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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός – Μέσα - Πόροι
Άρθρο 1
Συνιστάται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και συντομογραφία «ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ» (εφεξής «Σύνδεσμος»).
Άρθρο 2
Έδρα του Συνδέσμου ορίζεται η πόλη της Θεσσαλονίκης.
Ο Σύνδεσμος έχει τη δυνατότητα να συνιστά, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τοπικές επιτροπές
ή τμήματα και να ιδρύει γραφεία του και σε άλλα μέρη της χώρας.
Άρθρο 3
Σκοπός του Συνδέσμου είναι:
α)

Η προάσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών, οικονομικών, κοινωνικών, ασφαλιστικών,

συνταξιοδοτικών και γενικότερων συμφερόντων των μελών του.
β)

Ο συντονισμός και η ενιαία κατεύθυνση των προσπαθειών όλων των μελών για τη βελτίωση

των συνθηκών και όρων άσκησης του επαγγέλματος.
γ)

Η περιφρούρηση της επαγγελματικής αξιοπρέπειας των μελών, καθώς και η προώθηση της

μεταξύ τους συνεργασίας, αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας.
δ)

Η βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας των απασχολούμενων σε τεχνικά έργα.

ε)

Η προβολή του έργου που επιτελούν τα μέλη προς την πολιτεία και την κοινωνία.

στ)

Η έρευνα και μελέτη των κάθε είδους θεμάτων (τεχνικών, οικονομικών, νομικών,

περιβαλλοντικών κ.ά.) που έχουν σχέση με τον κλάδο των κατασκευών, ιδίως των τοπικών.
ζ)

Η έκφραση γνώμης για θέματα γενικότερου κοινωνικού ενδιαφέροντος καθώς και η

συμμετοχή του Συνδέσμου στις προσπάθειες για την αντιμετώπισή τους των κοινών προβλημάτων.
η)

Η συνεργασία με τις λοιπές εργοληπτικές οργανώσεις και, γενικά, τις ενώσεις τεχνικών της

χώρας και του εξωτερικού και, ιδιαίτερα, των βαλκανικών χωρών.
θ)

Η προσπάθεια δημιουργίας ενιαίου φορέα εκπροσώπησης των εργοληπτών και η συμμετοχή

του σ’ αυτόν.
ι)

Η προώθηση και υποστήριξη των συμφερόντων των μελών στις ελληνικές και αλλοδαπές

αρχές και φορείς, διεθνείς οργανισμούς κ.ά.
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ια)

Η ενθάρρυνση των μελών για την ίδρυση παραγωγικών, καταναλωτικών, προμηθευτικών,

πιστωτικών και οικοδομικών συνεταιρισμών.
ιβ)

Η συνεργασία με τις υπηρεσίες παραγωγής έργων (του ελληνικού δημοσίου, ο.τ.α., φορέων

του ευρύτερου δημόσιου τομέα κ.ά.) και η υποβοήθησή τους με την παροχή τεχνικών, νομικών κ.ά.
συμβουλών.
ιγ)

Η συνεργασία με τα επιστημονικά Επιμελητήρια και συλλόγους της χώρας (ιδίως με το

Τ.Ε.Ε.), με εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ, ΤΕΙ κ.ά) και γενικά με επιστημονικούς, πολιτιστικούς κ.ά.
φορείς για την προώθηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.
Άρθρο 4
Ο Σύνδεσμος επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως:
Με τη διεξαγωγή και καθοδήγηση αγώνων για την κατοχύρωση και διεύρυνση των

-

κατακτήσεων του κλάδου με διαμαρτυρίες, καταγγελίες, ψηφίσματα, απεργίες και όλα τα πρόσφορα
μέσα.
Με τη συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση των κάθε είδους στοιχείων που σχετίζονται

-

με την κατασκευαστική δραστηριότητα της χώρας, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
-

Με τη λειτουργία νομικής και φοροτεχνικής Υπηρεσίας.

-

Με τη λειτουργία Γραφείου Τύπου και Δημόσιων Σχέσεων και την παροχή υπηρεσιών

τηλεπληροφόρησης.
-

Με τη δημιουργία θέσεως Διευθυντή του Συνδέσμου.

-

Με τη δημιουργία Γραφείου Συνταξιούχων.

-

Με την ίδρυση εντευκτηρίου των μελών του, ενεργών και συνταξιούχων.

-

Με την ίδρυση βιβλιοθηκών και την οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων και

προγραμμάτων επιμόρφωσης των μελών.
Με την έκδοση ενημερωτικών και επιστημονικών εντύπων, βιβλίων, εγκυκλίων, φυλλαδίων

κ.ά.
-

Με την οργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων για τα μέλη του και τις οικογένειές τους.

-

Με τη συμμετοχή του σε προγράμματα, χρηματοδοτούμενα ή μη, δημόσιων και διεθνών

φορέων (Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.ά.).
-

Με τη δημιουργία αλληλοβοηθητικού Ταμείου.

-

Με την αποδοχή χορηγιών από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Άρθρο 5
Ο Σύνδεσμος δεν ασκεί κερδοσκοπική δραστηριότητα.
Άρθρο 6
Πόροι του Συνδέσμου είναι:
-

Η εφάπαξ καταβολή των νεοεγγραφόμενων μελών ως δικαίωμα εγγραφής τους.

-

Η τακτική εισφορά (συνδρομή) των μελών.

-

Χορηγίες, δωρεές, κληροδοτήσεις κ.λπ. των μελών και οποιουδήποτε δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα.

-

Τα προερχόμενα από την εκμετάλλευση της περιουσίας του έσοδα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Μέλη – Κτήση και απώλεια της ιδιότητας – Δικαιώματα και υποχρεώσεις - Συνδρομές
Άρθρο 7
Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε τακτικά, αρωγά και επίτιμα.
α) Τακτικά μέλη είναι:
-

Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ), που τηρείται από τη

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εφόσον
στελεχώνουν μία από τις επιχειρήσεις της επόμενης παραγράφου.
-

Επιχειρήσεις, ατομικές και εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής, εγγεγραμμένες στο

Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) που τηρείται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων
Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ή/και σε άλλο Μητρώο Τεχνικών (όπως το
ΜΗΚΙΕ - Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων), εφόσον θεσμοθετηθεί, υπό την προϋπόθεση
της στελέχωσής τους με εγγεγραμμένους στο ΜΕΚ.
Τα ως άνω ισχύουν και για λοιπές επιχειρήσεις και στελέχη άλλων μητρώων ή και καταλόγων
πιστοποιημένων τεχνικών επιχειρήσεων κατασκευής τεχνικών έργων και παροχής τεχνικών
υπηρεσιών και των μηχανικών που υποχρεωτικά στελεχώνουν αυτές (όπως το Μητρώο Επιχειρήσεων
Τεχνικών Έργων [ΜΗ.Ε.Τ.Ε.] και το Μητρώο Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών Έργων
[ΜΗ.ΦΥ.Π.ΤΕ.] του Ν. 4472/2017), εφόσον αυτά τα μητρώα θεσμοθετηθούν από το αρμόδιο
υπουργείο ή από οργανισμό που θα υποκαταστήσει το αρμόδιο υπουργείο. Τα παραπάνω ισχύουν
ιδιαίτερα για μητρώα επιχειρήσεων κατασκευής ιδιωτικών έργων και των στελεχών τους και για
μητρώα επιχειρήσεων παροχής τεχνικών υπηρεσιών και των στελεχών τους. Οι ως άνω επιχειρήσεις
και τα στελέχη τους συμπεριλαμβάνονται στα μέλη του Συνδέσμου κατόπιν απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη θεσμοθέτηση του αντίστοιχου μητρώου.
β) Αρωγά μέλη είναι:
-

Οι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΚ ή στα ως άνω Μητρώα φυσικών προσώπων, οι οποίοι δεν

στελεχώνουν μία από τις επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου.
-

Οι επιχειρήσεις, ατομικές και εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής, που είναι

εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα που τηρούνται σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, εφόσον
στελεχώνονται από έναν, τουλάχιστον, πτυχιούχο μηχανικό α.ε.ι. ή τ.ε.ι.
-

Οι πτυχιούχοι μηχανικοί των α.ε.ι ή τ.ε.ι. που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΚ.

-

Οι συνταξιούχοι, τέως εγγεγραμμένοι στο ΜΕΚ.

γ) Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στον
Σύνδεσμο. Τα επίτιμα μέλη δεν υποβάλλονται σε καμία οικονομική επιβάρυνση.
Άρθρο 8
Η αίτηση για την εγγραφή μέλους στον Σύνδεσμο υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και
συνοδεύεται από αντίγραφο της Βεβαίωσης εγγραφής σε ένα από τα Μητρώα του άρθρου 7 ή από
[3]

υπεύθυνη δήλωση στην περίπτωση πτυχιούχων α.ε.ι – τ.ε.ι. και συνταξιούχων. Αν η αίτηση
απορριφθεί ή παρέλθουν εξήντα ημέρες χωρίς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει, ο
ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση. Τα νέα μέλη αποκτούν το δικαίωμα
ψήφου τριάντα ημέρες μετά την έγκριση της εγγραφής τους.
Τα μέλη αποχωρούν από τον Σύνδεσμο με έγγραφη δήλωσή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
Τα μέλη διαγράφονται από τον Σύνδεσμο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εάν διαγραφούν
από τα Μητρώα του άρθρου 7 του παρόντος και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εάν α)
καθυστερήσουν την καταβολή της εισφοράς τους πέραν των δώδεκα (12) μηνών και β) τους επιβληθεί
η προβλεπόμενη στο άρθρο 31 πειθαρχική ποινή της οριστικής διαγραφής.
Άρθρο 9
Ι. Τα τακτικά μέλη έχουν τα εξής δικαιώματα:
α)

Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου και ψήφου.

β)

Να εκλέγουν τα όργανα του Συνδέσμου και να εκλέγονται σ’ αυτά σύμφωνα με τις

ειδικότερες ρυθμίσεις του άρθρου 14.
Κάθε επιχείρηση ατομικής μορφής εκπροσωπείται στον Σύνδεσμο και στα διάφορα όργανα αυτού
με τον επιχειρηματία.

Κάθε επιχείρηση εταιρικής μορφής εκπροσωπείται στον Σύνδεσμο και στα

διάφορα όργανα αυτού με ένα αντιπρόσωπό της, που ορίζεται με τον τυχόν αναπληρωτή του, με
ειδική κάθε φορά απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου ή του διαχειριστή. Ως αντιπρόσωπος και
αναπληρωτής του ορίζεται μόνο ο διαχειριστής, μέλος του Δ.Σ. ή στέλεχος της εταιρείας από το
σύνολο της στελέχωσης αυτής. Η ιδιότητα του αντιπροσώπου ή του αναπληρωτού του είναι
ανεπίδεκτες περαιτέρω αντιπροσωπεύσεως. Για την απόδειξη της εκπροσώπησης της εταιρείας
κατατίθεται απόσπασμα του αντιστοίχου πρακτικού.
Τα αρωγά μέλη συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις μόνο με δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου,
εκλέγειν ή εκλέγεσθαι. Όλα τα μέλη απολαμβάνουν τις παρεχόμενες από τον Σύνδεσμο υπηρεσίες.
ΙΙ. Τα μέλη του Συνδέσμου οφείλουν :
-

Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Συνδέσμου.

-

Να παρίστανται στις συνελεύσεις του Συνδέσμου.

-

Να συμμετέχουν στις ενέργειες του Συνδέσμου.

-

Να καταβάλλουν τη χρηματική τους συνδρομή και τυχόν έκτακτες συνδρομές στον Σύνδεσμο.

-

Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.

-

Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού και των προβλεπόμενων από το

άρθρο 39 Κανονισμών και με τις αποφάσεις των οργάνων του Συνδέσμου.
Άρθρο 10
Με απόφαση του ΔΣ της Γενικής Συνέλευσης καθορίζονται τα ποσά α) του δικαιώματος εγγραφής
στον Σύνδεσμο και β) της πάγιας ετήσιας εισφοράς των τακτικών και αρωγών μελών. Το ΔΣ με
απόφασή του Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της αναπροσαρμόζει τα ποσά αυτά, καθορίζει τις
οικονομικές υποχρεώσεις μελών που θα εγγραφούν σε τυχόν νεοϊδρυόμενα Μητρώα ή τάξεις του
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Μ.Ε.ΕΠ. και επιβάλει κάθε νέα οικονομική επιβάρυνση πέραν των προβλεπομένων από το παρόν
άρθρο.
Η πάγια ετήσια εισφορά είναι απαιτητή για το μισό αυτής μέσα στον Ιανουάριο και για το υπόλοιπο
μέσα στον Ιούλιο κάθε έτους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Τμήματα του Συνδέσμου – Συμμετοχή σε άλλες Οργανώσεις
Άρθρο 11
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να δημιουργηθούν τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Εταιριών ΜΕΕΠ, εφόσον τα εγγεγραμμένα στον Σύνδεσμο ΜΕΚ των εγγεγραμμένων στο
ΜΕΕΠ εταιριών – μελών του Συνδέσμου υπερβούν τα εκατό (100).
β) Τμήμα ΜΗΚΙΕ, εφόσον τα εγγεγραμμένα στον Σύνδεσμο ΜΕΚ των εγγεγραμμένων στο ΜΗΚΙΕ
εταιριών – μελών του Συνδέσμου υπερβούν τα εκατό (100).
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να δημιουργηθούν τα ως άνω Τμήματα και με
μικρότερο αριθμό εγγεγραμμένων ΜΕΚ. Με ίδια απόφαση μπορεί να δημιουργηθούν και άλλα
Τμήματα.
γ) Τμήμα συνταξιούχων, τέως εγγεγραμμένων στο ΜΕΚ.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζεται Κανονισμός Λειτουργίας των ως άνω
Τμημάτων, με τον οποίο ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας τους και εκλογής Προέδρων τους. Η
απόφαση αυτή υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
Άρθρο 12
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ληφθείσα με απαρτία του ενός πέμπτου (1/5) των ταμειακά
εντάξει μελών και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων, μπορεί να αποφασίζεται η
συμμετοχή του Συνδέσμου σε άλλες εργοληπτικές οργανώσεις, ενώσεις, σωματεία κ.λπ. Με την ίδια
απόφαση ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της συμμετοχής και οι υποχρεώσεις των μελών, ανάλογα με
την ιδιότητά τους.
Διατηρείται η συμμετοχή του Συνδέσμου στην Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων (ΠΕΣΕΔΕ). Για τις ανάγκες εκλογής αντιπροσώπων στην ΠΕΣΕΔΕ α) οι
επιχειρήσεις, ατομικές και εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής, εγγεγραμμένες στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ), που έχουν την έδρα τους στους Νομούς Θεσσαλονίκης και
Κιλκίς και β) οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ), οι οποίοι
στελεχώνουν μία από τις ως άνω επιχειρήσεις, θεωρείται ότι αποτελούν ιδιαίτερο τμήμα (Τμήμα
ΠΕΣΕΔΕ). Η διαδικασία εκλογής των αντιπροσώπων, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών και,
γενικά, κάθε θέμα της λειτουργίας του Τμήματος ΠΕΣΕΔΕ ρυθμίζεται με Κανονισμό που
συντάσσεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και υπόκειται στην έγκριση της Γενικής
Συνέλευσης. Μέχρι την ψήφιση του Κανονισμού οι αντιπρόσωποι στην ΠΕΣΕΔΕ εκλέγονται για δύο
(2) χρόνια με ψηφοφορία που διενεργείται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του
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παρόντος για την εκλογή Συμβούλων, με τη διαφορά ότι οι σταυροί προτίμησης που μπορεί να
σημειωθούν σε κάθε ψηφοδέλτιο ανέρχονται σε επτά (7).
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ληφθείσα με την ίδια ως άνω αυξημένη πλειοψηφία,
αποφασίζεται η αποχώρηση του Συνδέσμου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Όργανα διοίκησης του Συνδέσμου – Λοιπά όργανα - Αρχαιρεσίες
Άρθρο 13
Όργανα διοίκησης του Συνδέσμου είναι:
α) Η Γενική Συνέλευση
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο
γ) Ο Πρόεδρος
Λοιπά όργανα του Συνδέσμου είναι:
α) Η Ελεγκτική Επιτροπή
β) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο
γ) Το Συμβούλιο Συνεννόησης και Επίλυσης Διαφωνιών.
Άρθρο 14
Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, του Πειθαρχικού
Συμβουλίου και του Συμβουλίου Συνεννόησης και Επίλυσης Διαφωνιών διενεργείται από τη Γενική
Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία, κάθε τρία (3) δύο χρόνια, εντός του πρώτου εξαμήνου τριμήνου.
Η θητεία όλων των οργάνων είναι τριετής διετής, παρατείνεται δε μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα του
νεοεκλεγέντος αντίστοιχου οργάνου.
Η εκλογή γίνεται ως εξής:
Ι. Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Διενεργείται χωριστή ψηφοφορία με ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο για την εκλογή Προέδρου,
Αντιπροέδρου και των Συμβούλων. Τα ονόματα των υποψηφίων για τις θέσεις του Προέδρου, του
Αντιπροέδρου και των Συμβούλων καταγράφονται με αλφαβητικά σειρά σε ενιαία ψηφοδέλτια. Ο
υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου δεν μπορεί να είναι υποψήφιος και για τη θέση του
Αντιπροέδρου ή Συμβούλου. Το ίδιο ισχύει και για τον υποψήφιο για τη θέση του Αντιπροέδρου.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται εγγράφως προς την Εφορευτική Επιτροπή το αργότερο
μία (1) ώρα πριν την έναρξη της ψηφοφορίας. Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει τη νομιμότητα των
υποβληθεισών αιτήσεων και ανακηρύσσει τους υποψήφιους, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό και
ανακοινώνοντας το περιεχόμενό του στη Γενική Συνέλευση. Υποψήφιοι που δεν ανακηρύχθηκαν
μπορούν να προσφύγουν, πριν την έναρξη της ψηφοφορίας, στη Γενική Συνέλευση η οποία
αποφασίζει, οριστικά, με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
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Οι σταυροί προτίμησης που μπορεί να σημειωθούν σε κάθε ψηφοδέλτιο ανέρχονται σε έναν (1) για
την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου και έως έξι (6) για την εκλογή Συμβούλων. Σε περίπτωση
που σημειωθούν περισσότεροι σταυροί από τους ως άνω το ψηφοδέλτιο κηρύσσεται άκυρο.
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει το πενήντα
τοις εκατό συν μία (50% + 1) των έγκυρων ψήφων. Σε περίπτωση περισσοτέρων υποψηφίων, εκ των
οποίων κανείς δεν συγκεντρώσει το όριο αυτό, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται εντός δεκαπέντε (15)
ημερών, το αργότερο, μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων.
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τον
μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται δημόσια κλήρωση από
την Εφορευτική Επιτροπή.
Τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι αναπληρωματικοί τους εκλέγονται με τη σειρά
επιτυχίας τους σε σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται δημόσια κλήρωση από
την Εφορευτική Επιτροπή.
ΙΙ. Εκλογή των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και

του

Συμβουλίου Συνεννόησης και Επίλυσης Διαφωνιών.
Οι σταυροί προτίμησης για την εκλογή μελών των λοιπών οργάνων του Συνδέσμου που μπορεί να
σημειωθούν σε κάθε ψηφοδέλτιο ανέρχονται σε έναν (1). Πρόεδρος έκαστου οργάνου εκλέγεται ο
υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων ψήφων. Κατά τα λοιπά
εφαρμόζονται, αναλογικά, οι προηγούμενες διατάξεις για την εκλογή των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Άρθρο 15
Η Γενική Συνέλευση παύει με απόφασή της τα όργανα του Συνδέσμου πριν τη λήξη της θητείας τους.
Για τη λήψη της απόφασης αυτής απαιτείται η προηγούμενη υποβολή έγγραφης πρότασης μομφής
που υπογράφεται από τριάντα (30) τουλάχιστον μέλη της Συνέλευσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Διοικητικό Συμβούλιο –Συγκρότηση – Αρμοδιότητες – Λειτουργία – Εκπροσώπηση του
Συνδέσμου – Όργανα του Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 16
Ο Σύνδεσμος διοικείται από ενδεκαμελές (11) Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από έναν (1)
Πρόεδρο, έναν (1) Αντιπρόεδρο, έναν (1) Γενικό Γραμματέα, έναν (1) Ταμία (οι οποίοι αποτελούν το
Προεδρείο) και έναν (1) Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, έναν (1) αναπληρωτή Ταμία και πέντε (5)
Σύμβουλους που είναι όλοι άμισθοι και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μελών του
Συνδέσμου μεταξύ των τακτικών μελών με τους αναπληρωτές τους. Σε περίπτωση δημιουργίας
Τμήματος του Γ΄ Κεφαλαίου του παρόντος στο Διοικητικό Συμβούλιο προστίθεται, ως μέλος, ο
Πρόεδρος του Τμήματος. Ειδικά ο Πρόεδρος του τμήματος Εταιριών καταλαμβάνει τη θέση Β΄
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Αντιπροέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο η οποία συστήνεται με τη δημιουργία του Τμήματος
Εταιριών. Ο Πρόεδρος του Τμήματος Συνταξιούχων παρίσταται στο Συμβούλιο χωρίς ψήφο.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απέρχονται αναπληρούνται από τα αναπληρωματικά κατά
την σειρά της εκλογής τους.
Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία δεν μπορούν να
συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Απώλεια για οποιοδήποτε λόγο της ιδιότητας του τακτικού μέλους
συνεπάγεται την έκπτωση του μέλους από το άνω αξίωμα. Σε μια τέτοια περίπτωση την απώλεια της
ιδιότητας του μέλους την διαπιστώνει το Δ.Σ. με απόφασή του.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών του
Συνδέσμου, εκτός εάν παρέστησαν κατά την λήψη συγκεκριμένης αποφάσεως και διαφώνησαν και η
διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.
Άρθρο 17
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλούνται από τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο και
συγκροτούνται σε σώμα μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή τους. Αν ο Πρόεδρος δεν
συγκαλέσει τους εκλεγέντες συμβούλους για τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου
εντός της ως άνω προθεσμίας, τη σχετική πρωτοβουλία μπορεί να αναλάβει οποιοδήποτε εκ των
εκλεγέντων μελών.
Κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση εκλέγονται ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και οι αναπληρωτές
τους. Για την εκλογή τους απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν κατά την πρώτη ψηφοφορία για την κάθε εκλογή δεν επιτευχθεί
απόλυτη πλειοψηφία, γίνεται και δεύτερη μεταξύ των δύο επικρατέστερων. Σε περίπτωση
ισοψηφησάντων η επιλογή γίνεται με κλήρωση. Ειδικά για την εκλογή του αναπληρωτή Ταμία
απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Ταμία.
Εντός οκτώ (8) ημερών από τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, το απερχόμενο
Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει, καλούμενο προς τούτο, να παραδώσει στη νέα διοίκηση του
Συνδέσμου τη διοίκηση, τα πρακτικά, το αρχείο, τα βιβλία, το ταμείο και κάθε άλλο περιουσιακό
στοιχείο αυτού, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου.
Άρθρο 18
Με εξαίρεση τα θέματα τα οποία κατά το νόμο και το παρόν καταστατικό υπάγονται στην
αρμοδιότητα άλλων οργάνων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου αποφασίζει επί παντός
θέματος αναγομένου στην διοίκηση και διαχείριση του Συνδέσμου.
Ενδεικτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:
Συντάσσει Κανονισμό Λειτουργίας του Συνδέσμου, καθώς και τους λοιπούς προβλεπόμενους από το
παρόν Καταστατικό Κανονισμούς, προβαίνει στην εγγραφή των μελών, συγκαλεί τις Γενικές
Συνελεύσεις, συντάσσει τον ετήσιο απολογισμό και προϋπολογισμό του επομένου έτους και τους
υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, διορίζει και παύει τον Διευθυντή, τους υπαλλήλους
και τους επιστημονικούς συνεργάτες του Συνδέσμου και καθορίζει τις αποδοχές τους, καθώς και τα
έξοδα των Συμβούλων, προτείνει από τα μέλη του Συνδέσμου πρόσωπα σε δημόσιες επιτροπές και
[8]

συμβούλια, διαχειρίζεται την περιουσία του Συνδέσμου και αποφασίζει τη διάθεση των δαπανών για
την πραγματοποίηση των σκοπών του, προτείνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά του δικαιώματος
εγγραφής και της συνδρομής των μελών και την αναπροσαρμογή τους, καθώς και τις έκτακτες
εισφορές, αποδέχεται τις προς τον Σύνδεσμο χορηγίες, δωρεές, κληροδοτήσεις κ.λπ., προτείνει τα
επίτιμα μέλη στη Γενική Συνέλευση και γενικά μεριμνά και αποφασίζει επί όλων των ζητημάτων που
αφορούν τον Σύνδεσμο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με ομόφωνη απόφασή του, να αναθέτει αρμοδιότητές του στο
Προεδρείο ή σε μέλος του.
Άρθρο 19
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, στα Γραφεία του Συνδέσμου, τακτικά μεν μια (1) φορά τον
μήνα, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως πέντε μέλη του.
Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τα μισά συν ένα από τα μέλη του.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση
ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Με εξαίρεση τα προσωπικά θέματα και τα θέματα
εκείνα για τα οποία τυχόν απαιτείται από το νόμο ή το Καταστατικό προς λήψη αποφάσεως μυστική
ψηφοφορία, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία. Το
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με Κανονισμό Λειτουργίας του, να αποφασίσει ότι επί κατηγορίας
θεμάτων για τη λήψη αποφάσεως απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, ή και ομοφωνία. Ο
Κανονισμός αυτός υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
Για κάθε συνεδρίαση, τακτική ή έκτακτη, τα μέλη ειδοποιούνται με οποιοδήποτε μέσο
(ταχυδρομικώς, ηλεκτρονικώς, fax κλπ.) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα. Η σχετική
πρόσκληση υπογράφεται από τον Πρόεδρο και περιέχει την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης,
καθώς και τα προς συζήτηση θέματα.
Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως, με
οποιοδήποτε μέσο.
Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να λάβουν χώρα και εκτός των Γραφείων του
Συνδέσμου όταν συντρέχει επιτακτική ανάγκη, όπως στην περίπτωση δημόσιας συνεδρίασης που
απαιτεί μεγαλύτερο χώρο, και σε κάθε άλλη περίπτωση εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη.
Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται από τον Γενικό Γραμματέα πρακτικά
των συζητήσεων και των αποφάσεων αυτού. Τα πρακτικά καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο
πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο επίσης καταχωρούνται και οι γνώμες των
διαφωνούντων μελών, εφόσον το ζητήσουν. Τα πρακτικά υπογράφονται υποχρεωτικώς από τον
Πρόεδρο ή τον Προεδρεύοντα του Διοικητικού Συμβουλίου και από όλα τα τακτικά μέλη που έλαβαν
μέρος στη συνεδρίαση. Κανένα τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να αρνηθεί
να υπογράψει τα πρακτικά εφόσον έλαβε μέρος στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν
διαφωνεί, υπογράφει με επιφύλαξη, την οποία συνοδεύει με έγγραφη αιτιολογία.
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Μέλος που δεν προσέρχεται επί τρεις (3) συνεχόμενες τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, θεωρείται
ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα
στον Πρόεδρο.
Αν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, το Διοικητικό
Συμβούλιο συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη. Αν ο κατάλογος των αναπληρωματικών
μελών εξαντληθεί ή δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή τα
εναπομείναντα μέλη του ή είκοσι (20) τουλάχιστον μέλη του Συνδέσμου συγκαλούν τη Γενική
Συνέλευση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που ανέκυψε το ανωτέρω γεγονός, με
πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική
Συνέλευση, με θέμα εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. Τα ανωτέρω ισχύουν και σε κάθε άλλη
περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η ομαλή λειτουργία του Δ.Σ.
Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο Γενικός
Γραμματέας, τον Γενικό Γραμματέα ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, τον δε Ταμία, ο
Αναπληρωτής Ταμίας.
Άρθρο 20
Ο Σύνδεσμος εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ενώπιον όλων των
Ελληνικών Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου
και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώπιον όλων των Διοικητικών και Φορολογικών Δικαστηρίων
και Επιτροπών παντός βαθμού, ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον κάθε Δικαστικής,
Διοικητικής ή άλλης αρχής και έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει το δικαίωμα της δόσεως και επαγωγής εκ μέρους του
Συνδέσμου όρκων, του διορισμού πληρεξουσίων Δικηγόρων και της εν γένει έναντι πάντων
εκπροσωπήσεως του Συνδέσμου και της προστασίας των συμφερόντων αυτού δικαστικώς και
εξωδίκως.
Άρθρο 21
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:
- Προΐσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου και
προεδρεύει προσωρινά των Γενικών Συνελεύσεων του Συνδέσμου, μέχρι την εκλογή του Προεδρείου
της Γενικής Συνέλευσης.
- Συγκαλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο υπογράφοντας τις προσκλήσεις, προεδρεύει και
διευθύνει τις συνεδριάσεις του, εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα και προΐσταται γενικά του
Συνδέσμου.
- Εκτελεί σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και
της Γενικής Συνέλευσης και εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος.
- Συνάπτει συμβάσεις και συμφωνίες στο όνομα του Συνδέσμου, σε εκτέλεση αποφάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, τον οποίο και εκπροσωπεί.
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- Αποδέχεται και ασκεί αγωγές, ένδικα μέσα κάθε είδους ή παραιτείται από αυτά, μετά από
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε υπόθεση ή δίκη που γίνεται στο όνομα του
Συνδέσμου, τον οποίο εκπροσωπεί, και διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους.
- Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του Συνδέσμου.
- Συνυπογράφει με τον Ταμία κάθε εντολή προς πληρωμή, χρηματικό ένταλμα ή επιταγή, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 24 του παρόντος.
- Επιβλέπει την πιστή τήρηση του Καταστατικού, την οργάνωση και την καλή λειτουργία του
Συνδέσμου και ασκεί έλεγχο σε όλα τα υπηρεσιακά όργανα.
Σε περίπτωση οριστικής αποχώρησης του Προέδρου από το Δ.Σ. για οποιοδήποτε λόγο (παραίτηση,
έκπτωση, θάνατος) και εφόσον αυτή σημειωθεί κατά το τελευταίο εξάμηνο της θητείας του,
καθήκοντα Προέδρου έως το τέλος της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνει ο
Αντιπρόεδρος, ο οποίος όταν απουσιάζει αναπληρώνεται από τον Γενικό Γραμματέα. Αν η οριστική
αποχώρηση του Προέδρου σημειωθεί νωρίτερα, ο Αντιπρόεδρος ή είκοσι (20) τουλάχιστον μέλη του
Συνδέσμου συγκαλούν τη Γενική Συνέλευση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που
ανέκυψε το ανωτέρω γεγονός, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη δέκα (10) τουλάχιστον
ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, με θέμα εκλογή Προέδρου.
Άρθρο 22
Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:
- Αντικαθιστά τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, σε όλες αυτού τις αρμοδιότητες.
- Αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου με τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 του παρόντος.
- Συμπαρίσταται στον Πρόεδρο στα διαβήματα και παραστάσεις στις Αρχές για θέματα του
Συνδέσμου.
Στην περίπτωση σύστασης του Τμήματος Εταιριών ο Πρόεδρός του καταλαμβάνει θέση Β΄
Αντιπροέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο, οι αρμοδιότητες του οποίου καθορίζονται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, ληφθείσα κατά το άρθρο 11 του παρόντος, περί του Κανονισμού
Λειτουργίας του Τμήματος Εταιριών.
Άρθρο 23
Ο Γενικός Γραμματέας :
- Διευθύνει τη Γραμματεία του Συνδέσμου και παρακολουθεί και ελέγχει την καλή λειτουργία των
γραφείων και υπηρεσιών του.
- Φροντίζει για την αλληλογραφία του Συνδέσμου. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα
εξερχόμενα έγγραφα και ανακοινώνει στο Διοικητικό Συμβούλιο όλα τα εισερχόμενα έγγραφα.
- Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως, του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εφορευτικής
Επιτροπής, καθώς επίσης τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής.
- Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των Βιβλίων και στοιχείων του
Συνδέσμου.
Άρθρο 24
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Ο Ταμίας :
- Διαχειρίζεται τα οικονομικά του Συνδέσμου, τηρεί το Ταμείο και εποπτεύει την καλή λειτουργία
της λογιστικής υπηρεσίας.
- Παρακολουθεί την κανονική και εμπρόθεσμη είσπραξη των εσόδων και πόρων του Συνδέσμου.
- Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις βάσει ενταλμάτων πληρωμής και γραμματίων εισπράξεως που
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.
- Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής
Συνελεύσεως και του Προέδρου κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου.
- Τηρεί τα Βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό και φροντίζει για την ασφαλή διατήρηση
και φύλαξή τους και όλων των παραστατικών εγγράφων, αξιών, χρηματογράφων και γενικά
παραστατικών αξιών, τίτλων, καθώς και του διαθέσιμου χρηματικού υπολοίπου.
- Φροντίζει για την άμεση κατάθεση κάθε ποσού σε λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως, στο όνομα
του Συνδέσμου, σε τράπεζες που έχει αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
- Φροντίζει και είναι υπεύθυνος για την ανάληψη χρημάτων από λογαριασμούς του Συνδέσμου, με
εντολές που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο και εκδίδονται στο όνομά του (του Ταμία),
υποχρεούται δε να διαθέτει τα εισπραττόμενα ποσά σύμφωνα με τις διδόμενες σ´ αυτόν εντολές από
το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Ταμίας είναι πάντα υπεύθυνος για οποιαδήποτε διαχειριστική ανωμαλία
ή έλλειμμα και συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου.
- Συντάσσει κάθε μήνα κατάσταση εσόδων και εξόδων και την υποβάλλει προς έγκριση στο
Διοικητικό Συμβούλιο.
- Συντάσσει κάθε έξι (6) μήνες συνοπτική κατάσταση του Ταμείου και των καθυστερούμενων
εισφορών και την υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.
- Επιμελείται, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, της έγκαιρης σύνταξης
του προϋπολογισμού κάθε χρήσεως.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται χρηματικό ποσό το οποίο παραμένει στα χέρια
του Ταμία, με σκοπό την αντιμετώπιση επειγόντων και απρόβλεπτων μικροεξόδων και δαπανών του
Συνδέσμου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Γενική Συνέλευση – Αρμοδιότητες - Συγκρότηση – Λειτουργία – Εφορευτική Επιτροπή
Άρθρο 25
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου και αποτελείται από το σύνολο των
ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών του Συνδέσμου. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέμα
που δεν υπάγεται από τον νόμο ή το καταστατικό στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
Ενδεικτικά η Γενική Συνέλευση:
α) Εκλέγει και παύει τα όργανα του Συνδέσμου.
β) Ελέγχει τη δράση των οργάνων του Συνδέσμου.
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γ) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό δράσης και διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συνδέσμου και τους ετήσιους ισολογισμούς.
δ) Εγκρίνει και τροποποιεί τους ετήσιους προϋπολογισμούς εσόδων και εξόδων.
ε) Αποφασίζει τη συμμετοχή του Συνδέσμου σε άλλες εργοληπτικές οργανώσεις, ενώσεις, σωματεία
κ.λπ.
στ)Αποφασίζει περί αγοράς ή εκποίησης ακινήτων και περί όλων των συναφών εμπραγμάτων
δικαιωμάτων επί των ακινήτων του Συνδέσμου. Επί αγοράς ακινήτου η επιλογή γίνεται με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.
ζ) Αποφασίζει για την αποβολή μέλους σύμφωνα με το άρθρο 31 του παρόντος καταστατικού.
η) Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού ή για τη διάλυση του Συνδέσμου, τηρώντας
την ορισμένη από το παρόν καταστατικό και τον νόμο διαδικασία.
Άρθρο 26
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου και συνέρχεται
τακτικά μία (1) φορά δύο (2) φορές τον χρόνο, μία εντός του πρώτου εξαμήνου και μία εντός του
δευτέρου, εκτάκτως δε όταν κρίνει τούτο απαραίτητο το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, ή
όταν ζητήσει εγγράφως τη σύγκλησή της το ένα πέμπτο (1/5) του όλου αριθμού των εγγεγραμμένων
και δικαιουμένων ψήφου τακτικών μελών του Συνδέσμου που είναι ταμειακώς εν τάξει ή όταν και
όπως προβλέπεται από διατάξεις του παρόντος. Η αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) των μελών του
Συνδέσμου για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης αναγράφει λεπτομερώς τα προς συζήτηση
θέματα και απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, το οποίο υποχρεούται μέσα
σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη
συνεδρίαση προς λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της αιτήσεως.
Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, συντάσσεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα
του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη με τοιχοκόλληση σε εμφανές
μέρος στα Γραφεία του Συνδέσμου, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου και με δημοσίευση
σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται στον Νομό Θεσσαλονίκης (εφόσον υπάρχει)
δέκα (10) ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη Γενική Συνέλευση ημερομηνία. Αντίγραφο της
πρόσκλησης αποστέλλεται με οποιοδήποτε μέσο (ταχυδρομικώς, ηλεκτρονικώς, fax κλπ.) εγκαίρως
προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου. Τυχόν πλημμέλειες της αποστολής ή της δημοσίευσης στον Τύπο
δεν δημιουργούν λόγους ακυρότητας, εφόσον εκπληρώθηκε η άνω υποχρέωση τοιχοκόλλησης.
Στην πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καθορίζονται απαραίτητα η
ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και τα προς συζήτηση θέματα.
Άρθρο 27
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εάν είναι παρόντα το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του όλου
αριθμού των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών του Συνδέσμου. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την
πρώτη Συνέλευση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση επαναληπτική στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα
και ώρα της επομένης εβδομάδας, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός ογδόου (1/8)
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τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών. Αλλαγή του τόπου και της ώρας της
επαναληπτικής Συνέλευσης επιτρέπεται εφόσον αναφέρεται στην αρχική πρόσκληση. Η κατά την
έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης διαπιστούμενη από το προσωρινό Προεδρείο
απαρτία θεωρείται ότι ισχύει και διατηρείται μέχρι το πέρας αυτής.
Για την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση του Συνδέσμου απαιτείται η παρουσία των
μισών τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.
Άρθρο 28
Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά το Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συνδέσμου. Τυχόν απόντες ή κωλυόμενοι από το Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου
αναπληρώνονται κατά τις διατάξεις για τη λειτουργία του, άλλως με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης. Αφού διαπιστωθεί η απαρτία εκλέγεται το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης
(Πρόεδρος, Αναπληρωτής Πρόεδρος και Γραμματέας), εκ των μη υποψηφίων σε περίπτωση
διενέργειας εκλογών. Η εκλογή γίνεται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων.
Για τις συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση, τις ψηφοφορίες και γενικά τις λαμβανόμενες αποφάσεις,
τηρούνται με φροντίδα του Γραμματέα πρακτικά, που καταχωρίζονται σε ειδικά τεύχη και
υπογράφονται από τα μέλη του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης. Τα πρακτικά αποτελούν
απόδειξη των διαμειφθέντων στη Γενική Συνέλευση και φυλάσσονται στο αρχείο του Συνδέσμου.
Τα αρωγά και επίτιμα μέλη, οι επιστημονικοί συνεργάτες και οι υπάλληλοι του Συνδέσμου μπορεί να
παρίστανται κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εφόσον
στο παρόν καταστατικό ή στο νόμο δεν ορίζεται άλλως.
Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις γίνονται με ανόρθωση ή με ανύψωση του χεριού ή με
ονομαστική κλήση και ποτέ δια βοής.
Η ψηφοφορία διεξάγεται υποχρεωτικώς μυστικά όταν αφορά:
- Στις εκλογές ή στην παύση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, του
Πειθαρχικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Συνεννόησης και Επίλυσης Διαφωνιών.
- Σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση του Συνδέσμου και έγκρισης ή μη του απολογισμού.
- Σε προσωπικά ζητήματα και
- Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση προβλέπει ειδική διάταξη του καταστατικού ή αποφασισθεί από
τη Γενική Συνέλευση με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Καμία απόφαση δεν λαμβάνεται εγκύρως επί θέματος που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση της
ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης. Αλλαγή σειράς θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, από
την αναφερόμενη στην πρόσκληση, επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γ.Σ., η οποία λαμβάνεται με
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της, αμέσως μετά την εκλογή του Προεδρείου της και πριν
από κάθε συζήτηση των επί μέρους θεμάτων αυτής.
Για την εξαγωγή του αποτελέσματος σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπολογίζονται μόνο οι έγκυρες
ψήφοι. Δεν υπολογίζονται οι τυχόν αποχές ούτε οι άκυρες ψήφοι.
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Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των μελών, εάν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του
Συνδέσμου δηλώσουν εγγράφως την συναίνεσή τους σε συγκεκριμένη πρόταση.
Άρθρο 29
Όταν η Γενική Συνέλευση πρόκειται να εκλέξει τα αιρετά όργανα του Συνδέσμου, να αποφανθεί για
ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, να αποφασίσει για τη διάλυση του Συνδέσμου και για κάθε
άλλη περίπτωση κατά την οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό ή με απόφαση της Γ.Σ.
διενεργείται μυστική ψηφοφορία, τότε η ψηφοφορία διεξάγεται από Εφορευτική Επιτροπή.
Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη (εκ των
μη υποψηφίων σε περίπτωση διενέργειας εκλογών) και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με
φανερή ψηφοφορία και με σχετική πλειοψηφία των παρόντων.
Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας τη γνησιότητα του αντιγράφου
του μητρώου μελών του Συνδέσμου, βάσει του οποίου διεξάγεται η ψηφοφορία. Το μητρώο αυτό,
υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα, υποχρεούται να παραδώσει στην
Εφορευτική Επιτροπή το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.
Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου
εγγράφου, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του μέλους καθώς και η ιδιότητα του εκπροσώπου σε
περίπτωση επιχείρησης εταιρικής μορφής.
Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας, στο οποίο αφενός καταχωρείται κατ´
αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο του ψηφοφόρου και το μέλος για το οποίο ψηφίζει και αφετέρου
τίθεται η υπογραφή του ψηφίσαντος.
Στο τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική επιτροπή κλείνει το πρωτόκολλο και το υπογράφει. Η
ανακοίνωση του αποτελέσματός της γίνεται στη Γ.Σ., άλλως δια τοιχοκολλήσεως στα Γραφεία του
Συνδέσμου.
Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης και τη διασφάλιση της μυστικότητα της
ψηφοφορίας. Αποφασίζει για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που θα προκύψει κατά την ψηφοφορία
και μέχρι την ανακοίνωση του αποτελέσματός της. Μπορεί να επιτρέψει την παρουσία υπαλλήλων
του Συνδέσμου και του νομικού συμβούλου, για την υποβοήθηση του έργου της.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Εφορευτική Επιτροπή και μπορεί να αφορούν μόνο σε
ζητήματα εγκυρότητας της συμμετοχής ψηφοφόρου ή υποψηφίου στις αρχαιρεσίες, καθώς και σε
ζητήματα εγκυρότητας της διαδικασίας των αρχαιρεσιών από τη συγκρότηση της Εφορευτικής
Επιτροπής μέχρι την ανακοίνωση του αποτελέσματος. Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Εφορευτική
Επιτροπή πριν από την ανακοίνωση του αποτελέσματος με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της. Η
σχετική απόφαση καταχωρείται στο πρακτικό των αρχαιρεσιών. Μετά την ανακοίνωση του
αποτελέσματος της ψηφοφορίας το αποτέλεσμα προσβάλλεται μόνο κατά τη διαδικασία του νόμου.
Η Εφορευτική Επιτροπή για την ψηφοφορία, τη διαλογή των ψήφων, την ανακήρυξη των επιτυχόντων
και επιλαχόντων, τις υποβληθείσες ενστάσεις, τις αποφάσεις της και για κάθε θέμα που προκύπτει
κατά τις εκλογές, συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Το
πρακτικό αυτό μαζί με το αντίγραφο του μητρώου που χρησιμοποιήθηκε κατά τις εκλογές
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παραδίδεται από την Εφορευτική Επιτροπή στον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου. Τα ψηφοδέλτια
και όλο εν γένει το υλικό της ψηφοφορίας φυλάσσονται τουλάχιστον για όσο χρόνο διαρκεί η
προθεσμία προσβολής της αποφάσεως της Γ.Σ. και σε περίπτωση προσβολής της, μέχρι να καταστεί
αμετάκλητη η σχετική δικαστική απόφαση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
Ελεγκτική Επιτροπή – Πειθαρχικό Συμβούλιο – Συμβούλιο Συνεννόησης και Επίλυσης
Διαφωνιών.
Άρθρο 30
Ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται σε
τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, ταυτόχρονα με το
Διοικητικό Συμβούλιο, για διετή θητεία. Υποψηφιότητα για την Ελεγκτική Επιτροπή μπορεί να
θέσουν μόνο μέλη που δεν έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Η Ελεγκτική Επιτροπή δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα Βιβλία του Σωματείου και να ζητεί
οποτεδήποτε την επίδειξη του περιεχομένου του Ταμείου. Συντάσσει ετήσια έκθεση για την
διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και την υποβάλλει, δια του Διοικητικού Συμβουλίου, στην
πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την παρέλευση του διαχειριστικού έτους. Το διαχειριστικό
έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.
Για τη συγκρότηση της Ελεγκτικής Επιτροπής εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του παρόντος για
τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Ελεγκτική Επιτροπή λογίζεται σε απαρτία με την
παρουσία δύο μελών της.
Άρθρο 31
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι τριμελές και εκλέγεται, με δύο αναπληρωματικά μέλη, από την
Γενική Συνέλευση με διετή θητεία. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν μόνο όσοι είναι μέλη του
Συνδέσμου για πέντε τουλάχιστον έτη και με την προϋπόθεση ότι δεν είναι μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής.
Για τη συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του παρόντος
για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο λογίζεται σε απαρτία με
την παρουσία δύο μελών του. Απόντος του Προέδρου στις συνεδριάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου
προεδρεύει το ηλικιακά αρχαιότερο μέλος του.
Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο παραπέμπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε μέλος του
Συνδέσμου που:
α) Ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και των δεοντολογικών
κανόνων του προβλεπόμενου από το άρθρο 33 Κανονισμού.
β) Ενεργεί αντίθετα προς τους επιδιωκόμενους από τον Σύνδεσμο σκοπούς και τις αποφάσεις της
Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
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γ) Επιδεικνύει αντισυναδελφική συμπεριφορά ή συμπεριφορά που θίγει την επαγγελματική
αξιοπρέπεια των μελών.
δ) Του επιβλήθηκε ποινή για πειθαρχικό παράπτωμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.
1418/1984.
ε) Καθυστερεί την καταβολή της εισφοράς του προς τον Σύνδεσμο πέραν του έτους.
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται να επιβάλλει τις ακόλουθες ποινές:
α) Οριστική διαγραφή.
β) Προσωρινή διαγραφή έως έξι μήνες.
γ) Πρόστιμο μέχρι του εξαπλάσιου του ποσού της ετήσιας εισφοράς του τακτικού μέλους.
δ) Επίπληξη.
Η ποινή της οριστικής διαγραφής υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
Κάθε απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στα πλαίσια της πειθαρχικής διαδικασίας του παρόντος
είναι δεσμευτική για το Διοικητικό Συμβούλιο.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζεται Κανονισμός Λειτουργίας του Πειθαρχικού
Συμβουλίου και οι δεοντολογικοί κανόνες που οφείλουν να τηρούν όλα τα μέλη του Συνδέσμου. Η
απόφαση αυτή υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
Άρθρο 32
Το Συμβούλιο Συνεννόησης και Επίλυσης Διαφωνιών είναι τριμελές και εκλέγεται, με δύο
αναπληρωματικά μέλη, από την Γενική Συνέλευση με διετή θητεία. Υποψηφιότητα μπορούν να
θέσουν μόνο όσοι είναι μέλη του Συνδέσμου για πέντε τουλάχιστον έτη και με την προϋπόθεση ότι
δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Για τη συγκρότηση του Συμβουλίου Συνεννόησης και Επίλυσης Διαφωνιών εφαρμόζονται ανάλογα οι
διατάξεις του παρόντος για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Συμβούλιο Συνεννόησης
και Επίλυσης Διαφωνιών λογίζεται σε απαρτία με την παρουσία δύο μελών του. Απόντος του
Προέδρου στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Συνεννόησης και Επίλυσης Διαφωνιών προεδρεύει το
ηλικιακά αρχαιότερο μέλος του.
Το Συμβούλιο Συνεννόησης και Επίλυσης Διαφωνιών μεσολαβεί σε προκύπτουσες ή πιθανές
διαφωνίες μελών με τον Σύνδεσμο ή μεταξύ των μελών του Συνδέσμου για τη φιλική επίλυση των
διαφορών προς όφελος των ενδιαφερομένων μελών και του καλού ονόματος του Συνδέσμου, κατόπιν
αιτήσεως του ενδιαφερομένου μέλους ή του Διοικητικού Συμβουλίου. Με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου το Συμβούλιο Συνεννόησης και Επίλυσης Διαφωνιών μπορεί να ενεργήσει ως διαιτητικό
όργανο για την επίλυση διαφωνίας μεταξύ τρίτων προσώπων, μη μελών του Συνδέσμου.
Τα μέλη καλούνται να ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία προτού καταφύγουν σε Αρχές εκτός του
Συνδέσμου. Η μη συμμόρφωση εκείνου που ζήτησε τη φιλική επίλυση της διαφοράς του στην
απόφαση του Συμβουλίου Συνεννόησης και Επίλυσης Διαφωνιών αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζεται Κανονισμός Λειτουργίας του Συμβουλίου
Συνεννόησης και Επίλυσης Διαφωνιών. Η απόφαση αυτή υπόκειται στην έγκριση της Γενικής
Συνέλευσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
Κανονισμοί Λειτουργίας – Δημοψηφίσματα – Σφραγίδα του Συνδέσμου – Αντιπρόσωπος
ΤΣΜΕΔΕ – Περιουσία του Συνδέσμου σε περίπτωση διάλυσής του – Τελική διάταξη
Άρθρο 33
Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του συντάσσει και τροποποιεί τον Κανονισμό Λειτουργίας του
Συνδέσμου και του Κανονισμούς Λειτουργίας των Τμημάτων και Οργάνων του μέσα στα πλαίσια του
παρόντος Καταστατικού και του νόμου. Οι Κανονισμοί αυτοί υπόκεινται στην έγκριση της Γενικής
Συνέλευσης.
Η σύνταξη των παραπάνω κανονισμών είναι προαιρετική.
Με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συνδέσμου είναι δυνατόν να ρυθμίζονται, μέσα στα πλαίσια του
παρόντος Καταστατικού, ειδικότερα θέματα, όπως (ενδεικτικά) ζητήματα προσωπικού και εσωτερικής
λειτουργίας του Συνδέσμου, η δημιουργία θέσεως Διευθυντή του Συνδέσμου και οι αρμοδιότητές του,
η σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των τοπικών επιτροπών ή τμημάτων και των εκτός της έδρας
γραφείων, λεπτομερειακής φύσης ζητήματα που αφορούν στη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και των
πάσης φύσεως ψηφοφοριών, καθώς και ειδικά ζητήματα, τα οποία δεν ρυθμίζονται στο παρόν
Καταστατικό.
Με τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Τμημάτων και Οργάνων του Συνδέσμου ρυθμίζονται ειδικής
ή λεπτομερειακής φύσης ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας εκάστου τμήματος ή οργάνου, πάντα
εντός των πλαισίων του παρόντος Καταστατικού, καθώς και οι κανόνες δεοντολογίας και ορθής
συμπεριφοράς των μελών του Συνδέσμου.
Οι Κανονισμοί μπορεί να ενσωματωθούν στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συνδέσμου, αποτελώντας
ενιαίο κείμενο.
Σε περίπτωση σύγκρουσης ή ασυμφωνίας διατάξεων του παρόντος Καταστατικού με διατάξεις
οποιουδήποτε Κανονισμού υπερισχύουν οι διατάξεις του Καταστατικού.
Άρθρο 34
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διεξάγει συμβουλευτικά δημοψηφίσματα για κάθε σπουδαίο
θέμα. Τα συμβουλευτικά δημοψηφίσματα διεξάγονται με ταχυδρομική ψήφο ή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου. Τα αποτελέσματα ενός τέτοιου δημοψηφίσματος ανακοινώνονται, από το Διοικητικό
Συμβούλιο, στη Γενική Συνέλευση, όταν αφορούν θέμα που συζητείται σ’ αυτή και πριν τη λήψη της
απόφασής της, με την παρότρυνση να ληφθούν σοβαρά υπόψη.
Άρθρο 35
Η σφραγίδα του Συνδέσμου είναι κυκλική, φέρει στο μέσο τον Λευκό Πύργο και γύρω του τον τίτλο
του Συνδέσμου.
Άρθρο 36
Οι εκάστοτε αντιπρόσωποι του Συνδέσμου στο Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) τέως Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και νυν Ε.Φ.Κ.Α. ορίζονται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντιπρόσωπος του Συνδέσμου στο Υποκατάστημα
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Θεσσαλονίκης του ΤΣΜΕΔΕ τέως Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και νυν Ε.Φ.Κ.Α. ορίζεται μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου για να υπάρχει άμεση ενημέρωση αυτού.
Άρθρο 37
Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου η περιουσία του περιέρχεται στο Ταμείο Πρόνοιας
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΠΕΔΕ) σε ίδρυμα, φορέα ή οπουδήποτε αλλού, με απόφαση της ΓΣ
και παρουσία όμοια με αυτή που απαιτείται για τη διάλυση του Συνδέσμου.
Άρθρο 38
Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από τριάντα οκτώ (38) άρθρα και ισχύει όπως τροποποιημένο
εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της ..................
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