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Ίδρυση Συνδέσμου
Άρθρο 1ο
Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων Περιφερειακής
Ενότητας Ιωαννίνων» με έδρα τα Ιωάννινα και το οποίο διέπεται από το παρόν
καταστατικό.

Σκοποί
Άρθρο 2ο
Σκοπός του Συνδέσμου είναι η με κάθε τρόπο νόμιμο ανύψωση της θέσης των πολιτικών
Συνταξιούχων, η προαγωγή των ηθικών και οικονομικών συμφερόντων της τάξης τους και η
ανάπτυξη της μεταξύ τους αλληλεγγύης και του κύρους αυτών και η προάσπιση της εθνικής
ανεξαρτησίας και ειρήνης της πατρίδας μας. Για την καλύτερη επίτευξη των σκοπών του, ο
Σύνδεσμος δύναται να εκδίδει διάφορα έντυπα όπως: εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία κλπ.
Ο Σύνδεσμος είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Μέλη
Άρθρο 3ο
Μέλη του Συνδέσμου, δύνανται να εγγραφούν οι Πολιτικοί Συνταξιούχοι (τέως τακτικοί μόνιμοι
Δημόσιοι Υπάλληλοι) καθώς και οι χήροι και οι χήρες στους οποίους μεταβιβάστηκε η σύνταξη του
αποβιώσαντος συζύγου και οι οποίοι κατοικούν ή διαμένουν στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.
Δεν δύνανται να είναι μέλη όσοι με δικαστική απόφαση έχουν στερηθεί του δικαιώματος της
ελεύθερης ίδρυσης συνεταιρισμών ή ενώσεων προσώπων και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση
αυτή.
Επίτιμα μέλη εγγράφονται, με απόφαση του Δ.Σ., όσοι προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στο
Σύνδεσμο.

Εγγραφή Μελών
Άρθρο 4ο
Για να εγγραφεί κάποιος μέλος του Συνδέσμου, αρκεί να εμφανισθεί στο Σύνδεσμο και να δηλώσει
προφορικά την επιθυμία του αυτή. Αφού διαπιστωθεί η ιδιότητά του ως πολιτικού συνταξιούχου,
καταβάλλει την κανονισμένη συνδρομή και το τυχόν δικαίωμα εγγραφής και εγγράφεται ως μέλος
του Συνδέσμου.
•

Τα μέλη του Συνδέσμου δύνανται να αποχωρήσουν από αυτό, κάνοντας γνωστή
εγγράφως τη θέλησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο.

•

Μέλος που καθυστερεί τουλάχιστον 2 οικονομικά έτη να καταβάλλει τη συνδρομή του,
διαγράφεται αυτοδίκαια.
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Συνδρομή Μελών
Άρθρο 5ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε οικονομικού έτους, καθορίζει με απόφασή του την καταβλητέα
μηνιαία ή ετήσια συνδρομή και το ποσό της εγγραφής για το μέλος που πρωτο-εγγράφεται στο
Σύνδεσμο.
Η είσπραξη αποδεικνύεται με διπλότυπη απόδειξη η οποία φέρει την υπογραφή του Ταμία και τη
σφραγίδα του Συνδέσμου.
Η συνδρομή καταβάλλεται εφ’άπαξ για κάθε έτος ή σε δύο δόσεις, ανά εξάμηνο.

Πόροι - Περιουσία
Άρθρο 6ο
Περιουσία και πόροι του Συνδέσμου είναι:
1.

Οι συνδρομές των μελών (τακτικές ή έκτακτες)

2.

Οι εφάπαξ εισφορές των δικαιωμάτων εγγραφής

3.

Οι τόκοι των καταθέσεων του Συνδέσμου από Τράπεζες ή Ταμιευτήρια

4.

Οι πάσης φύσεως επιχορηγήσεις

5.

Τα κέρδη από διάφορες εκδηλώσεις, εορτές, εκδρομές και λοιπές ψυχαγωγικές
εκδηλώσεις

6.

Η οικονομική εισφορά από την Π.Ο.Σ.Π. βάσει του Νόμου 645/1970

7.

Ακίνητη περιουσία του Συνδέσμου είναι και το αγορασθέν γραφείο.

Δωρητές, ανακηρύσσονται όσοι προσφέρουν στο Σύνδεσμο ποσό άνω των 1000€ και μέχρι του
ποσού των 5000€.
Όσοι προσφέρουν ποσά άνω των 5000€, ανακηρύσσονται ευεργέτες.
Τόσο οι ανήκοντες στην κατηγορία των δωρητών όσο και οι ανήκοντες στην κατηγορία των
ευεργετών, με απόφαση του Δ.Σ. αναγράφονται σε ειδικούς πίνακες, οι οποίοι αναρτώνται στα
γραφεία του Συνδέσμου.

Όργανα Διοίκησης
Άρθρο 7ο
Όργανα Διοίκησης του Συνδέσμου είναι:
α) Η Γενική Συνέλευση των μελών
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο
γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή
δ) Οι αντιπρόσωποι του Συνδέσμου στην Π.Ο.Π.Σ.
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Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
Άρθρο 8ο
1. Ο Σύνδεσμος διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται κάθε τριετία, το
μήνα Φεβρουάριο.
Το Δ.Σ. απαρτίζεται από:
α) Τον Πρόεδρο
β) Τον Αντιπρόεδρο
γ) Τον Γενικό Γραμματέα
δ) Τον Ταμία
ε) Τον Έφορο Δημοσίων Σχέσεων
στ) Δύο (2) Μέλη
2. Η συγκρότηση σε σώμα γίνεται με μυστική ψηφοφορία στην πρώτη συνεδρίαση, που συγκαλεί
για αυτό το σκοπό ο Σύμβουλος που πλειοψήφησε από τον πρώτο σε ψήφους συνδυασμό, το
αργότερο σε οκτώ (8) ημέρες από τις αρχαιρεσίες. Αν αυτός αμελήσει, η σύγκληση γίνεται με
πρωτοβουλία οποιουδήποτε άλλου Συμβούλου.
3. Η εκλογή για τις θέσεις της πρώτης (1) παραγράφου του παρόντα άρθρου, απαιτεί την απόλυτη
πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. Αν δεν επιτευχθεί η συγκρότηση κατά την πρώτη συνεδρίαση, η
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται σε άλλες συνεδριάσεις που κάθε φορά αποφασίζονται από τα
μέλη του Δ.Σ. Σε καμία περίπτωση όμως η εκκρεμότητα δεν μπορεί να διαρκέσει πάνω από
δεκαπέντε (15) ημέρες από την πρώτη ψηφοφορία των μελών του ΔΣ. Αν και στην τελευταία
ψηφοφορία του δεκαπενθήμερου δεν επιτευχθεί η συγκρότηση, γίνεται αμέσως μετά, την ίδια
μέρα, νέα και τελευταία ψηφοφορία κατά την οποία αρκεί η σχετική πλειοψηφία για την
κατανομή των παραπάνω αξιωμάτων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνεται κλήρωση.

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 9ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του
Προέδρου αυτού, αναγράφοντας τα θέματα που είναι για συζήτηση, έκτακτα δε όταν παρίσταται
ανάγκη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται εν απαρτία όταν παραβρίσκονται τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου.
Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων ή σε πρόταση μομφής, οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική
ψηφοφορία.
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Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 10ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Σύνδεσμο με βάση τους Νόμους και το παρόν καταστατικό και
αποφασίζει για κάθε θέμα, που αφορά την εκπλήρωση των σκοπών του Συνδέσμου, εκτελεί τις
αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, συντάσσει τον απολογισμό του οικονομικού έτους που έληξε
και τον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους, τους οποίους υποβάλλει γα έγκριση στην
τακτική Γενική Συνέλευση.
Διορίζει το τυχόν αναγκαίο προσωπικό, αποκλειομένου του διορισμού μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, κανονίζει την αμοιβή τούτου ανάλογα με τις υπηρεσίες που
προσφέρει αυτό και τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες και πόρους του Συνδέσμου.
Συνιστά διάφορες επιτροπές πρόσκαιρες ή διαρκείας για μελέτη και γνωμάτευση για ζητήματα που
αφορούν την πληρέστερη εξυπηρέτηση των σκοπών του Συνδέσμου.
Επίσης, καθορίζει την ημερήσια αποζημίωση και τα λοιπά έξοδα, όπως και τις ημέρες απασχόλησης
μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για υποθέσεις του Συνδέσμου εκτός έδρας.

Διαγραφή Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 11ο
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα πάνω από πέντε (5) κατά σειρά
τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις ή καθυστερεί την καταβολή των εισφορών του για ένα έτος,
ανεξάρτητα της πρώτης περίπτωσης, αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από
τον αναπληρωματικό που έχει σειρά, και εκπίπτει αυτοδίκαια από το αξίωμα.
Για την παραίτηση μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο από το αξίωμά του, απαιτείται σχετική
αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αφού εξετάσει τους λόγους οι οποίοι
αναγράφονται στην αίτηση παραίτησης και αποφασίζει για την αποδοχή ή μη αυτής.
Η αντικατάσταση μέλους παραιτηθέντος, ή λόγω θανάτου ή μακράς απουσίας, γίνεται με κλήτευση
αυτού που έχει σειρά αναπληρωματικού μέλους.
Σε περίπτωση θανάτου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ή μακράς ασθένειας, το
Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τον κατά σειρά αναπληρωματικό σύμβουλο για την συμπλήρωση των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ύστερα σε συνεδρίαση με παρόντα όλα τα μέλη, εκλέγει νέο
Πρόεδρο. Τη μεταβολή αυτή, γνωστοποιεί εν καιρώ στη Γενική Συνέλευση.

Εκλογή Αντιπροσώπων
Άρθρο 12ο
Η Γ.Σ. εκλέγει μαζί με τα άλλα όργανα Δ.Σ – Ε.Ε. και αντιπροσώπους του Συνδέσμου για την Π.Ο.Π.Σ.
Η διαδικασία εκλογής τους, περιγράφεται λεπτομερώς στο άρθρο Δεκαεπτά (17) του παρόντος
Καταστατικού.
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Διαγραφή Μέλους
Άρθρο 13ο
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διαγράφεται κάθε μέλος, το οποίο αντιδρά στις
επιδιώξεις και τους σκοπούς του Συνδέσμου, ή υπονομεύει αυτούς, ή προβάλλει προσκόμματα στην
εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης ή η διαγωγή του
είναι ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του Συνδέσμου.
Η απόφαση αυτή πρέπει να εγκριθεί από την πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση στην οποία
έρχεται το θέμα και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι οριστική και ισχύει από την έκδοσή
της.

Καθήκοντα Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 14ο
Ο Πρόεδρος προΐσταται του Συνδέσμου και του Δ.Σ. και εκπροσωπεί το Σύνδεσμο ενώπιον πάσης
Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής ή ιδιώτη.
Υπογράφει τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και του Δ.Σ. όπως και τα χρηματικά εντάλματα
πληρωμής και όλη την αλληλογραφία μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, συγκαλεί τις Γενικές
Συνελεύσεις και το Δ.Σ.
Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και τη Γενικής Συνέλευση, πλην εκείνης στην οποία λογοδοτεί το
Δ.Σ. με τη λήξη της θητείας του, οπότε προεδρεύει ο εκλεγόμενος από τη Γενική Συνέλευση.
Επιβλέπει τη διαχείριση του Ταμία του Δ.Σ. και δίνει την εντολή για κάθε αναγκαία δαπάνη του
Συνδέσμου η οποία πρέπει να επικυρωθεί από το Δ.Σ.
Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει σε όλες τις ενέργειες, καθήκοντα ή υποχρεώσεις
του Συνδέσμου, ο Αντιπρόεδρος.
Ο Γενικός Γραμματέας φυλάσσει τη σφραγίδα, το Αρχείο και τα βιβλία του Συνδέσμου. Συντάσσει
όλα τα έγγραφα και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής και συνυπογράφει όλα αυτά μαζί με τον
Πρόεδρο.
Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων τόσο του Δ.Σ. όσο και των Γενικών Συνελεύσεων. Σε περίπτωση
απουσίας του Γενικού Γραμματέα, ή κωλύματος αυτού, τον αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ. ύστερα από
απόφαση του Δ.Σ.
Ο Ταμίας ενεργεί κάθε είσπραξη, με βάση διπλότυπες αποδείξεις των συνδρομών των μελών, όπως
και κάθε άλλη τακτική ή έκτακτη εισφορά, τηρεί το ανάλογο βιβλίο ταμείου για τις εισπράξεις ή τις
πληρωμές, όπως και όλα τα απαραίτητα για τη διαχείριση βοηθητικά βιβλία. Ενεργεί τις πληρωμές
με βάση τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των ενταλμάτων που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το
Γενικό Γραμματέα. Ευθύνεται για κάθε ανωμαλία στις διαχειρίσεις του, θέτοντας πάντοτε τα
διαχειριστικά βιβλία στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, εφόσον αυτή τα ζητήσει.
Δεν δύναται να έχει στα χέρια του ποσό άνω των πεντακοσίων (500) €, υποχρεούμενος όπως τα
επιπλέον έσοδα να καταθέτει σε Τράπεζα ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
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Προβαίνει σε αναλήψεις καταθέσεων ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., που ορίζει το ποσό που θα
αναληφθεί, προσάγει απόσπασμα αυτής που έχει υπογράψει ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας.
Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ., ύστερα από σχετική απόφασή του.
Επίσης, δύναται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. να ανατεθεί η είσπραξη των εισφορών των μελών
του Συνδέσμου και σε ξένο προς τον Σύνδεσμο πρόσωπο, με καταβολή σχετικής αμοιβής και εφόσον
τα οικονομικά του Συνδέσμου το επιτρέπουν. Τα διαχειριστικά βιβλία κλείνουν την 31η Δεκεμβρίου
εκάστου έτους και παραδίδονται εν καιρώ στην Ελεγκτική Επιτροπή.
Ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων είναι υπεύθυνος για την καλύτερη επικοινωνία του Συνδέσμου με την
Π.Ο.Σ.Π., τους κατά Περιφερειακές Ενότητες Συνδέσμους Συνταξιούχων, καθώς και με αρχές του
τόπου και άλλους επαγγελματικούς Συλλόγους των εν ενεργεία Δημοσίων Υπαλλήλων.

Ελεγκτική Επιτροπή
Άρθρο 15ο
Η Ελεγκτική Επιτροπή, είναι τριμελής και εκλέγεται για τρία (3) έτη μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο
όπως και τα αναπληρωματικά της μέλη, τα παραιτούμενα, απόντα ή κωλυόμενα για ανώτερη βία
μέλη, αντικαθίστανται από τα αναπληρωματικά κατά σειρά επιτυχίας. Της Ε.Ε. προΐσταται αυτός που
έλαβε τις περισσότερες ψήφους.
Η Ε.Ε. θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκονται δύο μέλη της. Έχει δε υπό τον
αδιάλειπτο και ενδελεχή έλεγχό της, την οικονομική διαχείριση του Ταμία. Συντάσσει την έκθεσή
της, την οποία υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση και αναπτύσσει και προφορικά αυτήν, από τον
ενεργετηθέντα έλεγχο μετά τον απολογισμό των πεπραγμένων.
Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε έτους καθώς και η έκθεση της Ε.Ε., υποβάλλονται υποχρεωτικά
για έγκριση στη Γενική Συνέλευση που γίνεται για τις αρχαιρεσίες του Συνδέσμου, όταν αυτή
βρίσκεται σε απαρτία και για τρία οικονομικά έτη του Συνδέσμου μέχρι τη Σύγκληση της Γενικής
Συνέλευσης.

Γενική Συνέλευση
Άρθρο 16ο
1. Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου συνέρχεται τακτικά ανά διετία, έκτακτα δε όταν
παρίσταται ανάγκη, ή το ζητήσει εγγράφως το 1/20 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, τα οποία
πρέπει να παραβρίσκονται υποχρεωτικά κατά πλειοψηφία, διαφορετικά ματαιώνεται η Γενική
Συνέλευση.
2. Η πρόσκληση γίνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., ύστερα από απόφαση αυτού δεκαπέντε (15)
ημέρες τουλάχιστον πριν από την καθοριζόμενη ημέρα της σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης, είτε
με ατομικές προσκλήσεις οι οποίες αποστέλλονται ταχυδρομικά στα μέλη, είτε με δημοσίευση σε
δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες και τοιχοκόλλησης της προσκλήσεως στα γραφεία του
Συνδέσμου πριν από πέντε (5) ημέρες από την καθοριζόμενη ημέρα της σύγκλισης της Γενικής
Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης.
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3. Η πρόσκληση πρέπει να αναγράφει:
• Τον τόπο, την ημέρα, τον μήνα, το έτος και την ώρα της Γ.Σ.
• Τα συζητέα θέματα (ημερήσια διάταξη) και
• Τον αριθμό των μελών που πρέπει να παραβρίσκονται σύμφωνα με τα παρακάτω
οριζόμενα.
4. Η Γενική Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία αν παραβρίσκονται οι μισοί συν ένας από τα ταμειακά
εντάξει μέλη. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας κατά την πρώτη Γ.Σ., αυτή συνέρχεται πάλι μετά από
οκτώ (8) ημέρες στον ίδιο τόπο και ώρα, χωρίς άλλη πρόσκληση και θεωρείται ότι βρίσκεται σε
απαρτία οσαδήποτε και αν είναι τα παρόντα μέλη.
5. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική
κλήση, αν τούτο το ζητήσουν δέκα (10) τουλάχιστον μέλη.
Σε προσωπικά θέματα και κατά τις αρχαιρεσίες οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική και με
ψηφοδέλτια ψηφοφορία.
6. Όταν πρέπει να ληφθεί απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού του Συνδέσμου ή για τη
διάλυση αυτού, χρειάζεται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των τριών
τετάρτων των παρόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ. και του νόμου 1264/1982.
7. Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου αποτελεί το ανώτατο όργανο και αποφασίζει για
κάθε υπόθεση η οποία ήθελε έλθει νόμιμα ενώπιόν της.
8. Των Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου, πλην της Γ.Σ. στην
οποία λογοδοτεί το Δ.Σ. κατά τη λήξη της θητείας του, οπότε εκλέγεται Πρόεδρος με άλλα δύο μέλη
που διενεργούν και τις αρχαιρεσίες.
9. Στη Γενική Συνέλευση υποβάλλονται για έγκριση η έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ., καθώς και η
έκθεση της Ε.Ε. για τη διαχείριση και τον απολογισμό της τελευταίας τριετίας μαζί με την οικονομική
κατάσταση του Ταμείου, καθώς και οι προϋπολογισμοί για τα επόμενα τρία (3) έτη.

Αρχαιρεσίες
Άρθρο 17ο
1. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. και των αντιπροσώπων για τη Γ.Σ. της Π.Ο.Σ.Π.
διενεργούνται με το σύστημα της απλής αναλογικής.
2. Κάθε συνδυασμός καταρτίζει χωριστά ψηφοδέλτια για κάθε όργανο (Δ.Σ – Ε.Ε. και για
αντιπροσώπους στην Π.Ο.Π.Σ.). Σε ένα ψηφοδέλτιο περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και
την Ε.Ε. και στο άλλο περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι αντιπρόσωποι για την Π.Ο.Π.Σ.
3. Κάθε μεμονωμένος υποψήφιος, αποτελεί συνδυασμό και γράφεται σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.
4. Ο Επικεφαλής κάθε ψηφοδελτίου, εκπροσωπεί το συνδυασμό σε θέματα σχετικά με την εκλογή
και συνεργάζεται με το Προεδρείο. Υποχρεούται να καταθέσει το ψηφοδέλτιο του Συνδυασμού,
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γ.Σ. Τα ψηφοδέλτια τυπώνονται με ευθύνη και
πρωτοβουλία του Δ.Σ. και με έξοδα του Συνδέσμου.
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5. Οι έδρες του Δ.Σ. και της Ε.Ε. και των αντιπροσώπων, κατανέμονται μεταξύ των Συνδυασμών και
μεμονωμένων υποψηφίων, σύμφωνα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων
ψηφοδελτίων, διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ. της Ε.Ε., ή των αντιπροσώπων που
εκλέγονται. Το Πηλίκο αυτής της διαιρέσεως, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό
μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. ή την Ε.Ε. και εκλέγει τόσους
αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που
έλαβε.
6. Χωριστός υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο,
καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο που είχε θέσει υποψηφιότητα, ή εκλέγεται αντιπρόσωπος,
εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.
7. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν,
καταλαμβάνει τόσες έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους, όσοι είναι οι υποψήφιοί του.
8. Έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται από την
πρώτη κατανομή, κατανέμεται από μία στους Συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει
τουλάχιστον μία έδρα, ή έχουν εκλέξει τουλάχιστον έναν αντιπρόσωπο και συγκεντρώνουν υπόλοιπο
ψηφοδελτίων από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο.
9. Αν μείνουν αδιάθετες έδρες και στη δεύτερη κατανομή, γίνεται τρίτη κατανομή και κατανέμονται
από μία έδρα, ή ένας αντιπρόσωπος στους Συνδυασμούς που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο
ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ισοδυναμίας, γίνεται κλήρωση.
10. Σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών μέχρι και την ανακήρυξη των επιτυχόντων,
μπορεί να παραβρίσκεται ένας αντιπρόσωπος κάθε Συνδυασμού.
11. Τα ψηφοδέλτια πρέπει να είναι από λευκό, αρίγωτο χαρτί, πρέπει να έχουν όλα τις ίδιες
διαστάσεις και να κλείνεται το καθένα πριν ριχτεί στην κάλπη, σε φάκελο λευκό.
12. Τα ψηφοδέλτια για την εκλογή Δ.Σ. και Ε.Ε. γράφουν στο επάνω μέρος, με κεφαλαία γράμματα
την επωνυμία του Συνδυασμού ή της Παράταξης, εφόσον υπάρχει και στη συνέχεια «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ» και ακολουθούν τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων, με το πατρώνυμο κατά
αλφαβητική σειρά. Στη συνέχεια, γράφεται η φράση «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» και ακολουθούν
αλφαβητικά όπως αυτά του Δ.Σ. Τα ψηφοδέλτια για την εκλογή αντιπροσώπων για την Π.Ο.Π.Σ.,
γράφουν στο επάνω μέρος με κεφαλαία γράμματα, την επωνυμία του Συνδυασμού ή της παράταξης,
εφόσον υπάρχει και ακολουθεί η λέξη «ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ» και στη συνέχεια, αλφαβητικά τα
ονοματεπώνυμα, με το πατρώνυμο των υποψηφίων μελών.
13. Οι ψηφοφόροι σημειώνουν, με μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας, σταυρούς προτίμησης: μέχρι
επτά (7) για το Δ.Σ και μέχρι τρεις (3) για την Ε.Ε. Για τους αντιπροσώπους σημειώνουν τους
σταυρούς προτίμησης, μέχρι τον αριθμό όσων εκλέγονται για τη Γ.Σ. της Π.Ο.Π.Σ. Κάθε άλλο σημείο
επάνω στο ψηφοδέλτιο, αποτελεί λόγο ακυρότητάς του.
14. Τις έδρες στο Δ.Σ., την Ε.Ε. και τις θέσεις των αντιπροσώπων που αναλογούν-αντιστοιχούν σε
κάθε ψηφοδέλτιο, καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι, κατά σειρά ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας,
ακολουθεί κλήρωση. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι κάθε Συνδυασμού, θεωρούνται αναπληρωματικοί,
κατά σειρά σταυρών στο ψηφοδέλτιο.
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15. Μετά τη διαλογή και την καταμέτρηση των ψήφων, αναγράφονται στο οικείο πρακτικό της
Επιτροπής, αναλυτικά τα αποτελέσματα για το Δ.Σ., την Ε.Ε. και τους αντιπροσώπους και γίνεται
ανακήρυξη των επιτυχόντων.
16. Μετά το πέρας των αρχαιρεσιών, παραδίδεται από την Εφορευτική Επιτροπή το εκλογικό υλικό
στο Δ.Σ., το οποίο υποχρεούται να το διατηρήσει μέχρι την πάροδο της προθεσμίας υποβολής
ενστάσεων κατά του κύρους των εκλογών.

Δικαίωμα του Εκλέγειν και Εκλέγεσθαι
Άρθρο 18ο
Μέλος του Συνδέσμου που δεν έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, δύναται να
πράξει τούτο και την ημέρα της Γ.Σ. και να έχει το δικαίωμα του εκλέγειν. Το ίδιο ισχύει και για μέλος
που πρωτο-εγγράφεται την ημέρα της Γ.Σ. Έχει κι αυτό το δικαίωμα του εκλέγειν. Και στις δύο όμως
περιπτώσεις, είναι αδύνατο το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, γιατί τα ψηφοδέλτια είναι από
πενθημέρου (5) τυπωμένα (Άρθρο 17, Παρ. -4 του Καταστατικού).

Έκτακτη οικονομική εισφορά
Άρθρο 19ο
Το Δ.Σ. δύναται μία μόνο φορά το χρόνο να επιβάλλει έκτακτη υποχρεωτική εισφορά στα μέλη του,
για αντιμετώπιση επειγουσών οικονομικών αναγκών του Συνδέσμου. Το ποσό όμως αυτής της
εισφοράς δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο της ετήσιας συνδρομής.

Σφραγίδα του Συνδέσμου
Άρθρο 20ο
Ο Σύνδεσμος έχει τη δική του σφραγίδα, η οποία φέρει σε κύκλο την επωνυμία του Συνδέσμου:
«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» και στη μέση
αυτής, κλάδο δάφνης και κάτω από αυτόν το έτος ιδρύσεως του Συνδέσμου (το 1960).

Ο Σύνδεσμος Μέλος της Π.Ο.Π.Σ.
Άρθρο 21ο
Ο Σύνδεσμος υποχρεούται να είναι μέλος της Π.Ο.Π.Σ. Δύναται να αποχωρήσει από την Π.Ο.Π.Σ.,
ύστερα από απόφαση τη Γ.Σ. και με πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων στη Γ.Σ.

Διάλυση του Συνδέσμου
Άρθρο 22ο
Ο Σύνδεσμος διαλύεται:
•

Εάν παραμείνουν σε αυτόν λιγότερα των δεκαπέντε (15) μελών.

•

Εάν εκτραπεί από τους σκοπούς για τους οποίους αναγνωρίσθηκε, και
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•

Εάν εν γένει οι ενέργειες και οι πράξεις δεν εμπίπτουν στις διατάξεις περί Σωματείων

Εν πάσει περιπτώσει, για τη διάλυση του Συνδέσμου απαιτείται να παραβρίσκονται στη Γ.Σ.
τουλάχιστον τα μισά από τα ταμειακά εντάξει μέλη, η δε απόφαση να ληφθεί από τα 3/4 των
παρόντων μελών.
Η περιουσία του διαλυόμενου Συνδέσμου, περιέχεται εκεί που θα αποφασίσει η Γ.Σ. που θα εγκρίνει
και τη διάλυση του Συνδέσμου.

Μομφή κατά Μέλους του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. του Συνδέσμου
Άρθρο 23ο
Μέλος του Δ.Σ. εναντίον του οποίου υποβλήθηκε πρόταση μομφής υπογεγραμμένη από το 1/20 των
μελών του Συνδέσμου, απέχει των καθηκόντων του, μέχρις ότου αποφασίσει για τη μομφή η Γ.Σ.
Εάν η Γ.Σ. αποδοκιμάσει μέλος του Δ.Σ. ή της Ε.Ε., τούτο εκπίπτει αυτοδίκαια του αξιώματός του.
Αν αποδοκιμασθεί ο Πρόεδρος στη Γ.Σ., άμεσα εκλέγεται ο αντικαταστάτης του.

Πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ.
Άρθρο 24ο
Τα επίσημα πρακτικά του Δ.Σ. εκάστης συνεδρίασης αναγιγνώσκονται και επικυρούνται κατά την
επόμενη συνεδρίαση. Αν κάποιος από τα παρόντα μέλη αρνηθεί την υπογραφή, γίνεται μνεία στο
πρακτικό του λόγου για τον οποίο αρνήθηκε να υπογράψει.

Ισχύς των διατάξεων του Αστικού Κώδικα
Άρθρο 25ο
Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του
Αστικού Κώδικα.

Έγκριση του Καταστατικού
Άρθρο 26ο
Το παρόν καταστατικό αποτελείται από είκοσι έξι (26) άρθρα, εγκρίθηκε στις γενόμενες
τροποποιήσεις από τη Γ.Σ. και νόμιμα αποφασίστηκε σήμερα την 19/02/2017, και θα ισχύσει ύστερα
από την έγκριση του αρμόδιου δικαστηρίου του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και εγγραφής στο οικείο
βιβλίο του και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Ιωάννινα, 19/02/2017
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