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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του ΣυνδÝσμου Συνταξιοýχων Δημοσßων ΥπαλλÞλων

Ν. Αιτωλοακαρνανßαò, με Ýδρα το Αγρßνιο.

ΤΙΤΔοΣ-ΕΔΡΑ_ΣΚοΠοΣ
ΑΡΘΡο 1"

Ιδρýεται σωματεßο με την επωνυμßα "Σýνδεσμοò Συνταξιοýχων Δημοσßων

ΥπαλλÞλων Ν. Αιτωννßαζ, βε Ýδρα το Αγρßνιο, μη κερδοσκοτπκοý χαρακτÞρα και

λειτουργεß με βÜση το παρüν καταστατικü,

ΑΡΘΡο 2"

Σκοπüò του ΣυνδÝσμου εßναι η με κÜθε νüμιμο μÝσο ανýψωση τηò θÝσεωò των

Συνταξιοýχων Δημοσßων υπαλλÞλων, η προαγωγÞ των ηθικþν και υλικþν

συμφερüντων τηò τÜξεωò αυτþν και η ανÜπωξη τηò μεταξý αυτþν αλληλεγγυηò,

καθþò και η γενικüτερη χρησιμοποßηση των γνþσεων, τηò πεßραò και του κýρουò

αυτþν.

ΜΕΛΗ
ΑΡΘΡο 3ο

Ωò μÝλη του ΣυνδÝσμου μποροýν να εγγραφοýν üλοι οι Συνταξιοýχοι Δημüσιοι

ΥπÜλληλοι καθþò και οι χÞρεò Þ τα ενÞλικα ορφανÜ στα οποßα μεταβιβÜστηκε η

σýνταξη του αποβιþσαντοò συζυγου και πατρüò, που κατοικοýν Þ διαμÝνουν στον Ν,

Αιτωννßαò.

Επßτιμα μÝλη αναγορεýονται με απüφαση του Διοικητικοý Συμβουλßου üσα

κατÝχουν εξÝχουσα θÝση στην κοινωνßα και üσοι προσÝφεραν σπουδαßεò υΖτηρεσßεò

στο Σýνδεσμο.

ΑΡΘΡΟ 4ο

I,ια να εγγραφεß κÜποιοò μÝλοò του ΣυνδÝσμου αρκεß να εμφανισθεß στο

Σýνδεσμο και να δηλþσει προφορικÜ την επιθυμßα του γι' αυτü, προσκομßζονταò το

ενημερωτικü τριμÞνου για την διαπßστωση τηò ιδιüττlτÜò του ωò Πολιακοý

Συνταξιοýχου, καταβÜλλονταò την καθορισμÝνη ετÞσια συνδρομÞ και το δικαßωμα

εγγραφÞò.
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ΑΡΘΡο 5"

Το Διοικητικü Συμβοýλιο κÜθε διαχειριστικü Ýτοò καθορßζει με απüφασÞ του την

καταβολÞ απü τα μÝλη του τηò ετησιαò συνδρομÞò η οποßα καταβÜλλεται ολüκληρη

και το ποσü τηò εφ' Üπαξ πληρωμÞò δικαιþματοò εγγραφÞò για τα νεογραφüμενα

μÝλτ].

Επßσηò μπορεß να επιβÜλλει Ýκτακτη εφ' Üπαξ εισφορÜ των μελþν προò ενßσχυση

των πüρων του ΣυνδÝσμου, αποφασßζονταò για την παραπÜνω ανÜλογα με την

οικονομικÞ κατÜσταση του ΣυνδÝσμου.

Με την καταβολÞ των εισφορþν εκδßδεται διπλüτυτòη απüδειξη που φÝρει την

σφραγßδα του ΣυνδÝσμου και την υπογραφÞ του Ταμßα.

ΠοΡοΙ
ΑΡΘΡο 6"

Περιουσßα και πüροι του ΣυνδÝσμου εßναι:

α) Οι συνδρομÝò, οι εισπρÜξειò των τυχüν δικαιωμÜτων τηò εφ' Üπαξ εγγραφÞò και οι

Ýκτακτεò εισφορÝò των μελþν.

β) Οι τüκοι των τυχüν καταθÝσεων του ΣυνδÝσμου σε τρÜπεζεò και ταμιευτÞρια.

γ) Οι δωρεÝò που Ýγιναν αποδεκτÝò, ιÜηρονομιÝò, Χληροδοσßεò, κÜθε επιχορÞγηση

και γενικÜ κÜθε Ýσοδο. Οι κληροδοσßεò και οι δωρεÝò γßνονται αποδεκτÝò ýστερα

απü Ýγκριση τηò ΓενικÞò ΣυνÝλευσηò με την πλειοψηφßα του μισοý τουλÜμστον

των ταμειακþò εν τÜξει μελþν του Σωματεßου.

ΚληρονομιÝò που προσφÝρονται στο Σωματεßο δεκτÝò-

δ) Τα κÝρδη απü γιορτÝò, χοροεσπερßδεò, εκδρομÝò, Üλλεò ψυχαγωγικÝò

συγκεντρþσειò και ερÜνουò Þ λαχειοφüρουò που διενεργοýνται με Üδεια των

Αρχþν.

ε) Ο εξοπλισμüò του γραφεßου του ΣυνδÝσμου που αποκτÞθηκε με χρÞματα του

ΣυνδÝσμου Þ απü δωρεÝò.

¼σοι προσφÝρουν για τιò ανÜγκεò και τουò σκοποýò του ΣυνδÝσμου διÜφορα

χρηματικÜ ποσÜ Þ Üλλα περιουσιακÜ στοιχεßα, ανακηρýσσονται απü το Διοικητικü

Συμβοýλιο: ΔωρητÝò üσοι προσφÝρουν απü 1.000 € Ýωò 5.000 €, ΕυεργÝτεò απü

5.000 € Ýωò Ι0.000 € και μεγÜλοι ΕυεργÝτεò πÜνω απü Ι0.000 €. Σε üλουò αυτοýò

απονÝμονται διπλþματα με τιμητικÞ μνεßα.
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Η εκμετÜλλευση τηò περιουσßαò του σωματεßου δε μπορεß σε καμßα περßπτωση να

σττνεπÜγεται την ανÜμειξÞ του σε κερδοσκοτηκÞ εΖπχεßρηση.

.' Απαγορεýεται η προμÞθεια εκ μÝρουò του Σωματεßου κατÜ την διενÝργεια

πρÜξεων εκμετÜλλευσηò τηò περιουσßαò αυτοý.

ΑΡΘΡο 7ο

Η ετÞσια εισφορÜ των μελþν προò τον Σýνδεσμο καθορßζεται απü τα

καταστατικü μαò σε 6,00 € και το εφ'Üπαξ δικαßωμα εγγραφÞò σε 5,00 €.

Τα παραπÜνω ποσÜ μποροýν να αυξομειþνονται με απüφαση του Διοικητικοý

Συμβουλßου του ΣυνδÝσμου.

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 8ο

¼ργανα Διοßκησηò εßναι α) Η ΓενικÞ ΣυνÝλευση των μελþν και β) Το Διοικητικü

Συμβοýλιο του ΣυνδÝσμου που εκλÝγεται απü την ΓsνιιcÞ ΣυνÝλευση.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9ο

Ο Σýνδεσμοò διοικεßται απü πενταμελÝò Διοικητικü Συμβοýλιο που ειÜÝγεται

κÜθε τριετßα απü την ΓενικÞ ΣυνÝλευση με μυστικÞ ψηφοφορßα. Το Διοικητικü

Συμβοýλιο που ειÜÝχθηκε αφοý συνÝλθει σε συνεδρßαση μετÜ απü πρüσκληση του

συμβοýλου που πλειοψÞφησε εντüò 8 ημερþν απü την εκλογÞ του, σι)γκροτεßται σε

σþμα τον Πρüεδρο, Αντιπρüεδρο, Γενικü ΓραμματÝα και Ταμßα που εκλÝγονται

μεταξý των μελþν. Η θητεßα του Διοικητικοý Συμβουλßου εßναι τριετÞò, που αρχßζει

απü πlν 1η Ιανουαρßου και λÞγει στιò 3 Ι Δεκεμβρßου του τρßτου Ýτουò.

ΑΡΘΡΟ ΙOο

Το Δ.Σ. συνεδριÜζει τακτικÜ δýο φορÝò το μÞνα ýστερα απü πρüσκληση του

ΠροÝδρου, ο οποßοò προτεßνει τα θÝματα που θα συζηττlθοýν και Ýκτακτα üταν

χρειασθεß Þ το ζητÞσουν δýο τουλÜχιστον μÝλη του Συμβουλßου με αßτησÞ τουò που

αναγρÜφει τα προò συζÞτηση θÝματα. Το Δ.Σ. βρßσκεται σε απαρτßα üταν

παρßστανται στη συνεδρßαση τρßα τουλÜμστον μÝλη και οι αποφÜσειò λαμβÜνονται

με πλειοψηφßα των παρüντων.
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Σε περßπτωση ισοψηφßαò υπερισχυει η ψÞφοò του ΠροÝδρου. Για προσωτπκÜ

üμωò ζητÞματα Þ για πρüταση μομφÞò οι αποφÜσειò λαμβÜνονται με μυστιτÞ

ψηφοφορßα.

ΑΡΘΡο ΙΙ"

Το Διοικητικü Συμβοýλιο διοικεß το Σýνδεσμο με βÜση τουò νüμουò και το

Καταστατικü και αποφασßζει για κÜθε θÝμα που αφορÜ την εκπλÞρωση των

ετηδιωκομÝνων σκοπþν, διαχειρßζεται την περιουσßα του ΣυνδÝσμου, εκτελεß τιò

αποφÜσειò τηò ΓòγιιcÞò ΣυνÝλευσηò, συντÜσσει τον απολογισμü διαχεßρισηò του

οικονομικοý Ýτουò που Ýληξε και τον προýπολογισμü του επüμενου, τουò οποßουò

υποβÜλλει με την Ýγκριση τηò τακπκÞò εττlσιαò ΓενιιòÞò ΣυνÝλευσηò του μηνüò

Ιανουαρßου, διορßζει το τυχüν αναγκαßο βοηθητικü προσωΖπκü _ αποκλεßονται απü το

διορισμü τα μÝλη του Δ.Σ. Þ τηò ΕξελεγκτιτcÞò ΕτητροτòÞò -, κανονßζει την αμοιβÞ του

προσωπικοý ανÜλογα με τιò υττηρεσßεò του και τιò εκÜστοτε οικονομικÝò συνθÞκεò

και πüρουò του ΣυνδÝσμου, συνιστÜ διÜφορεò ετητροπÝò πρüσκαιρεò Þ διαρκεßò για τη

μελÝτη και γνωμÜτευση σε διÜφορα ζηπlματα, για ττ,ιν πληρÝστερη εξυπηρÝτηση των

σκοπþν του ΣυνδÝσμου.

Τα μÝλη του Δ.Σ. δεν μποροýν να παρÝχουν εξαρτημÝνη εργασßα με αμοιβÞ Þ να

συνÜπτουν με το Σωματεßο συμβÜσειò που συνεπÜγονται τη λÞψη αμοιβÞò για

προσφορÜ Üλλων υπηρεσιþν πÜσηò φýσεωò που αποβλÝπουν στην επßτευξη κÝρδουò

με την ανÜληψη Ýργου, προμÞθειαò Þ οποιαδÞποτε Üλληò παροχÞò στο Σωματεßο.

ΑΡΘΡο 12"

ΜÝλοò του Δ.Σ. που απουσιÜζει αδικαιολüγητα πλÝον των πÝντε κατÜ σειρÜ

συνεδριÜσεων τακτικþν Þ εκτÜκτων Þ καθυστερεß την καταβολÞ των εισφορþν πλÝον

ενüò Ýτουò, αντικαθßσταται με τη μÝριμνα του ΠροÝδρου απü τον πρþτο κατÜ σειρÜ

ετπλαχüντα σýμβουλο και εκπßπτει αυτοδßκαια απι το αξßωμα. ΑντικατÜσταση του

ΠροÝδρου γßνεται πÜντοτε με απüφαση τηò ΓενικÞò ΣυνÝλευσηò,

Σε περßπτωση παραßησηò κÜποιου μÝλουò του Δ.Σ. καλεßται προò αναπλÞρωση

απü τον Πρüεδρο ο πρþτοò κατÜ σειρÜ εmλαχþν,
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ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

ΑΡΘΡο Ι3ο

Με απüφαση του Δ.Σ. διαγρÜφεται κÜθε μÝλοò το οποßο αντιδρÜ στιò ετηδιþξειò

και τουò σκοποýò του ΣυνδÝσμου Þ υπονομεýει αυτοýò Þ παρεμβÜλλει προσκüμματα

στην εκτÝλεση αποφÜσεων του Δ.Σ. και τηò ΓενικÞò ΣυνÝλευσηò Þ η διαγωγÞ του

εßναι οπωσδÞποτε ασυμβßβαστη με την αξιοπρÝπεια και τα συμφÝροντα του

ΣυνδÝσμου.

Το Δ.Σ. μπορεß να εmβÜλει στα μÝλη του Σωματεßου την ποινÞ ηò προφορικÞò Þ

Ýγγραφηò επßπληξηò Þ πρüστιμο ßσο προò τρεη ετÞσιεò συνδρομÝò, σε περßπτωση που

επιδεßξουν ανÜρμοστη συμπεριφορÜ που αντιβαßνει στο Νüμο Þ στο παρüν

Καταστατικü.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΑΡΘΡο 14ο

ο Πρüεδροò προß'σταται του ΣυνδÝσμου και του Διοικητικοý Συμβουλßου και

εlσßροσωπεß το Σýνδεσμο ενþτηον πÜσηò διοικητικÞò και δικαστικÞò αρχÞò και

ιδιþτου, υπογρÜφει τα πρακτικÜ των Γενικþν Συνελεýσεων και του Δ.Σ. καθþò και

τα χρηματικÜ εντÜλματα και κÜθε αλληλογραφßα μαζß με τον Γενικü ΓραμματÝα,

συγκαλεß τιò ΓενικÝò Συνελεýσειò και το Διοικτlτικü Συμβοýλιο. ¼ταν ο Πρüεδροò

απουσιÜζει Þ κωλýεται, τον αναπληρþνει σε üλεò τιò σχÝσειò του, καθÞκοντα και

υποχρεþσειò ο Αντιπρüεδροò.

Ο Γενικüò ΓραμματÝαò φυλÜσσει την σφραγßδα, το αρχεßο και τα βιβλßα του

ΣυνδÝσμου, συντÜσσει üλα τα Ýγγραφα και τα χ,ρηματικÜ εντÜλματα,

συνυπογρÜφονταò με τον Πρüεδρο üλα αυτÜ, Τηρεß το πρωτüκολλο, το μητρþο

μελþν και τα βιβλßα. Τηρεß υπü ιδßα ευθýνη τα πρακτικÜ συνεδριÜσεων του Δ.Σ. και

τωγ Γεγικþγ Συνελεýσεων. Σε απουσßα Þ κþλυμα αυτοý, αναπληρþνεται απü Ýνα εκ

των συμβοýλων που ορßζεται απΙτο Διοικητικü Συμβοýλιο.

ΥποβÜλλει στην εποπτεýουσα αρχÞ τα οριζüμενα στοιχεßα στο Üρθρο 28 του Ν.Δ.

º95ΙΙgºΙ και στο ΓραμματÝα του Πολυμελοýò Πρωτοδικεßου Αγρινßου τα οριζüμενα

στοιχεßα στο Üρθρο 7 του ßδιου Ν.Δ., σε συνεwüηση με τον Πρüεδρο.

ο Ταμßαò ενεργεß κÜθε εßσπραξη, βÜσει διπλοτιιπων αποδεßξεων, των συνδρομþν

τωγ μελþν και κÜθε Üλληò τακτικÞò Þ εκτÜκτου εισφορÜò, ττlρεß τα κανονισμÝνα

ταμειακþò βιβλßα, δηλ. αναλυτικü βιβλßο εισπρÜξεων και πληρωμþν και τα
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απαραßτητα για την ταμειακÞ διαχεßριση βιβλßα, ενεργεß τιò πληρωμÝò βÜσει των

αποφÜσεων του Δ.Σ. και ενταλμÜτων που υπογρÜφονται απü τον Πρüεδρο, τον

Γενικü ΓραμματÝα και τον Ταμßα, ευθýνεται για κÜθε απþλεια χρημÜτων Þ ανωμαλßα

στη διαχεßρισÞ του. ΚαταθÝτει επ, ονüματι του Σωματεßου στην ΕθνικÞ Þ Üλλη

ΤρÜπεζακÜθεχρηματικüποσüπουυπερβαßνειτα500€καικÜθεσχετικüτßτλο.

ΥποβÜλλει κÜθε Ýτοò στο Δ.Σ. πßνακα των μελþν που καθυστερΟýν ΤΙò συνδρΟμÝò

τουò καθþò και κατÜσταση του ταμεßου του,

ΘÝτει πÜντοτε χωρßò αντßρρηση üλα τα διαχειριστικÜ του βιβλßα στη διÜθεση τηò

εξελεγκτικÞò επιτροπÞò, εφüσον ζητηθοýν απü αυτÞν, Δεν μπορεß να Ýχει στα χÝρια

του ποσü ανþτερο των 500 € και υποχρεþνεται να καταθÝτει τα εΖηπλÝον σε ΤρÜπεζα

Þ Ταμιευττlριο και να προβαßνει σε αναλÞψειò καταθÝσεων κατüτην αποφÜσεωò του

Δ.Σ.πουορßζειτοποσüνπουθααναληφθεß,προσÜγονταòαπüσπασμααυτÞò

υπογεγραμμÝνο απ'τον Πρüεδρο και τον Γενικü ΓραμματÝα,

¼ταν ο Ταμßαò απουσιÜζει Þ κωλýεται τον αναπληρþνει Ýναò εκ των συμβοýλων

που ορßζεται απ'το Δ,Σ,

ΤαβιβλßαιÜεßνονταιτην3ΙηΔεκεμβρßουκÜθεÝτουòκαιπαραδßδονταιστtlν

ΕξελεγκτικÞ ΕτητροπÞ,

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡο Ι5ο

ΗΕξελεγκτικÞΕτητροΖτÞεßναιτριμελÞòκαιεκλÝγεταιαπüτηΓενικÞΣυνÝλευση

γιαμßατριετßαμαζßμετοΔ.Σ.,καθþòκαιδýοαναπληρωματικÜμÝληαυττlò.
ΤαμÝληπουπαραιτοýνται,απουσιÜζουνÞκωλýονται'ανπκαθßστανταιαπüτουò

αναπληρωματικοýò κατÜ σειρÜ εmτυχßαò,

ΤηòΕτητροπÞòπροßσταταιαυτüòπουÝλαβεπερισσüτερεòψÞφουò.ΑυτÞÝχειωò

καθÞκον τον αδιÜλειπτο και ενδελεχÞ Ýλεγχο τηò οικονομιιcÞò διαχεßρισηò του Ταμßα

καιαφοýπαραλÜβειταδιαχειριστικÜβιβλßαμετÜτοκλεßσιμοαυτþντην3ιη

ΔεκεμβρßουκÜθεÝτουò'συντÜσσειτηνÝκθεσÞτηòτηνοποßαυποβÜλλειστηΓενικÞ

ΣυνÝλευση,αναφÝρονταòτιòκρßσειòκαιταπορßσματÜτηòαπ'τονενερ¾ηθÝντα

Ýλεγχο, μετÜ τον απολογισμü των πεπραγμÝνων,
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡο Ι6"

l. Η ΓενικÞ ΣυνÝλευση που απαρτßζεται απ'τα ταμειακþò εν τÜξει μÝλη αποφασßσει

για κÜθε ζÞτημα που αφορÜ flμ προαγωγÞ των σκοπþν του ΣυνδÝσμου και ασκεß

Ýλεγχο ¾ια τιò ενÝργειεò και π1ν εν γÝνει πολιτεßα του Διοικτlτικοý Συμβουλßου

και των οργÜνων αυτοý, καθþò και ¾ια την οικονομικÞ διαχεßριση.

Ειδικüτερα η ΓενικÞ ΣυνÝλευση εΖηλαμβÜνεται των κÜτωθι θεμÜτων:

α) ΕκλÝγει το Διοικητικü Συμβοýλιο.

β) Εγκρßνει τον προýπολογισμü τηò διαχεßρισηò.

γ) Αποφαßνεται για την ¸κθεση των πεπραγμÝνων του Διοικητικοý Συμβουλßου

και τον διαχειριστικü απολογισμü.

δ) Αποφαßνεται για κÜθε θÝμα που αφορÜ στη διÜθεση τηò περιουσßαò του

ΣυνδÝσμου.

ε) Εγκρßνει τη σýναψη δανεßων, την αγορÜ και πþληση ακινÞτων και γενικÜ την

εξ επαχθοýò αιτßαò κτÞση ακινÞτων και κινητþν των οποßων η αξßα

υπερβαßνει το ποσü των 10.000 €.

στ) ΕλÝγχει τα μÝλη τηò ΕξελεγκτικÞò ΕτητροπÞò.

Η ΓενικÞ ΣυνÝλευση των μελþν του ΣυνδÝσμου συνÝρχεται τακτικþò το μÞνα

ΙανουÜριο κÜθε Ýτουò και εκτÜκτωò κÜθε φορÜ που παρßσταται ανÜγκη Þ αν

το ζητÞσει το |Ι20 των ταμειακþò εν τÜξει μελþν για το ευθýò προηγοýμενο

Ýτοò, τα οποßα εßναι ανÜγκι να παρßστανται υποχρεωτικÜ κατÜ πλειοψηφßα,

αλλιþò ματαιþνεται η ΣυνÝλευση.

Η πρüσχληση γßνεται απ'τον Πρüεδρο του Δ.Σ. κατüΖπν αποφÜσεωò αυτοý Ι5

ημÝρεò τουλÜχιστον πριν απ' την καθορισμÝνη ημÝρα συγκλησηò τηò ΓενικÞò

ΣυνÝλευσηò, εßτε με ατομικÝò προσκλÞσειò που αποστÝλλονται ταχυδρομικÜ στα

μÝλη, εßτε με δημοσßευση σε δýο τουλÜμστον ημερÞσιεò εφημερßδεò και

τοιχοκüλληση τηò προσκλÞσεωò στο γραφεßο του ΣυνδÝσμου.

Η πρüσιÜηση πρÝπει να αναγρÜφει: α) τον τüπο, την ημÝρα και την þρα ,τηò

ΣυνÝλευσηò, β) τα θÝματα που πρÝπει να συζητηθοýν και γ) αν η καλοýμενη

ΣυνÝλευση εßναι πρþτη Þ δεýτερη και τον απαιτοýμενο αριθμü μελþν για την

απαρτßα, σýμφωνα με τα οριζüμενα παρακÜτω.

Η ΣυνÝλευση θεωρεßται εν απαρτßα, αν το Ye τωγ ταμειακþò εν τÜξει μελþν εßναι

παρüν. Ελλεßψει απαρτßαò στην πρþτη συνεδρßαση, η ΣυνÝλευση συνÝρχεται μετÜ

2.

3.

4.
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απü 8 ημÝρεò στον ßδιο τüπο και þρα και θεωρεßται εν απαρτßα, οσαδÞποτε κι αν

εßναι τα παρüντα μÝλη.

οι αποφÜσειò τηò ΓενικÞò ΣυνÝλευσηò λαμβÜνονται κατÜ πλειοψηφßα δι,

ανατÜσεωò ττlò χειρüò Þ δι, ονομαστιΚÞò ιÜÞσεωò αν το ζηττ,lσουν ι0 μÝλη. Για

προσωπικÜ üμωò ζητÞματα και κατÜ τιò αρχαιρεσßεò, οι αποφÜσειò λαμβÜνονται

με μυστικÞ δια ψηφοδελτßων ψηφοφορßα, ΑποφÜσειò που αφοροýν την αποδοχÞ

ιÜηροδοσιþν και δωρεþν (υπü τρüπον), λαμβÜνονται δια πλειοψηφßαò του μισοý

τουλÜμστον των ταμειακþò εν τÜξει μελþν του Σωματεßου,

ΓιατηλÞψηüμωòαπüφασηòγιατηντροποποßησητουκαταστατικοýÞγιατη

διÜλυση του ΣυνδÝσμου, απαιτεßται η παρουσßα του μισοý τουλÜμστον των

ταμειακþò εν τÜξει μελþν και η πλειοψηφßα των'λ των παρüντων,

Στιò ΓειηκÝò Συνελεýσειò προεδρεýει ο Πρüεδροò του Δ.Σ, του ΣυνδÝσμου, εκτüò

απ' τη ΓαηκÞ ΣυνÝλευση στην οποßα λογοδοτεß το Δ,Σ, στη λÞξη τηò θητεßαò,

οπüτε προεδρεýει ο εκλεγüμενοò απ'τη ΓενικÞ ΣυνÝλευση,

Στην ετÞσια ΓενικÞ ΣυνÝλευση υποβÜλλεται προò Ýγκριση η Ýκθεση πεπραγμÝνων

του Δ.Σ. του Ýτουò που Ýληξε και η ¸κθεση τηò ΕξελεγκτικÞò ΕτητροπÞò για τη

διαχεßριση και τον απολογισμü του Ýτουò αυτοý, με την οικονομικÞ κατÜσταση

του Ταμεßου, καθþò και ο προýπολογισμüò ¾ια το επüμενο Ýτοò,

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΘΡο Ι7ο

οιαρχαιρεσßεòγιατηνεκλογÞνÝουΔ'Σ.καιΕξελεγκτικÞòΕ,πιτροπÞò
ενεργοýνται το μÞνα ΙανουÜριο μετÜ τη λÞξη rηò τριετοýò θητεßαò του προηγοýμενου

Δ.Σ.

¼σοι επιθυμοýν να εßναι υποψÞφιοι για το Δ.Σ. Þ την ΕξελεγκτικÞ ΕπιτροπÞ,

πρÝπειγα υποβÜλουν στον πρüεδρο του Δ.Σ. σχετικÞ αßτηση, τρεΙò ΠλÞρεΙò ημÝρεò

πριν απ' την καθορισμÝνη για τη ΓενικÞ ΣυνÝλευση ημÝρα Οι αρχαιρεσßεò

ενεργοýνται με μυστικÞ ψηφοφορßα δια ψηφοδελτßων ομοιομüρφων και ισομεγÝθων,

ΚÜθε μÝλοò ετηλÝγει δια σταυροδοσßαò στο ψηφοδÝλτιο μÝχρι πÝντε (5) ονüματα

¾ια το Δ.Σ. εκ τωγ οποßων οι πÝντε πρþτοι που Ýλαβαν τιò περισσüΤερεò ψÞφΟυò

εκλÝγονται τακτικÜ μÝλη του Δ.Σ. οι δε επüμενοι τρειò (3) κατÜ σειρÜ εΖητυχßαò

αναπληρωματικÜ μÝλη.

Στο ßδιο ψηφοδÝλτιο και διακεκριμÝνωò απ, τουò υποψηφßουò ¾ια το Δ,Σ,, με

εΖηκεφαλßδα "ΕξελεγκτικÞ ΕτητροπÞ" ετηλÝγει δια σταυροδοσßαò τρßα (3) ονüματα,

7.
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οι τρειò πρþτοι που Ýλαβαν τιò περισσüτερεò ψÞφουò, ειd.Ýγονται ωò τακτικÜ
μÝλη τηò ΕξελεγκτικÞò ΕπτροπÞò και οι επüμενοι δýο (2) ωò αναπληρωματικÜ. Σε
ισοψηφßα, γßνεται ιÜÞρωση.

Η ΓενικÞ ΣυνÝλευση μετÜ τη διαπßστωση ýπαρξηò απαρτßαò, πριν απ'την Ýναρξη
τηò λογοδοσßαò, ειÜÝγει δýο (2) τουλÜμστον ψηφολÝκτεò, οι οποßοι μαζß με τον
Πρüεδρο εφορεýουν τα σχετικÜ με την ψηφοφορßα, ενεργοýν τη διαλογÞ των ψÞφων
και συντÜσσουν και υπογρÜφουν σχετικü πρακτικü.

Αντιπρüσωποι του ΣυνδÝσμου για την ΠοΠΣ εκλÝγονται απü τη Γ.Σ.Þ ορßζονται
απü το Δ.Σ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΜÝλη ΤΟυ ΣυνδÝσμου που δεν εßναι ταμειακþò εν τÜξει, δεν Ýχουν το δικαßωμα
του εκλÝγειν και εýÝγεσθαι.

ΑΡΘΡο Ι9"
Το Διοικητικü Συμβοýλιο μπορεß μßα μüνο φορÜ το Ýτοò, να ειπβÜλει Ýκτακτη

υποχ,ρεωτικÞ εισφορÜ των μελþν για την αντιμετþΖπση επειγουσþν αναγκþν του
ΣυνδÝσμου.

Το ποσü üμωò αυτÞò δεν μπορεß να υπερβεß το τριπλÜσιο τηò ετÞσιαò εισφορÜò.

ΑΡΘΡΟ 20"

ο Σýνδεσμοò Ýχει ιδßαν σφραγßδα που φÝρει κιτκλικÜ την επωνυμßα του
ΣυνδÝσμου "Σýνδεσμοò Δημοσßων ΥπαλλÞλων Ν. Αιτωννßαò'', στο δε μÝσον, το Ýτοò
ιδρýσεωò του ΣυνδÝσμου Ι960.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Ο ΣýνδεσμΟò διαλýεται α) εÜν παραμεßνουν σ'αυτüν ολιγþτερα των εßκοσι (20)

μÝλη, β) εÜν εκτραπεß των σκοπþν για τουò οποßουò αναγνωρßστηκε και γ) εÜν
συντρÝχουν οι περιπτþσειò του Νüμου.

Σε κÜθε περßπτωση για τη διÜλυση του ΣυνδÝσμου, απαιτεßται η παρουσßα στη
ΓενικÞ ΣυνÝλευση τουλÜχιστον του μισοý των ταμειακþò εν τÜξει μελþν, º δε
απüφαση λαμβÜνεται δια πλειοψηφßαò των 3/η των παρüντων.

-9-



Η περιουσßα του ΣυνδÝσμου που διαλýθηκε, περιÝρχεται στην ΠανελλÞνια

Ομοσπονδßα Πολιτικþν Συνταξιοýχων, η οποßα υποχ.ρεþνεται να εΖπστρÝψει αυτÞν σε

περßπτωση επανιδρýσεωò του ΣυνδÝσμου.

ΑΡΘΡο 22"

ΜÝλοò του Δ.Σ. κατÜ του οποßου υποβλÞθηκε πρüταση μομφÞò υπογεγραμμÝνη

απ' το Υ, των ταμειακþò εντÜξει μελþν του ΣυνδÝσμου που υπÝβαλαν τη μομφÞ,

απÝχει των καθηκüντων του μÝχ,ρι να αποφανθεß γι' αυτÞν η ΓενικÞ ΣυνÝλευση που

συγκαλεßται εντüò ενüò μηνüò.

Αν η ΓενικÞ ΣυνÝλευση αποδοκιμÜσει μÝλοò του Δ.Σ. Þ τηò Εξελεγκτιιοlò

ΕτητροπÞò, αυτü εκπßπτει αυτοδßκαια απ'το αξßωμÜ του.

Αν αποδοκιμαστεß ο Πρüεδροò κατÜ τη ΓενικÞ ΣυνÝλευση, αμÝσωò εκλÝγεται απü

αυτÞ ο αντικαταστÜτηò του.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Τα επßσημα πρακτικÜ του Δ.Σ. κÜθε συνεδρßασηò αναγιγνþσκονται και

ετπκυρþνονται, υπογραφüμενα κατÜ την επüμενη συνεδρßαση. Αν κÜποιο απ' τα

παριστÜμενα μÝλη αρνηθεß την υπογραφÞ, γßνεται στο πρακτικü μνεßα του λüγου για

τον οποßο αρνÞθηκε να υπογρÜψει.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΚÜθε θÝμα που δεν προβλÝπεται απ' το παρüν Καταστατικü, ετπλýεται με

απüφαση του Δ.Σ. βÜσει των διατÜξεων του Νüμου.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Το παρüν Καταστατικü που αποτελεßται απü εßκοσι πÝιιτε (25) Üρθρα, εγκρßθηκε

σÞμερα απü τη ΓενικÞ ΣυνÝλευση των μελþν που συνÞλθαν στο Αγρßνιο και στην

αßθουσα του ΠÜρκου Αγρινßου, üπου συνεδριÜσαμε και υπογρÜψαμε το παρüν

Καταστατικü, ωò Ýπεται.

Αγρßνιο 23-Ι,-20Ι1

ο Δ.ντllτgÞεδροò
ι'»Lι
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