ζήτημα της ζωής, της δράσης και της 

εξέλιξης του Συλλόγου. 

Ο Σύλλογος διοικείται και αποφασίζει για τη δράση του και γενικά για 

την υλοποίηση του σκοπού του, απόλυτα ανεξάρτητος και αδέσμευτος από 

εργοδοτική ή κρατική επιρροή με μοναδικό γνώμονα πάντα τα συμφέροντα 

των μελών του και της Δημοσιοϋπαλληλικής τάξης, αναπόσπαστο μέλος της 

οποίας αποτελεί. 

  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

 

ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο 

Μέλη του Συλλόγου μπορούν να είναι όλοι οι Διοικητικοί και Τεχνικοί 

υπάλληλοι και εργατοτεχνικό προσωπικού που υπηρετού στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

στους νομούς Κεντρικής Μακεδονίας (νομοί: Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, 

Κιλκίς, Σερρών, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλης), όπου δεν υπάρχουν τοπικοί 

Σύλλογοι ανεξάρτητα από Βαθμό και Κλάδο και με οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας, καθώς επίσης και οι αποσπασμένοι υπάλληλοι που υπηρετούν σε 

άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου. 

Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται από το διορισμό του (άρθρο 30 παρ. 

4 του 1264/1982) και την εγγραφή του στο Σύλλογο. 

Η ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου χάνεται στις εξής περιπτώσεις: 

1. Όταν χάσει την επαγγελματική του ιδιότητα, επειδή παραιτήθηκε ή 

απολύθηκε από την υπηρεσία. Στην περίπτωση της απόλυσης η ιδιότητα του 

μέλους χάνεται μόνο κατόπιν της αμετάκλητης προς τούτο δικαστικής 

απόφασης. 

2. Όταν συνταξιοδοτηθεί, με την επιφύλαξη των αναφερόμενων στην 

παράγραφο (1). 

3. Όταν υποβληθεί η σχετική αίτηση από το ίδιο το μέλος. 

4. Όταν προβεί σε ενέργειες που αντίκεινται στους σκοπούς του 

Συλλόγου. 

5. Όταν μετατίθεται σε περιοχή εκτός των ορίων του Συλλόγου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο 

Τα μέλη του Συλλόγου έχουν το δικαίωμα: 

1. Να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκφράζουν 

ελεύθερα τις απόψεις τους. 

2. Να αξιώνουν την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου, να 

συμβάλλουν σ’ αυτή και να ελέγχουν τις ενέργειες του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 



3. Να αποφασίζουν με τη ψήφο τους πάνω σε κάθε πρόταση. 

4. Να εκλέγουν τα Συλλογικά όργανα και εκλέγονται σ’ αυτά. 

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο 

Τα μέλη του Συλλόγου είναι υποχρεωμένα: 

1. Να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις πος τον 

Σύλλογο και τις ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις. 

2. Να πειθαρχούν στις διατάξεις του Καταστατικού και στις αποφάσεις 

των Γενικών Συνελεύσεων και της Διοίκησης του Συλλόγου. 

3. Να συμμετέχουν σ’ όλες τις Δυλλογικές εκδηλώσεις και 

δραστηριότητες. 

4. Να προσφέρουν κάθε δυνατή γνώση και δραστηριότητα σε βοήθεια 

του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου και να αναλαμβάνουν κάθε Συλλογικό 

– αντιπροσωπευτικό καθήκον που τους αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο 

Διαγράφεται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο: 

1. Όποιος καθυστερεί με δική του ευθύνη τις συνδρομές του 

παραπάνω από 3 μήνες και δεν τις τακτοποιήσει μέσα σε 15 ημέρες από την 

πρόσκλησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

2. Όποιος παραβιάζει το Καταστατικό, απειθαρχεί στις αποφάσεις των 

Γενικών Συνελεύσεων και με τις συγκεκριμένες πράξεις και δράση του, 

ζημιώνει τα συμφέροντα του Συλλόγου του και της τάξης του. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο πριν πάρει απόφαση διαγραφής, καλεί 

εγγράφως το μέλος να απολογηθεί μέσα σε 10 ημέρες. Όλες οι αποφάσεις για 

διαγραφή μελών πρέπει να επικυρωθούν από την πρώτη, μετά τη διαγραφή 

Γενική Συνέλευση στην οποία καλούνται εγγράφως όλοι οι διαγραφέντες. 

  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο 

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

1. Οι συνδρομές των μελών. 

Η μηνιαία συνδρομή των μελών ορίζεται σε ποσοστό 0,40% επί των 

τακτικών αποδοχών. Από το ποσοστό αυτό δίδεται 0,20% στην Ομοσπονδία 

ως εισφορά του Συλλόγου. 

Η Γενική Συνέλευση των μελών μπορεί να αυξήσει τη συνδρομή σε 

οποιοδήποτε ποσό. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδικές έκτακτες περιπτώσεις μπορεί με 

αιτιολογημένη απόφασή του να ορίζει έκτακτη εφάπαξ εισφορά σε ποσό μέχρι 

το ύψος της μηνιαίας εισφοράς του μέλους. 

2. Με κάθε ποσό που προέρχεται από προσόδους της περιουσίας του 

Συλλόγου 

3. Κάθε άλλο εισόδημα νόμιμα προερχόμενο στο Ταμείο του 

Συλλόγου. 

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 

Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η 

Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. 

Ο προϋπολογισμός, ο ισολογισμός και ο απολογισμός συντάσσονται 

για κάθε ετήσιο χρονικό διάστημα και υποβάλλονται στην τακτική Γενική 

Συνέλευση κάθε χρόνο για έγκριση. 

Διαχειριστικός απολογισμός συντάσσεται και σε περίπτωση έκτακτης 

Γενικής Συνέλευσης με θέμα αρχαιρεσίες ή λογοδοσία. 

  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

 

ΑΡΘΡΟ 10Ο 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1. Ο Σύλλογος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγόμενο με 

καθολική ψηφοφορία των μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 

Καταστατικού. 

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει την ημέρα 

της εκλογής του (υπογραφή πρακτικών εκλογών της Εφορευτικής Επιτροπής) 

και διαρκεί τρία (3) χρόνια. 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται από 11 Συμβούλους 

4. Μέσα σε δέκα (10) μέρες το αργότερο από την ημέρα της εκλογής 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο σύμβουλος που πήρε τους 

περισσότερους ψήφους (σταυρούς) προτίμησης και ανήκει στο συνδυασμό 

(ψηφοδέλτιο) ο οποίος αναδείχτηκε πρώτος σε ψήφους, προσκαλεί έγκαιρα 

όλους τους εκλεγμένους συμβούλους σε συνεδρίαση, για την συγκρότηση του 

Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και την κατανομή των αξιωμάτων. 

Σε περίπτωση αδράνειας για οποιοδήποτε λόγο του πλειοψηφίσαντος 

συμβούλου να συγκαλέσει τη συνεδρίαση αυτή, τούτο έχει δικαίωμα να κάμει 

ο πλειοψηφίσας σύμβουλος του δεύτερου σε ψήφους συνδυασμού κ.ο.κ. 

5. Οι θέσεις του Δ.Σ. είναι οι εξής: Πρόεδρος, Α’ Αντιπρόεδρος, Β’ 

Αντιπρόεδρος, Γεν. Γραμματέας, Ταμίας. 

Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει ειδικές αρμοδιότητες στους υπόλοιπους 6 

συμβούλους. 

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντος το 

λιγότερο 6 σύμβουλοι και οι αποφάσεις του παίρνονται με απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται φανερή 

ψηφοφορία, οπότε αν υπάρξει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου 

ή του Προεδρεύοντος. 

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται κατόπιν έγκαιρης 

πρόσκλησης του Προέδρου ή του αναπληρωτού του σε περίπτωση που 

αυτός αδυνατεί ή αρνείται και συνεδριάζει τακτικά το λιγότερο μια φορά κάθε 

30 μέρες και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος, ή ύστερα από 

έγγραφη αίτηση 4 μελών του Δ.Σ. απευθυνόμενη στον Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 



Στην πρόσκληση και στην αίτηση πρέπει οπωσδήποτε να γράφονται 

συνοπτικά τα θέματα (ή το θέμα) για τα οποία συγκαλείται ή ζητείται να 

συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει τούτο μέσα σε 3 μέρες 

από την κατάθεση σ’ αυτόν της αίτησης, αλλιώς τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου που την υπογράφουν την κοινοποιούν σε όλους τους 

Συμβούλους του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε και συνεδριάζουν νόμιμα, 

εφόσον βέβαια ο αριθμός των παρόντων μελών είναι ο απαιτούμενος για την 

απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου 

και των Αντιπροέδρων στη συνεδρίαση αυτή, προεδρεύει ένας από τους 

παρόντες συμβούλους, με απόφασή τους. 

8. Ειδικά για την περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται 

με θέμα την ανασύνθεση ή ανακατανομή των αξιωμάτων, το θέμα αυτό 

πρέπει απαραίτητα να γράφεται στην πρόσκληση, η σχετική δε απόφαση 

παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Σε περίπτωση μειοψηφίας 

η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας, εκλέγεται στο 

αξίωμα ο υποψήφιος αυτός, που ανήκει στο συνδυασμό (ψηφοδέλτιο), ο 

οποίος έχει τους σχετικά περισσότερους συμβούλους. 

9. Σε περίπτωση παραίτησης, αποχώρησης ή έκπτωσης μέλους του 

Διοικητικού Συμβουλίου, τούτο αντικαθίσταται από τον κατά σειρά επιλαχόντα 

του ιδίου συνδυασμού στον οποίο ανήκε το μέλος αυτό, ενώ σε περίπτωση 

αδυναμίας του εν λόγω συνδυασμού να καλύψει το κενό, αντικαθίσταται με 

τον κατά σειρά επιλαχόντα του επόμενου κατά σειρά επιτυχίας συνδυασμού 

πρώτα και μεμονωμένα ανεξάρτητο υποψήφιο ύστερα κ.ο.κ. 

10. Σε περίπτωση έλλειψης για οποιοδήποτε λόγο επιλαχόντων 

συμβούλων προς συμπλήρωση ή αναπλήρωση ελλειπόντων μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου, τότε, αν τα παραμένοντα μέλη είναι τουλάχιστον επτά 

(7) και το Διοικητικό Συμβούλιο διανύει τον τελευταίο χρόνο της θητείας του, 

(δηλαδή τον τρίτο – 3ο χρόνο), νόμιμα συνέρχεται τούτο και διοικεί το Σύλλογο 

με τα απομένοντα 7 μέλη, αλλιώς, δηλαδή, σε περίπτωση που το Διοικητικό 

Συμβούλιο διανύει τον δεύτερο (2ο) χρόνο της θητείας του, συγκαλείται 

αμέσως, δηλαδή το αργότερο σε 30 μέρες Γενική Συνέλευση των μελών του 

Συλλόγου, για διεξαγωγή μερικών αρχαιρεσιών και συμπλήρωση των κενών 

θέσεων τακτικών μελών. Η θητεία των με τον τρόπο αυτό εκλεγμένων μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει ταυτόχρονα με τη λήξη της θητείας των 

λοιπών. 



Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοικτές, δηλαδή 

μπορεί να παρευρίσκεται οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου χωρίς δικαίωμα 

λόγου και ψήφου. Το δικαίωμα λόγου κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου το έχει κάθε μέλος του Συλλόγου μετά τη λήξη της συνεδριάσεως 

και τα μέλη του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένα να συζητήσουν μαζί του τα θέματα, 

εφ’ όσον το μέλος το ζητήσει. 

11.  α) Οι προσκλήσεις για συνεδρίαση του Δ.Σ. ορίζουν τη μέρα και 

ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 

υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα. Η επίδοση των 

προσκλήσεων στα μέλη του Δ.Σ. γίνεται σε 24 ώρες τουλάχιστον πριν τη 

συνεδρίαση και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να συγκαλείται το 

Δ.Σ. για επείγοντα θέματα την ίδια μέρα, οπότε τα μέλη ειδοποιούνται το 

ταχύτερο δυνατό με τρον προσφορότερο τρόπο. 

β) Οι προσκλήσεις για τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. μπορεί με 

ομόφωνη απόφαση των μελών του να γίνονται και με άλλο τρόπο, εκτός από 

έγγραφη, αλλά και στην περίπτωση αυτή τα θέματα να γνωστοποιούνται 

τουλάχιστον 24 ώρες πριν την συνεδρίαση. 

12. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται 

από τους παρόντες συμβούλους. Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατή η 

μαγνητοφώνηση των πρακτικών, που υπογράφονται μετά την ορθή 

απομαγνητοφώνησή τους και την καταχώρησή τους στο βιβλίο των 

πρακτικών του Συλλόγου. 

 

ΑΡΘΡΟ 11Ο 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 

1. Το Δ.Σ. αποφασίζει την τακτική και καθορίζει τους στόχους και τα 

μέσα για την επιτύχια και εκπλήρωση του σκοπού του Συλλόγου να ενεργεί 

πάνω σε όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν στο Σύλλογο, εγκρίνει κάθε 

δαπάνη, που έχει γίνει ή που θα γίνει, μέσα στα πλαίσια του 

προϋπολογισμού, προσλαμβάνει, απολύει προσωπικό, καθορίζει τις 

αποδοχές του, εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μελών, 

συγκαλεί με απόφασή του αυτές και καταρτίζει την ημερησία διάταξη των 

εργασιών τους, υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεών του, συντάσσει τη 

Διοικητική Λογοδοσία διά του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα, καθώς και τη 

διαχειριστική Λογοδοσία διά του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα και του 

Ταμία και γενικά προβαίνει σ’ όλες τις ενέργειες και πράξεις Διοίκησης και 



Διαχείρισης των εν γένει σμφερόντων του Συλλόγου και αποφασίζει για όλα τα 

θέματα που προβλέπει το καταστατικό εκτός από εκείνα για τα οποία 

απαιτείται απόφαση της Γεν. Συνέλευσης των μελών, σύμφωνα με ειδικές 

διατάξεις του παρόντος καταστατικού. 

2. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν ευθύνονται για αποφάσεις που πήρε αυτό σε 

συνεδριάσεις του, στις οποίες δεν παρέστησαν ή παραστάντα διαφώνησαν 

και η διαφωνία τους αυτή βεβαιούται από τα πρακτικά του Δ.Σ. 

3. Τα μέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται να παρίστανται ανελλιπώς στις 

συνεδριάσεις του. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης και συνεχούς απουσίας 

μέλους του σε τρεις τουλάχιστον τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί με 

αιτιολογημένη απόφασή του, που αναγράφεται στα πρακτικά, να το 

αντικαταστήσει με ένα από τα εκλεγέντα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά 

επιτυχίας. 

4. Το Δ.Σ. λογοδοτεί στις Γεν. Συνελεύσεις των μελών. 

5. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να συγκροτεί επιτροπές δουλειάς 

από μέλη του Συλλόγου, για υποβοήθηση του έργου του, τις οποίες θέτει υπό 

τις οδηγίες του. 

6. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να παρίστανται με πρόσκλησή 

του, οι νομικοί, οι οικονομικοί σύμβουλοί του για την πρόσληψη των οποίων ή 

για την ανάθεση σ’ αυτούς συγκεκριμένης εργασίας, μελέτης ή υποθέσεως, 

αποφασίζει τούτο. 

7. Το Δ.Σ. του Συλλόγου, είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί κάθε 6 

μήνες ή νωρίτερα, αν κριθεί αυτό αναγκαίο και σκόπιμο, τις Επιτροπές Βάσης, 

για συζήτηση και ενημέρωση πάνω σε θέματα, υπηρεσιακά, συνδικαλιστικά ή 

ευρύτερου πολιτικού και εθνικού χαρακτήρα. 

8. Το Δ.Σ. δικαιούται να ανακαλεί από τα αξιώματά τους όλα τα μέλη 

του, να προβαίνει στην ανακατανομή των αξιωμάτων και να γνωστοποιεί την 

όποια μεταβολή με ανακοίνωσή του στα μέλη του Συλλόγου. Με τον ίδιο 

τρόπο γνωστοποιείται στα μέλη τυχόν μεταβολή της συνθέσεως του Δ.Σ. 

λόγω παραίτησης, αποχώρησης, έκπτωσης κ.λπ. μέλους του Δ.Σ. 

9. Το Δ.Σ. κατά τις συνεδριάσεις του, ελέγχει την εφαρμογή και 

εκτέλεση των αποφάσεών του, από τα εκτελεστικά όργανά του, εγκρίνει ή μη 

τις ενέργειές τους, προγραμματίζει και αποφασίζει για τις παραπέρα ενέργειες 

και κατευθύνσεις. 

 



ΑΡΘΡΟ 12Ο 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. 

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σύλλογο σ’ όλες τις σχέσεις 

με τρίτους και ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής ή άλλης αρχής, πάντοτε 

μαζί με τον Γεν. Γραμματέα του Συλλόγου. Υπογράφει με τον Γεν. Γραμματέα 

όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση με την Διοίκηση και τον Σύλλογο. 

Υπογράφει με τον Ταμία όλα τα παραστατικά εισπράξεων και πληρωμών και 

τις σχετικές αποδείξεις και έγγραφα. Συγκαλεί το Δ.Σ. τις τακτικές και έκτακτες 

συνεδριάσεις του, προεδρεύει σ’ αυτές και καταρτίζει με τον Γεν. Γραμματέα 

την ημερήσια διάταξη. 

2. Ο Α’ Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον απόντα Πρόεδρο σ’ όλα τα 

καθήκοντα και δικαιώματά του κι’ αυτόν ο Β’ Αντιπρόεδρος. 

3. Σε περίπτωση απούσιας του Προέδρου και των Αντιπροέδρων, 

εκτελεί καθήκοντα ένα από τα υπόλοιπα παρόντα μέλη του Δ.Σ. οριζόμενο απ’ 

αυτά. 

4. Ο Γεν. Γραμματέας, διευθύνει τα γραφεία του Συλλόγου, φυλάσσει 

τα αρχεία, τη σφραγίδα του Συλλόγου και το μητρώο των μελών. Καταρτίζει με 

τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων, εισηγούμενο σ’ αυτές 

τα σχετικά θέματα. Φροντίζει για την σύνταξη των ανακοινώσεων και την 

διεξαγωγή της αλληλογραφίας και για την σύνταξη και φύλαξη των πρακτικών 

όλων των συνεδριάσεων. 

5. Ο Ταμίας ή ο νομικός αναπληρωτής του φροντίζει και είναι 

υπεύθυνος για τις εν γένει εισπράξεις και πληρωμές, προσυπογράφει τα 

αντίστοιχα παραστατικά και πληρώνει μετά από εντολή του Προέδρου και του 

Γεν. Γραμματέα ή των αναπληρωτών τους και μέσα στα πλαίσια του 

προϋπολογισμού και των αποφάσεων του Δ.Σ. 

Όσες δαπάνες ενεργούνται, μετά από σύμφωνη γνώμη του Προέδρου, 

του Γεν. Γραμματέα και του Ταμία λόγω έκτακτων, επιγουσών ή 

απρόβλεπτων αναγκών, και λόγω αδυναμίας σύγκλησης του Δ.Σ., ο Ταμίας 

υποχρεούται να φέρει τη δαπάνη προς έγκριση στην άμεση επόμενη 

συνεδρίαση του Δ.Σ. προς απαλλαγή από τη σχετική ευθύνη. Κρατεί τακτικά 

τα κατά το Νόμο βιβλία διαχείρισης και περιουσίας του Συλλόγου και δίνει για 

όλα λόγο στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

Συντάσσει με τον Πρόεδρο τους ισολογισμούς τους οποίους μετά την 

έγκριση του Δ.Σ. υποβάλει στη τακτική Γενική Συνέλευση των μελών για 

έγκριση και απαλλαγή μαζί με την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. 



Ο Ταμίας τηρεί με ευθύνη του το αρχείο αποδείξεων, ισολογισμών, 

προϋπολογισμών κλπ σχετικών με τη διαχείριση της περιουσίας του 

Συλλόγου βιβλίων, πρακτικών και εγγράφων. 

Ο Ταμίας υποχρεούται κάθε τρεις μήνες να παρουσιάζει τα βιβλία του 

ταμείου για οικονομικό έλεγχο στον Πρόεδρο και Γεν. Γραμματέα. Σε 

περίπτωση απουσίας του Ταμία, αναπληρώνει αυτόν οριζόμενος με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου σύμβουλος. 

 

ΑΡΘΡΟ 13Ο 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Οι εκλεγμένοι ελεγκτές προσκαλούμενοι από το Δ.Σ. μετά τον 

καταρτισμό του απολογισμού και ισολογισμού για τη χρήση που πέρασε 

ελέγχουν την εν γένει διαχείριση. 

Στη διάθεσή τους παραχωρούνται τα πρακτικά των συνεδριάσεων του 

Δ.Σ. και των Συνελεύσεων, τα βιβλία διαχείρισης και τα σχετικά 

δικαιολογητικά. 

Η Ελεγκτική Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει την έκθεσή της που 

υποβάλλει στο Δ.Σ. και διαβάζεται στη Γεν. Συνέλευση των μελών. 

Η θητεία των μελών της αρχίζει και τελειώνει μαζί με τη θητεία των 

μελών του Δ.Σ. 

Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

 Σε κάθε Υποκατάστημα ή υπηρεσία του Ι.Κ.Α., εκλέγεται από τους 

υπαλλήλους που εργάζονται εκεί 3μελής Επιτροπή Βάσης (Ε.Β.), που η 

διάρκεια θητείας της αρχίζει και τελειώνει ταυτόχρονα με του Δ.Σ. 

 Η εκλογή των μελών των Επιτροπών γίνεται με καθολική μυστική 

ψηφοφορία των εργαζομένων σε κάθε Υποκατάστημα ή υπηρεσία βάσει 

ψηφοδελτίου, στο οποίο γράφονται κατά αλφαβητική σειρά τα ονόματα των 

υποψηφίων. 

 Μέλη της Ε.Β. εκλέγονται όσοι προηγούνται σε σταυρούς προτίμησης, 

όπως προκύπτει από το ψηφοδέλτιο και βεβαιώνεται από σχετικό πρακτικό 

της Εφ. Επιτροπής. Οι υπόλοιποι παραμένουν σαν αναπληρωματικά μέλη. 



 Η Εφ. Επιτροπή που αναλαμβάνει να διεξαγάγει τις αρχαιρεσίες των 

Ε.Β. εκλέγεται από τα μέλη που υπηρετούν στο Υποκατάστημα ή υπηρεσία με 

ψηφοφορία (ανάταση χειρός). Αυτή η Εφ. Επιτροπή είναι 3μελής και καθορίζει 

μέσα σε δύο μέρες τη διαδικασία των αρχαιρεσιών. 

 Την ευθύνη για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών Ε.Β. έχει το Δ.Σ., το οποίο 

υποχρεούται το αργότερο σε ένα 3μηνο από την εκλογή του να 

πραγματοποιήσει αυτές τις αρχαιρεσίες. 

 Η Εφ. Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει πρακτικό και το κοινοποιεί 

στο Δ.Σ. του Συλλόγου το αργότερο σε δέκα ημέρες. 

 Έργο και καθήκον των Ε.Β. είναι: 

1. Να συνεργάζονται με το Δ.Σ. του Συλλόγου μελετώντας, 

γνωστοποιώντας και υποβάλλοντας στην κρίση του κάθε ζήτημα που αφορά 

τους εκεί εργαζόμενους τους οποίους και ενημερώνουν κατά τις οδηγίες του 

Δ.Σ. 

2. Να επιμελούνται των διαφόρων τοπικών ζητημάτων και μεριμνούν 

για τη διασφάλιση της Δημοσιοϋπαλληλικής Νομοθεσίας υπό την ενημέρωση 

και τις οδηγίες του Δ.Σ. 

3. Να επιμελούνται για την εκλογή των τοπικών Εφ. Επιτροπών και 

την ομαλή διεξαγωγή των διαφόρων ψηφοφοριών. 

4. Να φροντίζουν και εποπτεύουν για την εφαρμογή των αποφάσεων 

των Γενικών Συνελεύσεων και των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 

 Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και έχει 

δικαίωμα να αποφασίζει για θέματα που αφορούν το Σωματείο, να τροποποιεί 

το καταστατικό, να εκλέγει τα συλλογικά όργανά του, να εγκρίνει τον 

απολογισμό του σωματείου, να ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 Αποφασίζει για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό 

και καθορίζει γενικά την πορεία των αγώνων του σωματείου για τα 

συμφέροντα των μελών του. 

 Δικαίωμα ψήφου και συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν όλα 

τα ταμειακά εντάξει μέλη. 



 Η Γενική Συνέλευση γίνεται τακτικά στον ενάμιση χρόνο της θητείας  

του Δ.Σ., ύστερα από πρόσκλησή του, το νωρίτερο δύο μήνες πριν και το 

αργότερο δύο μήνες μετά το μισό χρόνο της θητείας του (του Δ.Σ.). 

 Έκτακτα συγκαλείται η Γενική Συνέλευση με απόφαση του Δ.Σ. ή με 

έγγραφη αίτηση του 1/5 των ταμεικά εντάξει μελών, στην οποία αίτηση πρέπει 

να αναγράφονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που προτείνουν για 

συζήτηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε 15 μέρες από 

την ημέρα της υποβολής της αίτησης να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση με 

θέματα ημερήσιας διάταξης, αυτά που αναφέρονται στην κατατεθείσα αίτηση, 

αλλιώς εφαρμόζονται οι διατάξεις που ορίζει ο Νόμος. Στις τακτικές Γ. 

Συνελεύσεις το σώμα εγκρίνει με απόφασή του: 

1. Την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Τον απολογισμό και ισολογισμό του περασμένου χρόνου, καθώς 

και τον προϋπολογισμό του επόμενου. 

3. Την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική 

διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

4. Κάθε άλλο θέμα συμπεριλαμβανομένης και της τροποποίησης του 

Καταστατικού ή της έγκρισης κανονισμών που υποβάλλει το Διοικητικό 

Συμβούλιο ή το 1/20 των μελών, τα οποία πρέπει να υποβάλλουν την 

πρότασή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε τύπο αναφοράς, τουλάχιστον 

30 μέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.  

Τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλεί το Δ.Σ. ύστερα 

από ανακοίνωση-πρόσκληση που διανέμεται στα μέλη και τοιχοκολλάται στα 

γραφεία του Συλλόγου 5 μέρες τουλάχιστον πριν από τη σύγκλιση της Γενικής 

Συνέλευσης. 

Οι Γενικές Συνελεύσεις έχουν απαρτία σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο 

Νόμος 1264/82. 

 Με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 Α.Κ., όπως και κάθε άλλης 

διάταξης με την οποία προβλέπεται ειδική απαρτία και εφόσον το καταστατικό 

δεν ορίζει διαφορετικά, για να γίνει συζήτηση και για να ληφθεί απόφαση, κατά 

τις Συνελεύσεις, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) των 

οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη 

συζήτηση συγκαλείται νέα συνέλευση μέσα σε δύο (2) μέχρι δεκαπέντε (15) 

μέρες κατά την οποία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τετάρτου 

(1/4) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Εάν δεν υπάρχει απαρτία κατά 

τη δεύτερη συνέλευση, συγκαλείται μέσα σε δύο (2) μέχρι δεκαπέντε (15) 



μέρες, τρίτη κατά την οποία είναι αρκετή η παρουσία του ενός πέμπτου (1/5) 

των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. 

 Απαγορεύεται η συμμετοχή στις Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με 

οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση. 

 Οι αποφάσεις των συνελεύσεων παίρνονται με πλειοψηφία των 

παρόντων μελών με μυστική ψηφοφορία ή με ονομαστική κλήση ή με 

ανάταση των χεριών, όπως ο Νόμος ορίζει, ποτέ όμως δια βοής. 

 Σε ειδικά θέματα, όπου ο Νόμος απαιτεί αυξημένη απαρτία και 

πλειοψηφία, μπορεί η Γ. Συνέλευση, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. να 

αποφασίζει τη διεξαγωγή καθολικής ψηφοφορίας των μελών του Συλλόγου, 

μέσα στις επόμενες αυτής 30 μέρες, εφαρμοζομένης κατ’ αναλογίαν της περί 

αρχαιρεσιών προβλεπομένης διαδικασίας. 

 Η Διοίκηση του Συλλόγου ελέγχει την εγκυρότητα της συμμετοχής και 

της ψήφου των μελών, καθώς και την απαρτία της Συνέλευσης, 

υποχρεούμενη στην τελευταία αυτή περίπτωση να ανακοινώσει στα παρόντα 

μέλη τα στοιχεία που αποδεικνύουν την έλλειψη απαρτίας. 

 Η Γεν. Συνέλευση εκλέγει Προεδρείο των εργασιών της αποτελούμενο 

από Πρόεδρο και δύο Γραμματείς. 

 Οι εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρούνται από τον Γεν. 

Γραμματέα του Δ.Σ., συνοπτικά, στο βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, 

το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης.

  

 Η Γενική Συνέλευση των μελών δικαιούται να παύει ή να ανακαλεί 

οποιοδήποτε συλλογικό όργανο ή ορισμένα μέλη αυτών, λόγω μη 

εκπληρώσεως των καθηκόντων τους για οποιαδήποτε αιτία.  

 Έκφραση ή απόφαση μομφής κατά Συλλογικού οργάνου δεν 

συνεπάγεται και παύση του, αν δεν αναφέρεται τούτο ρητά στην απόφαση της 

Γενικής Συνελεύσεως. 

 Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον προκύπτει ανάγκη νέων αρχαιρεσιών, 

η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αναθέσει την διεξαγωγή τους στην 

υπάρχουσα Διοίκηση. 

  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 Σαν εκλογικό σύστημα βάσει του οποίου εκλέγονται τα μέλη όλων των 

Συλλογικών οργάνων και οι αντιπρόσωποι, ορίζεται η ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ, 

όπως αναλύεται στο άρθρο 12 του Νόμου 1264/1982. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

 Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη συλλογικών οργάνων και η εκλογή των 

αντιπροσώπων για τα συνέδρια των ανωτέρω συνδικαλιστικών οργανώσεων 

γίνονται κάθε τρία (3) χρόνια, με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία. 

 Στη Γενική Συνέλευση περί αρχαιρεσιών του Συλλόγου καθορίζεται η 

ημερομηνία της ψηφοφορίας, και εκλέγεται με μυστική δια ψηφοδελτίων 

ψηφοφορία η Εφορευτική επιτροπή, παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου που 

προσκαλείται από το Δ.Σ. 

 Η ψηφοφορία διεξάγεται παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου, όπως 

ορίζει ο Νόμος 12634/1982 που προεδρεύει της Εφορευτικής Επιτροπής.  

 Δικαίωμα ψήφου στις αρχαιρεσίες έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου 

που έχουν εκπληρώσει τις από το καταστατικό οικονομικές υποχρεώσεις 

τους. 

 Τον έλεγχο και το δικαίωμα ψήφου ενεργεί το Δ.Σ. του Συλλόγου βάσει 

του Μητρώου μελών, καθώς και η Εφορευτική Επιτροπή βάσει των 

βεβαιουμένων από το Δ.Σ. του Συλλόγου αποσπασμάτων του μητρώου των 

μελών του. 

 Δικαίωμα να εκλέγονται για το Δ.Σ. την Ελεγκτική Επιτροπή και την 

Εφορευτική Επιτροπή έχουν τα μέλη με δικαίωμα ψήφου 

 Δικαίωμα να εκλέγονται αντιπρόσωποι για την Ομοσπονδία έχουν τα 

μέλη με δικαίωμα ψήφου. 

 Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από 5 το πολύ τακτικά μέλη και 2 

αναπληρωματικά και εδρεύει στα γραφεία του Συλλόγου. 



 Την επομένη μέρα μετά την εκλογή της Ε.Ε. συνεδριάζει και εκδίδει 

ανακοίνωση προς όλα τα μέλη του Συλλόγου, και δίνει οδηγίες για τη 

διεξαγωγή των αρχαιρεσιών καθώς και την ημερομηνία. 

 Η προθεσμία για την υποβολή προς την Ε.Ε. των υποψηφιοτήτων για 

τα προς εκλογή αξιώματα αρχίζει την επομένη μέρα της ημερομηνίας 

εκδόσεως της παραπάνω ανακοίνωσής της και τελειώνει σε 10 ημέρες. 

 Επίσης μέσα σε δέκα μέρες από την εκπνοή της παραπάνω 10ήμερης 

προθεσμίας, η Ε.Ε. γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της προς όλα τα μέλη του 

Συλλόγου, τον πίνακα όλων των ανακηρυχθέντων συνδυασμών και 

ανεξαρτήτων υποψηφίων και φροντίζει για τα ψηφοδέλτια. 

 Σε περίπτωση υποψηφιότητας που δεν εμφανίζει τις προβλεπόμενες 

από το καταστατικό προϋποθέσεις, πρέπει να ειδοποιείται ο υποψήφιος και ο 

επικεφαλής του συνδυασμού έγκαιρα από την Ε.Ε., ώστε να υπάρχει η 

δυνατότητα θεραπείας του κωλύματος ή αντικατάστασής του με άλλον 

υποψήφιο.  

 Στα ψηφοδέλτια αναγράφονται οι υποψήφιοι στις παρακάτω ιδιαίτερες 

στήλες: 

1) Υποψήφιοι για το Δ.Σ. του Συλλόγου 

2) Υποψήφιοι για το Συνέδριο της Ομοσπονδίας 

3) Υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή 

Σε περίπτωση που κάποιος συνδυασμός δεν έχει επαρκή αριθμό 

υποψηφίων για την κάλυψη των εδρών που του αναλογούν, ο9ι απομένουσες 

έδρες κατανέμονται όλες μεταξύ των λοιπών συνδυασμών, ανάλογα με τη 

μεταξύ τους εκλογική δύναμη |(αριθμός εγκύρων ψηφοδελτίων). 

 Ο αριθμός των εκλεγομένων για το συνέδριο της Ομοσπονδίας 

καθορίζεται από το καταστατικό της Ομοσπονδίας. 

 Όλοι οι επιλαχόντες κάθε συνδυασμού είναι αναπληρωματικοί των 

εκλεγέντων (τακτικών του) της ίδιας παράταξης. 

 Τα ονόματα των υποψηφίων για όλες τις περιπτώσεις γράφονται στο 

ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά. 

 Οι υποψήφιοι μετέχουν στις αρχαιρεσίες σε συνδυασμούς της 

προτίμησής τους και σαν μεμονωμένοι με ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο ο καθένας. 

 Σαν συνδυασμοί θεωρούνται και γίνονται δεκτοί από την Ε.Ε., μόνον 

εκείνοι που καταρτίζουν χωριστό ψηφοδέλτιο, όπως ορίζει ο Ν. 1264/82. 



 Το Δ.Σ. υποχρεούται να δώσει στην Ε.Ε. κάθε υλική ή άλλη βοήθεια, 

καθώς και τη χρήση του μηχανισμού του και των γραφείων του, προκειμένου 

να εξασφαλιστεί η άψογη και αδιάβλητη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. 

 Τα έξοδα προεκλογικής κίνησης καταβάλλει ο Σύλλογος. Καταβάλλει 

δηλαδή μόνο τα έξοδα των ανακοινώσεων και αφίσας. 

 Επίσης, όλες οι δαπάνες για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και 

εκλογών, στις οποίες υποβάλλεται η Ε.Ε. βαρύνουν το Σύλλογο και 

εξοφλούνται βάσει σχετικών αποδείξεων.  

 

ΑΡΘΡΟ 18ο 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

1. Όλες οι ψηφοφορίες για την ανάδειξη μελών των διαφόρων 

συλλογικών οργάνων γίνονται ενώπιον της Ε.Ε., είναι μυστικές και γίνονται με 

ψηφοδέλτιο και φακέλους που παραχωρεί υποχρεωτικά στους ψηφοφόρους η 

Ε.Ε. 

2. Τα μέλη ψηφίζουν αυτοπροσώπως με την επίδειξη της 

αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου Δημοσίου εγγράφου και του εκλογικού 

συνδικαλιστικού βιβλιαρίου του Ν. 1264/82, βάσει καταστάσεων-

αποσπασμάτων του μητρώου μελών του Συλλόγου, οι οποίες υπογραφόμενες 

από το Δ.Σ. στέλνονται έγκαιρα στην Ε.Ε. 

3. Οι ψηφοφόροι εκφράζουν την προτίμησή τους σημειώνοντας ένα 

σταυρό δίπλα από το όνομα του υποψηφίου που προτιμούν, μπορούν δε να 

σημειώνουν το πολύ τόσους σταυρούς, όσος είναι ο αριθμός των 

εκλεγομένων προσώπων για κάθε κατηγορία αξιωμάτων, όπως αυτός 

προκύπτει από το παρόν καταστατικό ή από σχετική ανακοίνωση της Ε.Ε. 

4. Κατά την ψηφοφορία δικαιούνται να παρευρίσκονται ένας 

αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού ή ανεξαρτήτου υποψηφίου. Κατά τη 

διάρκεια της διαλογής μπορεί η Ε.Ε. να ζητήσει τη βοήθεια παρευρισκομένων 

υποψηφίων.  

5. Η ψηφοφορία αρχίζει με την ανατολή του ηλίου και τελειώνει με τη 

δύση του, σε κατάλληλο τόπο που ορίζει η Ε.Ε. αν δεν έχει αποφασίσει η Γεν. 

Συνέλευση. Παρατείνεται δε και μετά τη δύση του ηλίου όταν τούτο κρίνει 

σκόπιμο η Ε.Ε. 

6. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Ε.Ε. ελέγχει το απαραβίαστο της 

ψηφοδόχου, την ανοίγει, καταμετρούν τους φακέλους, διαπιστώνουν ότι ο 



αριθμός τους συμφωνεί με τον αριθμό των ψηφισάντων και συντάσσουν 

πρωτόκολλο στο οποίο αναφέρονται: 

α) Ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα έναρξης και λήξης της 

ψηφοφορίας. 

β) Τα ονόματα που απαρτίζουν την Ε.Ε. και του Δικ. Αντιπροσώπου. 

γ) Ο αριθμός των μελών που εψήφισαν 

δ) Ο αριθμός των φακέλων ψηφοφορίας 

ε) Οι τυχόν ενστάσεις και η απόφαση της Ε.Ε. πάνω σ’ αυτές. Το 

πρωτόκολλο υπογράφεται από την Ε.Ε. και τον Δικ. Αντιπρόσωπο. 

Σημειώνεται ότι οπωσδήποτε μονογραφούνται και αριθμούνται όλα τα 

ψηφοδέλτια από τον Πρόεδρο της Ε.Ε. ή τον Δικ. Αντιπρόσωπο αν τούτο το 

θελήσει αυτός 

στ) Η ανακήρυξη των υποψηφίων και η σειρά της επιτυχίας των. 

Ακολουθεί η αναγγελία των αποτελεσμάτων με ανακοίνωση της Ε.Ε. προς 

όλα τα μέλη του Συλλόγου. 

5. Η Ε.Ε. υποχρεούται να παραχωρεί στους συνδυασμούς ύστερα 

από αίτησή τους ψηφοδέλτια μέχρι του διπλασίου του αριθμού των μελών με 

δαπάνες του συλλόγου. 

6. Τα ψηφοδέλτια φυλάσσονται μέχρι την εκπνοή της από το νόμο 

τασσομένης προθεσμίας για την τυχόν υποβολή ενστάσεων και σε περίπτωση 

τέτοιας, μέχρι την έκδοση τελεσιδίκου απόφασης των αρμοδίων δικαστηρίων. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο 

ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 Απεργιακές κινητοποιήσεις οιασδήποτε μορφής κηρύσσονται με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο 

ΤΗΡΗΤΕΑ ΒΙΒΛΙΑ 

 Στο Σύλλογο τηρούνται υποχρεωτικά τα βιβλία που ορίζει ο νόμος. 

 

 



ΑΡΘΡΟ 21ο 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 

1. Δίνεται δυνατότητα ίδρυσης Ταμείου Αλληλοβοηθείας μετά από 

απόφαση της Γ.Σ. 

2. Σκοπός του Ταμείου Αλληλοβοηθείας είναι η παροχή οικονομικής 

συνδρομής προς τα μέλη του σωματείου, που έπαθαν από σεισμούς ή άλλες 

φυσικές καταστροφές, από παρατεταμένη απεργία και από βαριά ασθένεια. 

3. Πόροι του Ταμείου Αλληλοβοηθείας είναι η εισφορά των μελών, 

που αντιστοιχεί στο 10% της μηνιαίας συνδρομής τους και εισπράττεται όπως 

και αυτή (η συνδρομή). Το ποσό από τις εισφορές αυτές αποτελεί ξέχωρο, 

από το ταμείο του σωματείου, κεφάλαιο, που διατίθεται μόνον για τους 

σκοπούς του Ταμείου Αλληλοβοηθείας. 

4. Το Ταμείο Αλληλοβοηθείας διοικείται από τον πρόεδρο, το γενικό 

γραμματέα, τον ταμία του Δ.Σ. του Συλλόγου, ως κι από τους εκπροσώπους 

των συνδικαλιστικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται σ’ αυτό (το Δ.Σ.) και 

δεν έχουν ένα από τα αξιώματα που αναφέρθηκαν, ορίζονται δε με απόφαση 

του Δ.Σ.  του σωματείου. 

5. Οι αποφάσεις της διοίκησης του ταμείου αλληλοβοηθείας 

λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της. 

6. Για τη χορήγηση οποιουδήποτε χρηματικού ποσού απαιτείται να 

υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο αίτηση με όλα τα στοιχεία, τα οποία θα 

επιβεβαιώνουν τη συνδρομή του λόγου, που επιτρέπει την οικονομική αρωγή 

και σχετική εισήγηση της τριμελούς επιτροπής βάσης του χώρου εργασίας του 

αιτούντος. Το ύψος οικονομικής αρωγής, που συναρτάται κάθε φορά από τη 

συγκεκριμένη περίπτωση κι από το διαθέσιμο κεφάλαιο του ταμείου 

αλληλοβοηθείας, καθορίζεται με απόφαση της διοίκησής του. 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού επιτρέπεται μόνο από τη 

Γεν. Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, ήτοι την παρουσία του ημίσεως 

τουλάχιστον των μελών και την πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των 

παρόντων. 

 



ΑΡΘΡΟ 23ο 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Για ο,τιδήποτε που προκύψει  και δεν αναφέρεται στο παρόν 

καταστατικό, αλλά ούτε και στο νόμο, αποφασίζει η Γεν. Συνέλευση των 

μελών. 

2. Ο Σύλλογος μπορεί να προσχωρήσει σε Ένωση με άλλο σωματείο 

με απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως των μελών. 

3. Ο Σύλλογος ανήκει ήδη στην Π.Ο.Σ.Ε. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

4. Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι κυκλική και φέρει τον τίτλο του 

Συλλόγου περιστροφικά  καθώς και το σήμα του ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ στο 

κέντρο. 

5. Ο Σύλλογος γιορτάζει την Πρωτομαγιά σαν παγκόσμια ημέρα 

ταξικών αγώνων των εργαζομένων και προβολής των αιτημάτων. 

6. Ο Σύλλογος διαλύεται όταν ληφθεί η περί τούτου απόφαση της 

Συνέλευσης, ειδικά για τούτο συγκαλουμένης και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Νόμου. Η δε περιουσία του δωρίζεται στην Ομοσπονδία του χώρου που είναι 

μέλος καθώς και το Αρχείο του δίνεται για φύλαξη στην αυτή Ομοσπονδία. 

7. Η σύνθεση του Δ.Σ. θα παραμείνει όπως έχει σήμερα μέχρι που να 

λήξει η θητεία του. 

 

ΑΡΘΡΟ 24ο 

 Τούτο το καταστατικό συντάχθηκε αρχικά με τους ιδρυτές και εγκρίθηκε 

νόμιμα με την απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία 

αναγνωρίστηκε. Τροποποιήθηκε και πάλι από τη Γ.Σ. των μελών του, που 

πραγματοποιήθηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη, στις 4.12.03 και αποτελείται από 

24 άρθρα.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΠΑΣΗΣ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΛΗΣ 


