ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ίδρυση. Η πρωτοβάθµια Επαγγελµατική Οργάνωση µε την ανωτέρω επωνυµία
και

έδρα την Θεσσαλονίκη ιδρύθηκε το έτος 1975 και αναγνωρίστηκε και

εγκρίθηκε το καταστατικό της µε την µε αριθµό 387/1975 απόφαση του
Πολυµελούς

Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης

(Εκουσία

∆ικαιοδοσία)

και

καταχωρήθηκε µε την επωνυµία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΡΟΠΟ –
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ» στο βιβλίο αναγνωρισµένων
σωµατείων µε αύξοντα αριθµό 1098/8.5.1975.
Α’ Τροποποίηση. Στη συνέχεια το έτος 1986 τροποποιήθηκε το καταστατικό
και η τροποποίηση αυτή ενεκρίθη µε την µε αριθ. 1080/1986 απόφαση του
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Εκουσία ∆ικαιοδοσία) και η
επωνυµία του µεταβλήθηκε σε «ΕΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΡΟΠΟ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΛΑΧΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ».
Β’ Τροποποίηση. Ακολούθως το έτος 1989 τροποποιήθηκε το καταστατικό η
δε τροποποίηση αυτή ενεκρίθη µε την µε αριθ. 305/1989 απόφαση του
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Εκουσία ∆ικαιοδοσία) και η
επωνυµία του µεταβλήθηκε σε «ΕΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΡΟΠΟ ΝΟΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».
Γ’ Τροποποίηση. Το έτος 1998 τροποποιήθηκε το καταστατικό και η
τροποποίηση αυτή ενεκρίθη µε την µε αριθ. 14095/1998 απόφαση του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Εκουσία ∆ικαιοδοσία).

1

∆’ Τροποποίηση. Το έτος 2008 τροποποιήθηκε το καταστατικό και η
τροποποίηση αυτή ενεκρίθη µε την µε αριθ. 24121/2008 απόφαση του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Εκουσία ∆ικαιοδοσία) και η
επωνυµία του µεταβλήθηκε σε «ΕΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΝΟΜΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ».
Τέλος η Γενική Συνέλευση της 21ης Ιανουαρίου 2019 αποφάσισε την
τροποποίηση και κωδικοποίηση του παρόντος καταστατικού και την κατάθεσή
του προς έγκριση στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης µε έκδοση της σχετικής
διαταγής. Η επωνυµία του θα είναι πλέον «ΕΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ»
Το καταστατικό αυτό διέπεται από τον Νόµο 1712/87 περί επαγγελµατικών
οργανώσεων

όπως

αυτός

τροποποιήθηκε

και

ισχύει

σήµερα

και

συµπληρωµατικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, την θεωρία και την
επιστήµη .
Επεξήγηση:
1.Όπου αναφέρεται το συνοπτικό «ΕΝΩΣΗ» νοείται

το σωµατείο µε την

επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ».
2. Όπου τα αρχικά Γ.Σ. , ∆.Σ. , Ε.Ε., νοούνται αντιστοίχως η Γενική
Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή.
3. Όπου αναφέρεται τα συνοπτικό «ΟΠΑΠ» νοείται η ανώνυµη εταιρία µε την
επωνυµία

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΑΓΩΝΩΝ

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ή το συνοπτικό «ΟΠΑΠ Α.Ε.» .
4. Όπου αναφέρεται το συνοπτικό «ΠΟΕΠΠΠ» νοείται η «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ».
5. Όπου αναφέρεται το συνοπτικό «ΟΕΕΘ» νοείται η «ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ».
6.

Όπου

αναφέρεται

το

συνοπτικό

«ΓΣΕΒΕΕ»

νοείται

η

«ΓΕΝΙΚΗ

ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ , ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε∆ΡΑ-ΣΚΟΠΟΙ-ΜΕΣΑ

Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – Ε∆ΡΑ
Σαν επωνυµία του εργοδοτικού-επαγγελµατικού Σωµατείου ορίζεται η «ΕΝΩΣΗ
ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ», µε έδρα τη Θεσσαλονίκη και
συγκεκριµένα τα ιδιόκτητα γραφεία της ΕΝΩΣΗΣ στον 7ο όροφο της επί της
οδού Εγνατίας και Ίωνος ∆ραγούµη 39 οικοδοµής.

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΙ
1. Η EΝΩΣΗ έχει σαν σκοπό να συντονίζει τους αγώνες των επαγγελµατιών
πρακτόρων ΟΠΑΠ , για την προαγωγή, διεκδίκηση, επίλυση και διασφάλιση
των οικονοµικών, επαγγελµατικών, συνδικαλιστικών, κοινωνικών, πολιτιστικών
και ασφαλιστικών τους συµφερόντων.
2. Ειδικότερα σκοπεύει:
α. Στην καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύµατος του
συνδικαλισµού

στους

επαγγελµατίες

πράκτορες

ΟΠΑΠ

της

Κεντρικής

Μακεδονίας.
β. Στην προώθηση ανάµεσα στους επαγγελµατίες πράκτορες ΟΠΑΠ Κεντρικής
Μακεδονίας της συνεταιριστικής ιδέας και του συλλογικού πνεύµατος.
γ. Στη σύνδεση και ανάπτυξη των δεσµών του συνδικαλιστικού κινήµατος.
δ. Στη διαφώτιση των µελών της ΕΝΩΣΗΣ για τη θέση τους απέναντι στα
κοινωνικά, οικονοµικά και επαγγελµατικά συµφέροντά τους και για τις
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αποφάσεις, κινητοποιήσεις, ενέργειες, προγράµµατα και προτάσεις των
ΠΟΕΠΠΠ και ΟΕΕΘ.
ε. Στην υποστήριξη, συνεργασία και συµµετοχή στις κινητοποιήσεις και εν
γένει ενέργειες των ΠΟΕΠΠΠ και ΟΕΕΘ.
στ. Στην εν γένει βοήθεια και συµπαράσταση προς τα µέλη της ΕΝΩΣΗΣ.

Άρθρο 3
ΜΕΣΑ
Οι σκοποί του άρθρου (2) του παρόντος επιδιώκονται, επιτυγχάνονται και
πραγµατοποιούνται µε κάθε νόµιµο και πρόσφορο µέσο που κρίνεται
κατάλληλο ανάλογα µε την περίπτωση, ιδιαίτερα δε µε τα παρακάτω, χωρίς να
περιορίζονται µόνο σε αυτά:
1. Με τη στενότατη επαφή, άµεση συνεννόηση και πλήρη συντονισµό των
ενεργειών όλων των µελών της καθώς και µε την ενιαία κατεύθυνση των
αγώνων

για

νόµιµη

επίλυση

των

προβληµάτων

και

προστασία

των

δικαιωµάτων και συµφερόντων των µελών της.
2. Με την ενσυνείδητη πειθαρχία των µελών της και τη συµµόρφωση τους
στις αποφάσεις που παίρνουν τα όργανα της και τα όργανα της ΠΟΕΠΠΠ.
3. Με την εισήγηση µέτρων και εν γένει προτάσεων προς την ΠΟΕΠΠΠ για τη
βελτίωση της επαγγελµατικής κατάστασης των µελών του κλάδου ή για
πρόληψη ή καταστολή επιβλαβών συνεπειών από τα προβλήµατα που
αναφύονται κάθε τόσο και για την άµεση αντιµετώπιση και επίλυση τους.
4. Με την εξυπηρέτηση, διευκόλυνση και συµπαράσταση γενικά στα µέλη της
και µε την παροχή ηθικής και υλικής βοήθειας σ΄ αυτά, για την άµεση
αντιµετώπιση προβληµάτων και την ανακούφιση εκτάκτων καταστάσεων, µε
την παροχή ψυχαγωγίας στα µέλη οργανώνοντας καλλιτεχνικές εκδηλώσεις,
εκδροµές, χορούς κ.λ.π., µε τη συγκρότηση ειδικών επιτροπών και
συµβουλίων, βοηθητικών του έργου της διοίκησης της ΕΝΩΣΗΣ.
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Άρθρο 4
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΩΝ
Η ΕΝΩΣΗ είναι µέλος της ΠΟΕΠΠΠ και της ΟΕΕΘ (Οµοσπονδίες) οι οποίες
βασιζόµενες στις αρχές της ∆ηµοκρατίας και του ισχύοντος Συντάγµατος
διασφαλίζουν την πλήρη οικονοµική και διοικητική της αυτονοµία, και στις
οποίες η ΕΝΩΣΗ οφείλει την εφαρµογή των Καταστατικών τους καθώς και
των αποφάσεων και εντολών τους χωρίς παρεκκλίσεις, εφόσον είναι
σύµφωνες µε το Νόµο.

Άρθρο 5
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ
Απαγορεύεται η µε οποιανδήποτε µορφή εξάρτηση, της ΕΝΩΣΗΣ από κάποιο
πολιτικό κόµµα και η ανάµειξη της

σε ενέργειες που επιδιώκουν άµεσα ή

έµµεσα πολιτικούς σκοπούς, ενώ έχει το δικαίωµα να απαντάει θετικά ή
αρνητικά σε προτάσεις, εισηγήσεις και θέσεις άλλων κλάδων, µε γνώµονα
πάντοτε τα γενικότερα συµφέροντα των πρακτόρων-µελών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΛΗ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ –ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 6
ΜΕΛΗ- ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ
1. Μέλη της ΕΝΩΣΗΣ είναι και µπορούν να γίνουν µόνο οι εν ενεργεία
επαγγελµατίες πράκτορες ΟΠΑΠ ,που έχουν συνάψει σύµβαση πρακτόρευσης
µε τον ΟΠΑΠ και έχουν πρακτορείο ΟΠΑΠ τύπου Α ή ΣΤ, σύµφωνα µε τον
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Ν. 4002/2011 , όπως ισχύει σήµερα και µε επαγγελµατική έδρα τον Νοµό
Θεσσαλονίκης ή τους λοιπούς Νοµούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
στους οποίους δεν λειτουργεί αντίστοιχο Σωµατείο ή έχουν τη σύµφωνη
γνώµη του οικείου Σωµατείου.
2. Ενεργά µέλη ή τακτικά θεωρούνται όσα έχουν καταβάλλει την ετήσια
οικονοµική τους συνδροµή προς την ΕΝΩΣΗ και για χρονικό διάστηµα δώδεκα
(12) µηνών µετά την καταβολή της .Το ∆.Σ. ανακοινώνει τον χρόνο
καταβολής των ετήσιων εισφορών.

Άρθρο 7
ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την εγγραφή µέλους στην ΕΝΩΣΗ απαιτείται η υποβολή έγγραφης αίτησης
ή αίτησης που θα αποσταλεί µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του έχοντα τα
κριτήρια του πράκτορα ΟΠΑΠ σύµφωνα µε το άρθρο 6 του παρόντος προς το
∆.Σ. της ΕΝΩΣΗΣ. Στην αίτηση θα αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία :
όνοµα ,επώνυµο, πατρώνυµο, κωδικός πρακτορείου και διεύθυνση αυτού,
τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση.

Άρθρο 8
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
1. Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της ΕΝΩΣΗΣ αναθέτει στον Γενικό Γραµµατέα και αν
αυτός κωλύεται σε άλλο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, να ελέγξει τα
δικαιολογητικά του αιτούντος και να εισηγηθεί στη πρώτη µετά την υποβολή
της αίτησης συνεδρίαση του ∆.Σ. και µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την
υποβολή της, την εγγραφή, αν πληρούνται οι όροι του Καταστατικού της
ΕΝΩΣΗΣ, ή την απόρριψη της αίτησης αν δεν πληρούνται οι όροι. Η απόφαση
του ∆.Σ. λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία του αριθµού των µελών του.
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2. Η απόφαση του ∆. Σ. ανακοινώνεται στο υποψήφιο µέλος µέσα σε οκτώ (8)
ηµέρες από την λήψη της. Μετά την πάροδο ενός (1) µηνός από την απόφαση
περί αποδοχής, αποκτά την ιδιότητα του µέλους και τότε εγγράφεται στο
Μητρώο των µελών της ΕΝΩΣΗΣ.
3. Στις γενικές συνελεύσεις έχουν δικαίωµα να εκλέγουν και να εκλέγονται
µόνο τα τακτικά µέλη, που είναι οικονοµικά τακτοποιηµένα µέχρι και πριν την
έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.
4. Επίτιµα µέλη της ΕΝΩΣΗΣ µπορούν να ανακηρυχθούν πρόσωπα, αδιάκριτα
από το επάγγελµά τους, που µε την δράση τους προσέφεραν υπηρεσίες που
ωφέλησαν τον κλάδο. Τα επίτιµα µέλη ανακηρύσσονται µε αιτιολογηµένη
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε την ίδια δε απόφαση απονέµεται
στο επίτιµο µέλος και το οικείο δίπλωµα. Τα επίτιµα µέλη δεν έχουν το
δικαίωµα ούτε να εκλέγουν, ούτε να εκλέγονται σαν µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.

Άρθρο 9
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Τα µέλη οφείλουν να συµβάλουν στην ευόδωση, προαγωγή και εκπλήρωση
των σκοπών της ΕΝΩΣΗΣ και είναι υποχρεωµένα:
1. να συµµορφώνονται απόλυτα µε τις καταστατικές διατάξεις και τις οδηγίες
της ΕΝΩΣΗΣ για θέµατα που αφορούν τον κλάδο και ιδιαίτερα τον τρόπο
αντιµετώπισης και επίλυσης τους,
2. να εκτελούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και της ∆ιοίκησης της
ΕΝΩΣΗΣ και της ΠΟΕΠΠΠ και ΟΕΕΘ, εφόσον είναι σύµφωνες µε το Νόµο,
3. να κάνουν γνωστή αµέσως στη ∆ιοίκηση της ΕΝΩΣΗΣ οποιαδήποτε
µεταβολή των στοιχείων τους που έχουν υποβάλλει στην ΕΝΩΣΗ,
4. να ενηµερώνουν το Προεδρείο της ΕΝΩΣΗΣ για κάθε ζήτηµα που αφορά
τον κλάδο, αµέσως µόλις αυτό προκύψει,
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5. να παρέχουν στην ΕΝΩΣΗ οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο τους
ζητηθεί σχετικά µε το επάγγελµα του πράκτορα ΟΠΑΠ,
6. να καταβάλλουν έγκαιρα την ετήσια συνδροµή τους καθώς και οποιαδήποτε
άλλη οικονοµική υποχρέωση τακτική ή έκτακτη έχει αποφασίσει η Γ. Σ. ή το
∆.Σ. της ΕΝΩΣΗΣ,
7. να απευθύνονται προς την ΠΟΕΠΠΠ και ΟΕΕΘ αποκλειστικά µέσω της
∆ιοίκησης της ΕΝΩΣΗΣ.

Άρθρο 10
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Τα ενεργά µέλη της ΕΝΩΣΗΣ έχουν τα παρακάτω δικαιώµατα:
1. να ζητούν ηθική και υλική συµπαράσταση και ενίσχυση από την ΕΝΩΣΗ, για
την εξύψωση, προώθηση και προαγωγή των επαγγελµατικών συµφερόντων
τους, την επίλυση των προβληµάτων τους και τη θεραπεία των όποιων
αναγκών τους παρουσιάζονται.
2. Εφόσον δεν έχουν κωλύµατα από το νόµο ή το παρόν καταστατικό, να
εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα ∆ιοίκησης καθώς και να εκλέγονται
αντιπρόσωποι στην Γ.Σ. της ΠΟΕΠΠΠ και της ΟΕΕΘ,
3. να ασκούν έλεγχο στη ∆ιοίκηση της ΕΝΩΣΗΣ,
4. να συµµετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και στις συγκαλούµενες
εκδηλώσεις της ΕΝΩΣΗΣ καθώς και στις συγκεντρώσεις, συσκέψεις και εν
γένει πολιτιστικές, κοινωνικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις αυτής,
5. να πληροφορούνται τα σχετικά µε την πορεία των υποθέσεων που
αφορούν συνδικαλιστικά ζητήµατα της ΕΝΩΣΗΣ και τις ενέργειες και δράσεις
της ΠΟΕΠΠΠ και ΟΕΕΘ,
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6. να καρπώνονται και να απολαµβάνουν όλες τις επιτεύξεις της ΠΟΕΠΠΠ ,
της ΟΕΕΘ και της ΕΝΩΣΗΣ, τόσο στο συνδικαλιστικό όσο και στον κοινωνικό
τοµέα,
7. να συµµετέχουν στα προγράµµατα, τους συνεταιρισµούς ή τις κοινοπραξίες
που οργανώνει η ΕΝΩΣΗ,
8. να απολαµβάνουν τις παροχές από τις µελέτες, τα σχέδια και τα
προγράµµατα υλοποίησης της ΕΝΩΣΗΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ - ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 11
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ
1. Κάθε µέλος µπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε από την ΕΝΩΣΗ. Η
παραίτηση από την ιδιότητα του µέλους υποβάλλεται εγγράφως στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο που είναι υποχρεωµένο να επικυρώσει την αίτηση, η
οποία δεν µπορεί να υποβληθεί υπό αίρεση ή προθεσµία και να προχωρήσει
στη διαγραφή του µέλους αυτού. Με την αποχώρησή του το µέλος χάνει
οποιαδήποτε ιδιότητα ή αξίωµα απέκτησε ως µέλος της ΕΝΩΣΗΣ,

όπως

εκλογή του στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, στην Ελεγκτική Επιτροπή, ως
αντιπρόσωπος στην ΠΟΕΠΠΠ και στην ΟΕΕΘ , στην ΓΣΕΒΕΕ κλπ. Η
καταβληθείσα ετήσια συνδροµή δεν επιστρέφεται.
2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΝΩΣΗΣ µπορεί να αποφασίζει αιτιολογηµένα
για την αποβολή µέλους:
α) Σε περίπτωση που κριθεί από το ∆.Σ. της Ένωσης ότι το µέλος
αντιστρατεύεται ή είναι επιζήµιο γενικά για τα συµφέροντα του κλάδου.
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β) Εάν αντιστρατεύεται τους σκοπούς ή παραβιάζει άλλες θεµελιώδεις
διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, εάν δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις και
εντολές της ∆ιοίκησης της ΕΝΩΣΗΣ.
γ) Εάν καθυστερεί την εκπλήρωση των οικονοµικών του υποχρεώσεων προς
την Ένωση για παραπάνω από δώδεκα µήνες.
3. Την αποβολή του µέλους µπορεί να ζητήσει από το ∆.Σ. ένα µέλος αυτού ή
το ένα πέµπτο (1/5) τουλάχιστον των ενεργών µελών της Ένωσης. Η περί
αποβολής µέλους απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εισάγεται κι
εγκρίνεται από την πρώτη, µετά την έκδοση της απόφασης, Γενική Συνέλευση
των µελών της ΕΝΩΣΗΣ. Τα αποτελέσµατα της αποβολής επέρχονται µετά την
έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μετά την εισήγηση στο ∆.Σ. και πριν τη συζήτηση στη Γ.Σ. για τη διαγραφή
του µέλους, το ∆.Σ. καλεί, παρέχοντας προθεσµία τουλάχιστον ενός (1)
µηνός, το µέλος να καταθέσει έγγραφη απολογία ή να παρασταθεί δια ζώσης
και να απολογηθεί στο ∆.Σ.
5. Σε περίπτωση αποβολής του, το µέλος δικαιούται να προσφύγει µέσα σε
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την επίδοση σ’ αυτό της περί αποβολής
του απόφασης µόνο στα αρµόδια ∆ικαστήρια, σύµφωνα µε την παράγραφο 7
του άρθρου 4 του Ν.1712/1987, για να ζητήσει την ακύρωση της διαγραφής
του.
6. Το µέλος που διαγράφηκε για οικονοµικούς µόνο λόγους, µπορεί να
επανεγγραφεί , αφού πληρώσει τις προηγούµενες οφειλές του στην ΕΝΩΣΗ.

Άρθρο 12
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΜΕΛΗ
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει ειδική πειθαρχική δικαιοδοσία, µε πλήρως
αιτιολογηµένη απόφαση του η οποία λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία του
αριθµού των µελών του, να επιβάλλει στα µέλη του, τις πειθαρχικές ποινές τις
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έγγραφης επίπληξης και της αποβολής ακόµα από τη δύναµη της ΕΝΩΣΗΣ, για
παραβάσεις των παραγράφων 2.α, 2.β και 2.γ του άρθρου 11 του παρόντος.
2. Το ∆.Σ. έχει υποχρέωση να καλέσει, παρέχοντας προθεσµία ενός µηνός, το
µέλος του να παρασταθεί και να απολογηθεί στη συζήτηση του θέµατος του
στο ∆.Σ. ή να καταθέσει έγγραφη απολογία.
3. Χάνει αυτοδίκαια την ιδιότητα του µέλους της ΕΝΩΣΗΣ όποιος έχει στερηθεί
τα πολιτικά του δικαιώµατα µετά από αµετάκλητη δικαστική απόφαση και
όποιος έχει απολέσει την ιδιότητα του πράκτορα ΟΠΑΠ για οποιοδήποτε λόγο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΠΟΡΟΙ-∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 13
ΠΟΡΟΙ
Οι πόροι της ΕΝΩΣΗΣ είναι τα έσοδα από:
1. τις ετήσιες συνδροµές των µελών οι οποίες καθορίζονται µε απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης, αναπροσαρµόζονται µε αποφάσεις του ∆.Σ. και ισχύουν
από την επόµενη οικονοµική χρήση.
2. τα εισοδήµατα της κινητής και ακίνητης περιουσίας της ΕΝΩΣΗΣ,
3.τις έκτακτες εισφορές που επιβάλλονται στα µέλη εξαιτίας εκτάκτων
αναγκών και µετά από απόφαση του ∆Σ , καθώς και οι εισφορές, χορηγίες,
ενισχύσεις από την ΓΣΕΒΕΕ, ΠΟΕΠΠΠ, καθώς και από τον ΟΠΑΠ.
4. Έσοδα από επώνυµες δωρεές , κληρονοµίες , κληροδοσίες , διάφορες
εκδηλώσεις και εορτές καθώς και προαιρετικές εισφορές των µελών .
5. Γενικά κάθε έσοδο που νόµιµα περιέρχεται στο ταµείο της ΕΝΩΣΗΣ, καθώς
και τα έσοδα από επιδοτούµενα σεµινάρια.
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6. Η είσπραξη των υποχρεωτικών συνδροµών από τα µέλη της ΕΝΩΣΗΣ και η
απόδοση αυτών στην ΕΝΩΣΗ µπορεί να γίνει ύστερα από απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου , που λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία, από τους
«κεντρικούς» πράκτορες ή από το µηχανογραφικό σύστηµα του ΟΠΑΠ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 14
ΟΡΓΑΝΑ
1. Όργανα διοίκησης της ΕΝΩΣΗΣ είναι:
α. Η Γενική Συνέλευση των µελών της, που αποτελεί το ανώτατο όργανο της.
β. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πού αποτελείται από επτά µέλη και εκλέγεται από
τη Γενική Συνέλευση.
2. Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι όργανο οικονοµικού και διαχειριστικού ελέγχου
που αποτελείται από τρία µέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 15
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Μέλη της Γενικής Συνέλευσης είναι τα ενεργά µέλη της ΕΝΩΣΗΣ.
1. Η αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση για την εκλογή των µελών του ∆.Σ.,
της Ελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων της ΕΝΩΣΗΣ στην ΠΟΕΠΠΠ
και στην ΟΕΕΘ, προκηρύσσεται υποχρεωτικά για την ίδια ηµέρα πανελλαδικά,
την οποία ορίζει το ∆.Σ. της ΠΟΕΠΠΠ. Η θητεία των µελών του ∆.Σ. και της
Ελεγκτικής Επιτροπής της ΕΝΩΣΗΣ καθώς και των αντιπροσώπων στην
ΠΟΕΠΠΠ και ΟΕΕΘ είναι τριετής, εκτός της περίπτωσης προκήρυξης

12

αρχαιρεσιών από την ΠΟΕΠΠΠ εντός της ανωτέρω τριετίας για ανάδειξη των
οργάνων της, οπότε η θητεία όλων των οργάνων διοίκησης της ΕΝΩΣΗΣ και
αυτή των αντιπροσώπων σε ΠΟΕΠΠΠ και ΟΕΕΘ , λήγει την ηµέρα που θα
ορίσει το ∆Σ της ΠΟΕΠΠΠ τις νέες αρχαιρεσίες των πρωτοβάθµιων ενώσεων.
Ο αριθµός των αντιπροσώπων της

ΕΝΩΣΗΣ στην ΠΟΕΠΠΠ και ΟΕΕΘ

καθορίζεται από τα Καταστατικά τους και τους νόµους.
2. Ανάκληση αντιπροσώπων που έχουν εκλεγεί για τη Γενική Συνέλευση της
ΠΟΕΠΠΠ και ΟΕΕΘ µπορεί να γίνει µόνο από την Γ.Σ. της ΕΝΩΣΗΣ, µε
µυστική ψηφοφορία και µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ρητά στο
παρόν καταστατικό.
3. Αντιπρόσωποι που παύουν να είναι µέλη της ΕΝΩΣΗΣ, εκπίπτουν
αυτοδίκαια από το αξίωµα του αντιπροσώπου και αντικαθίστανται από τον
αναπληρωµατικό τους. Εάν δεν υπάρχει αναπληρωµατικός η θέση τους µένει
κενή

µέχρι

τις

επόµενες

εκλογές

της

Ένωσης

για

ανάδειξη

νέων

αντιπροσώπων.
4. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται στη Θεσσαλονίκη σε τακτική
σύνοδο µια φορά τον χρόνο µε απόφαση και γραπτή πρόσκληση του ∆.Σ.,
µέσα σε ένα τρίµηνο από την έναρξη του ηµερολογιακού έτους. Η
γνωστοποίηση της Γ.Σ. πρέπει να γίνεται δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν
τη σύγκλησή της.
5.Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε έκτακτη σύνοδο από το
∆.Σ. όταν αυτό κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από το συµφέρον της ΕΝΩΣΗΣ.
Επίσης συγκαλείται σε έκτακτη σύνοδο όταν το ζητήσουν το 1/5 των ενεργών
µελών της Ένωσης ή η Ελεγκτική Επιτροπή, για ζητήµατα της αρµοδιότητάς
της, µε αίτησή προς το ∆.Σ. Στην περίπτωση αυτή το ∆.Σ. είναι υποχρεωµένο
να συγκαλέσει τη Γ.Σ. µέσα σε (30) ηµέρες από την υποβολή της αίτησης, µε
τα θέµατα που αναφέρονται στην αίτηση. Αν η αίτηση αυτή των µελών δεν
εισακουσθεί, το Μονοµελές Πρωτοδικείο, δικάζοντας κατά τη διαδικασία της
Εκούσιας ∆ικαιοδοσίας και ύστερα από αίτηση των µελών αυτών, µπορεί να τα
εξουσιοδοτήσει να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.
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6. Οι προσκλήσεις

για τις Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να καθορίζουν µε

σαφήνεια τον τόπο, την ηµέρα, την ώρα και τα θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης καθώς κι αν η καλούµενη Γ.Σ. είναι αρχαιρεσιακή τακτική ή έκτακτη.
α. Με την ίδια πρόσκληση καλούνται τα µέλη της ΕΝΩΣΗΣ και για τη δεύτερη
ή τρίτη Γενική Συνέλευση την ίδια µέρα και ώρα της επόµενης και
µεθεπόµενης αντίστοιχα εβδοµάδας, σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία
στην πρώτη ή τη δεύτερη Γ.Σ. Στις Γενικές Συνελεύσεις που συνέρχονται
ύστερα από µαταίωση προηγούµενης, λόγω έλλειψης απαρτίας, δεν είναι
δυνατή η προσθήκη νέων θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη.
β. Οι προσκλήσεις για τη Γ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό
Γραµµατέα του ∆.Σ. ή τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση αδυναµίας ή
αδικαιολόγητης άρνησης των πρώτων και

αποστέλλονται

στα µέλη δέκα

(10) τουλάχιστον µέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και ανάρτησης στην ιστοσελίδα της ΕΝΩΣΗΣ.
7. Η ηµερήσια διάταξη των αρχαιρεσιακών Τακτικών και Έκτακτων Γενικών
Συνελεύσεων καθορίζεται από το ∆.Σ. της ΕΝΩΣΗΣ.
α. Στην ηµερήσια διάταξη της τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναγράφονται
υποχρεωτικά τα θέµατα του ετήσιου διοικητικού και οικονοµικού απολογισµού
του ∆.Σ.
β. Η Γ.Σ. έχει δικαίωµα να αλλάξει τη σειρά συζήτησης των θεµάτων της
ηµερήσιας διάταξης. Θέµατα που δεν αναγράφονται στην ηµερήσια διάταξη
δεν µπορούν να συζητηθούν παρά µόνο αν το αποφασίσει η απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των παρισταµένων αντιπροσώπων.
8. Στις Γ.Σ. δύναται κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου να παρίσταται ο
νοµικός σύµβουλος της ΕΝΩΣΗΣ.

Άρθρο 16
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ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ Γ.Σ.
1. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και µπορεί να λάβει απόφαση εάν
παρίσταται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) των ενεργών µελών .
2. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη
διατύπωση επαναληπτική Γενική Συνέλευση την ίδια µέρα και ώρα της
επόµενης εβδοµάδας, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του
ενός τετάρτου (1/4) των ενεργών µελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία και κατά τη
δεύτερη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση η Γενική Συνέλευση
την ίδια µέρα και ώρα της αµέσως επόµενης εβδοµάδας, κατά την οποία είναι
αρκετός οποιοσδήποτε αριθµός ενεργών µελών της ΕΝΩΣΗΣ.
3. Αφού διαπιστωθεί ότι υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. η οποία προεδρεύεται
προσωρινά από τον Πρόεδρο του ∆.Σ., εκλέγει µε ανάταση του χεριού και µε
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο , Γραµµατέα
και ψηφολέκτη για τη διεύθυνση των εργασιών της και την υπογραφή των
πρακτικών της. Αντίγραφα των πρακτικών της Γ.Σ. εκδίδει ο Πρόεδρος κι ο
Γενικός Γραµµατέας του ∆.Σ.
4. Το Προεδρείο της Συνέλευσης λειτουργεί συλλογικά και οι αποφάσεις
του παίρνονται κατά πλειοψηφία. Μέσω του προεδρεύοντος διευθύνει κάθε
στιγµή τις εργασίες της Γ.Σ., φροντίζει για την ακριβή τήρηση της ηµερήσιας
διάταξης,

δίνει

λόγο

σε

όποιον

ζητήσει

να

µιλήσει

µε

την

σειρά

προτεραιότητας και ανακαλεί στην τάξη όσους εκτρέπονται ή χρησιµοποιούν
ανεπίτρεπτες εκφράσεις.
5. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης κρατούνται µε ευθύνη του
Προεδρείου, καταγράφονται οι παρόντες στη Γ.Σ., αναφέρεται ο συνολικός
αριθµός των µελών, καταγράφονται επίσης τα θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης, οι αποφάσεις και τα αποτελέσµατα των ψηφοφοριών που γίνονται.
Τα πρακτικά που κρατούνται στο βιβλίο Πρακτικών της Γ.Σ. υπογράφονται
από όλα τα µέλη του Προεδρείου. Σε περίπτωση που κρατούνται και
µαγνητοφωνηµένα

πρακτικά,

µετά

την

αποµαγνητοφώνηση

τους

υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα του ∆.Σ. της
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ΕΝΩΣΗΣ. Το πρακτικό των αρχαιρεσιών υπογράφεται από τα µέλη της
Εφορευτικής Επιτροπής.

Άρθρο 17
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της
ΕΝΩΣΗΣ και αποφασίζει για κάθε ζήτηµα που αφορά αυτήν.
2. Στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γ.Σ. ανήκουν:
2.1. Η εκλογή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
2.2. Η εκλογή των µελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.
2.3. Η έγκριση της απόφασης του ∆.Σ. για αποβολή µέλους.
2.4. Η έγκριση του οικονοµικού απολογισµού.
2.5. Η έγκριση του διοικητικού απολογισµού.
2.6. Η τροποποίηση του καταστατικού.
2.7. Η απόφαση για την προσχώρηση και αποχώρηση από την ΠΟΕΠΠΠ και
ΟΕΕΘ

και

η

επιλογή

του

τριτοβάθµιου

οργάνου

στο

οποίο

θα

αντιπροσωπεύεται η ΕΝΩΣΗ.
2.8. Κάθε άλλον διοικητικό, οικονοµικό, διαχειριστικό, πειθαρχικό και κάθε
είδους έλεγχο γενικά στα όργανα της ∆ιοίκησης της ΕΝΩΣΗΣ.
2.9. Για την λήψη αποφάσεων προκειµένου περί
ακινήτων της ΕΝΩΣΗΣ

αγοράς ή εκποίησης

προς στέγαση των γραφείων και εγκαταστάσεων

αυτής και περί όλων των συναφών εµπραγµάτων δικαιωµάτων, απαιτείται η
παρουσία του ηµίσεως τουλάχιστον των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών
και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων .
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Άρθρο 18
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γ.Σ.
1. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. της ΕΝΩΣΗΣ λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία
(50% +1 ψήφος ) των παρόντων µελών.
2. Η ψηφοφορία είναι µυστική όταν αναφέρεται : α) σε εκλογές ∆.Σ., Ε.Ε.,
Εφορευτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων, β) σε επιλογή δευτεροβάθµιας και
τριτοβάθµιας οργάνωσης , γ) σε θέµατα εµπιστοσύνης προς την ∆ιοίκηση, δ)
σε προσωπικά ζητήµατα και ε) στον διοικητικό και οικονοµικό απολογισµό.
3. Κάθε άλλη ψηφοφορία γίνεται µε ονοµαστική κλήση ή µε οποιοδήποτε
πρόσφορο και έγκυρο τρόπο, σε καµιά περίπτωση όµως διά βοής.
4. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το κυρίαρχο Σώµα της ΕΝΩΣΗΣ και οι
αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλα τα µέλη της.
5.Απαγορεύεται

η

συµµετοχή

στις

Γ.Σ.

και

στις

ψηφοφορίες

µε

εξουσιοδότηση.
6. Η αγωγή προσβολής κατά αποφάσεων της Γ.Σ. ασκείται σε αποκλειστική
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη λήψη της απόφασης, ενώπιον του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Η αγωγή ασκείται από το 1/10
τουλάχιστον των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών.

Άρθρο 19
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Όποτε πρόκειται η Γενική Συνέλευση της ΕΝΩΣΗΣ να εκλέξει το ∆.Σ. ή την
Ε.Ε. ή αντιπροσώπους στην ΠΟΕΠΠΠ και ΟΕΕΘ, η ψηφοφορία γίνεται υπό
την ευθύνη 3µελούς Εφορευτικής Επιτροπής. Στην Εφορευτική Επιτροπή
καλείται και προεδρεύει ως εκπρόσωπος της δικαστικής αρχής, δικηγόρος
διοριζόµενος κατόπιν αιτήσεως της ΕΝΩΣΗΣ
Θεσσαλονίκης.
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από τον ∆ικηγορικό Σύλλογο

2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής που θα εποπτεύσει των ψηφοφοριών για
την έγκριση του ∆ιοικητικού και Οικονοµικού Απολογισµού καθώς και του
προϋπολογισµού ή για οποιοδήποτε άλλο θέµα, εκτός των αρχαιρεσιών,
µπορεί να γίνει µε ανοιχτή ψηφοφορία µόνο όταν είναι οµόφωνη η απόφαση
της Γ.Σ.
3. Η εκλογή των τριών (3) µελών της Εφορευτικής Επιτροπής γίνεται µε το
σύστηµα της απλής αναλογικής. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν
υποψηφιότητες

σε

συνδυασµούς,

οι

υποψήφιοι

µπαίνουν

σε

ενιαίο

ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται τα ονόµατα των υποψηφίων µε
αλφαβητική σειρά. Τότε εκλέγονται κατά σειρά σταυροδότησης, τρία (3) µέλη.
Οι σταυροί προτίµησης σε όλες τις περιπτώσεις είναι µέχρι τρεις (3). Οι
µειοψηφήσαντες

υποψήφιοι της Εφορευτικής Επιτροπής αποτελούν

τα

αναπληρωµατικά µέλη αυτής κατά την σειρά σταυροδοσίας τους.
4. Υποψήφιοι για την Εφορευτική Επιτροπή απαγορεύεται να θέσουν
υποψηφιότητα για οποιοδήποτε άλλο αξίωµα που προβλέπεται από το
Καταστατικό αυτό.
5. Αµέσως µετά την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής αναλαµβάνει αυτή τα
καθήκοντά της, παραλαµβάνοντας από το Προεδρείο της Γ.Σ. όλα τα αναγκαία
στοιχεία για τη διεκπεραίωση του έργου της.
6. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει κάθε φορά, τα απαραίτητα σύµφωνα µε
το Νόµο και το Καταστατικό, πρακτικά και άλλα έγγραφα τα οποία αφού
υπογράψουν όλα τα µέλη της, τα παραδίδει σε απλά αντίγραφα

στο

Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε µε την
επίδειξη της αστυνοµικής ταυτότητας ή της ταυτότητας πράκτορα ΟΠΑΠ, ή
άλλου δηµοσίου εγγράφου, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του µέλους.
Επιµελεία του εκπροσώπου της δικαστικής αρχής κατατίθενται σε πρωτότυπα ,
στην γραµµατεία του αρµόδιου ∆ικαστηρίου, όπου τηρείται ο φάκελος της
ΕΝΩΣΗΣ, ο κατάλογος των ενεργών µελών (αντίγραφο µητρώου) , η
κατάσταση ψηφισάντων (πρωτόκολλο ψηφοφορίας) και το πρακτικό της
εφορευτικής επιτροπής.
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7. Όταν πρόκειται για αρχαιρεσίες νέων οργάνων ή αντιπροσώπων στην
ΠΟΕΠΠΠ

και

ψηφισάντων

ΟΕΕΘ,

η

(πρωτόκολλο

Εφορευτική

Επιτροπή

ψηφοφορίας)

µε

το

συντάσσει

κατάσταση

ονοµατεπώνυµο,

το

πατρώνυµο και τον κωδικό του πρακτορείου την οποία υπογράφει κάθε µέλος
που ψηφίζει, στη θέση του ονόµατός του, αφού πρώτα διαγραφεί το όνοµά
του από τον κατάλογο των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών (αντίγραφο
µητρώου).

Η

κατάσταση

αυτή

µαζί

µε

το

πρακτικό

διαλογής

των

ψηφοδελτίων, το πρακτικό διαλογής των σταυρών, το πρακτικό συζήτησης
και απόφασης και τα άλλα απαραίτητα στοιχεία, υπογράφονται από τον
Πρόεδρο και τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Το πρακτικό της
Εφορευτικής Επιτροπής υπογεγραµµένο από όλα τα µέλη αυτής κατατίθεται
προς δηµοσίευση στην γραµµατεία του αρµοδίου ∆ικαστηρίου Θεσσαλονίκης.
8. Η Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει για κάθε γραπτή ένσταση που
υποβάλλεται σ΄ αυτή κι έχει σχέση µε τη διαδικασία εκλογής, την ανάδειξη
των επιτυχόντων και γενικά µε τη διενέργεια του έργου της και την έκδοση
των αποτελεσµάτων των µυστικών ψηφοφοριών.

Άρθρο 20
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
1. Απλή Αναλογική. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, η Ελεγκτική Επιτροπή και οι
αντιπρόσωποι της ΕΝΩΣΗΣ στην ΠΟΕΠΠΠ και ΟΕΕΘ εκλέγονται από τη Γ.Σ.
των µελών, µε µυστική ψηφοφορία και µε το σύστηµα της απλής αναλογικής.
Οι έδρες του ∆.Σ., της Ε.Ε. και ο αριθµός των αντιπροσώπων κατανέµονται
µεταξύ των συνδυασµών και των µεµονωµένων υποψηφίων, ανάλογα µε την
εκλογική τους δύναµη.
2.Εκλογικό Μέτρο. Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων, διαιρείται µε τον
αριθµό των εδρών του ∆.Σ. ή της Ε.Ε. ή µε τον αριθµό των αντιπροσώπων
που εκλέγονται, αυξανόµενο κατά µια µονάδα. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής,
αποτελεί το εκλογικό µέτρο.
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3. Α’ Κατανοµή. Κάθε συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες στο ∆.Σ. ή την
Ε.Ε. κι εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το εκλογικό µέτρο
στον αριθµό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβαν.
4. Μεµονωµένος υποψήφιος, που έλαβε τον ίδιο ή µεγαλύτερο αριθµό ψήφων
από το εκλογικό µέτρο, καταλαµβάνει µια έδρα στο όργανο για το οποίο έχει
θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος, εφόσον ήταν υποψήφιος για
τη θέση αυτή.
5. Συνδυασµός που περιλαµβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις έδρες που
του ανήκουν, καταλαµβάνει τόσες µόνο έδρες ή εκλέγει τόσους µόνο
αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.
6. Β’ Κατανοµή. Οι έδρες για το ∆.Σ. ή για την Ε.Ε. που δεν έχουν διατεθεί
και οι θέσεις των αντιπροσώπων που δεν καλύπτονται , κατανέµονται ανά µία
κατά σειρά µεγέθους των υπολοίπων τους στους συνδυασµούς εκείνους που
έχουν καταλάβει τουλάχιστον µία έδρα για το ∆.Σ. ή για την Ε.Ε. ή έχουν
εκλέξει έναν αντιπρόσωπο ή έχουν λάβει ψηφοδέλτια περισσότερα από το
µισό του εκλογικού µέτρου.
Συνδυασµός που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία προηγείται στην
κατανοµή των εδρών από τους άλλους συνδυασµούς , ανεξάρτητα από το
µέγεθος των υπολοίπων του.
Ως συνδυασµοί θεωρούνται εκείνοι των οποίων ο αριθµός των υποψηφίων
είναι τουλάχιστον ίσος µε το µισό των εδρών του ∆.Σ. ή της Ε.Ε. ή των
θέσεων των αντιπροσώπων .
7.Γ’ Κατανοµή. Αν και πάλι µείνουν αδιάθετες έδρες, κατανέµονται ανά µια
στους

συνδυασµούς

χρησιµοποιήθηκαν

εκείνους

στις

µε

τα µεγαλύτερα υπόλοιπα

προηγούµενες κατανοµές. Σε

που

περίπτωση

δεν
ίσων

υπολοίπων γίνεται κλήρωση.
8. Αν οι αρχαιρεσίες γίνονται µε τη συµµετοχή συνδυασµών, οι εκλογείς έχουν
δικαίωµα να επιλέξουν µε σταυρό προτίµησης µέχρι τόσους υποψηφίους όσες
είναι συνολικά και οι διεκδικούµενες έδρες.
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9. Ενιαίο Ψηφοδέλτιο . Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν συνδυασµοί και οι
υποψήφιοι περιλαµβάνονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, ισχύει το πλειοψηφικό
σύστηµα κι εκλέγονται σύµβουλοι οι πρώτοι κατά σειρά πλειοψηφίσαντες,
βάσει σταυρού προτίµησης, οι δε λοιποί κατά σειρά επιλαχόντες, θεωρούνται
αναπληρωµατικοί. Οι εκλογείς σ΄ αυτή την περίπτωση έχουν δικαίωµα να
επιλέξουν, µε σταυρό προτίµησης, αριθµό υποψηφίων µέχρι τέσσερις (4) .
Εάν οι σταυροί σε ένα ψηφοδέλτιο ξεπερνούν το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο
στους υποψηφίους για το ∆.Σ., την Ε.Ε. ή τους αντιπροσώπους στην ΠΟΕΠΠΠ
και ΟΕΕΘ, τότε ακυρώνονται οι σταυροί προτίµησης του ψηφοδελτίου για
όλους τους υποψηφίους του συγκεκριµένου οργάνου.
10. Η ανάδειξη των εκλεγέντων από το κάθε ψηφοδέλτιο γίνεται µε τη σειρά
των σταυρών προτίµησης που πήρε ο κάθε υποψήφιος που περιλαµβάνεται
στο

ψηφοδέλτιο.

Όσοι

υποψήφιοι

συνδυασµού

δεν

εκλέγονται,

ανακηρύσσονται αναπληρωµατικοί, κατά σειρά των σταυρών προτίµησης που
έλαβαν. Αναπληρωµατικοί δεν ανακηρύσσονται οι υποψήφιοι ψηφοδελτίων
συνδυασµών από τα οποία δεν εκλέχθηκε κανείς.
11.Οι αρχαιρεσίες και η

κατανοµή των εδρών και των αντιπροσώπων

ανάµεσα στους συνδυασµούς και ανεξάρτητους υποψηφίους και των
εκλεγέντων από τον κάθε συνδυασµό ή αναλόγως και επί ενιαίου
ψηφοδελτίου, γίνονται από την Εφορευτική Επιτροπή σε δύο συνεχείς ηµέρες
αρχαιρεσιών, από την 14.00 µ.µ. µέχρι 20.00 µ.µ. την πρώτη ηµέρα και από
την 12.00 το µεσηµέρι µέχρι την 18.00 µ.µ. την εποµένη ηµέρα .Η διαλογή
των ψήφων και η ανακήρυξη των επιτυχόντων από την Εφορευτική Επιτροπή
θα γίνεται µετά την 18.00 µ.µ. της δεύτερης ηµέρας των αρχαιρεσιών.
Υπεύθυνος για την φύλαξη της κάλπης και το περιεχόµενό της είναι ο
αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής.
12. Μέλη του ∆.Σ., της Ε.Ε. ή οι αντιπρόσωποι που έχασαν την ιδιότητα του
µέλους της ΕΝΩΣΗΣ ή παραιτήθηκαν από τα αντίστοιχα όργανα ,
αναπληρώνονται από τους κατά σειρά αναπληρωµατικούς του ψηφοδελτίου
από το οποίο προέρχονται. Σε περίπτωση που το ψηφοδέλτιο από το οποίο
προέρχονται, ή από το ενιαίο ψηφοδέλτιο δεν έχει άλλους αναπληρωµατικούς
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ή αυτοί παραιτηθούν ή αρνηθούν να αναλάβουν καθήκοντα, οι θέσεις στο
∆.Σ., την Ε.Ε. ή των αντιπροσώπων χηρεύουν και µένουν κενές και δεν
επηρεάζεται η λειτουργία του ∆.Σ. ή της Ε.Ε. και τα καθήκοντα των
αντιπροσώπων, εφόσον υπάρχει απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 21
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Η ΕΝΩΣΗ διοικείται από επταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο που εκλέγεται µε
3ετή θητεία σύµφωνα µε το παρόν καταστατικό και αποτελείται από τον
Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα, τον Ταµία και τρία (3)
µέλη.
2. Τα επτά εκλεγµένα µέλη του ∆.Σ. συνέρχονται µε πρόσκληση του πρώτου
κατά σειρά σταυροδότησης, από τον συνδυασµό που πλειοψήφησε ή από το
ενιαίο ψηφοδέλτιο, µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από την εκλογή τους και
συγκροτούνται σε σώµα µε µυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση που ο
πλειοψηφών υποψήφιος ολιγωρήσει για την έγκαιρη σύγκληση του ∆.Σ. , τότε
αυτό συγκαλείται από τον

δεύτερο πλειοψηφίσαντα κατά σειρά σταυρών

προτίµησης συνδυασµού, ή ενιαίου ψηφοδελτίου κ.ο.κ.
3. Εφόσον δεν πραγµατοποιηθεί η ανάδειξη έστω κι ενός από τα πιο πάνω
αξιώµατα της παραγράφου (1) του παρόντος, µετά και από δεύτερη
ψηφοφορία κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση, το ∆.Σ. επαναλαµβάνεται την
ίδια ηµέρα και ώρα την αµέσως επόµενη εβδοµάδα προκειµένου να
διενεργηθεί απ΄ αρχής η εκλογή στα ανωτέρω αξιώµατα. Αν και πάλι δεν
επιτευχθεί η συγκρότηση σε σώµα, τότε το αρµόδιο Πρωτοδικείο ορίζει
προσωρινή διοίκηση για τη διενέργεια νέων αρχαιρεσιών.
4. Από τα πιο πάνω τέσσερα (4) αξιώµατα δεν µπορούν να συµπέσουν έστω
και δυο στο ίδιο πρόσωπο. Επίσης τα µέλη του ∆.Σ. δεν µπορεί να είναι και
µέλη της Ε.Ε.
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5. Τα αξιώµατα του Πρόεδρου, του Αντιπρόεδρου ,του Γενικού Γραµµατέα και
Ταµία δεν επιτρέπεται σε καµιά περίπτωση να συµπέσουν ούτε σε συγγενείς
πρώτου ή δευτέρου βαθµού.
6. Μέλος του ∆.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς
συνεδριάσεις ή από πέντε µη συνεχείς θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Στην
περίπτωση αυτή αναπληρώνεται από τον πρώτο αναπληρωµατικό του
συνδυασµού

του.

Σε

περίπτωση

παραιτήσεως

ανεξάρτητου

(εκτός

συνδυασµού) συµβούλου η θέση του αναπληρώνεται από τον πρώτο
επιλαχόντα

µεµονωµένο

υποψήφιο.

Σε

περίπτωση

ισοψηφίας

των

αναπληρωµατικών γίνεται µεταξύ τους κλήρωση.
7. Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί ο αριθµός των αναπληρωµατικών µελών να
είναι µεγαλύτερος από τον αριθµό των τακτικών. Αν ο κατάλογος των
αναπληρωµατικών µελών εξαντληθεί ή δεν είναι δυνατή η συµπλήρωση
απαρτίας του ∆.Σ. χωρίς ο αριθµός των αναπληρωµατικών µελών να υπερβεί
τον αριθµό των τακτικών, συνέρχεται η Γ.Σ. µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες µε
πρόσκληση του Προέδρου του ∆.Σ. ή του αναπληρωτή του πέντε τουλάχιστον
ηµέρες πριν την Γ.Σ. µε θέµα την εκλογή ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
8. Τα µέλη του ∆.Σ. διατηρούν απεριόριστο το δικαίωµα του εκλέγεσθαι.

Άρθρο 22
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το ∆.Σ. :
α) Επιµελείται και διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία της ΕΝΩΣΗΣ,
φροντίζει για την καλή συντήρηση και αξιοποίηση αυτής καθώς και των
λοιπών κεφαλαίων της.
β) Προσλαµβάνει το απαραίτητο υπαλληλικό προσωπικό και απολύει τούτο και
καθορίζει

τις

αποδοχές,

αµοιβές,

αντιµισθίες,

αρµοδιότητες αυτών.
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τα

καθήκοντα

και

τις

γ) Καταρτίζει τους ετήσιους ισολογισµούς και απολογισµούς διοίκησης και,
µετά από

προηγούµενο έλεγχο του οικονοµικού απολογισµού από την

Ελεγκτική Επιτροπή, υποβάλλει αυτούς στη Γ.Σ. για την έγκριση τους.
δ) Συγκαλεί τις Γ.Σ. και καθορίζει τα θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης αυτών.
ε) Αποφασίζει για την εγγραφή µελών.
στ) Αποφασίζει για την αποβολή µέλους και θέτει την απόφασή του αυτή στην
έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
ζ) Καθορίζει το ποσό της ετήσιας υποχρεωτικής συνδροµής των µελών, ως και
κάθε άλλη επιβάρυνση των µελών, στο βαθµό που αυτά δεν αποτελούν
θέµατα αποκλειστικής αρµοδιότητας της Γ.Σ.

Άρθρο 23
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Το νεοεκλεγµένο ∆.Σ. παραλαµβάνει το αρχείο και τη διαχείριση από το
απερχόµενο ∆.Σ. µέσα σε δέκα (10) ηµέρες το αργότερο από τη σύγκληση
του σε σώµα, υπογράφοντας σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής
και αφού προηγουµένως ενηµερωθεί πλήρως από το απερχόµενο ∆.Σ. για τις
εκκρεµείς και τις σε εξέλιξη υποθέσεις της ΕΝΩΣΗΣ.
2. Το ∆.Σ. συνέρχεται και συνεδριάζει τακτικά ανά τρίµηνο αλλά και έκτακτα,
α) όταν το κρίνει απαραίτητο ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
β) όταν το ζητήσουν γραπτά τρία (3) µέλη του
γ) όταν ζητηθεί από την Ε.Ε. για οικονοµικό-διαχειριστικό έλεγχο.
3. Το ∆.Σ. έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) από τα µέλη του,
µεταξύ των οποίων οπωσδήποτε ο Πρόεδρος, που διευθύνει τις συνεδριάσεις
και αν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
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Άρθρο 24
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
1. Αντιπροσωπεύει την ΕΝΩΣΗ σε όλες τις σχέσεις της, σε κάθε ∆ιοικητική ή
∆ικαστική Αρχή.
2. Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη των θεµάτων του ∆.Σ.,
διευθύνει τις συνεδριάσεις και εργασίες του ∆.Σ., επιβλέπει την εκτέλεση των
αποφάσεων του ∆.Σ. και της Γ.Σ. και γενικά κάνει κάθε τι, που σχετίζεται µε
την κανονική διεξαγωγή των εργασιών της ΕΝΩΣΗΣ.
3. Υπογράφει µαζί µε τον Γενικό Γραµµατέα τα αντίγραφα πρακτικών των
συνεδριάσεων, όλα τα εξερχόµενα έγγραφα καθώς και τα γραµµάτια
είσπραξης και τα εντάλµατα πληρωµών.
4. Εγείρει, κοινοποιεί και δέχεται αγωγές και ασκεί όλα τα ένδικα µέσα,
παρίσταται στα ∆ικαστήρια και γενικά εκπροσωπεί την ΕΝΩΣΗ σε κάθε δίκη ο
ίδιος ή ο νόµιµος αναπληρωτής του ή όποιος έχει εξουσιοδοτηθεί, για αυτό,
από το ∆.Σ. ∆ιορίζει και παύει τους νοµικούς συµβούλους και πληρεξούσιους
δικηγόρους.
5. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων
του όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει.

Άρθρο 25
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ο Γενικός Γραµµατέας έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
1. Φυλάσσει το Αρχείο και τη σφραγίδα της ΕΝΩΣΗΣ.
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2. Εκτελεί την αλληλογραφία, υπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο όλα τα
εξερχόµενα έγγραφα και τηρεί το πρωτόκολλο εισερχοµένων κι εξερχοµένων
εγγράφων καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρωτόκολλο ορίζεται από τον
κανονισµό λειτουργίας.
3. Συντάσσει και υπογράφει µαζί µε τα υπόλοιπα µέλη του ∆.Σ. τα πρακτικά
των συνεδριάσεων, για την ακρίβεια των οποίων είναι υπεύθυνος και φροντίζει
για την προσυπογραφή των πρακτικών από όλα τα µέλη του ∆.Σ. που
παραβρέθηκαν στις συνεδριάσεις.
4. Υπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο και τον Ταµία τα γραµµάτια είσπραξης και
τα εντάλµατα πληρωµών.
Εάν ο Γενικός Γραµµατέας κωλύεται ή απουσιάζει, τον αντικαθιστά ένα από
τα µέλη του ∆.Σ. που ορίζει ο Πρόεδρος.

Άρθρο 26
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ
Ο Ταµίας έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
1. Τηρεί και ενηµερώνει τα σχετικά µε το ταµείο βιβλία που προβλέπει ο
νόµος, ήτοι το βιβλίο ταµείου και το βιβλίο περιουσίας που έχουν αριθµηθεί
κατά σελίδα και θεωρηθεί, πριν χρησιµοποιηθούν από τον Πρόεδρο και τον
Γενικό Γραµµατέα.
2. ∆ιενεργεί όλες τις εισπράξεις των πόρων και των εσόδων της ΕΝΩΣΗΣ µε
αριθµηµένες διπλότυπες αποδείξεις που έχουν υπογραφεί από τον ίδιο.
∆ιενεργεί επίσης και κάθε πληρωµή, µε εντάλµατα που εκδίδονται µετά από
έγκριση του ∆.Σ. και φέρουν υπογραφή από τα ίδια πρόσωπα που
αναφέρονται

παραπάνω.

Σε

κάθε

ένταλµα

πληρωµής

επισυνάπτεται

απόσπασµα της σχετικής απόφασης του ∆.Σ., πλην της προµήθειας
αναλώσιµων προϊόντων και των τακτικών εξόδων αλλά και των εκτάκτων
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αναγκών οι οποίες όµως έκτακτες ανάγκες τίθενται απαραίτητα προς έγκριση
από το ∆.Σ. κατά την πρώτη συνεδρίαση του µετά την πληρωµή τους.
3. Φροντίζει για την είσπραξη των συνδροµών των µελών και για τους άλλους
πόρους της. Είναι δε υπεύθυνος για την έγκαιρη είσπραξη κάθε οφειλής προς
την ΕΝΩΣΗ και για την εµπρόθεσµη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της.
4. Είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα χρηµατικά ποσά που του έχουν
εµπιστευθεί. Χρηµατικό ποσό µεγαλύτερο από χίλια (1.000) €, το οποίο κρατά
για τις τρέχουσες ανάγκες της ΕΝΩΣΗΣ, είναι υποχρεωµένος να το καταθέτει
σε λογαριασµό Ελληνικής Τράπεζας, οι δε αναλήψεις των χρηµάτων από την
τράπεζα γίνονται µε ειδική εξουσιοδότηση που υπογράφουν ο Πρόεδρος κι ο
Γενικός Γραµµατέας ή σε περίπτωση κωλύµατος του Ταµία οι αναλήψεις
µπορούν να γίνουν από τον Πρόεδρο µε εξουσιοδότηση του Ταµία και του
Γενικού Γραµµατέα . Όταν ζητηθεί από το ∆.Σ. ο Ταµίας φέρνει και
παρουσιάζει σ΄ αυτό, αντίγραφο κίνησης λογαριασµού από την τράπεζα που
τηρείται ο λογαριασµός.
5. Η ΕΝΩΣΗ δύναται να διατηρεί ηλεκτρονικό λογαριασµό (e-banking) για
ηλεκτρονικές πληρωµές και µεταφορές χρηµάτων. Για την τήρηση των
σχετικών διαδικασιών ο Ταµίας θα χειρίζεται τον λογαριασµό και ο Πρόεδρος
την µηχανή παραγωγής των κωδικών.
Όταν ο Ταµίας κωλύεται ή απουσιάζει τον αναπληρώνει ένα από τα µέλη του
∆.Σ. που το ορίζει το ∆.Σ.

Άρθρο 27
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) µέλη κι εκλέγεται από τη
Γενική Συνέλευση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. Η
θητεία της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι 3τής, εκλέγεται µαζί µε το ∆.Σ. και τους
αντιπροσώπους στην ΠΟΕΠΠΠ και ΟΕΕΘ και συµπίπτει µε τις θητείες τους.
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2. Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο συστηµατικός έλεγχος και
παρακολούθηση της διαχείρισης των οικονοµικών της ΕΝΩΣΗΣ.
3. Η Ελεγκτική Επιτροπή µόλις εκλεγεί και µε ευθύνη αυτού που συγκέντρωσε
τις περισσότερες ψήφους από το πλειοψηφούν ψηφοδέλτιο ή από το ενιαίο
ψηφοδέλτιο, συγκροτείται σε Σώµα και µε µυστική ψηφοφορία εκλέγει τον
Πρόεδρό της, ο οποίος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και όλο το έργο
της.
4. Η Ελεγκτική Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της συλλογικά. Κατά την
εκτέλεση του έργου της, έχει απόλυτη πρωτοβουλία έρευνας κι ελέγχου. Το
∆ιοικητικό Συµβούλιο θέτει στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής όλα τα
λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία που τηρούνται κι οποιοδήποτε
άλλο στοιχείο ή έγγραφο, που η Ελεγκτική Επιτροπή θεωρεί χρήσιµο για την
άσκηση του ελέγχου της. Κάθε µέλος του ∆.Σ., και το προσωπικό, όταν
καλούνται

από

την

Ελεγκτική

Επιτροπή

για

παροχή

εξηγήσεων

ή

πληροφοριών, έχουν υποχρέωση να της τα δίνουν πρόθυµα και µε ακρίβεια.
5. Ο έλεγχος των παραπάνω βιβλίων και στοιχείων γίνεται από την Ελεγκτική
Επιτροπή στα γραφεία της ΕΝΩΣΗΣ, απαγορεύεται δε η εξαγωγή αυτών σε
οποιοδήποτε άλλον χώρο.
6. Η Ελεγκτική Επιτροπή, µε βάση τα παραπάνω στοιχεία, εγκρίνει τον
ισολογισµό και απολογισµό διαχείρισης, που έγκαιρα θέτει στη διάθεσή της το
∆ιοικητικό Συµβούλιο, συντάσσει την έκθεσή της που πρέπει να είναι
αιτιολογηµένη, σαφής, µε παρατηρήσεις, πορίσµατα και προτάσεις σχετικά µε
τα αποτελέσµατα κάθε ετήσιας διαχειριστικής περιόδου. Την έκθεση αυτή η
Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.
7. ∆εν µπορεί να µετέχει στην Ελεγκτική Επιτροπή εκείνος που ήταν
∆ιοικητικός Σύµβουλος κατά τη διαχειριστική περίοδο για την οποία γίνεται ο
έλεγχος.
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8. Η Ε.Ε. βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον δύο (2) µέλη
της και οι αποφάσεις της παίρνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
µελών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
Το ∆.Σ. της ΕΝΩΣΗΣ έχει υποχρέωση να ενεργεί σε κάθε γραπτή αίτηση που
αφορά συνδικαλιστικά ζητήµατα και υποβάλλεται σ΄ αυτό από οποιοδήποτε
µέλος της και να πληροφορεί το µέλος της ΕΝΩΣΗΣ µε έγγραφο του, για τις
ενέργειες του και για τα αποτελέσµατα.
Οι αντιπρόσωποι οφείλουν να εκφράζουν και υποστηρίζουν τις θέσεις της
ΕΝΩΣΗΣ. Σε κάθε συµµετοχή τους στις Γ.Σ. της ΠΟΕΠΠΠ η ΕΝΩΣΗ δύναται
να συνδράµει στα οδοιπορικά έξοδα, η καταβολή και το ύψος των οποίων θα
αποφασίζεται από το ∆Σ και θα εγκρίνεται από την επόµενη Γ.Σ.

Άρθρο 29
ΒΙΒΛΙΑ ΕΝΩΣΗΣ
Η ΕΝΩΣΗ είναι υποχρεωµένη από τον νόµο να τηρεί τα παρακάτω βιβλία, που
αριθµούνται και θεωρούνται, πριν από κάθε χρησιµοποίηση τους, από τον
Γραµµατέα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
Ι. α) Βιβλίο Μητρώου µελών, στο οποίο φαίνεται κατά αύξοντα αριθµό το
ονοµατεπώνυµο, ο κωδικός αριθµός του πρακτορείου και η διεύθυνση του.
β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Γ.Σ.
γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του ∆.Σ.
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δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.
ε) Βιβλίο Ταµείου, στο οποίο καταχωρούνται τακτικά και κατά χρονολογική
σειρά όλες οι εισπράξεις και οι πληρωµές. Τα γραµµάτια εισπράξεων πριν από
τη χρησιµοποίηση τους αριθµούνται και θεωρούνται από την Ελεγκτική
Επιτροπή.
στ) Βιβλίο Περιουσίας, στο οποίο φαίνεται µε λεπτοµέρειες όλη η κινητή κι
ακίνητη περιουσία της ΕΝΩΣΗΣ.
Τα µέλη της ΕΝΩΣΗΣ έχουν δικαίωµα να ενηµερώνονται για τα παραπάνω
στοιχεία σύµφωνα µε τους όρους αυτού του Καταστατικού.
ΙΙ. Το ∆.Σ. της ΕΝΩΣΗΣ είναι υποχρεωµένο να ενηµερώνει τον φάκελο της
ΕΝΩΣΗΣ, που τηρείται στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, µε τα παρακάτω
έγγραφα:
α) Με το Καταστατικό, που έχει εγκριθεί µε απόφαση του αρµοδίου
∆ικαστηρίου.
β) Με το κείµενο κάθε τροποποίησης του Καταστατικού µαζί µε το µη
τροποποιηµένο κείµενο του.
γ) Με πίνακα των µελών της ∆ιοίκησης κάθε φορά, µαζί µε αντίγραφο της
απόφασης µε την οποία εκλέχθηκε κάθε µέλος της ∆ιοίκησης και µε την
ιδιότητα που φέρει τώρα.
ΙΙΙ. Όλα τα έγγραφα της ΕΝΩΣΗΣ που απευθύνονται σε τρίτους πρέπει να
περιέχουν:
α) την επωνυµία της ΕΝΩΣΗΣ,
β) την έδρα και την ακριβή διεύθυνση της,
γ) τον αριθµό εγγραφής στο βιβλίο επαγγελµατικών Σωµατείων του αρµοδίου
∆ικαστηρίου Θεσσαλονίκης.
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Άρθρο 30
ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
Το ∆.Σ. της ΕΝΩΣΗΣ µπορεί µε απόφαση που παίρνεται µε απόλυτη
πλειοψηφία του αριθµού των µελών του, να απονέµει ηθικές αµοιβές και
διακρίσεις, σε µέλη του που έδειξαν εξαιρετικό ήθος, ζήλο, εργατικότητα ή
οπωσδήποτε µε τις ενέργειες τους και τις δραστηριότητες τους γενικά
συντέλεσαν στην πρόοδο, προβολή και επιτυχία των σκοπών της.

Άρθρο 31
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ- ∆ΙΑΛΥΣΗ ΕΝΩΣΗΣ
Τροποποίηση Καταστατικού. Για να ληφθούν από την Γ.Σ. αποφάσεις
τροποποίησης του Καταστατικού, µεταβολής του σκοπού ή διάλυσης της
ΕΝΩΣΗΣ απαιτείται η παρουσία των µισών τουλάχιστον ενεργών µελών της
Ένωσης και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων από τους παρόντες.
∆ιάλυση ΕΝΩΣΗΣ. Η ΕΝΩΣΗ διαλύεται:
α) αν τα µέλη της µειωθούν σε λιγότερα από δέκα (10),
β) µε δικαστική απόφαση όπως ορίζει ο Νόµος,
γ) µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συνέρχεται ειδικά για τον σκοπό
αυτόν και κατά την οποία απαιτείται απαρτία του µισού τουλάχιστον των
οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών και µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων
των παρόντων.
Όλη η περιουσία της ΕΝΩΣΗΣ, κινητή και ακίνητη, σε περίπτωση διάλυσης
περιέρχεται σε άλλη λειτουργούσα ή µέλλουσα να λειτουργήσει πρωτοβάθµια
οργάνωση του ίδιου επαγγελµατικού κλάδου ή σκοπού Σε καµία περίπτωση η
περιουσία της ΕΝΩΣΗΣ δεν διανέµεται µεταξύ των µελών της.

Άρθρο 32
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ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Η εκκαθάριση διενεργείται από το ∆.Σ. της ΕΝΩΣΗΣ ή διενεργείται µε τις
διατάξεις περί της δικαστικής εκκαθάρισης κληρονοµίας µε αντίστοιχη
εφαρµογή. Ο χρόνος της εκκαθάρισης δεν µπορεί να ξεπεράσει τον ένα χρόνο.
Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωµένοι να υποβάλλουν στην εποπτεύουσα αρχή
έκθεση εκκαθάρισης.

Άρθρο 33
ΣΦΡΑΓΙ∆Α
H σφραγίδα της ΕΝΩΣΗΣ είναι κυκλικού σχήµατος, στην εσωτερική περίµετρο
της οποίας αναγράφεται η επωνυµία της, ήτοι «ΕΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ» µε δύο αστέρια στην αρχή και στο τέλος της
επωνυµίας. Στο εσωτερικό του κύκλου απεικονίζεται ο Λευκός Πύργος όπου
στο κάτω δεξί µέρος αυτού

εµφανίζεται

µία µπάλα ποδοσφαίρου µε τα

σύµβολα 1, Χ, 2 εντός αυτής.

Άρθρο 34
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Κάθε τι που δεν προβλέπεται από αυτό το καταστατικό, ή για θέµατα
λειτουργικά της ΕΝΩΣΗΣ θα κανονισθούν µε εσωτερικό κανονισµό που θα
συνταχθεί από το ∆.Σ. της ΕΝΩΣΗΣ και θα ψηφισθεί από τη Γ.Σ. των µελών.

Άρθρο 35
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ- ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από αυτό το καταστατικό, ρυθµίζεται από τη
Γ.Σ. ή το ∆.Σ., µε βάση τους νόµους του κράτους και σύµφωνα µε τη
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νοµοθεσία για τα επαγγελµατικά σωµατεία, που ισχύει κάθε φορά και των
συναφών διατάξεων του Α.Κ. περί Σωµατείων.

Άρθρο Τελευταίο
Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 35 άρθρα. Αφού τροποποιήθηκε
εγκρίθηκε µε την νόµιµη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται από το
άρθρο 5 παρ. 8 του Ν. 1712/1987 , όπως ισχύει σήµερα κατ’ άρθρο και στο
σύνολό του από την Γενική Συνέλευση της Ένωσης που συνήλθε στην
αίθουσα του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης την 21 Ιανουαρίου
2019 . Η αυτή Γ.Σ. επίσης εξουσιοδότησε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να ζητήσει
την έγκριση των τροποποιήσεων αυτών από το αρµόδιο ∆ικαστήριο
Θεσσαλονίκης, όπως ο Νόµος ορίζει .

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ
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