
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

        Ο κανονισµός λειτουργίας των Νοµαρχιακών Τοπικών Τµηµάτων έχει ως ακολούθως : 

 

 ΑΡΘΡΟ 1ο :      Ι∆ΡΥΣΗ   
 
 Ιδρύεται και λειτουργεί στ. …………., από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις οι οποίες 
είναι γραµµένες στα  Μητρώο της Πανελλήνιας …………………, Τµήµα της Πανελλήνιας 
Οργάνωσης …………………… µε την επωνυµία ΄΄ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ …………….΄  µε έδρα τ..     
……………... 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο :    ΣΚΟΠΟΙ 
  

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



13.  Η προαγωγή του κοινωνικού πολιτισµού µε την οργάνωση, ή συνδιοργάνωση µε 
άλλους φορείς και Οργανώσεις,  πολιτιστικών εκδηλώσεων.  
 
ΑΡΘΡΟ 3ο :      ΜΕΛΗ   

  
Τα µέλη του Τµήµατος  διακρίνονται σε τακτικά, αρωγά  και επίτιµα. 

 Τακτικά µέλη του Τµήµατος, εκτός των ιδρυτικών, µπορούν να γίνουν όλες οι 
κατασκευαστικές επιχειρήσεις που είναι γραµµένες στα επίσηµα µητρώα κατασκευαστικών 
επιχειρήσεων της πολιτείας και αφορούν στην κατασκευή έργων (µε υφιστάµενη επωνυµία  
ΜΕΕΠ ή ΜΗΚΙΕ  ή πιθανόν αντίστοιχη που ήθελε µελλοντικά δηµιουργηθεί) 
           Αρωγά µέλη είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι γραµµένα σε αντίστοιχα 
µητρώα εµπειρίας κατασκευής έργων, της µορφής της προηγούµενης παραγράφου και 
στελεχώνουν αντίστοιχες κατασκευαστικές επιχειρήσεις, µε την προϋπόθεση ότι δεν είναι 
δηµόσιοι υπάλληλοι η υπάλληλοι του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και οργανισµών η ∆ΕΚΟ 
κ.λ.π.) 
 Επίτιµα µέλη ανακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση του Τµήµατος, πρόσωπα 
της περιοχής που προσφέρουν ή πρόσφεραν  εξαιρετικές υπηρεσίες  στον κλάδο 
γενικότερα, µετά από εισήγηση της ∆.Ε. του Τοπικού Τµήµατος.     
 Στην ∆ιοίκηση και την εκπροσώπηση του Τµήµατος εκλέγονται µόνο τακτικά µέλη 
που έχουν εκπληρώσει τις προβλεπόµενες από τον παρόντα  κανονισµό υποχρεώσεις τους 
προς την Οργάνωση. 
  

 ΑΡΘΡΟ 4ο     ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 
 

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

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

  
ΑΡΘΡΟ 5ο      ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 
 
Τα µέλη του Τµήµατος υποχρεούνται : 

 α)  Να πληρώνουν τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς το Τµήµα και την 
Οργάνωση 
 β)  Να πειθαρχούν στις διατάξεις του Καταστατικού της Οργάνωσης και του 
παρόντος κανονισµού και στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων  και Συνεδρίων του 
Συνδέσµου και στις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου και της 
∆ιοικούσας Επιτροπής του Τοπικού Τµήµατος.    



 γ)  Να προσέρχονται στις Γενικές Συνελεύσεις και λοιπές συγκεντρώσεις του 
Τµήµατος και να εκφράζουν ελεύθερα τις γνώµες τους. 
 ∆) Να εκτελούν πρόθυµα κάθε εργασία που  ανατίθεται σ΄ αυτά από την ∆ιοίκηση. 
 

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

 α)  Να µετέχουν στις δραστηριότητες της Οργάνωσης, να εκλέγουν τα όργανα 
∆ιοίκησης της Οργάνωσης και του Τµήµατος, τους Αντιπροσώπους για τις Γενικές 
Συνελεύσεις ή τα Συνέδρια και να εκλέγονται σ΄ αυτά. 
 β)  Να αποχωρούν της Οργάνωσης και του Τµήµατος, µε έγγραφη δήλωσή τους 
που θα απευθύνεται προς την ∆ιοίκηση αφού πρώτα πληρώσουν τις τυχόν 
καθυστερούµενες συνδροµές, καθώς και τις συνδροµές ολόκληρου του ηµερολογιακού 
έτους. 
 

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

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

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

προτείνει στο Κεντρικό ∆ιοικητικό Συµβούλιο, την διαγραφή κάθε µέλους που : 
 α)  Καθυστερεί τις συνδροµές του πέραν του εξαµήνου και δεν τις τακτοποιεί µέσα 
σε δέκα µέρες από την πρόσκληση του Ταµία του Τµήµατος. 
 β)  Παραβαίνει το Καταστατικό της Οργάνωσης και τον παρόντα κανονισµό, 
απειθαρχεί στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και της ∆ιοίκησης, προβαίνει σε 
πράξεις που αντιβαίνουν στον σκοπό και στα συµφέροντα της Οργάνωσης,  και µε την 
γενικά διαγωγή  και δράση του παραβλάπτει τα συµφέροντα της τάξης του. 
 γ)  Απέβαλε την ιδιότητα του επαγγέλµατος σύµφωνα µε το οποίο έγινε µέλος της 
Οργάνωσης και του Τµήµατος . 
 Μέλος που διαγράφτηκε της Οργάνωσης, για παραβάσεις των παραπάνω 
παραγράφων, δεν δύναται να επανεγγραφεί στην Οργάνωση  πριν περάσει έτος από της 
διαγραφής του και κατόπιν αποφάσεως του ∆.Σ., της εγγραφής του αυτής θεωρουµένης 
σαν νέας αρχικής.  
Το ∆.Σ.  µπορεί κατά περίπτωση ν΄ αποφασίσει την οριστική διαγραφή κάποιου µέλους για 
παράβαση καταστατικών διατάξεων της Οργάνωσης, αλλά, στην περίπτωση αυτή, 
αποφαίνεται η Γεν. Συνέλευση τελειωτικά. 
 
 ΑΡΘΡΟ 9ο:    ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 



 Στις αρµοδιότητες του Τοπικού Τµήµατος ανήκει η υλοποίηση των σκοπών του 
όπως καταγράφονται στο άρθρο 2. 
 Επί πλέον στις αρµοδιότητες του Τοπικού τµήµατος ανήκει : 
 Ο ορισµός εκπροσώπων της οργάνωσης στα κάθε είδους Συµβούλια και επιτροπές, 
των οποίων ο ορισµός ζητείται από Αρχές και φορείς οι οποίοι εδρεύουν στην περιοχή της 
αντιστοίχησής του και για περιπτώσεις που αφορούν σε έργα προϋπολογισµού µέχρι το 
όριο της 2ης τάξης. Σε περιπτώσεις ορίων µεγαλύτερων της 2ης τάξης, ο ορισµός γίνεται 
από το Κεντρικό ∆.Σ. µετά από υπόδειξη και συνεργασία µε το Τοπικό Τµήµα. 
 Η έκδοση βεβαιώσεων σε µέλη, για την άσκηση του επαγγέλµατός τους µετά από 
σχετική εξουσιοδότηση της Κεντρικής ∆ιοίκησης. 
 Η είσπραξη συνδροµών για λογαριασµό της Οργάνωσης, επίσης µετά από σχετική 
εξουσιοδότηση της Κεντρικής ∆ιοίκησης. 
 
 ΑΡΘΡΟ 10ο:      ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

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

περιουσία του. 
Ο ι πόροι του Τµήµατος  είναι : 

 α)  Το δικαίωµα εγγραφής των µελών που ορίζεται κάθε φορά από την Γενική 
Συνέλευση των µελών του Τµήµατος. 
 β)  Την ετήσια συνδροµή που καθορίζεται επίσης από την Γενική Συνέλευση των 
µελών. 
 γ)  Τα εκ της περιουσίας του Τµήµατος  έσοδα (τόκοι-πρόσοδοι-κ.λ.π) 
 δ)  Τυχόν δωρεές, κληροδοσίες, ως και κάθε άλλο έσοδο νόµιµα περιερχόµενο στο 
Ταµείο του Τµήµατος. 
 
 ΑΡΘΡΟ 11ο :    ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
1)  Το Τοπικό Τµήµα διοικείται από ( 5µελή έως 100 µέλη,  7µελή από 101 έως 350 

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

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

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

Η σύγκληση σε πρώτη συνεδρίαση των εκλεγµένων µελών της ∆.Ε.,  γίνεται µε 
πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος µέλους και σε περίπτωση ισοψηφισάντων µελών το 
µεγαλύτερο σε ηλικία µέλος. Η πρόσκληση σε πρώτη συνεδρίαση, γίνεται γραπτή και 
παραδίδεται επί αποδείξει τρεις τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµέρα της συνεδρίασης ( η 
ηµέρα της συνεδρίασης δεν προσµετράται). Στην πρόσκληση αναφέρεται ρητά το θέµα της 
συγκρότησης σε σώµα της νέας ∆.Ε. Στην πρώτη συνεδρίαση  πρέπει να παρευρίσκονται 
όλα τα νεοεκλεγέντα µέλη της ∆.Ε. Σε περίπτωση που δεν παρευρίσκονται όλα τα µέλη 
τότε η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται εκ νέου σε τρεις ηµέρες και η πρόσκληση 
αποστέλλεται µόνο στα απουσιάζοντα µέλη, θεωρώντας ότι τα προσελθόντα µέλη έλαβαν 



γνώση της νέας συνεδρίασης δια της παρουσίας τους. Η νέα συνεδρίαση θεωρείται νόµιµη 
εάν παρευρίσκονται σ΄ αυτήν τουλάχιστον τα τρία από τα πέντε µέλη για πενταµελή ∆.Ε., 
τα  τέσσερα από τα επτά για επταµελή ∆.Ε. και τα πέντε από τα εννέα για εννεαµελή ∆.Ε. 
Εάν στην συνεδρίαση µε θέµα συγκρότηση σε σώµα της νέας ∆.Ε. παρευρίσκεται ζυγός 
αριθµός µελών   και προκύψει ισοψηφία δύο υποψηφίων σε κάποιο αξίωµα, τότε µεταξύ 
των   ισοψηφησάντων γίνεται κλήρωση. Σε συνεδριάσεις του ∆.Ε. στις οποίες 
παρευρίσκεται ζυγός αριθµός µελών και προκύπτει ισοψηφία σε αποφάσεις επί θεµάτων, η 
ψήφος του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, 
υπολογίζεται διπλή. 

 3)  Τα µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής είναι µεταξύ τους υπεύθυνα για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το κανονισµό και τις Γενικές 
Συνελεύσεις των µελών. 4)  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση 
µια φορά το µήνα έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου και του γενικού Γραµµατέα, 
έκτακτα δε από τον Πρόεδρο όταν κρίνει τούτο αναγκαίο ή ήθελε ζητηθεί τούτο εγγράφως 
από τρεις συµβούλους αναγράφοντες στην αίτηση σύγκλησης του Συµβουλίου και τα 
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Το ∆.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία 
µέλη παρισταµένου οπωσδήποτε του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου. 

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

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

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

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

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

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



 ΑΡΘΡΟ 13ο :   ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
 

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

Ο Γενικός Γραµµατέας διευθύνει το γραφείο του Τ.Τ.,  καταρτίζει µε τον Πρόεδρο 
την ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του ∆.Σ. εισηγούµενος τα σχετικά θέµατα και 
φροντίζει για την σύνταξη των πρακτικών καθώς και των πρακτικών των Γενικών 
Συνελεύσεων, διεξάγει την αλληλογραφία, τηρεί την σφραγίδα, το αρχείο, το πρωτόκολλο, 
το µητρώο των µελών και συνυπογράφει  µετά του Προέδρου όλα τα έγγραφα, τα 
εντάλµατα πληρωµών και εισπράξεων καθώς και τα πρακτικά των Συνελεύσεων και της 
∆ιοικούσας. 
Τον Γενικό Γραµµατέα απόντα ή κωλυόµενο δικαιολογηµένα αναπληροί ένας  των 
Συµβούλων που ορίζεται από το ∆.Σ. 
Με απόφαση της ∆ιοικούσας µπορεί να προσλαµβάνεται και ειδικός Γραµµατέας. 
 
 ΑΡΘΡΟ 15ο :    ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ 
 
 Ο Ταµίας ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωµή εκδίδων διπλοτύπους ή τριπλοτύπους 
αποδείξεις σύµφωνα µε εντάλµατα που υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό 
Γραµµατέα και τον ίδιο κατά περίπτωση. 
 Καµιά πληρωµή δεν γίνεται χωρίς απόφαση της ∆.Ε. 
 Φυλάσσει την περιουσία του Τ.Τ.,  και δεν µπορεί να κρατά στα χέρια του χρήµατα 
του Τ.Τ. περισσότερα των 1000 Ε. 
 Τα χρήµατα του Τ.Τ,  κατατίθενται εις µία των αναγνωρισµένων Τραπεζών ή στο 
Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο µε απόφαση του Συµβουλίου. 
 Μπορεί να αποσύρει µέρος  ή ολόκληρο το ποσό των χρηµάτων κατόπιν εγγράφου 
υπογραφοµένου από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα και συνοδευόµενο από 
σχετικό απόσπασµα της ∆.Ε. 
 Ο Ταµίας κατά τρίµηνο ή και έκτακτα οσάκις ήθελε κληθεί προς τούτο από την ∆.Ε. 
συντάσσει λεπτοµερή απολογισµό της διαχείρισής του. 
 Ο Ταµίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε έλλειψη χρηµάτων καθώς και για 
κάθε ανωµαλία στην διαχείρισή του. 
 Ο Ταµίας υποβάλει υποχρεωτικά κάθε χρόνο δια της ∆.Ε. µέσα σε τρεις µήνες από 
την λήξη του οικονοµικού έτους στην συνερχόµενη Γενική Συνέλευση των µελών, τον 
ισολογισµό του έτους που έληξε και τον προϋπολογισµό του επόµενου έτους, µαζί µε την 
έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για έγκριση. 
 Ο Ταµίας κωλυόµενος αναπληρούται από ένα µέλος της ∆.Ε. που υποδεικνύεται από 
αυτό και µε ευθύνη του. 
 
 ΑΡΘΡΟ 16ο :    ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Ο έλεγχος και η εποπτεία της ∆.Ε. γίνεται από τριµελή ελεγκτική επιτροπή που 
εκλέγεται από την γενική Συνέλευση των µελών ταυτόχρονα µε την εκλογή της ∆.Ε. Η 
ελεγκτική επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει την κατ’ έτος οικονοµική διαχείριση του 



σωµατείου, τα πραγµατοποιηθέντα έσοδα, τις πηγές αυτών καθώς και τις 
πραγµατοποιηθείσες δαπάνες και στην συνέχεια υποβάλει τις εκθέσεις της στην 
συνέλευση. Στην διάθεση της ελεγκτικής επιτροπής τίθενται από την ∆.Ε. οποτεδήποτε 
ήθελε ζητηθεί, τα βιβλία της διαχειρίσεώς του και τα γενικά δικαιολογητικά. Εκτός των 
τακτικών ελεγκτών εκλέγονται από τους επιλαχόντες κατά σειρά επιτυχίας δύο 
αναπληρωµατικά µέλη, τα οποία αντικαθιστούν τυχόν παραιτηθέντα µέλη. 
 
 ΑΡΘΡΟ 17ο :     ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
 

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

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

  Οι Γεν.  συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. 
 2)  Η τακτική Γεν. Συνέλευση συγκαλείται µια φορά το χρόνο, εντός  του πρώτου 
τριµήνου του έτους, κατά την οποίαν τίθενται για έλεγχο και έγκριση από τα µέλη : 
  α)  Ο οικονοµικός απολογισµός του διαστήµατος που παρήλθε και ο 
προϋπολογισµός του εποµένου. 
  β)  Η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής περί της οικονοµικής διαχείρισης 
  γ)  Κάθε άλλο θέµα που δεν συµπεριλαµβάνεται από τη ∆.Ε. στην ηµερήσια 
διάταξη ή που προτάθηκε προς συζήτηση από αριθµό µελών ίσου τουλάχιστον µε το 1/5 
των συµµετασχόντων στην Γ.Σ. και έγινε αποδεκτή η συζήτηση  από την πλειοψηφία  των 
3/5 των  παρισταµένων στη Γ.Σ. 
 3)  Η έκτακτη Γενική Συνέλευση γίνεται όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο η ∆.Ε. ή όταν 
το 1/3 των ταµειακά τακτοποιηµένων µελών του Τ.Τ.,  ήθελε ζητήσει την σύγκληση αυτής 
µε έγγραφο αίτηση, που θα περιέχει και τα προς συζήτηση θέµατα. Στην προκειµένη 
περίπτωση η ∆.Ε. υποχρεούται να καλέσει την Γενική Συνέλευση µέσα σε δέκα πέντε µέρες 
από την υποβολή της αίτησης. Εφόσον η ∆.Ε. δεν ενεργήσει όπως ορίζεται, τότε η Γ.Σ. 
συγκαλείται και διεξάγεται βάσει των διατάξεων του παρόντος καταστατικού, µετά από 
πρόσκληση που υπογράφεται από τα παραπάνω µέλη, στην οποία ορίζονται και τα θέµατα 
της ηµερήσιας διάταξης. 

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

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

Η εκλογή οργάνων ∆ιοίκησης της Οργάνωσης και των Τοπικών Τµηµάτων, 
διενεργείται από εφορευτική επιτροπή, η οποία εκλέγεται βάσει των διατάξεων που 
προβλέπονται από το καταστατικό της Οργάνωσης. 



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



 Κάθε ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση, που αφορά αρχαιρεσίες ή εκλογή κάθε 
είδους συλλογικού οργάνου, θέµατα εµπιστοσύνης προς τη ∆ιοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, 
προσωπικά θέµατα, είναι έγκυρη εφόσον λαµβάνεται δια µυστικής ψηφοφορίας. Στα άλλα 
θέµατα γίνεται δια ανατάσεως του χεριού, ουδέποτε όµως δια βοής. Μπορεί και για άλλα 
θέµατα να ληφθεί απόφαση δια µυστικής ψηφοφορίας, εφόσον αυτό  αποφασιστεί από το 
½ των παρισταµένων µελών της Γεν. Συνέλευσης. 
 Αποκλείεται από τις Γεν. Συνελεύσεις αυτός που καθυστερεί τις συνδροµές του και 
δεν είναι τακτοποιηµένος ταµειακά µέχρι την ηµέρα της συγκλήσεώς της. 
 Η περιουσία του Τ.Τ., σε περίπτωση διαλύσεως του, περιέρχεται στην Κεντρική 
Οργάνωση. 
 
 ΑΡΘΡΟ 20ο :       ΓΕΝΙΚΕΣ  ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

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

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

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

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

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


