Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε∆ΡΑ
Ιδρύεται

Σωµατείο

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

µε

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

την

επωνυµία

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν.

ΛΟΓΙΣΤΩΝ

-

ΚΑΒΑΛΑΣ», µε έδρα την

Καβάλα.
Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΙ
Οι σκοποί του Σωµατείου είναι:
1.

H

Μελέτη,

προστασία

των

ηθικών,

οικονοµικών

και

επαγγελµατικών

συµφερόντων των µελών του Σωµατείου και η ανάπτυξη αλληλεγγύης και αµοιβαίας
υποστήριξης µεταξύ των µελών .
2.

Η ανύψωση του επαγγέλµατος

και η από κοινού διενέργεια µελετών για

εφαρµογή µεθόδων για την βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών και η καθιέρωση ειδικού
σήµατος, του οποίου την χρήση θα δικαιούνται τα µέλη.
3.

Η εκπροσώπηση του Σωµατείου στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την

προβολή των συµφερόντων των µελών του και η συµµετοχή σε διεθνείς ενώσεις του κλάδου,
οι οποίες επιδιώκουν παρεµφερείς σκοπούς .
4.

Η συµµετοχή σε εθνικές ή διεθνείς επιτροπές, συµβούλια, συνδιασκέψεις και

εκδηλώσεις γενικά, που είναι συναφείς µε τους σκοπούς του Σωµατείου.
5.

Η πληροφόρηση των µελών για επενδυτικές δυνατότητες και προγράµµατα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συνεργασία µε Εταιρείες Μελετών Αναπτύξεως και
Επενδύσεων για την ένταξη του Σωµατείου ή των µελών του σε ανάλογα Κοινοτικά
Προγράµµατα.
6.

Η παρακολούθηση, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, της Φορολογικής, Εµπορικής

και Εργατικής νοµοθεσίας, Ελληνικής και Κοινοτικής και γενικά η επικοινωνία του Σωµατείου
µε τα αρµόδια Υπουργεία µε σκοπό την προβολή και υποστήριξη των θέσεων του.
7.

Η παροχή τεχνικής υποστήριξης στα µέλη του Σωµατείου για επενδυτικά

σχέδια που αφορούν την ανανέωση και επέκταση του αναγκαίου ηλεκτρονικού και
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και των αναγκαίων προγραµµάτων πληροφορικής, των
απαραίτητων για την οργάνωση και λειτουργία της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
8.

Η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων για τα µέλη του Σωµατείου, αλλά και

για την εξειδίκευση του προσωπικού που απασχολούν , χρηµατοδοτούµενα από το Υπουργείο
Εργασίας , τον Ο.Α.Ε.∆. και κάθε άλλο οργανισµό, Τράπεζα , Ίδρυµα και Υπηρεσία.
9.

Η

δηµιουργία

µητρώου

όλων

των

λογιστών

-

φοροτεχνικών

που

δραστηριοποιούνται σαν ελεύθεροι επαγγελµατίες στον Νοµό Καβάλας, και η εγγραφή στο
Σωµατείο όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος για να καταστούν µέλη αυτού.
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10. Η οικονοµική ενίσχυση των νέων επαγγελµατιών λογιστών-φοροτεχνικών µελών
του Σωµατείου, κατά το πρώτο έτος έναρξης επιτηδεύµατος, µε την χορήγηση άτοκου
δανείου από έσοδα του Σωµατείου.
11. Ο καθορισµός κατ’ έτος τιµολογίου αµοιβών των µελών καθώς και ο έλεγχος
εφαρµογής του τιµολογίου αυτού.
12. Η συγκρότηση επιτροπών µελέτης και επεξεργασίας των επαγγελµατικών
προβληµάτων των µελών, η έκδοση ενηµερωτικών εντύπων, η διοργάνωση διαλέξεων,
οµιλιών, εκδροµών, παραστάσεων καθώς και κάθε άλλης µορφής εκδηλώσεων πολιτιστικής
και καλλιτεχνικής καλλιέργειας.
13. Η εφαρµογή των διατάξεων του ν. 2515/1997 και του Π.∆. 340/6-10-98 καθώς
και όλων των επόµενων νοµοθετηµάτων που θα αφορούν το επάγγελµα του «Λογιστή –
Φοροτέχνη», και η συνεργασία του Σωµατείου µε όλους όσους εµπλέκονται στην υλοποίηση
της εφαρµογής των.
Άρθρο 3
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Μέλη του Σωµατείου είναι όλα τα

φυσικά πρόσωπα τα οποία πληρούν τις εξής

προϋποθέσεις συνολικά:
1.- Είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες που ασκούν (στον Νοµό Καβάλας)

ατοµικά το

επάγγελµα του λογιστή-φοροτέχνη ή όσα συµµετέχουν σαν εταίροι ή µέτοχοι σε

νοµικά

πρόσωπα (µε έδρα στον Νοµό Καβάλας) τα οποία έχουν στους σκοπούς τους και την
διενέργεια λογιστικών – φοροτεχνικών εργασιών να

ασχολούνται

αυτοπροσώπως στην

διενέργεια αυτών των εργασιών. Σε περίπτωση εταιρίας µπορούν να εγγραφούν ως µέλη όλα
τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις. ∆εν δηµιουργεί κόλληµα η παράλληλη
άσκηση και άλλης δραστηριότητας καθώς και η συµµετοχή του και σε εταιρίες µε διάφορο
αντικείµενο µε ταυτόχρονη συµµετοχή στα αντίστοιχα επαγγελµατικά σωµατεία.
2.- Κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλµατος Λογιστή - Φοροτεχνικού σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν.2515/97 και του Π.∆. 340/98, όπως ισχύουν ή θα ισχύουν στο µέλλον.

Προκειµένου τα πρόσωπα αυτά να γίνουν δεκτά ως µέλη είναι απαραίτητο να
υποβάλλουν δήλωση προς τη ∆ιοίκηση του Σωµατείου, στην οποία να αναγράφεται ότι
αποδέχονται τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού του Σωµατείου και τις µέχρι σήµερα
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Συγχρόνως απαιτείται να καταβάλλουν το ποσό που
προβλέπεται κάθε φορά ότι αντιστοιχεί στο δικαίωµα εγγραφής συν µία ετήσια συνδροµή και
να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:

Α) Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος σαν φυσικό ή νοµικό πρόσωπο από την ∆.Ο.Υ.
Β) Καταστατικό της εταιρίας µαζί µε όλες τις τροποποιήσεις (ένα αντίγραφο για όλους
τους εταίρους ή µετόχους)
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Γ) Αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος Λογιστή – Φοροτεχνικού, ή
βεβαίωση ότι έχουν κατατεθεί όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η οποία εκδίδεται από το
Ο.Ε.Ε. ή κατ’ εξουσιοδότησή του.
∆) Απόδειξη πληρωµής του δικαιώµατος εγγραφής και µίας ετήσιας συνδροµής.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να ζητήσει, από το υποψήφιο ή το ήδη µέλος, και
πρόσθετα δικαιολογητικά εφόσον το κρίνει αναγκαίο.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε απόφασή του, που πρέπει να πάρει στην πρώτη
συνεδρίασή του από την υποβολή της αίτησης είτε αποδέχεται αυτήν και εγκρίνει την
εγγραφή του ενδιαφεροµένου στο µητρώο του Συλλόγου είτε την απορρίπτει αιτιολογηµένα.
Εάν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απορρίψει την αίτηση ή µέσα σε ένα µήνα από την
υποβολή της αίτησης δεν έχει γνωστοποιήσει την απόφασή του για την αποδοχή ή την
απόρριψη της αίτησης στον αιτούντα αυτός έχει δικαίωµα να προσφύγει στην πρώτη Γενική
Συνέλευση η οποία και αποφασίζει οριστικά και αµετάκλητα για την αποδοχή ή όχι της
αίτησης.
Άρθρο 4
ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Η εγγραφή των µελών στον Σύλλογο γίνεται µε αίτηση που υποβάλει κάθε υποψήφιος
που πληροί τις προϋποθέσεις του αρ.3 του παρόντος καταστατικού.
Άρθρο 5
∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
1.

∆ιαγράφεται από το Σύλλογο, µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ιοικητικού

Συµβουλίου, κάθε µέλος το οποίο:
α) Καθυστερεί τις συνδροµές του, πέραν της 31ης ∆εκεµβρίου κάθε έτους και δεν σπεύδει να
τις τακτοποιήσει µέσα σε δέκα µέρες από τότε ειδοποιήθηκε από το ταµείο γι’ αυτό.
β) Παραβαίνει το καταστατικό ή δεν συµµορφώνεται µε τις αποφάσεις των Γενικών
Συνελεύσεων και της ∆ιοίκησης.
γ) Προβαίνει σε πράξεις που αντιβαίνουν στον σκοπό και τα συµφέροντα του Σωµατείου ή
παραβλάπτει τα συµφέροντα του κλάδου του µε τις πράξεις του και τη γενικότερη δράση
του.
δ) Έπαψε να ασκεί το επάγγελµα µε βάση το οποίο ενεγράφη µέλος του Σωµατείου διότι
ασχολείται πλέον µε άλλη εργασία.
ε) Μετέχει ενεργά σε άλλο σωµατείο του ιδίου επαγγέλµατος.
στ) Τιµωρήθηκε τουλάχιστον δύο (2) φορές µε πειθαρχικές ποινές.
ζ) Αν έχει ανακληθεί ή αφαιρεθεί η άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος από το Ο.Ε.Ε.
Κατά της αποφάσεως διαγραφής επιτρέπεται στο διαγραφέν µέλος

µέσα σε δύο

µήνες από την ανακοίνωσή της να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει
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τελεσίδικα µε µυστική ψηφοφορία, ανεξάρτητα από το αν παρίσταται ή µη το προσφεύγον
µέλος.
2.

Κάθε µέλος δικαιούται να ζητήσει τη διαγραφή του από το Σύλλογο.

Προκειµένου η αποχώρηση ενός µέλους να γίνει δεκτή πρέπει οπωσδήποτε να έχουν
καταβληθεί οι καθυστερούµενες ετήσιες συνδροµές του.
3.

Μέλος το οποίο έχει αποχωρήσει ή διαγραφεί από το µητρώο του Σωµατείου

δεν δικαιούται να παρίσταται σ’ αυτό, ούτε µπορεί να ζητήσει την επιστροφή των συνδροµών
που έχει ήδη καταβάλει, µπορεί όµως να υποβάλλει αίτηση για την εκ νέου εγγραφή του
στον Σύλλογο.
Άρθρο 6
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Τα µέλη υποχρεούνται:
α) Να εκπληρώνουν τις οικονοµικές καθώς και τις κάθε µορφής υποχρεώσεις τους προς τον
Σύλλογο που απορρέουν από το νόµο.
β) Να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις των Γενικών
Συνελεύσεων και της ∆ιοίκησης.
γ) Να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την πραγµατοποίηση των σκοπών του Σωµατείου.
δ) Να προσέρχονται ανελλιπώς στις Γενικές Συνελεύσεις, να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώµη
τους και να ψηφίζουν στις Συνελεύσεις για κάθε θέµα που τίθεται προς ψήφιση και αφορά
τους σκοπούς του Σωµατείου.
Οι υποχρεώσεις των µελών είναι δυνατό να αυξάνονται µε απόφαση της Συνέλευσης
των µελών. Το µέλος που δεν επιθυµεί να υποβληθεί στις νέες υποχρεώσεις, µπορεί µόνο να
παραιτηθεί από το Σωµατείο.
Άρθρο 7
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Τα τακτικά µέλη, εφόσον εκπληρώνουν τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς τον
Σύλλογο, δικαιούνται:
α) Να µετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις , να εκλέγουν τη ∆ιοίκηση, τα υπόλοιπα όργανα του
Σωµατείου , τους αντιπροσώπους για τις ενώσεις ή οµοσπονδίες σωµατείων ή επιµελητηρίων
καθώς και να εκλέγονται σε αυτά.
β) Να αποχωρούν από τον Σύλλογο µε έγγραφη δήλωση τους απευθυνόµενη προς τη
∆ιοίκηση του Σωµατείου αφού προηγουµένως καταβάλουν τις καθυστερούµενες ετήσιες
συνδροµές τους .
γ) Τα µέλη που συνταξιοδοτούνται ορίζονται ως επίτιµα µέλη του συλλόγου, χωρίς
υποχρέωση καταβολής εισφορών, χάνουν όµως το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα
όργανα του Συλλόγου.
δ) Τα νέα µέλη δεν καταβάλλουν συνδροµή για το πρώτο έτος της εγγραφής τους, εφ’ όσον
αυτό συµπίπτει µε την πρώτη χρήση άσκησης του επαγγέλµατος του λογιστή-φοροτέχνη.
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Άρθρο 8
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να επιβάλλει στα µέλη του πειθαρχική ποινή, η οποία
µπορεί να συνίσταται σε προφορική ή έγγραφη επίπληξη ή ακόµα και πρόστιµο µέχρι το
ύψος δύο ετήσιων συνδροµών στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) Όταν το µέλος συµπεριφέρεται ανάρµοστα στα Γραφεία του Σωµατείου ή στις Συνελεύσεις
β) Όταν παραβαίνει υποχρεώσεις, οι οποίες πηγάζουν από αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης
ή υποχρεώσεις που προβλέπονται στο Καταστατικό και στη περί σωµατείων νοµοθεσία .
γ) Όταν ενεργεί πράξεις ή προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις, οι οποίες είναι ασυµβίβαστες µε
τους σκοπούς και τα συµφέροντα του Σωµατείου.
Άρθρο 9
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Οι πόροι του Σωµατείου προέρχονται :
α) από το δικαίωµα εγγραφής των µελών ύψους 5.000 δραχµών (ή 15 €)
β) από τις τακτικές συνδροµές των τακτικών µελών ύψους 20.000 δρχ. (ή 60 €)
γ) από τις έκτακτες εισφορές αυτών
δ) από δωρεές φυσικών ή νοµικών προσώπων προς τον Σύλλογο, καθώς και από κληρονοµιές
ή κληροδοσίες
ε) από κάθε πρόσοδο των περιουσιακών στοιχείων του Σωµατείου
στ) από οικονοµικές ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις, Κρατικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων
Οργανισµών
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

µπορεί µε απόφασή του να αυξοµειώσει τη συνδροµή

καθώς και το δικαίωµα εγγραφής.
Άρθρο 10
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1.- Το Σωµατείο διοικείται από επταµελές (7 µέλη) ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλεγόµενο
από τη Γενική Συνέλευση µε µυστική ψηφοφορία που γίνεται µε ενιαίο ψηφοδέλτιο µεταξύ
των µελών του που έχουν κατά το νόµο και το Καταστατικό δικαίωµα ψήφου, καθορίζοντας
συγχρόνως την χρονική διάρκεια της θητείας του, η οποία δεν µπορεί να είναι
µεγαλύτερη από τρία έτη από την ηµέρα της εκλογής του, ενώ δεν επιτρέπεται η
υπέρβασή της για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, τυχόν δε άσκηση διοίκησης από
οποιοδήποτε µέλος αυτής απαγορεύεται και κάθε επιχειρούµενη πράξη είναι
άκυρη. Οι (4) πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας µετά τον έβδοµο είναι τα αναπληρωµατικά µέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τα οποία καλούνται σε αντικατάσταση τυχόν παραιτούµενων ή
κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχωρούντων µελών της ∆ιοίκησης κατά τη σειρά των επιτυχιών
τους. Εάν µειωθεί ο αριθµός των µελών του ∆.Σ. και δεν είναι δυνατή η συµπλήρωση
απαρτίας (πέντε παρόντα µέλη) συνέρχεται έκτακτη Γ.Σ. µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες, µε
πρόσκληση του Προέδρου του ∆.Σ. ή του αναπληρωτή του, µε θέµα την εκλογή νέου ∆.Σ.
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Ορίζεται ότι εφ’ όσον υπάρχουν υποψήφιοι που ασκούν το επάγγελµα σε µία από τις επαρχίες
του Νοµού Καβάλας θα εκλέγεται κατ’ εξαίρεση, απαραίτητα, τουλάχιστον ένας από κάθε
διοικητική περιφέρεια των ∆.Ο.Υ. του Ν. Καβάλας.
2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέσα σε ένα δεκαήµερο από την εκλογή του και στην
πρώτη συνεδρίαση εκλέγει, µε µυστική ψηφοφορία, µεταξύ των µελών τον Πρόεδρο, τον
Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα και

τον Ταµία. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται

κλήρωση .
3. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ευθύνονται αλληλεγγύως για την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων τους, οι οποίες απορρέουν από το καταστατικό και τις αποφάσεις των
Γενικών Συνελεύσεων των µελών. Απαγορεύεται τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να
είναι µεταξύ τους συγγενείς µέχρι 4ου βαθµού ή να συµµετέχουν στην ίδια εταιρία, ως εκ
τούτου σε περίπτωση κατάληψης µίας από τις επτά εκλόγιµες θέσεις µένει ως µέλος του ∆.Σ.
αυτός που συγκέντρωσε τους περισσότερους ψήφους ενώ ο άλλος παραµένει ως
αναπληρωµατικό µέλος για τυχόν αντικατάσταση του συγγενή του ή του συνεταίρου του.
∆εν ευθύνονται όµως για αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε συνεδρίαση στην οποία δεν
παρέστησαν ή αν και ήταν παρόντες διαφώνησαν στη ληφθείσα απόφαση και αυτό προκύπτει
από τα πρακτικά Συνεδρίασης του Συµβουλίου.
4. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται τακτικά περίπου µία φορά το µήνα κατόπιν
προσκλήσεως του Προέδρου και του Γενικού Γραµµατέα, ενώ έκτακτα κατόπιν προσκλήσεως
µόνο του Προέδρου, όταν παρίσταται ανάγκη ή εάν το ζήτησαν εγγράφως τρεις σύµβουλοι,
αναγράφοντας και τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται πέντε (5) µέλη του,
παρισταµένου απαραιτήτως του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.
Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε φανερή ψηφοφορία αν
δεν υπάρχει αντίρρηση και µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Τις συνεδριάσεις του ∆.Σ. µπορεί να παρακολουθήσει
όποιο µέλος του Σωµατείου επιθυµεί χωρίς όµως το δικαίωµα παρέµβασης στην συζήτηση εφ’
όσον δεν του δοθεί ο λόγος από τον Πρόεδρο.
5. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αφενός εκπροσωπεί το σωµατείο (Σύλλογο) στις σχέσεις
του µε τους τρίτους και αφετέρου εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των µελών.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επιµελείται γενικά των υποθέσεων του Σωµατείου, εφαρµόζει το
καταστατικό, διαχειρίζεται την περιουσία του Σωµατείου, εγκρίνει τις δαπάνες µέσα στα
πλαίσια του εγκρινόµενου προϋπολογισµού, προσλαµβάνει, απολύει το προσωπικό και
καθορίζει τις αποδοχές του, συντάσσει τον εσωτερικό κανονισµό, καταρτίζει την ηµερήσια
διάταξη των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει τα πρακτικά συνεδρίασης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, συντάσσει τη διοικητική λογοδοσία δια του Ταµία και υποβάλει αυτές στη Γενική
Συνέλευση για έγκριση.
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∆ιαχειρίζεται όλα τα συµφέροντα του Σωµατείου και προστατεύει τα νόµιµα
δικαιώµατα των µελών του, έχει πάντα γνώµονα της πολιτικής του την αταλάντευτη και
ανυποχώρητη προσπάθεια για την πραγµατοποίηση των σκοπών του Σωµατείου µε µεθόδους
και τρόπους αγωνιστικούς και µε στόχο την προώθηση και επίλυση των επαγγελµατικών
ζητηµάτων.
6. Μέλος του ∆.Σ. που απέχει αδικαιολόγητα των καθηκόντων του για περισσότερες
από 5 συνεδριάσεις αυτόµατα εκπίπτει των καθηκόντων του και αντικαθίσταται από τον
πρώτο αναπληρωµατικό.
Άρθρο 11
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
Ο Πρόεδρος :
1. Εκπροσωπεί τον Σύλλογο σε κάθε ∆ιοικητική ή ∆ικαστική Αρχή κάθε βαθµού και
∆ικαιοδοσίας καθώς και σε τρίτους.
2. Προεδρεύει των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Γενικών
Συνελεύσεων των µελών.
3. Συγκαλεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε συνεδρίαση.
4. ∆ιευθύνει τις συζητήσεις.
5. Καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη.
6. Υπογράφει µαζί µε τον Γραµµατέα όλα τα έγγραφα, τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων,
καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που έχει σχέση µε τη ∆ιοίκηση.
7. Υπογράφει µαζί µε τον Ταµία τα εντάλµατα εισπράξεων και πληρωµών.
Επιµελείται γενικά για την πιστή εφαρµογή των αποφάσεων των Γενικών
Συνελεύσεων

και της ∆ιοίκησης, του

συµφερόντων του Σωµατείου

καταστατικού

και της εν γένει προστασίας των

και της επιτεύξεως των σκοπών του µέσα στα όρια του

καταστατικού και του Νόµου.
Άρθρο 12
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
Ο Αντιπρόεδρος αναπληροί τον Πρόεδρο όταν αυτός είναι απών ή κωλύεται σε όλα τα
καθήκοντα και δικαιώµατά του.
Άρθρο 13
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ο Γενικός Γραµµατέας:
1. ∆ιευθύνει το γραφείο του Σωµατείου.
2. Καταρτίζει µαζί µε τον Πρόεδρο την ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του
∆ιοικητικού Συµβουλίου εισηγούµενος τα σχετικά θέµατα.
3. Επιµελείται τη σύνταξη των Πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και
των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων.
4. ∆ιεξάγει την αλληλογραφία.
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5. Τηρεί τη σφραγίδα, το αρχείο, το πρωτόκολλο και το µητρώο.
6. Συνυπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, τα εντάλµατα πληρωµών και
εισπράξεων και τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και της ∆ιοίκησης.
Με απόφαση της ∆ιοικήσεως µπορεί να προσληφθεί και Ειδικός Γραµµατέας καθώς και
άλλοι υπάλληλοι ανάλογα µε τις ανάγκες λειτουργίας του Σωµατείου. Σε περίπτωση που ο
Γενικός Γραµµατέας είναι απών ή κωλύεται αναπληρώνεται, κατ’ εντολή του Προέδρου, από
το νεώτερο κατά σειρά µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Άρθρο 14
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ
Ο Ταµίας:
1. Ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωµή, εκδίδοντας διπλότυπες ή τριπλότυπες
αποδείξεις βάσει ενταλµάτων υπογεγραµµένων από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο,
τηρώντας τα οικεία βιβλία της χρηµατικής διαχείρισης. Καµία πληρωµή δεν µπορεί να
διενεργηθεί χωρίς απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
2. Μπορεί να αποσύρει µέρος ή ολόκληρο το ποσό κατόπιν έγγραφης εντολής
υπογεγραµµένης από τον Πρόεδρο, και τον Γενικό Γραµµατέα και τον Ταµία συνοδευόµενης
και από το σχετικό απόσπασµα της απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου .Ο Ταµίας κάθε
τρίµηνο και εκτάκτως όσες φορές κληθεί γι’ αυτό από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρουσιάζει
λεπτοµερή απολογισµό της διαχείρισής του.
4. Ο Ταµίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρηµάτων και για κάθε ανωµαλία
στην διαχείρισή του. Με την ανάληψη των καθηκόντων του υποχρεούται στην σύνταξη
ιδιοχείρως υπεύθυνης δήλωσης µε την οποία υπεύθυνα θα αναλαµβάνει κάθε ευθύνη για
την φύλαξη των χρηµάτων, την απώλεια εγγράφων της αρµοδιότητάς του και µε την
οποία ρητά θα αποδέχεται ότι κάθε απώλεια χρηµάτων θα καλύπτεται από δική του
περιουσία.
Άρθρο 15
ΕΞΟ∆Α ΚΙΝΗΣΗΣ
Στον Πρόεδρο, στον Γενικό Γραµµατέα, στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
στους εκλεγµένους αντιπροσώπους για τις δευτεροβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι
δυνατό να χορηγούνται έξοδα κινήσεως εφόσον ασχοληθούν για υποθέσεις του Σωµατείου
µε εισήγηση του Προέδρου και κατόπιν αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Το
συνολικό ύψος των εξόδων αυτών καθορίζεται από τον προϋπολογισµό που εγκρίνεται µε
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µελών.
Άρθρο 16
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο έλεγχος και η εποπτεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ασκείται από τριµελή
Ελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται από την Συνέλευση των µελών, µαζί µε το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο. Η θητεία της είναι παράλληλη µε αυτήν του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η Ελεγκτική
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Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει κάθε έτος την οικονοµική διαχείριση του Σωµατείου, τα
έσοδα που έχουν πραγµατοποιηθεί, τις πηγές τους όπως και τις πραγµατοποιηθέντες δαπάνες
και στη συνέχεια υποβάλλει τις εκθέσεις της στη Γενική Συνέλευση, Τα βιβλία της διαχείρισης
και εν γένει τα δικαιολογητικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τίθενται στη διάθεση της
Ελεγκτικής Επιτροπής από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οποτεδήποτε τα ζητήσει.
Εκτός από τους τακτικούς ελεγκτές εκλέγονται και δύο (2) αναπληρωµατικά µέλη από
τους επιλαχόντες και κατά σειρά επιτυχίας, τα οποία καλούνται σε περίπτωση παραίτησης κλπ
του τακτικού µέλους.
Άρθρο 17
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
1.

Η Συνέλευση των µελών αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του

Σωµατείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση του που δεν υπάγεται στην αρµοδιότητα άλλου
οργάνου, έχει δηλαδή το τεκµήριο αρµοδιότητας . Σε αυτήν συµµετέχουν όσα µέλη έχουν
εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις έως την ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης.
Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε Τακτικές και Έκτακτες.
2.

Η Τακτική Συνέλευση καλείται µια φορά τον χρόνο και µέσα στον µήνα

∆εκέµβριο κατά την οποία τίθεται υπό την έγκριση και τον έλεγχο των µελών:
α) Ο ∆ιοικητικός απολογισµός του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
β) Ο Οικονοµικός απολογισµός του λήξαντος έτους και ο προϋπολογισµός του επόµενου.
γ) Η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής αναφορικά µε την οικονοµική διαχείριση.
δ) Κάθε άλλο θέµα που έχει υποβληθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
3.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από το

∆ιοικητικό Συµβούλιο ή όταν το 1/5 των µελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους
υποχρεώσεις ζητήσει την Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης µε έγγραφη αίτησή του στο
∆ιοικητικό συµβούλιο, ορίζοντας ταυτόχρονα τα θέµατα που θα συζητηθούν. Η ∆ιοίκηση τότε
υποχρεούται να καλέσει την Γενική Συνέλευση µέσα σε 15 ηµέρες από την υποβολή της
αιτήσεως.
4. Στην Γενική συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Σωµατείου και αν αυτός
κωλύεται ο Αντιπρόεδρος ή άλλο µέλος του ∆.Σ..
5. Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σε αυτήν ο απαιτούµενος
από το Νόµο αριθµός των µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου ,ο οποίος ορίζεται ως εξής:
α) Κατά την πρώτη Συνέλευση πρέπει να είναι παρόντες το 1/2 πλέον ενός του όλου αριθµού
των µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου.
β) Αν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη Συνέλευση καλείται νέα Γενική Συνέλευση µε τα
ίδια θέµατα την επόµενη εβδοµάδα την ίδια ηµέρα και ώρα στο ίδιο µέρος.
Κατά τη δεύτερη αυτή Συνέλευση πρέπει να είναι παρόντες το 1/4 του όλου αριθµού των
τακτικών µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου.
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γ) Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία και στη δεύτερη Συνέλευση καλείται τρίτη συνέλευση εντός
της επόµενης εβδοµάδας. Κατά την τρίτη αυτή Συνέλευση πρέπει να είναι παρόντες το 1/5
τουλάχιστον των

µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου. Η ηµεροµηνία η ώρα και ο τόπος της

τρίτης επαναληπτικής συνέλευσης µπορεί να ορίζεται στην ίδια πρόσκληση που θα εκδοθεί
για την δεύτερη επαναληπτική Γ.Σ.
δ) Αν δεν επιτευχθεί απαρτία και στην τρίτη Συνέλευση, δεν είναι δυνατό να συγκληθεί άλλη
για το ίδιο θέµα, αν δεν παρέλθει ένας µήνας, η οποία τότε θεωρείται πρώτη, εφόσον
υπάρχει η απαιτούµενη απαρτία
5. Η Συνέλευση καλείται µε ανακοίνωση που έχει τοιχοκολληθεί στα γραφεία του
Σωµατείου, σε προκαθορισµένα σηµεία στις ∆.Ο.Υ. του Ν. Καβάλας και δηµοσιευθεί σε δύο
τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες της Καβάλας δέκα (10) ηµέρες πριν, αν πρόκειται για
τακτική, και πέντε (5) ηµέρες πριν, όταν πρόκειται για έκτακτη ή επαναληπτική Συνέλευση,
πριν από την ηµέρα που έχει καθορισθεί για την Σύγκληση της Συνελεύσεως.
6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων µελών, εκτός από τις αρχαιρεσίες, όπου οι αποφάσεις λαµβάνονται µε σχετική
πλειοψηφία.
7. Κάθε ψηφοφορία στη Γενική συνέλευση που αφορά αρχαιρεσίες ή εκλογή κάθε
φύσεως συλλογικών οργάνων, θέµατα εµπιστοσύνης, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά εν
γένει ζητήµατα, επιβολή εκτάκτων εισφορών, εκλογή αντιπροσώπων στις ενώσεις, κήρυξη
απεργίας ή ανταπεργίας, αλλαγή επωνυµίας, συγχώνευση καθώς και ίδρυση ενώσεως,
προσχώρηση ή αποχώρηση από αυτήν, είναι έγκυρη εφόσον λαµβάνεται µε µυστική
ψηφοφορία, ενώ κάθε άλλη ψηφοφορία για κάθε άλλο θέµα γίνεται µε ανάταση της χειρός ή
µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, σε καµιά όµως περίπτωση δια βοής.
8. Προκειµένου περί διαλύσεως του Σωµατείου ή τροποποιήσεως του Καταστατικού
συγκαλείται ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό Γενική Συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία
όταν παρίσταται το

εν δεύτερο (1/2) πλέον ενός τουλάχιστον

των µελών που έχουν

δικαίωµα ψήφου. Η σχετική απόφαση λαµβάνεται µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4)
των παρόντων .Για τη µεταβολή του σκοπού του σωµατείου απαιτείται συναίνεση όλων των
µελών.
9. Αποκλείεται από τη Συνέλευση το µέλος εκείνο που καθυστερεί τις συνδροµές του
και δεν έχει εκπληρώσει τις οικονοµικές του υποχρεώσεις µέχρι την ώρα έναρξης

της

Συνελεύσεως.
10. Η περιουσία του σωµατείου σε περίπτωση διαλύσεως περιέρχεται στο Οικονοµικό
Επιµελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) , το οποίο είναι υποχρεωµένο να την αποδώσει σε Σωµατείο
που έχει ιδρυθεί ή θα ιδρυθεί µε τον ίδιο σκοπό στον Νοµό Καβάλας.
11. Σε περίπτωση κήρυξης ανταπεργίας (ή απεργία) καλείται ειδικά γι’ αυτό τον σκοπό
Γενική Συνέλευση και η απόφαση λαµβάνεται µε πλειοψηφία του ½ πλέον ενός των µελών
που έχουν δικαίωµα ψήφου.
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12. Η απόφαση της Συνέλευσης δεσµεύει όλα τα µέλη του Σωµατείου, ακόµα και
αυτά, τα οποία δεν συµµετείχαν στη λήψη της απόφασης ή διατύπωσαν αντίθετη γνώµη.
∆εσµεύει επιπλέον όσους έγιναν µέλη του Σωµατείου µετά τη λήψη της απόφασης
Άρθρο 18
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ-ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
1.Η Γενική Συνέλευση των µελών εκλέγει µε ανάταση της χειρός τριµελή «Εφορευτική
Επιτροπή» ενώπιον της οποίας διενεργούνται οι αρχαιρεσίες. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί
να µετάσχει στην Εφορευτική Επιτροπή .
2.Η Εφορευτική Επιτροπή αναλαµβάνει τα καθήκοντά της από τη στιγµή της εκλογής
της.
3. Κάθε υποψήφιος µπορεί να δηλώσει την υποψηφιότητά του ή να αποδεχθεί την
υποβολή σχετικής πρότασης κατά την διάρκεια των αρχαιρεσιών, για το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή, τους αντιπροσώπους για τις ενώσεις κλπ.
4.Η Εφορευτική Επιτροπή αφού διαπιστώσει ότι υφίστανται οι προϋποθέσεις
εκλογιµότητας προβαίνει στην κατάρτιση των ψηφοδελτίων, χωριστά για κάθε αξίωµα, και
στην συνέχεια στην ετοιµασία των ψηφοδελτίων.
5.Η Εφορευτική Επιτροπή µετά το πέρας της ψηφοφορίας υποχρεούται να συντάξει
Πρακτικό, στο οποίο να αναφαίνεται ο αριθµός των ψηφισάντων µελών και οι ψήφοι τους
οποίους έλαβε κάθε υποψήφιος. Ανακηρύσσει τους τακτικούς πρώτους κατά σειρά επιτυχίας
ως µέλη του ∆.Σ., τους δε αναπληρωµατικούς κατά σειρά επιτυχίας επιλαχόντες ως
αναπληρωµατικά µέλη, τα οποία

καλούνται κατά σειρά επιτυχίας σε

αντικατάσταση

αποχωρήσαντος ή εκλιπόντος µέλους ∆.Σ. Επίσης ανακηρύσσει τους τρεις (3) πρώτους από
τους υποψηφίους για την Ελεγκτική Επιτροπή ως επιτυχόντες, και τους δύο (2) επόµενους ως
αναπληρωµατικούς.
6.Κατά τις αρχαιρεσίες και της πάσης φύσεως εκλογές του Σωµατείου, είναι
απαραίτητο επί ποινή ακυρότητας να παρίσταται αντιπρόσωπος της ∆ικαστικής Αρχής, ο
οποίος και προεδρεύει της Εφορευτικής Επιτροπής.
Άρθρον 19
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
1.- Η Συνέλευση εκλέγει οµοίως µε µυστική ψηφοφορία µε ψηφοδέλτια τους
αντιπροσώπους της στις δευτεροβάθµιες ενώσεις που συµµετέχει, ο δε αριθµός τους
εξαρτάται από το µέτρο που έχει καθορίσει η αντίστοιχη Οµοσπονδία, ενώ
εκλέγονται (εφ’ όσον υπάρχουν υποψήφιοι) και ισάριθµοι αναπληρωµατικοί, κατά σειρά
ψήφων. Η διάρκεια της θητείας τους είναι όση και η θητεία της διοίκησης της
Οµοσπονδίας στην οποία έχουν εκλεγεί.
2.- Οι αντιπρόσωποι στις Οµοσπονδίες όταν εκλεγούν µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ή της Ελεγκτικής επιτροπής της Οµοσπονδίας ή µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ή της Ελεγκτικής επιτροπής της Συνοµοσπονδίας, δεν ανακαλούνται
για όσο διάστηµα διαρκεί η θητεία τους στα αξιώµατα αυτά.
3.- Σε περίπτωση εκλογής νέων αντιπρόσωπων, δικαίωµα ψήφου, στις
αντίστοιχες γενικές συνελεύσεις των Οµοσπονδιών, έχουν οι νέοι αντιπρόσωποι.
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4.- Οι αντιπρόσωποι στις Οµοσπονδίες ή στην Συνοµοσπονδία έχουν δικαίωµα να
εκλέγονται σε όλα τα όργανα διοίκησης του Σωµατείου.
Άρθρον 20
Το Σωµατείο έχει σφραγίδα, η οποία φέρει την επωνυµία του Συλλόγου (Σωµατείου)
κυκλικά και στο µέσον µια µέλισσα και το έτος σύστασης.
Άρθρον 21
Το Σωµατείο τιµά κάθε έτος την µνήµη της Αγίας Φωτεινής της Σαµαρείτιδος που
συµπίπτει µε την 4η Κυριακή µετά το Άγιο Πάσχα.
Άρθρον 22
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ∆.Σ.
Η Γενική Συνέλευση των ιδρυτικών µελών του Συλλόγου εξέλεξε τους ΝΙΚΟΛΑΟ
ΠΑΤΕΛΗ του Γεωργίου ως Πρόεδρο, τον ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΕΛΙΟ του Αθανασίου ως Αντιπρόεδρο,
τον ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΡΧΑΡΙ∆Η του Χριστοφόρου ως Γ.Γραµµατέα, τον ΑΝΕΣΤΗ ΝΤΑΜΠΑΝΛΗ
του Γεωργίου ως Ταµία και τον ΚΩΝ/ΝΟ ΜΠΑΛΤΖΗ του Ελευθερίου ως Μέλος, οι οποίοι θα
αποτελέσουν το προσωρινό ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέχρι την εκλογή του πρώτου ∆ιοικητικού
Συµβουλίου που θα προκύψει από τις αρχηρεσίες µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών
νοµιµοποίησης του Συλλόγου.
Άρθρον 23
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κάθε τι που δεν

προβλέπεται από το παρόν καταστατικό καθορίζεται από το

∆ιοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε το πνεύµα του παρόντος και τις σχετικές διατάξεις του
Α.Κ., του Νόµου περί Σωµατείων και λοιπών Νόµων και διαταγµάτων.
Άρθρον 24
Το παρόν καταστατικό, το οποίο αποτελείται από είκοσι τέσσερα (24) άρθρα , τα
οποία έχουν αναγνωσθεί ένα προς ένα , ψηφίσθηκε και επικυρώθηκε κατά την συνέλευση
των ιδρυτών και υπογράφεται από αυτούς.
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