ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1
Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο των τεχνικών επιστηµόνων που εργάζονται σε
βιοµηχανικές επιχειρήσεις, µε την επωνυµία ‘‘ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ’’ και µε έδρα την ΑΘΗΝΑ.
Ο Σύλλογος έχει την δυνατότητα να ιδρύει τµήµατα κατά περιφέρεια ή πόλη µε
απόφαση του ∆.Σ.

ΑΡΘΡΟ 2
Σκοπός του συλλόγου είναι η µελέτη και η προώθηση των οικονοµικών
επαγγελµατικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών συνδικαλιστικών επιστηµονικών και ηθικών
δικαιωµάτων και συµφερόντων των µελών, η προσαρµογή τους στην διαρκώς εξελισσόµενη
εφαρµοσµένη Τεχνολογία για την ανάπτυξη της ελληνικής βιοµηχανίας και τεχνολογίας προς
όφελος του κοινωνικού συνόλου και η ανάπτυξη αλληλεγγύης και συνεργασίας µεταξύ των
µελών και του συνόλου των εργαζοµένων.
Η πραγµατοποίηση των σκοπών του Συλλόγου προϋποθέτει αναγνώριση του
γεγονότος πως οι Έλληνες Τεχνικοί Επιστήµονες της Βιοµηχανίας αποτελούν τµήµα του
συνόλου των εργαζοµένων µε κοινά ευρύτερα συµφέροντα όπως:
α. Η προάσπιση της εθνικής µας ανεξαρτησίας και των ∆ηµοκρατικών θεσµών.
β. Η εξύψωση του βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου του λαού.
γ. Η αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας, η ανάπτυξη εθνικής τεχνολογίας
και βιοµηχανίας στηριγµένης στη µελέτη της Ελληνικής πραγµατικότητας, σε συνδυασµό µε
τον ταξικό αγώνα όλων των εργαζοµένων για την απαλλαγή από τα µονοπώλια και γενικά η
τεχνοοικονοµική ανάπτυξη της χώρας προς όφελος και µόνον του λαού.

ΑΡΘΡΟ 3
Για την εκπλήρωση των σκοπών του ο σύλλογος:
α. Επιδιώκει την ανάπτυξη επιστηµονικής, επαγγελµατικής και συνδικαλιστικής συνείδησης,
πνεύµατος ενότητας ανάµεσα στα µέλη του και προωθεί την συνειδητή συµµετοχή τους στην
ζωή του συλλόγου και στις ευρύτερες κινητοποιήσεις του ελληνικού λαού.
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β. Εξετάζει σε τακτικές ή έκτακτες συνελεύσεις τα προβλήµατα και τις διεκδικήσεις του.
γ. Συγκροτεί επιτροπές για µελέτη και επεξεργασία των προβληµάτων, διοργανώνει
διαλέξεις, σεµινάρια και γενικά ενεργεί κατάλληλα για την επιµόρφωση των µελών του και
την ανύψωση του επιστηµονικού επαγγελµατικού και συνδικαλιστικού επιπέδου αυτών.
δ. Βρίσκεται σε συνεχή επαφή µε τα τµήµατα της επαρχίας για την παρακολούθηση των
ιδιαιτέρων προβληµάτων των τεχνικών επιστηµόνων βιοµηχανίας που εργάζονται στην
επαρχία.
ε. Συνεργάζεται µε συγγενείς επαγγελµατικές και επιστηµονικές οργανώσεις Ελληνικές ή
ξένες για την µελέτη και προώθηση κοινών σκοπών (και την εξάλειψη των διακλαδικών
διαφορών).
στ. Προβάλει και προωθεί τους σκοπούς του από περιοδικό που εκδίδει καθώς και από άλλα
µέσα ενηµέρωσης.
ζ. ∆ιαπραγµατεύεται και συνάπτει τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας.
η. Στο µέτρο του δυνατού δηµιουργεί λογαριασµό αλληλοβοηθείας αλληλεγγύης.
θ. Γίνεται µέλος ανώτερης ένωσης µε απόφαση της Γ.Σ. και αντιπροσωπεύεται στα κατά
τόπους εργατικά κέντρα, και κάθε άλλο αντιπροσωπευτικό σχετικό όργανο των εργαζοµένων
µε απόφαση της Γ.Σ.
ι. Πραγµατοποιεί κινητοποιήσεις (απεργίες κλπ.) για την προώθηση των σκοπών του
σωµατείου και την υπεράσπιση των συµφερόντων των εργαζοµένων.

ΜΕΛΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 4
Τακτικά µέλη του Συλλόγου µπορούν να γίνουν οι πτυχιούχοι τεχνικοί επιστήµονες
ανωτέρων και ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της ηµεδαπής καθώς και των ισοτίµων
Σχολών της αλλοδαπής που εργάζονται µε σχέση ιδιωτικού δικαίου στην βιοµηχανία ή σε
επιχειρήσεις που έχουν σχέση µε την βιοµηχανία. (Ενδεικτικά αναφέρονται Μηχανικοί,
Υποµηχανικοί, Χηµικοί, Φαρµακοποιοί, Γεωλόγοι, Γεωπόνοι κλπ.).
∆εν επιτρέπεται να είναι τακτικά µέλη του Συλλόγου 1) οι εργοδότες, 2) οι ελεύθεροι
επαγγελµατίες, 3) οι δηµόσιοι υπάλληλοι και 4) οι συνταξιούχοι.
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ΑΡΘΡΟ 5
Η ιδιότητα του µέλους αποκτάται µε έγγραφη αίτηση του ενδιαφεροµένου προς το
∆ιοικητικό Συµβούλιο και έγκρισή της από αυτό. Στην αίτηση υποχρεωτικά αναγράφονται τα
στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος, ο τύπος κατοικίας και εργασίας και η δήλωση ότι
αποδέχεται το καταστατικό του Συλλόγου. Με την αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικά και
αντίγραφο του τίτλου σπουδών ή άλλο έγκυρο αποδεικτικό στοιχείο που να αποδεικνύει τα
απαιτούµενα από το καταστατικό προσόντα.
Για την εγγραφή µέλους, το ∆.Σ. εισπράττει ορισµένο χρηµατικό ποσό (δικαίωµα
εγγραφής). Το ύψος του δικαιώµατος εγγραφής αποφασίζεται από την Γ.Σ.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεωτικά κάνει δεκτές τις αιτήσεις εκείνων που
αποδεδειγµένα εξασφαλίζουν τις από το καταστατικό απαιτούµενες προϋποθέσεις.
Κάθε µέλος µπορεί να κάνει ένσταση κατά της εγγραφής άλλου µέλους. Η ένσταση
γίνεται στην Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 6
Κάθε µέλος µπορεί να ζητήσει την διαγραφή του από τον Σύλλογο µε έγγραφη αίτησή
του προς το ∆.Σ. υποχρεούται όµως να καταβάλλει τυχόν οφειλόµενες µέχρι την ηµέρα της
υποβολής της αιτήσεως τακτικές ή έκτακτες εισφορές.
Η αίτηση διαγραφής γίνεται υποχρεωτικά δεκτή. Σε περίπτωση που υπάρχει
καταγγελία σε βάρος του αιτούντος για πειθαρχία αδίκηµα ή αίτηση γίνεται δεκτή µετά την
εκδίκαση της καταγγελίας. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που εκκρεµεί πειθαρχική
δίωξη.

ΑΡΘΡΟ 7
∆ιώκονται πειθαρχικά τα µέλη εκείνα που αποδεδειγµένα παρουσιάζουν συµπεριφορά
ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του µέλους ή παραµελούν τις καταστατικές υποχρεώσεις τους
σε βαθµό που να βλάπτονται τα συµφέροντα του Συλλόγου.
Πειθαρχική δίωξη µέλους για τις επιστηµονικές, θρησκευτικές και πολιτικές του
πεποιθήσεις δεν επιτρέπεται.

ΑΡΘΡΟ 8
Τα πειθαρχικά παραπτώµατα των µελών εκδικάζονται και τιµωρούνται από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο και την Γενική Συνέλευση.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να επιβάλλει τις εξής ποινές:
α) προφορική επίπληξη, β) έγγραφη επίπληξη και γ) προσωρινή αποβολή.
Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις παραπάνω ποινές, µπορεί να επιβάλλει και την
ποινή της διαγραφής.
Ανάκληση αποφάσεων επιβολής ποινής επιτρέπεται. Η ανάκληση γίνεται µόνον από
το όργανο που επέβαλε την ποινή ή σε κάθε περίπτωση, από την Γενική Συνέλευση.
Το πειθαρχικά διωκόµενο µέλος του ∆.Σ. δεν παίρνει µέρος στην σύνθεση του
οργάνου, όταν τούτο εκδικάζει το πειθαρχικό αδίκηµά του.
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ΑΡΘΡΟ 9
Ο εγκαλούµενος καλείται να παραστεί στην συνεδρίαση του ∆.Σ. αυτοπροσώπως,
αφού προηγουµένως κληθεί από το ∆.Σ. να απολογηθεί εγγράφως εντός προθεσµίας ενός (1)
µηνός από την ηµέρα κοινοποιήσεως της σχετικής κλήσεως. Στην κλήση απαραίτητα
αναγράφεται η πράξη για την οποία κατηγορείται. Η µη απολογία ή η απουσία του
εγκαλουµένου από την συνεδρίαση δεν εµποδίζει την εξέλιξη της πειθαρχικής δίωξης. Σε
περίπτωση πρότασης επιβολής ποινής από την Γ.Σ. Το πειθαρχικά διωκόµενο µέλος καλείται
να απολογηθεί στο ∆.Σ. 15 ηµέρες πριν απολογηθεί στην Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 10
Το ∆.Σ. διαγράφει από το µητρώο µελών όσους πέθαναν, αποχώρησαν, οφείλουν
αδικαιολόγητα συνδροµές 3 ετών, τιµωρήθηκαν µε την ποινή της οριστικής αποβολής και
τέλος όσους έχασαν την ιδιότητα του εργαζοµένου µε σχέση ιδιωτικού δικαίου στη
Βιοµηχανία για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 2 ετών και δεν διεκδικούν µε ένδικα µέσα
την επαναπρόσληψή τους.
Η επανεγγραφή είναι δυνατή για ένα διαγραφέν µέλος µετά από νέα του αίτηση και
έγκριση του ∆.Σ.
Το επανεγγραφόµενο µέλος υποχρεούται να καταβάλει συνδροµές για το διάστηµα
από τις τελευταίες αρχαιρεσίες του Συλλόγου µέχρι την ηµέρα της επανεγγραφή του.

ΑΡΘΡΟ 11
Τα µέλη του Συλλόγου είναι ισότιµα µεταξύ τους και οφείλουν να καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για την πραγµατοποίηση των Σκοπών του Συλλόγου την τήρηση των διατάξεων
του καταστατικού και την εφαρµογή των αποφάσεων της Γ.Σ.
Τα µέλη οφείλουν να εκπληρούν τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις που συνίστανται
στην ετήσια Τακτική συνδροµή και στις έκτακτες εισφορές.
Το ύψος της συνδροµής καθορίζεται µε απόφαση της Γ.Σ. ∆ικαίωµα συµµετοχής στις
Γ.Σ. έχουν τα ταµειακώς εντάξει µέλη. Ταµειακώς εντάξει µέλη θεωρούνται τα µέλη που
έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις µέχρι την συγκεκριµένη ηµεροµηνία.
Οικονοµική τακτοποίηση µπορεί να γίνει και την ηµέρα της Γ.Σ. ∆ικαίωµα εκλέγειν
και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα ταµειακώς εντάξει µέλη, εκτός αν ο νόµος ορίζει διαφορετικά.
Τα µέλη έχουν το δικαίωµα του λόγου, του ελέγχου και της κριτικής, στην Γ.Σ.
ενηµερώνονται τακτικά για τις υποθέσεις του Συλλόγου και συµµετέχουν στις
δραστηριότητές του.
Τα µέλη µπορούν να ζητούν από το ∆.Σ. την βοήθεια και την συµπαράσταση του
Συλλόγου για κάθε πρόβληµά τους που σχετίζεται µε την ιδιότητα του εργαζοµένου τεχνικού
επιστήµονα.
Τα µέλη υποχρεούνται να ενηµερώνουν έγγραφα το ∆.Σ. για κάθε αλλαγή δουλειάς,
ιδιαίτερα δε αν η αλλαγή στοιχειοθετεί λόγω διαγραφής από τα µητρώα του Συλλόγου,
σύµφωνα µε το άρθρο 10.
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ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΡΘΡΟ 12
Πόροι του Συλλόγου είναι:
α) Το δικαίωµα εγγραφής των µελών.
β) Οι ετήσιες συνδροµές των µελών.
γ) Οι έκτακτες συνδροµές που αποφασίζονται από τη Γ.Σ.
δ) Οι πρόσοδοι από την περιουσία του Συλλόγου.
ε) Έσοδα από κληρονοµιές, κληροδοσίες, δωρεές, εορτές ή άλλες σχετικές εκδηλώσεις.
στ) Κάθε οικονοµική ενίσχυση ή επιχορήγηση από οργανισµό ή δωρεάς που βοηθάει νόµιµα
εις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

ΑΡΘΡΟ 13
Περιουσία αποτελούν τα έπιπλα, τα βιβλία και κάθε κινητό ή ακίνητο πράγµα που
περιέρχεται στο Σύλλογο.
Η περιουσία του Συλλόγου καταγράφεται σε ειδικό βιβλίο που τηρείται από τον
ταµία.
Με την διάλυση του Συλλόγου η περιουσία που περιέρχεται εκεί όπου αποφασίζει η
Γ.Σ. των µελών.

∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΡΘΡΟ 14
Τα όργανα του Συλλόγου είναι:
α) Η Γενική Συνέλευση.
β) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
γ) Η Περιφερειακή Συνέλευση.
δ) Η εξελεγκτική επιτροπή.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 15
Η Γενική Συνέλευση των µελών είναι το κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου. Με την
έναρξη των εργασιών της εκλέγει 3µελές προεδρείο. Το προεδρείο διευθύνει τις εργασίες της
Γ.Σ.
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Η Γ.Σ. εκλέγει την εφορευτική επιτροπή η οποία διενεργεί εκλογές για το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, την εξελεγκτική επιτροπή και για αντιπροσώπους για ανώτερους
συνδικαλιστικούς φορείς.
Η Γ.Σ. εγκρίνει τον απολογισµό του προηγουµένου έτους, τον ισολογισµό της
ταµειακής διαχειρίσεως και τον προϋπολογισµό του επόµενου έτους, που καταρτίζονται από
το ∆.Σ.
Αποφασίζει για την επιβολή πειθαρχικών ποινών στα µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 8
του Καταστατικού.
Τροποποιεί το καταστατικό, διαλύει τον Σύλλογο και γενικά αποφαίνεται για κάθε
θέµα του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 16
Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικά µια φορά τον χρόνο στην Αθήνα, έκτακτα δε µε απόφαση
του ∆.Σ. ή µετά από έγγραφη αίτηση (50) πενήντα ταµειακώς εντάξει µελών.

ΑΡΘΡΟ 17
Στην αίτηση για σύγκριση έκτακτης Γ.Σ. αναγράφονται υποχρεωτικά και τα θέµατα
που θα συζητηθούν.
Το ∆.Σ. µετά την υποβολή αίτησης για σύγκλιση έκτακτης Γ.Σ. υποχρεούται να
συγκαλέσει τη Γ.Σ. µέσα σε είκοσι µέρες από την ηµέρα υποβολής της αιτήσεως, µε θέµατα
ηµερήσιας διάταξης µόνον όσα αναγράφονται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 18
Η πρόσκληση για την Γ.Σ. στην οποία υποχρεωτικά αναγράφονται τα θέµατα που θα
συζητηθούν, ο τόπος, η ηµέρα και η ώρα της σύγκλησης, αποστέλλεται στα µέλη ή
δηµοσιεύεται σε µια τουλάχιστον ηµερήσια εφηµερίδα της Αθήνας και τοιχοκολλείται σε
ιδιαίτερα εµφανές µέρος των γραφείων του Συλλόγου δέκα (10) ηµέρες τουλάχιστον πριν από
τη σύγκληση.

ΑΡΘΡΟ 19
Στις Γ.Σ. τα µέλη παρευρίσκονται µόνον αυτοπροσώπως.

ΑΡΘΡΟ 20
Σε κάθε Γ.Σ. κατατίθεται το βιβλίο παρουσίας στο οποίο αναγράφονται τα ταµειακώς
εντάξει µέλη, υπογράφουν οι προσερχόµενοι και ελέγχεται η απαρτία.
Η Συνέλευση έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/3 τουλάχιστον των ταµειακώς
εντάξει µελών. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη Συνέλευση συγκαλείται δεύτερη µέσα
σε διάστηµα οκτώ (8) ηµερών µε τα ίδια ακριβώς θέµατα, η οποία θεωρείται ότι έχει απαρτία
εφ’ όσον παρευρίσκεται το ¼ των ταµειακώς εντάξει µελών. Αν δεν επιτευχθεί και πάλι
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απαρτία, συγκαλείται και τρίτη Συνέλευση µέσα σε διάστηµα οκτώ (8) ηµερών η οποία έχει
απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/5 των ταµειακώς εντάξει µελών. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί
απαρτία συγκαλείται µετά από ένα µήνα νέα Συνέλευση που θεωρείται πρώτη.

ΑΡΘΡΟ 21
Η απαρτία προκύπτει από το βιβλίο παρουσίας και θεωρείται ότι υπάρχει µέχρι το
τέλος της Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 22
Η ταµειακή τακτοποίηση µπορεί να γίνει και την ηµέρα της Γ.Σ. ή των αρχαιρεσιών.
∆ικαίωµα συµµετοχής στις Γ.Σ. έχουν και όλοι εκείνοι που υπέβαλαν αίτηση
εγγραφής και για την αίτησή τους δεν αποφάσισε το ∆.Σ. Στην περίπτωση αυτή η Γ.Σ. πριν
από την ηµερήσια διάταξη εξετάζει και αποφασίζει για τις αιτήσεις αυτές.

ΑΡΘΡΟ 23
Στα θέµατα ηµερήσιας διάταξης της Γ.Σ. µε απόφαση της ιδίας µπορεί να προστεθεί
κάθε άλλο θέµα που προτείνεται από το 1/3 τουλάχιστον των παρόντων µελών. Τη σειρά των
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης αποφασίζει η Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 24
Οι αποφασίσεις αυτές λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε
περίπτωση ισοψηφίας γίνεται σύντοµη επιχειρηµατολογία και ακολουθεί νέα ψηφοφορία.
Έγκυρες αποφάσεις είναι όλες εκείνες που λαµβάνονται σύµφωνα µε το καταστατικό
και ποτέ δια βοής.
Κάθε ψηφοφορία που αφορά εκλογές και ανάκληση οργάνων και αντιπροσώπων για
ανώτερους συνδικαλιστικούς φορείς, θέµατα εµπιστοσύνης προς την ∆ιοίκηση, έγκριση
λογοδοσίας και προσωπικά ζητήµατα και είναι µυστική.
Μυστική ψηφοφορία γίνεται και όταν το ζητήσουν το 1/3 τουλάχιστον των παρόντων
µελών.

ΑΡΘΡΟ 25
Για τροποποίηση του καταστατικού η διάλυση του Συλλόγου ή ανάκληση οργάνου
απαιτείται παρουσία του 1/2 των ταµειακώς εντάξει µελών και πλειοψηφία των 3/4 των
παρόντων. Για πειθαρχική δίωξη µέλους και επιβολή ποινής απαιτείται πλειοψηφία των 2/3
των παρόντων.
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ΑΡΘΡΟ 26
Σε περίπτωση που η Γ.Σ. ανακαλέσει το ∆.Σ. διενεργούνται εκλογές µέσα σε σαράντα
(40) ηµέρες για την ανάδειξη νέου ∆.Σ. Την ηµέρα της ανάκλησης του ∆.Σ. η Γ.Σ. µπορεί να
διακόψει τις εργασίες της ορίζοντας ηµεροµηνία συνέχισης των εργασιών της από το
εκλεγµένο Προεδρείο για την ανάδειξη εφορευτικής επιτροπής που θα διενεργήσει τις
αρχαιρεσίες.

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 27
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από έντεκα (11) µέλη που εκλέγονται κάθε δύο
(2) χρόνια µε µυστική ψηφοφορία των τακτικών και ταµειακώς εντάξει µελών. ∆εν µπορούν
να εκλεγούν ίδια πρόσωπα σαν µέλη του ∆.Σ. και της εφορευτικής ή εξελεγκτικής επιτροπής.
Το ∆.Σ. που εκλέγεται συνέρχεται µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από την ανακήρυξη των
αποτελεσµάτων. Την συνεδρίαση συγκαλεί και προεδρεύει σ’ αυτήν ο πρώτος πλειοψηφήσας
σύµβουλος της πλειοψηφήσασας παράταξης.
Τα µέλη του ∆.Σ. εκλέγουν µεταξύ τους, µε µυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο τον Α’
και Β’ αντιπρόεδρο, τον Γεν. Γραµµατέα, τον Αναπληρωτή του Γεν. Γραµµατέα και τον
Ταµία.
Το ∆.Σ. µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ανακήρυξη των αποτελεσµάτων
αναλαµβάνει καθήκοντα, αφού προηγηθεί σχετική παράδοση από το προηγούµενο ∆.Σ.
Το απερχόµενο ∆.Σ. παραδίδει στο νέο ∆.Σ. τη σφραγίδα, τα βιβλία, το αρχείο και
κάθε περιουσιακό στοιχείο του Συλλόγου. Για την παράδοση και την παραλαβή συντάσσεται
πρακτικό που καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο. Αντίγραφο του πρακτικού δικαιούται να λάβει ο
Πρόεδρος του απερχόµενου ∆.Σ.
Σε περίπτωση που το απερχόµενο ∆.Σ. δεν παραδίδει σύµφωνα µε τα παραπάνω, το
νέο ∆.Σ. παραλαµβάνει µε απογραφή που κάνει το ίδιο και προσφεύγει στη ∆ικαιοσύνη εφ’
όσον κατά την κρίσιν του συντρέχει λόγος.

ΑΡΘΡΟ 28
Το ∆.Σ. συνεδριάζει τακτικά δύο (2) φορές τουλάχιστον τον µήνα, έκτακτα δε όσες
φορές υπάρχει ανάγκη, µε πρόσκληση του Προέδρου.
Οι συνεδριάσεις του ∆.Σ. έχουν απαρτία όταν είναι παρόν τουλάχιστον έξι (6) µέλη
του.
Έκτακτη συνεδρίαση του ∆.Σ. γίνεται επίσης, όταν τούτο το ζητήσουν µε έγγραφη
αίτηση τους τέσσερα (4) τουλάχιστον µέλη. Ο Πρόεδρος στην περίπτωση αυτή έχει
υποχρέωση να συγκαλέσει το ∆.Σ. µέσα σε επτά (7) ηµέρες, από την υποβολή της αιτήσεως
µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης τα θέµατα που αναγράφονται στην αίτηση.
Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το ∆.Σ. η σύγκληση γίνεται µε
πρωτοβουλία των µελών που ζήτησαν την έκτακτη σύγκλησή του και συνεδριάζει κανονικά
εφ’ όσον εξασφαλίζει την παραπάνω απαρτία. Στην συνεδρίαση προεδρεύει ο αρχαιότερος
των συµβούλων, εφ’ όσον βέβαια απουσιάζει ο Α’ και ο Β’ αντιπρόεδρος.
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Το ∆.Σ. µπορεί εκ των προτέρων να ορίζει την ηµέρα και την ώρα των τακτικών του
συνεδριάσεων.
Για έκτακτες συνεδριάσεις τα µέλη ειδοποιούνται από τον πρόεδρο είκοσι τέσσερις
(24) ώρες πριν από την συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 29
Το ∆.Σ. διοικεί υπεύθυνα τον Σύλλογο σύµφωνα µε τους νόµους και το καταστατικό,
διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, παίρνει όλα τα µέτρα για την αντιµετώπιση και
λύση των διαφόρων ζητηµάτων, αποφασίζει για την σύγκλιση των Γ.Σ., φροντίζει για την
εκτέλεση των αποφάσεών του, συγκροτεί επιτροπές µελέτης και προώθησης διαφόρων
θεµάτων.
Μέλος του ∆.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα για ένα (1) δίµηνο από τις
συνεδριάσεις, παύεται από µέλος της ∆ιοίκησης και αντικαθίσταται. Η αντικατάσταση
µέλους του ∆.Σ. γίνεται από τους επιλαχόντες του συνδυασµού µε τον οποίο πήρε µέρος στις
αρχαιρεσίες.
Στις συνεδριάσεις του ∆.Σ. µπορούν να παρευρίσκονται χωρίς δικαίωµα ψήφου τα
µέλη του Συλλόγου, να παίρνουν δε τον λόγο µετά από απόφαση του ∆.Σ.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το ∆.Σ. µπορεί να αποφασίσει µυστική τη συνεδρίασή του.
Οι αποφάσεις του ∆.Σ. παίρνονται µε απλή πλειοψηφία των παρόντων µελών του. Σε
περίπτωση ισοψηφίας γίνεται σύντοµη επιχειρηµατολογία και ακολουθεί δεύτερη
ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 30
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. διευθύνει τη συζήτηση στις συνεδριάσεις. Υπογράφει τα
έγγραφα µε τον Γεν. Γραµµατέα ή όταν πρόκειται για έγγραφα διαχειρίσεως, εντάλµατα κλπ.
µε τον Ταµία.
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα τον Σύλλογο. Η διαδικαστική
εκπροσώπιση του Συλλόγου µε απόφαση του ∆.Σ. µπορεί να ανατεθεί σε άλλο µέλος του.

ΑΡΘΡΟ 31
Τον απόντα ή κωλυόµενο Πρόεδρο αναπληρώνει ο Α’ Αντιπρόεδρος, τον Α’
Αντιπρόεδρο ο Β’ Αντιπρόεδρος και τούτον ο αρχαιότερος σύµβουλος.
Στον Α’ και Β’ Αντιπρόεδρο µπορεί να ανατεθούν ειδικά καθήκοντα µε απόφαση του
∆.Σ.

ΑΡΘΡΟ 32
Ο Γεν. Γραµµατέας διεξάγει την αλληλογραφία του Συλλόγου τηρεί τα βιβλία , εκτός
από τα διαχειριστικά, και υπογράφει µόνο µε τον Πρόεδρο τα έγγραφα. Αναπληρώνεται και
βοηθείται από τον αναπληρωτή Γεν. Γραµµατέα. Στον αναπληρωτή Γεν. Γραµµατέα µπορεί
να ανατεθούν ειδικά καθήκοντα µε απόφαση του ∆.Σ.
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ΑΡΘΡΟ 33
Ο Ταµίας φυλάττει και είναι υπεύθυνος για την κινητή και ακίνητη περιουσία του
Συλλόγου, φροντίζει για την είσπραξη των εισφορών των µελών, τηρεί τα προβλεπόµενα από
το Νόµο βιβλία και στοιχεία και υπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο που αφορά
την οικονοµική διαχείριση.
Ο Ταµίας καταρτίζει τον απολογισµό και προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων κάθε
έτους και υποβάλλει αυτούς για έγκριση στο ∆.Σ., και κύρωση στη Γ.Σ.
Ο Ταµίας υποβάλει κάθε µήνα συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων στο ∆.Σ.
∆εν επιτρέπεται να παραµείνει στα χέρια του Ταµία ρευστό χρήµα πέραν του
100πλασίου της ετησίας συνδροµής µέλους. Οι πέραν του ποσού τούτου εισπράξεις
κατατίθενται σε Τράπεζα των Αθηνών στο όνοµα του Συλλόγου. Οι αναλήψεις θα γίνονται µε
το σύστηµα των επιταγών. Οι επιταγές θα πρέπει να φέρουν τις υπογραφές του Ταµία και του
Προέδρου. Μετακίνηση του λογαριασµού από Τράπεζα σε Τράπεζα γίνεται µόνον µε
αιτιολογηµένη απόφαση του ∆.Σ.
Κάθε δαπάνη γίνεται µε απόφαση του ∆.Σ. κάθε πληρωµή δε µε ένταλµα που
υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Ταµία. Οι εισπράξεις γίνονται µε διπλότυπη απόδειξη.
Σε περίπτωση απουσίας του Ταµία το ∆.Σ. ορίζει εγκαταστάτη του.

ΑΡΘΡΟ 34
∆εν επιτρέπεται µέλος του ∆.Σ. να συγκεντρώνει στο πρόσωπό του περισσότερες της
µιας από τις ιδιότητες του Προέδρου, Γ. Γραµµατέα και Ταµία.

ΑΡΘΡΟ 35
Ο Πρόεδρος, ο Α’ και Β’ Αντιπρόεδρος, ο Γεν. Γραµµατέας, ο Αναπληρωτής Γ.
Γραµµατέας και ο Ταµίας ανακαλούνται και εκλέγονται άλλοι αντ’ αυτών. Η απόφαση για
ανάκλησή τους παίρνεται µε απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθµού των µελών του ∆.Σ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 36
Η Περιφερειακή συνέλευση συνέρχεται µια φορά τον χρόνο στην Αθήνα ή, µετά από
απόφαση του ∆.Σ. σε άλλη πόλη της χώρας. Μπορεί να συνέλθει και έκτακτα ή απόφαση του
∆.Σ.
Μέλη της είναι όλα τα µέλη του ∆.Σ. και ένας αριθµός εκπροσώπων των διοικουσών
Επιτροπών κάθε τµήµατος περιφέρειας ή πόλης. Ο αριθµός αυτός θα καθορίζεται ανάλογα µε
τον αριθµό των ψηφισάντων στις εκλογές του τµήµατος ως εξής:
Ένας (1) µέχρι 50 ψηφισάντων. ∆ύο (2) µέχρι 100. Τρεις (3) µέχρι 150 και Τέσσερις (4) από
150 ψηφισάντων και άνω.
Οι εκπρόσωποι των τµηµάτων ορίζονται από την ∆.Ε. του τµήµατος που γίνεται πριν
από την Περιφερειακή Συνέλευση.
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Η Περιφερειακή Συνέλευση συζητεί τα γενικότερα προβλήµατα του κλάδου και
παίρνει αποφάσεις για τον συντονισµό της δουλειάς του Συλλόγου και τη σύνδεση του ∆.Σ.
µε τις ∆.Ε. των τµηµάτων.
Σε περίπτωση διαφωνίας του ∆.Σ. µε την Περιφερειακή Συνέλευση συγκαλείται Γ.Σ.
προκειµένου να αποφασίσει οριστικά επί της διαφωνίας. Η Γ.Σ. συγκαλείται από το ∆.Σ. σε
διάστηµα (3) τριών µηνών από την ηµέρα που προέκυψε η διαφωνία.
Όλα τα έξοδα της σύγκλησης και των εργασιών της Περιφερειακής Συνέλευσης
βαρύνουν το κεντρικό ταµείο του Συλλόγου.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΘΡΟ 37
Η εξελεγκτική επιτροπή αποτελείται από 3 (τρία) µέλη και εκλέγεται µε την
διαδικασία που ακολουθείται για την εκλογή του ∆.Σ. κατά τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου.
Ασκεί έλεγχο σε κάθε διαχειριστική πράξη του ∆.Σ. και κάθε επιτροπής ή οργάνου
του Συλλόγου.
Συνέρχεται τακτικά τρεις φορές τον χρόνο, έκτακτα δε όταν το κρίνει αναγκαίο. Στην
τακτική της συνεδρίαση συντάσσει αναλυτική έκθεση για την διαχείριση του Συλλόγου. Η
έκθεση καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο και υποβάλλεται υποχρεωτικά για έγκριση στην
αµέσως επόµενη τακτική Γ.Σ. του Συλλόγου.
Η εξελεγκτική Επιτροπή µπορεί να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. σε περίπτωση
που διαπιστώνει ανωµαλία στη διατήρηση του Συλλόγου. Το ∆.Σ. υποχρεούται να
συγκαλέσει την Γ.Σ.

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΘΡΟ 38
Για την διενέργεια εκλογών που αφορούν την ανάδειξη ∆.Σ. αντιπροσώπων για τα
δευτεροβάθµια όργανα και εξελεγκτικής επιτροπής εκλέγεται πενταµελής Εφορευτική
Επιτροπή, µε δύο αναπληρωµατικούς.
Τριµελής Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται από τις Γ.Σ. των τµηµάτων προκειµένου
για εκλογές που αφορούν την ανάδειξη ∆.Σ. στα τµήµατα και ∆.Σ. του Πανελλήνιου
Συλλόγου, που γίνεται ταυτόχρονα µε το ∆.Σ. και για τον ίδιο χρόνο θητείας.
Η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί τις αρχαιρεσίες φροντίζει για την οµαλή διεξαγωγή
τους, τηρεί τα πρακτικά των αιτήσεων που παίρνει αποφαίνεται για τυχόν ενστάσεις ή
αµφισβητήσεις που προβάλλονται, συντάσσει πρακτικό αρχαιρεσιών που υπογράφεται από τα
µέλη της, επισυνάπτει δε ονοµαστικό κατάλογο των µελών που ψήφισαν και τα παραδίδει
µαζί µε τα ψηφοδέλτια στο νέο ∆.Σ. Αντίγραφο του πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής
δίνεται από το ∆.Σ. υποχρεωτικά σε κάθε υποψήφιο που θα ζητήσει, µέσα σε επτά (7) ηµέρες
από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.
Η Εφορευτική Επιτροπή των Περιφερειακών τµηµάτων διενεργεί σε ξεχωριστή κάλπη
ψηφοφορία για ανάδειξη ∆.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου. Στην κάλπη αυτή θα µπορούν να
ψηφίζουν εκτός από τα µέλη του περιφερειακού τµήµατος και άλλα µέλη του ΠΣΤ εφόσον
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πληρούν τις προϋποθέσεις του καταστατικού. Ανάλογες κάλπες δύνανται να στηθούν και σε
άλλες πόλεις της χώρας µε απόφαση του ∆.Σ.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ
ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 39
Οι αντιπρόσωποι για τα κατά τόπους Εργατικά Κέντρα εκλέγονται µαζί µε το ∆.Σ. ή
τις ∆.Ε. των τµηµάτων εφ’ όσον είναι µέλη των κατά τόπους ενώσεων.
Ο αριθµός τους εξαρτάται από τον αριθµό των κατά τόπους µελών του Συλλόγου
σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τα Ε.Κ.
Το πρακτικό των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη της ∆.Ε. και των αντιπροσώπων, που
συντάσσεται από την τοπική Εφορευτική Επιτροπή, διαβιβάζεται µαζί µε τον κατάλογο των
ψηφισάντων στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
Σε περίπτωση που χηρεύει θέση αντιπροσώπου η αντικατάσταση γίνεται σύµφωνα µε
το άρθρο 29.
Οι αντιπρόσωποι γνωστοποιούν κάθε ενέργειά τους στο ∆.Σ. Έχουν αυτοδικαίως την
ιδιότητα του εκλέκτορα στις διασκέψεις των Ε.Κ. και στην εκάστοτε συγκρότηση συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 40
Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου για άλλες δευτεροβάθµιες ή συντονιστικές οργανώσεις
εκλέγονται κατά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη ∆.Σ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΑΡΘΡΟ 41
Σκοπός της ίδρυσης των τµηµάτων είναι η δραστηριοποίηση των µελών του Συλλόγου
κατά περιοχές ή πόλεις, η αντιµετώπιση τοπικών ειδικών προβληµάτων και ο συντονισµός
των προσπαθειών για την εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου.
Τίτλος του τµήµατος είναι ‘‘ΣΤΕΒ τµήµα …’’ (αναφέρεται η περιφέρεια ή πόλη).
Σε µια περιφέρεια ή πόλη δεν µπορεί να υπάρχουν περισσότερα από ένα (1) τµήµατα.
Ειδικά για την περιοχή Αττικής δεν επιτρέπεται η ίδρυση τµήµατος. Σε κάθε νοµό
επιτρέπεται η ίδρυση ενός και µόνον τµήµατος.
Η ίδρυση του τµήµατος γίνεται µε απόφαση του ∆.Σ. του Συλλόγου και έγκριση της
πρώτης µετά την απόφαση του ∆.Σ. Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 42
Ταυτόχρονα µε την απόφαση για την ίδρυση τµήµατος ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ.
προσωρινή ∆ιοικούσα επιτροπή µε πέντε (5) µέλη.
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Η προσωρινή ∆.Ε. µέσα σε τέσσερις (4) µήνες διενεργεί υποχρεωτικά αρχαιρεσίες,
για την ανάδειξη ∆.Ε. του τµήµατος. Οι αρχαιρεσίες γίνονται σύµφωνα µε το καταστατικό. Η
θητεία της πρώτης ∆.Ε. είναι ίσου χρόνου µε το υπόλοιπο της θητείας του ∆.Σ. του Συλλόγου.
Η ∆.Ε. του τµήµατος που προέρχεται από τις αρχαιρεσίες γνωρίζεται υποχρεωτικά
από το ∆.Σ. του Συλλόγου.
Ο αριθµός των µελών της ∆.Ε. του τµήµατος καθορίζεται µε απόφαση της Γ.Σ. του
τµήµατος, πάντως δεν µπορεί να είναι µικρότερος των πέντε (5) και µεγαλύτερος των εννέα
(9). Το τµήµα λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 43
Οι αποφάσεις του ∆.Σ. του Συλλόγου είναι δεσµευτικές για τα τµήµατα, σε θέµατα
γενικότερης πολιτικής του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 44
Η ∆.Ε. του τµήµατος γνωστοποιεί τα αποτελέσµατα των αρχαιρεσιών στο ∆.Σ. του
Συλλόγου, εισπράττει τις συνδροµές των µελών και συµβουλεύεται το ∆.Σ. για κάθε
σηµαντικό θέµα και γενικά συνδυάζει την δουλειά µεταξύ ∆.Σ. του Συλλόγου και των µελών
του τµήµατος.

ΑΡΘΡΟ 45
Στην Περιφερειακή Συνέλευση γίνεται έκθεση πεπραγµένων του τµήµατος,
οικονοµικός απολογισµός και προϋπολογισµός, τοποθέτηση ειδικών και γενικών
προβληµάτων που έχουν σχέση µε τη δραστηριότητα του τµήµατος. Οι αντιπρόσωποι του
τµήµατος στη περιφερειακή συνέλευση µεταφέρουν τις αποφάσεις τη Γ.Σ. του τµήµατος από
το οποίο προέρχονται.

ΑΡΘΡΟ 46
Για την αντιµετώπιση των οικονοµικών του τµήµατος παρακρατείται το 50% της
συνδροµής των µελών του τµήµατος προς τον Σύλλογο.
Η Γ.Σ. του τµήµατος µπορεί να αποφασίζει για άλλες συνδροµές για ενίσχυση των
οικονοµικών του τµήµατος.
Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση του τµήµατος µπορεί να δοθεί από το ∆.Σ. του
Συλλόγου µετά από εισήγηση της ∆.Ε. του τµήµατος.

ΑΡΘΡΟ 47
Το τµήµα εντάσσεται και αντιπροσωπεύεται στο Ε.Κ. της περιοχής που ανήκει
σύµφωνα µε τα ισχύοντα για εγγραφή και αντιπροσώπευση στο εν λόγω Ε.Κ.
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ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 48
Οι αρχαιρεσίες για ανάδειξη ∆.Σ. ή ∆.Ε. εξελεγκτικής επιτροπής, αντιπροσώπων για
το Ε.Κ. και άλλων τυχόν αντιπροσώπων γίνονται κάθε δύο (2) χρόνια µε καθολική µυστική
ψηφοφορία των ταµειακώς εντάξει τακτικών µελών.
Η ψηφοφορία γίνεται µε οµοιόµορφους φακέλους που µοιράζει ο Σύλλογος. Κάθε
φάκελος περιλαµβάνει τόσα ψηφοδέλτια όσα τα όργανα που εκλέγονται.
Η ψηφοφορία διαρκεί από τις οκτώ (8) το πρωί µέχρι τις οκτώ (8) το βράδυ. Η
διάρκεια της ψηφοφορίας παρατείνεται εφ’ όσον υπάρχουν µέλη που αναµένουν να
ψηφίσουν.
Η προτίµηση εκδηλώνεται µε σταυρούς δίπλα στα ονόµατα των υποψηφίων. Ο
αριθµός των σταυρών για το ∆.Σ. δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από έντεκα (11) της
εξελεγκτικής επιτροπής µέχρι (3), και των άλλων οργάνων µέχρι τον αριθµό των µελών που
προβλέπεται να εκλεγούν.

ΆΡΘΡΟ 49
Σε περίπτωση αδυναµίας αυτοπρόσωπης προσέλευσης είναι δυνατή η ψηφοφορία µε
συστηµένη επιστολή µόνο γι’ αυτούς που διαµένουν έξω από την περιφέρεια Αττικής και έξω
από νοµούς όπου λειτουργούν περιφερειακά τµήµατα ή πόλεις όπου έχει στηθεί για τον
σκοπό αυτό κάλπη. Η συστηµένη επιστολή απευθύνεται στην εφορευτική επιτροπή των
αρχαιρεσιών και το γνήσιο της υπογραφής θεωρείται από αστυνοµική αρχή ή δηµοτική αρχή.
Τα ψηφοδέλτια στέλνονται σε κλειστό φάκελο σφραγισµένο. Ο δε φάκελος µαζί µε το
πληρεξούσιο µπαίνουν σε άλλο φάκελο που απευθύνεται σε ταχυδροµική θυρίδα ειδικά
νοικιασµένη για το σκοπό αυτό µε την εµφανή επιγραφή ‘‘Για τις αρχαιρεσίες της
………………… (ηµεροµηνία)’’, στέλνεται δε συστηµένος. Οι φάκελοι µε φροντίδα του Γ.Γ.
κατατίθενται πριν από την έναρξη της διαλογής στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 50
Οι υποψήφιοι κατέρχονται στις αρχαιρεσίες σε συνδυασµούς της προτίµησής τους, ή
σαν µεµονωµένοι υποψήφιοι. Ο αριθµός των υποψηφιοτήτων κάθε συνδυασµού δεν µπορεί
να υπερβαίνει το διπλάσιο του αριθµού των υποψηφίων για το όργανο θέσεων και δεν µπορεί
να είναι µικρότερος του αριθµού τούτου.
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τις
αρχαιρεσίες στην εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται στην προ των αρχαιρεσιών Γενική
Συνέλευση.
Η εφορευτική επιτροπή, δέκα οκτώ (18) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τις αρχαιρεσίες
ανακηρύσσει τους υποψηφίους και κάνει γνωστούς τους συνδυασµούς µε πρακτικό που
τοιχοκολλεί στα γραφεία του Συλλόγου και µε επιστολή που απευθύνεται στα µέλη δεκατρείς
(13) ηµέρες πριν από τις αρχαιρεσίες.
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ΑΡΘΡΟ 51
Εκλογικό σύστηµα για την ανάδειξη των οργάνων του Συλλόγου είναι το παρακάτω:
Το ακέραιο τµήµα του πηλίκου που προκύπτει από τη διαίρεση του συνόλου των εγκύρων
ψηφοδελτίων δια του αριθµού των εδρών αποτελεί το εκλογικό µέτρο. Κάθε συνδυασµός
παίρνει τόσες έδρες στην πρώτη κατανοµή όσες φορές χωρεί το εκλογικό µέτρο στον αριθµό
των εγκύρων ψηφοδελτίων που πήρε ο συνδυασµός. Ο συνδυασµός που έχει λιγότερους
υποψηφίους από τις έδρες που του αναλογούν παίρνει τόσες έδρες όσες και οι υποψήφιοι
τους.
Το ίδιο ισχύει και για τους µεµονωµένους υποψήφιους. Εάν µένουν αδιάθετες έδρες από την
πρώτη κατανοµή γίνεται δεύτερη κατανοµή στην οποία συµµετέχουν όλοι οι συνδυασµοί και
οι µεµονωµένοι υποψήφιοι µε τα υπόλοιπά τους από την πρώτη κατανοµή. Οι έδρες που
αποµένουν από την πρώτη κατανοµή καταλαµβάνονται µε την σειρά των µεγαλυτέρων
υπολοίπων από τους συνδυασµούς ή τους µεµονωµένους υποψηφίους. Σε περίπτωση ίσως
υπολοίπων γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. Οι επιλαχόντες κάθε
συνδυασµού αποτελούν τους αναπληρωµατικούς.

ΑΡΘΡΟ 52
Η διαλογή γίνεται αµέσως µετά το τέλος των αρχαιρεσιών. Κατά την διάρκεια της
ψηφοφορίας και της διαλογής µπορεί να παρευρίσκεται ένας (1) εκπρόσωπος από κάθε
συνδυασµό ή µεµονωµένο υποψήφιο.
Τα αποτελέσµατα των αρχαιρεσιών δηµοσιεύονται στο ενηµερωτικό δελτίο του
Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 53
Ο Σύλλογος φέρει σφραγίδα που γράφει κυκλικά την επωνυµία του ‘‘ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ’’ και στη µέση απεικονίζει βιοµηχανικό
συγκρότηµα.

ΑΡΘΡΟ 54
Οι υπηρεσίες των µελών των Συλλογικών οργάνων του Συλλόγου είναι άµισθες.
Αποζηµίωση µπορεί να δίνεται για οδοιπορικά έξοδα, έξοδα παραστάσεως ή για επιτροπές
που συγκροτείται για ειδικούς λόγους και καθορίζονται από την Γ.Σ. ή το ∆.Σ. Το ∆.Σ.
µπορεί να προσλάβει υπαλλήλους για την διεκπεραίωση των υποθέσεών του καθώς και
εισπράκτορα συνδροµών.

ΑΡΘΡΟ 55
Το ∆.Σ. µπορεί να καταρτίζει επιτροπές µε συµβουλευτικό χαρακτήρα από δύο (2) ή
περισσότερα µέλη για µελέτη διαφόρων ζητηµάτων.
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ΑΡΘΡΟ 56
Ο Σύλλογος µπορεί να διαλυθεί µε απόφαση της Γ.Σ. σύµφωνα µε τις εξαιρετικές
διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας. Αυτόµατα µε τη λήψη απόφασης περί διαλύσεως
βρίσκεται ο Σύλλογος σε στάδιο εκκαθάρισης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το νόµο.
Το ενεργητικό υπόλοιπο περιέρχεται εκεί όπου αποφασίσει η Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 57
Κάθε ζήτηµα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό ρυθµίζεται µε απόφαση της
Γ.Σ. των µελών καθώς και από τη νοµοθεσία περί σωµατείων και τις διατάξεις του αστικού
κώδικα.
Το ∆.Σ. έχει τη δυνατότητα να συντάξει Εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας για ακριβή
προσδιορισµό της λειτουργίας των φόρων οργάνων του Συλλόγου, στα πλαίσια που
καθορίζουν τα άρθρα του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 58
Το ανά χείρας καταστατικό που αποτελείται από 58 άρθρα διαβάστηκε, συζητήθηκε
και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από την Ιδρυτική Παντεχνική Συγκέντρωση
στις 8 Ιουνίου 1982.
Το καταστατικό θα ισχύει από την δηµοσίευσή του στο τηρούµενο δηµόσιο βιβλίο
του Πρωτοδικείου.

ΑΘΗΝΑ, 8.6.1982
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