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Επωνυµία - Έδρα - Σκοπός  

Άρθρο 1 

Η επωνυµία του Συλλόγου, που αποτελεί πρωτοβάθµια συνδικαλιστική 

οργάνωση είναι «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚ-

ΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ -ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ» µε έδρα το 

Βόλο. 

Άρθρο 2 

Σκοπός του συλλόγου είναι η συσπείρωση των µελών του σε κοινή προ-

σπάθεια καλλιέργειας του συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος για την όσο το δυνα-

τόν καλύτερη άσκηση των συνδικαλιστικών τους δικαιωµάτων, µε στόχο: 

α) Τη διαφύλαξη και προαγωγή των επαγγελµατικών, οικονοµικών 

και ασφαλιστικών συµφερόντων των µελών. 

β) Την ανάπτυξη δεσµών φιλίας, συναδελφικότητας και αλληλεγγύης 

µεταξύ τους. 

γ) Την εξύψωση του πνευµατικού, βιοτικού και κοινωνικού επιπέδου των 

µελών, την επαγγελµατική κατοχύρωση, κατάρτιση, καθοδήγηση και ειδίκευση 

τους. 

δ) Την προάσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών, της δηµοκρατίας, 

εθνικής ανεξαρτησίας και ειρήνης. 

ε) Τη συµβολή στη βελτίωση της παιδείας του ελληνικού λαού. 

στ) Την προώθηση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης µε άλλες συνδι-

καλιστικές οργανώσεις, συλλόγους γονέων και κηδεµόνων και πολιτιστικούς φο-



ρείς τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, για την πραγ-

µάτωση κοινών επιδιώξεων και στόχων. 

ζ) Την ηθική ενίσχυση και συµπαράσταση σε µέλη του συλλόγου µε όλα τα 

νόµιµα µέσα ενώπιον κάθε αρχής. 

η) Την οικονοµική ενίσχυση και συµπαράσταση σε µέλη του συλλόγου και τις 

οικογένειες τους, που έχουν ανάγκη από αυτή. 

θ) Την καταπολέµηση του αναλφαβητισµού και την πνευµατική και πολιτι-

στική ανάπτυξη της περιοχής του Νοµού και ολόκληρου του έθνους γενικότερα. 

Άρθρο 3 

Για την πραγµάτωση του σκοπού, ο σύλλογος χρησιµοποιεί τα ακόλουθα µέ-

σα: 

α) Συγκεντρώνει τις γνώσεις των µελών του µέσα από γενικές συνελεύσεις, τις 

οποίες επεξεργάζεται και προβάλλει. 

β) Συντονίζει τις ενέργειες του µε τους άλλους συνδικαλιστικούς και πνευµα-

τικούς φορείς για την προβολή και προώθηση κλαδικών αιτηµάτων και συνεργάζε-

ται µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, φορείς γονέων και κηδεµόνων, πολιτιστικούς 

φορείς κ.λ.π., για την προβολή και προώθηση θεµάτων κοινού ή γενικότερου ενδια-

φέροντος. 

γ) Οργανώνει συγκεντρώσεις, σεµινάρια, διαλέξεις, διαφωτίσεις κ.λ.π. για την 

ενηµέρωση τόσο των µελών όσο για της κοινής γνώµης γενικότερα. 

δ) Συνεργάζεται µε κάθε οργάνωση που επιδιώκει τη βελτίωση της εκπαί-

δευσης και την ανύψωση του µορφωτικού επιπέδου του λαού. 

ε) Παρακολουθεί και συντονίζει τη δράση του µε εκείνη της ∆ΟΕ στην κοι-

νή προσπάθεια του κλάδου για προώθηση και επίλυση των προβληµάτων του. 

στ) Οργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, εκδροµές, προβολές ταινιών 

κ.λ.π., δηµιουργεί βιβλιοθήκη, προβαίνει σε οποιαδήποτε νόµιµη ενέργεια που 

κατατείνει στην πραγµάτωση του σκοπού του. 

ζ) Εκδίδει έντυπο συνδικαλιστικού, παιδαγωγικού, εκπαιδευτικού, ενηµερωτι-



κού κ.λ,π. περιεχοµένου. 

η) Παρακολουθεί την εφαρµογή των νόµων και αποφάσεων της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης, που αναφέρονται στη δηµοσιοϋπαλληλική τάξη, σε στενή συνεργασία 

µε τις αρχές και τους προϊσταµένους για την πιστή εφαρµογή αυτών. 

θ) Ιδρύει Ταµείο Αλληλοβοήθειας, το οποίο λειτουργεί σύµφωνα µε εγκε-

κριµένο από καταστατική Γ.Σ. του Συλλόγου κανονισµό λειτουργίας. 

 

Έσοδα του Συλλόγου  

Άρθρο 4 

Πόροι του Συλλόγου είναι τα δικαιώµατα εγγραφής των µελών, οι τακτικές 

συνδροµές και οι έκτακτες εισφορές των µελών, κάθε έσοδο από εκδηλώσεις, εκ-

δόσεις βιβλίων, περιοδικών, εφηµερίδων κ.λ.π., δωρεές, κληροδοτήµατα κ.λ,π.. 

Συγκρότηση του συλλόγου  

Άρθρο 5 

α) Τακτικά µέλη του Συλλόγου γίνονται δεκτά αυτοδίκαια οι εκπαιδευτικοί 

που υπηρετούν σε δηµοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία του Ν. Μαγνησίας µε ο-

ποιαδήποτε σχέση εργασίας, αρµοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ.. 

β) Μπορούν να γίνουν επίτιµα µέλη του Συλλόγου εκείνοι που προσέφεραν 

εξαιρετικές υπηρεσίες στην προσπάθεια του σκοπού του στην εκπαίδευση και τον 

συνδικαλισµό γενικότερα. 

γ) Είναι δυνατή η ένταξη του συλλόγου στο ∆ευτεροβάθµιο Συνδικαλιστικό Όρ-

γανο των ∆ασκάλων και Νηπιαγωγών [∆ΟΕ] και η αποχώρηση του απ' αυτό, πάντα κατά 

τους όρους και τις προϋποθέσεις του Καταστατικού της Οµοσπονδίας, οπότε και υπο-

χρεούται να προσαρµόζει τη δράση του ανάλογα µε τα εγγεγραµµένα µέλη του, όπως 

φαίνονται στην κατάσταση που υποχρεώνεται να στέλνει κάθε χρόνο στην Οµοσπονδία και 

ανεξάρτητα αν την εισπράττει ή όχι απ' αυτά. 



Άρθρο 6 

Το ∆.Σ. µπορεί να διαγράφει µέλος: 

1) που καθυστερεί αδικαιολόγητα τη συνδροµή από ένα χρόνο, 

2) που αποδεδειγµένα ενεργεί ενάντια στο σκοπό του Συλλόγου, αρνείται να 

συµµορφωθεί στις αποφάσεις της Γ.Σ. και ∆.Σ., ή µε οποιοδήποτε τρόπο εµποδίζει 

στην πραγµάτωση τους, 

3) που αδικαιολόγητα και συστηµατικά δεν συµµετέχει στις εκδηλώσεις για 

την πραγµάτωση των σκοπών του Συλλόγου, 

4) που χωρίς να συντρέχει ανώτερη βία, δεν πήρε µέρος στις δυο τελευταίες 

εκλογές για τη ∆ιοίκηση, 

5) που αρνείται να διαγραφεί από άλλη συναφή συνδικαλιστική οργάνωση 

που είναι µέλος της. 

Εννοείται πως µέλος που χάνει τη διδασκαλική του ιδιότητα για οποιοδήποτε λόγο  

και µε οποιοδήποτε τρόπο, ή που µετατίθεται σε χώρο έξω από τη δικαιοδοσία του Συλ-

λόγου, χάνει αυτόµατα και χωρίς καµία διατύπωση και την ιδιότητα του µέλους. 

Μέλος που για οποιοδήποτε λόγο διαγράφεται µε απόφαση του ∆.Σ. µπορεί 

να προσφύγει στην πρώτη µετά τη διαγραφή του Γ.Σ. και να ζητήσει την ακύ-

ρωση της. Αν η Γ.Σ. ακυρώσει τη διαγραφή, θεωρείται πως ποτέ δεν έγινε. Το 

θέµα προτάσσεται της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε περίπτωση ακύρωσης της α-

πόφασης διαγραφής, το µέλος συµµετέχει στις εργασίες της Γ.Σ. υπό τον όρο της 

ταµειακής του τακτοποίησης. Προϋπόθεση συζήτησης της αιτήσεως του µέλους 

από τη Γ .Σ. είναι η καταβολή των συνδροµών µέχρι την ηµέρα της διαγρα-

φής. Στην περίπτωση της διαγραφής λόγω µη καταβολής συνδροµών, η πλήρης 

εξόφληση του συνεπάγεται αυτόµατα και χωρίς άλλη διατύπωση την ακύρωση 

της απόφασης της διαγραφής. Αν η διαγραφή γίνεται για ορισµένο µόνο χρόνο 

και λήξει ο χρόνος αυτός, επανακτά αυτόµατα το µέλος την ιδιότητα του, εννοεί-

ται δε πως για το συγκεκριµένο αυτό χρόνο της διαγραφής (ποινής) δεν αναστέλ-

λεται η υποχρέωση καταβολής των συνδροµών. ∆ε διαγράφεται το µέλος που κα-

ταλαµβάνει θέση Σχολικού Συµβούλου, ∆/ντή Εκπ/σης και Προϊσταµένου 



Γραφείου Π.Ε.. Αντίθετα διατηρεί όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που 

προκύπτουν από το καταστατικό αυτό. Μέλος που διαγράφεται µπορεί, όταν κατά 

την κρίση του εξέλιπαν οι λόγοι της διαγραφής του (εκτός των περιπτώσεων της 

αυτόµατης και χωρίς διατυπώσεις επανακτήσεως της ιδιότητας του), να ζητή-

σει την επανεγγραφή µε αίτηση του στο ∆.Σ. το οποίο αν διαφωνεί, υπο-

χρεούται να φέρει την αίτηση στην πρώτη Γ.Σ. η οποία και θα κρίνει κυριαρχι-

κά. 

Αποχώρηση µελών  

Άρθρο 7 

Κάθε µέλος έχει δικαίωµα να αποχωρήσει από το Σύλλογο µετά από δήλωση 

του στο ∆.Σ., η οποία θα πρέπει να συνδέεται και από την καταβολή των µέχρι ε-

κείνη την ηµέρα συνδροµών. 

Τα µέλη και µετά την αποχώρηση τους ευθύνονται για υποχρεώσεις που είχαν 

αναληφθεί µέχρι την ηµέρα υποβολής της δήλωσης αποχώρησης 

 

τους. 

Άρθρο 8 

Τα τακτικά µέλη του συλλόγου είναι υποχρεωµένα: 

α) Να καταβάλουν ανελλιπώς τη συνδροµή του όπως αυτή καθορίζεται 

µε το Καταστατικό αυτό ή µε απόφαση της Γ .Σ. ή του ∆.Σ. και είναι τακτική ή 

έκτακτη. 

β) Να παρακολουθούν από κοντά όλες τις δραστηριότητες του Συλλόγου 

και να συµµετέχουν πρόθυµα και ενεργά σ' όλες τις προσπάθειες για την κατάκτη-

ση και πραγµάτωση των σκοπών του. 

γ) Να παίρνουν µέρος στις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες, να προ-

σέρχονται πρόθυµα στο κάλεσµα του ∆.Σ. ανεξάρτητα και από Γενικές Συνελεύ-

σεις, να συµµετέχουν χωρίς προσκόµµατα σε τυχόν οµάδες δουλειάς που καταρτί-



ζουν τα όργανα του Συλλόγου και γενικά να βοηθούν µε κάθε τρόπο το ∆.Σ. στο 

έργο του. 

δ) Να συµµορφώνονται στις αποφάσεις των Γ.Σ. και του ∆.Σ. ακόµη και αν 

έχουν αντίθετη γνώµη, άποψη ή αντίρρηση σ' αυτές, να ενηµερώνουν το 

∆.Σ. για οποιοδήποτε θέµα σχετικό µε τον κλάδο και να αναφέρονται στο δευτε-

ροβάθµιο όργανο του κλάδου µέσω πάντοτε του ∆.Σ. του Συλλόγου. 

Άρθρο 9 

Τα µέλη του συλλόγου έχουν δικαίωµα: 

α) Να συµµετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις µε δικαίωµα λόγου και ελέγχου 

στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και ψήφου στις αποφάσεις που απαιτούν 

ψηφοφορία. 

β) Να εκλέγουν και εκλέγονται σε όλα τα όργανα διοίκησης του Συλλόγου. 

γ) Να ζητούν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά τους όρους 

και τις προϋποθέσεις του παρόντος καταστατικού. 

δ) Να υποβάλουν προβλήµατα - αιτήµατα τους στο ∆.Σ. για λύση ή ικανοποί-

ηση. 

Όργανα του Συλλόγου  

Άρθρο 10 

Όργανα του Συλλόγου είναι:  

α) Η Γενική Συνέλευση των µελών  

β) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και  

γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή 

Γενική Συνέλευση  

Άρθρο 11 



Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου έχουσα την τελική από-

φαση για κάθε ζήτηµα. Ειδικότερα και ενδεικτικά: 

1) Εγκρίνει ή καταψηφίζει τα πεπραγµένα του ∆.Σ. και την Έκθεση πεπραγµέ-

νων της Ε.Ε.. 

2) Εγκρίνει τον προϋπολογισµό, τον απολογισµό του Συλλόγου και τον κανονι-

σµό λειτουργίας του Ταµείου Αλληλοβοήθειας. 

3) Αποφασίζει για την εγγραφή, διαγραφή και επανεγγραφή µελών που απαιτεί-

ται απόφαση της σύµφωνα µε τους όρους του καταστατικού και ανακηρύσσει τα επίτιµα 

µέλη του Συλλόγου. 

4) Εκλέγει για την καθορισµένη θητεία τους το ∆.Σ. και την Ε.Ε. του Συλλόγου 

και τους αντιπροσώπους στο Ν.Τ. της Α∆Ε∆ Υ και οποτεδήποτε απαλλάσσει από τα 

καθήκοντα τους και αυτούς και τα µέλη του ∆.Σ. και  

5) Ελέγχει τις ενέργειες και παραλείψεις των αντιπροσώπων που έχει εκλέξει στη 

∆ευτεροβάθµια Οργάνωση, των αντιπροσώπων στο Ν.Τ. της Α∆Ε∆Υ και των αιρετών 

µελών του ΠΥΣΠΕ. 

6)  Τροποποιεί το καταστατικό και αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου. 

7) Αποφασίζει για την έγκριση και κυκλοφορία τυχόν δηµοσιογραφικού υλικού 

οργάνου του Συλλόγου κ.λ.π.. 

8) Καθορίζει το ύψος της τακτικής ετήσιας συνδροµής του Συλλόγου, του Ταµείου 

Αλληλοβοήθειας και του δικαιώµατος εγγραφής, καθώς και τυχόν έκτακτης συνδροµής. 

Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης  

Αρθρο 12 

Η Γ.Σ. συγκαλείται από το ∆.Σ. τακτικά δυο φορές το χρόνο: 

1) Μια φορά κατά το διάστηµα από 20 Μαΐου µέχρι 10 Ιουνίου για ενηµέρωση 

των µελών του και ανά διετία για την εκλογή ∆.Σ., Ε.Ε. και αντιπροσώπων στο συνέ-

δριο της ∆.Ο.Ε. και την εκλογή αντιπροσώπων στο Νοµαρχιακό Τµήµα Α∆Ε∆Υ και 

2) Μια φορά κατά το χρονικό διάστηµα από 1 Σεπτεµβρίου µέχρι 10 Οκτωβρίου 



στην οποία θα περιλαµβάνονται τα παρακάτω θέµατα: 

α) Πρόγραµµα δράσης ∆.Σ. του Συλλόγου, β) Ενηµέρωση από αιρετούς, γ) Ε-

νηµέρωση από αντιπροσώπους στη Γ.Σ. της ∆.Ο.Ε. και δ) Κάθε άλλο θέµα εφόσον ε-

γκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Έκτακτα δε όταν το ∆.Σ. το θεωρεί αναγκαίο ή αν το 

ζητήσει το 1/10 των ταµειακά τακτοποιηµένων µελών. 

Αν το ∆.Σ. αρνηθεί να συγκαλέσει την έκτακτη Γ.Σ., τότε το αρµόδιο δικαστήριο ε-

ξουσιοδοτεί τους ενδιαφερόµενους να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση. 

Η πρόσκληση πρέπει να κοινοποιείται στα µέλη τουλάχιστον 10 ηµέρες πριν από 

την καθορισµένη - πρώτη- ηµέρα πραγµατοποίησης της Γ.Σ. και να αναγράφει οπωσδή-

ποτε τα προς συζήτηση θέµατα, ως και τον τόπο και χρόνο πραγµατοποίησης της. 

Η Γ.Σ. µπορεί να λάβει αποφάσεις για θέµατα που δεν είναι γραµµένα στην Η.∆., 

εφόσον εγκριθούν από αυτή. Μόνο σε περίπτωση σύγκλησης της έκτακτης και επεί-

γουσας Γ .Σ, παρακάµπτονται κατά την κρίση του ∆.Σ. οι παραπάνω προθεσµίες. 

Στην περίπτωση που τα µέλη ζητούν τη σύγκληση της Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος 

και αν αυτός κωλύεται, ο αντιπρόεδρος του ∆.Σ.. Η γραµµατεία εξυπηρετείται από τα 

µέλη του ∆.Σ.. Στην τακτική όµως Γ.Σ. εκλέγεται ο Πρόεδρος της Γ.Σ. και ορίζεται ο 

Γραµµατέας για την τήρηση των πρακτικών. 

Η θητεία του ∆.Σ. και της Ε.Ε. που θα προέλθουν από τις αρχαιρεσίες του Ιου-

νίου 2010 θα λήξει τον Ιούνιο 2011. 

Απαρτία  

Άρθρο 13 

Η Γ.Σ. τακτική ή έκτακτη βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ' αυτή το 

V* συν 1 των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία επανα-

λαµβάνεται µετά από 2-15 ηµέρες και βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται σ' 

αυτή το 1/3 των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών. Αν και ούτε τότε υπάρξει α-

παρτία επαναλαµβάνεται µετά από 2 - 1 5  ηµέρες, οπότε είναι αρκετή η πα-

ρουσία του 1/5 των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών. Στην επανάληψη αυτής 



της σύγκλισης δεν είναι απαραίτητη αποστολή νέας πρόσκλησης, αλλά είναι δυνατή 

η µνεία στην αρχική πρόσκληση της ακριβούς ηµέρας και ώρας επανάληψης σε 

περίπτωση µη ύπαρξης απαρτίας. Η Γ.Σ. που συγκαλείται για τροποποίηση κατα-

στατικού για διάλυση του Συλλόγου βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ' 

αυτή τα 2/3 των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία επα-

ναλαµβάνεται νέα µέσα σε 2 - 15 ηµέρες, οπότε είναι αρκετή η παρουσία του Υ* 

των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών. 

 

Άρθρο 14 

Στις Γ.Σ. δικαίωµα λόγου και ψήφου στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης έχουν 

µόνο τα οικονοµικά τακτοποιηµένα µέλη του Συλλόγου. 

Με απόφαση της Γ.Σ. µπορεί να δοθεί ο λόγος σε πρόσωπα µη µέλη αλλά ειδικής 

κατάρτισης, αν κριθεί αναγκαίο να φωτισθεί η συνέλευση σε συγκεκριµένο θέµα της Η-

µερήσιας ∆ιάταξης. 

Άρθρο 15 

Οι αποφάσεις των Γ.Σ. παίρνονται µε απόλυτη πλειοψηφία '/2 συν 1 των παρόντων 

µελών και είναι άκυρες αν η Συνέλευση δεν έχει απαρτία κατά τη στιγµή της ψηφοφορί-

ας. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις της τρίτης επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης κατά το 

άρθρο 13 και της διάλυσης του Συλλόγου ή τροποποίησης του Καταστατικού, οπότε 

απαιτείται η πλειοψηφία των % των παρόντων µελών. 

Η Γ.Σ. αποφασίζει πάντοτε µε ψηφοφορία, ποτέ όµως δια βοής. Είναι µυστική κάθε 

ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές ∆.Σ., Ε.Ε., Εφορευτικής Επιτροπής, Εκπρο-

σώπων Νοµαρχιακών Τµηµάτων Α∆Ε∆ Υ, αντιπροσώπων στη ∆ευτεροβάθµια Οργάνω-

ση, θέµατα εµπιστοσύνης προς τη ∆ιοίκηση και προσωπικά ζητήµατα. Ο Πρόεδρος της 

Γ.Σ. εκλέγεται µε ανάταση του χεριού εκτός αν η Γ.Σ. αποφασίσει διαφορετικά µε την 

αυξηµένη όµως πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση η ψηφοφορία γίνεται µε ανάταση του χεριού εκτός αν η 

Γ.Σ. αποφασίσει διαφορετικά ανάλογα µε την περίπτωση. 



∆ιαδικασία της Γ.Σ.  

Άρθρο 16 

Μετά τη συγκέντρωση των µελών στο χώρο της τακτικής Γ.Σ. και τη διαπίστωση 

της απαρτίας εκλέγονται µετά από πρόταση οιουδήποτε µέλους της Γ.Σ., ο Πρόεδρος, ο 

Αντιπρόεδρος και ο Γραµµατέας της Γ.Σ .. Ο Πρόεδρος αναλαµβάνει τη διεύθυνση 

των εργασιών της Γ.Σ., αφαιρεί το λόγο στους οµιλητές και θέτει τα θέµατα σε ψηφο-

φορία. 

Ο Γραµµατέας τηρεί τα πρακτικά της Γ.Σ. µε την βοήθεια δυο πρακτικογράφων, 

τα οποία και προσυπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο. 

Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται από Τριµελή Εφορευτική Επιτροπή η οποία εκλέ-

γεται στην αρχή της Γ.Σ. και αµέσως µετά την εκλογή Προεδρείου από προσω-

ρινή επιτροπή. Η Εφορευτική Επιτροπή προεδρεύεται από ∆ικαστικό Αντιπρό-

σωπο. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. παραδίδει τη διεύθυνση στην Εφορευτική Επιτροπή, η 

οποία και έχει πια την ευθύνη της οµαλής διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. 

Μετά την ανακήρυξη των επιτυχόντων ο Γραµµατέας της Γ.Σ. καταχωρεί στα 

πρακτικά της Γ.Σ. τα αποτελέσµατα των εκλογών κλείνει τα πρακτικά αυτά και αφού 

υπογραφούν από τον Πρόεδρο και τον ίδιο, τα παραδίδει στο απερχόµενο ∆.Σ. για να 

τα παραδώσει µε τη σειρά του στο νέο ∆.Σ. όταν έρθει η ώρα της παράδοσης. 

Σύστηµα εκλογών 

Αρθρο 17 

1) Η εκλογή των οργάνων του Συλλόγου και των αντιπροσώπων στην Οµο-

σπονδία καθώς και των αντιπροσώπων στο Ν.Τ. της Α∆Ε∆Υ γίνεται µε το σύστη-

µα της απλής αναλογικής 

2) Κάθε συνδυασµός καταρτίζει ψηφοδέλτια στα οποία περιλαµβάνονται µε 

αλφαβητική σειρά όλοι οι υποψήφιοι του συνδέσµου, χωριστά οι υποψήφιοι για το 

∆.Σ. και την Ε.Ε., χωριστά για αντιπροσώπους ∆ΟΕ και χωριστά της Α∆Ε∆Υ. 

3) Κάθε µεµονωµένος υποψήφιος αποτελεί συνδυασµό και καταγράφεται σε 



ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. 

4) Ο επικεφαλής κάθε ψηφοδελτίου εκπροσωπεί τον συνδυασµό σε θέµατα 

σχετικά µε την εκλογή, συνεργάζεται µε το Προεδρείο και την Εφορευτική Επιτροπή 

και υποχρεούται να καταθέσει το ψηφοδέλτιο του συνδυασµού του στο ∆.Σ. του Συλ-

λόγου 5 τουλάχιστον ηµέρες πριν από την πρώτη Γ.Σ.. Τα ψηφοδέλτια τυπώνονται  

µε ευθύνη και πρωτοβουλία του ∆.Σ. και µε έξοδα του Συλλόγου.  

5) Πριν από την ψηφοφορία δίδεται χρόνος στον επικεφαλής κάθε συνδυα-

σµού ή εκπρόσωπο συνδυασµού και τους µεµονωµένους υποψήφιους για να αναπτύ-

ξουν τις θέσεις και τα προγράµµατα τους. 

6) Οι έδρες του ∆.Σ., της Ε.Ε. και ο αριθµός των αντιπροσώπων και των χω-

ριστών υποψηφίων κατανέµονται ανάλογα µε την εκλογική τους δύναµη. Το σύνο-

λο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται µε τον αριθµό των εδρών του ∆.Σ. και 

Ε.Ε. ή µε τον αριθµό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκο αυτής της 

διαίρεσης παραλειποµένου του κλάσµατος αποτελεί το εκλογικό µέτρο. Κάθε συνδυ-

ασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες στο ∆.Σ. ή την Ε.Ε. και εκλέγει τόσους αντιπρο-

σώπους όσες φορές χωρεί το εκλογικό µέτρο στον αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτί-

ων που έλαβε.. 

7) Χωριστός υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή µεγαλύτερο αριθµό ψήφων 

από το εκλογικό µέτρο καταλαµβάνει µια έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει 

υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή. 

8) Συνδυασµός που περιλαµβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που 

του ανήκουν, καταλαµβάνει τόσες µόνο έδρες ή εκλέγει τόσους µόνο αντιπροσώπους, 

όσοι είναι και οι υποψήφιοι του. 

9) Οι έδρες που µένουν αδιάθετες και ο αριθµός των αντιπροσώπων που δεν 

καλύπτεται από την πρώτη κατανοµή, κατανέµονται από µια στους συνδυασµούς εκεί-

νους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον µια έδρα ή έχουν εκλέξει τουλάχιστον έναν 

αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων µεγαλύτερο 

από το 1/3 του εκλογικού µέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο στο εκλογικό µέ-

τρο. 



10) Αν µείνουν αδιάθετες έδρες και στη δεύτερη κατανοµή, γίνεται τρίτη 

και κατανέµονται από µια έδρα ή από ένας αντιπρόσωπος στους συνδυασµούς 

που έχουν το µεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ισοδυναµίας γί-

νεται κλήρωση. 

11) Σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών µέχρι και την ανακή-

ρυξη των επιτυχόντων µπορεί να ευρίσκεται ένας αντιπρόσωπος του κάθε συνδυα-

σµού.  

12) Τα ψηφοδέλτια από λευκό αρίγωτο χαρτί πρέπει να έχουν όλα ίδιες 

διαστάσεις και θα κλείνεται το καθένα πριν ριχτεί στην κάλπη σε φάκελο λευ-

κό. 

13) Τα ψηφοδέλτια θα γράφουν στο πάνω µέρος µε κεφαλαία γράµµατα 

την επωνυµία του συνδυασµού ή της παράταξης, εφόσον υπάρχει και στη συνέ-

χεια «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ» και ακολουθούν τα ονόµατα των υποψηφίων 

µε αλφαβητική σειρά. Στη συνέχεια θα γράφεται η φράση «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Ε-

ΠΙΤΡΟΠΗ» και θα ακολουθούν τα ονόµατα των υποψηφίων. Αντίστοιχα θα κα-

ταρτίζονται τα ψηφοδέλτια για τους αντιπροσώπους και τους εκπροσώπους των 

Νοµαρχιακών Τµηµάτων της Α∆Ε∆Υ. 

14) Οι ψηφοφόροι θα σηµειώνουν µε µπλε στυλό διαρκείας µέχρι 9 σταυ-

ρούς προτίµησης για το ∆.Σ. και µέχρι 3 σταυρούς για την Ε.Ε.. Στο ψηφοδέλτιο 

για την εκλογή των αντιπροσώπων τίθενται τόσοι σταυροί όσοι αντιπρόσωποι ανα-

λογούν στα ταµειακά τακτοποιηµένα µέλη. 

15) Ο τρόπος εκλογής και ο αριθµός των αντιπροσώπων για τα Νοµαρ-

χιακά Τµήµατα της Α∆Ε∆Υ, διέπεται από τις αντίστοιχες διατάξεις του εσωτερικού 

κανονισµού και λειτουργίας των Νοµαρχιακών Τµηµάτων της Α∆Ε∆Υ. 

Εκλογική διαδικασία  

Άρθρο 18 

 



1) Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει να τοποθετηθούν στην αίθουσα κάλπη ή 

κάλπες για την εξυπηρέτηση των ψηφοφόρων. 

2) Κάθε ψηφοφόρος παίρνει από την Εφορευτική Επιτροπή τα ψηφοδέλ-

τια κάθε συνδυασµού και µεµονωµένων υποψηφίων για ∆.Σ. και Ε.Ε. που είναι 

ενιαία, τα ψηφοδέλτια για την εκλογή αντιπροσώπων στη Γ.Σ. της ∆ΟΕ και τα 

ψηφοδέλτια για το Ν.Τ. της Α∆Ε∆Υ και ένα φάκελο. Αποσύρεται σε ειδικό χώρο 

ετοιµάζει τα ψηφοδέλτια του και τα κλείνει στο φάκελο. Μετά ρίχνει το φάκελο 

στην κάλπη, αφού καταγράφει το όνοµα του στους ειδικούς καταλόγους των ψηφι-

σµάτων. Μετά την παρέλευση της ώρας ψηφοφορίας ανοίγονται οι φάκελοι, γίνεται 

διαλογή και καταµέτρηση των ψηφοδελτίων και των ψήφων χωριστά για κάθε 

περίπτωση και συντάσσονται τρία ειδικά πρακτικά. 

3) Το αυτό πρόσωπο µπορεί να είναι υποψήφιος για το ∆.Σ. ή Ε.Ε. του Συλλό-

γου και συγχρόνως υποψήφιος αντ/πος για τη Γ.Σ. του κλάδου και στο Ν.Τ. της 

Α∆Ε∆Υ. 

4) Τις έδρες και τις θέσεις των αντιπροσώπων που αντιστοιχούν / αναλο-

γούν σε κάθε ψηφοδέλτιο καταλαµβάνουν οι υποψήφιοι του ψηφοδελτίου κατά 

σειρά ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Οι υπόλοιποι κάθε συν-

δυασµού θεωρούνται αναπληρωµατικοί κατά σειρά ψήφων του ψηφοδελτίου. 

5) Μετά τη διαλογή· και την καταµέτρηση των ψήφων, αναγράφονται στο οι-

κείο πρακτικό της Επιτροπής αναλυτικά κατά περίπτωση τα αποτελέσµατα: 

για το ∆.Σ. και την Ε.Ε., τους αντιπροσώπους ή του εκπροσώπους των Νο-

µαρχιακών Τµηµάτων ΑΛΕΑ Υ και γίνεται η ανακήρυξη των επιτυχόντων. 

6) Μετά το πέρας των εργασιών των αρχαιρεσιών παραδίνεται από την Ε-

φορευτική Επιτροπή το εκλογικό υλικό στο ∆.Σ., το οποίο υποχρεούται να το δι-

ατηρήσει µέχρι την πάροδο της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων κατά του κύρους 

των εκλογών. 

 

∆ιοικητικό Συµβούλιο  

Άρθρο 19 



Τον Σύλλογο διοικεί ∆.Σ. 9µελές που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση µε 

θητεία διετή, η οποία αρχίζει από την εκλογή του νέου ∆.Σ.. 

Συγκρότηση ∆.Σ.  

Άρθρο 20 

1) Το ∆.Σ. του Συλλόγου απαρτίζεται από τους: 

α) Πρόεδρο, β) Αντιπρόεδρο, γ) Γενικό Γραµµατέα, δ) Ταµία, ε) Οργανωτικό 

Γραµµατέα, στ) Υπεύθυνο τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων και ζ) Υπεύθυνο Ταµείου 

Αλληλοβοήθειας. 

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 πέντε (5) ηµέρες από τις αρχαιρεσίες. Αν αυτός 

αµελήσει, η σύγκλιση γίνεται µε πρωτοβουλία οποιουδήποτε άλλου συµβούλου. Αν 

δεν επιτευχθεί η συγκρότηση κατά την πρώτη συνεδρίαση, η ψηφοφορία επαναλαµ-

βάνεται σε άλλες συνεδριάσεις, που κάθε φορά αποφασίζονται από τα µέλη του 

∆.Σ., σε καµία όµως περίπτωση η εκκρεµότητα δεν µπορεί να διαρκέσει πάνω από 

δέκα (10) ηµέρες από την πρώτη συνεδρίαση των µελών του ∆.Σ.. 

Αν και στην τελευταία ψηφοφορία του ΙΟηµέρου δεν επιτευχθεί η συγκρότηση, 

γίνεται αµέσως µετά, την ίδια ηµέρα, νέα και τελευταία ψηφοφορία, κατά την οποία 

είναι αρκετή η σχετική πλειοψηφία για την κατανοµή των παραπάνω αξιωµάτων. 

Σε περίπτωση ισοψηφίας το αξίωµα καταλαµβάνει ο υποψήφιος του συνδυασµού 

που έλαβε τον µεγαλύτερο αριθµό ψήφων στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη 

Α£. του Συλλόγου. 

 

Παράδοση ∆ιοίκησης  

Αρθρο 21 

Μετά τη συγκρότηση σε σώµα του νέου ∆.Σ. γίνεται παράδοση ∆ιοίκησης από 

το παλαιό ∆.Σ. και υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο για την παράδοση ταµείου και 



του υλικού του Συλλόγου. 

Συνεδριάσεις - Απαρτία - Λήψη αποφάσεων  

Άρθρο 22 

1) Το ∆.Σ. συνεδριάζει τακτικά µια φορά το µήνα και έκτακτα όταν το κρίνει α-

ναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν µε έγγραφη αίτηση 4 τουλάχιστον µέλη. Αν 

αρνηθεί ο Πρόεδρος ή αναβάλλει την έκτακτη σύγκλιση του ∆.Σ. περισσότερο 

από πέντε µέρες τότε καλούν το ∆.Σ. σε συνεδρίαση, τα µέλη που υπέγραψαν τη σχε-

τική αίτηση. 

2) Την ηµερήσια διάταξη καταρτίζει ο Πρόεδρος σε συνεργασία µε το Γενικό 

Γραµµατέα, αφού λάβουν υπόψη τους συµβουλευτικά τις απόψεις των υπολοίπων 

µελών του ∆.Σ.. Η ανακοίνωση της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και η πρόσκληση των µε-

λών γίνεται τουλάχιστον δυο µέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στις έκτακτες όταν 

πρόκειται για επείγοντα θέµατα, η ηµερήσια διάταξη ανακοινώνεται στη συνεδρίαση 

του ∆.Σ .. 

3) Το ∆.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται η πλειοψηφία των µελών του. 

Σε περίπτωση ισοψηφίας σε φανερή ψηφοφορία επικρατεί η άποψη υπέρ της οποίας 

ψήφισε ο Πρόεδρος, ενώ σε µυστική ψηφοφορία αυτή επαναλαµβάνεται 3 φορές και 

αν δεν υπάρξει πλειοψηφία τελικά δεν λαµβάνεται απόφαση για το θέµα αυτό, 

το οποίο έρχεται ξανά να συζητηθεί σε άλλη συνεδρίαση. 

4) Μέλος του ∆.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές τακτι-

κές συνεδριάσεις χάνει το αξίωµα του και αντικαθίσταται από το πρώτο στη. σειρά 

αναπληρωµατικό µέλος του ιδίου ψηφοδελτίου. 

5) Σε όλες τις συνεδριάσεις του ∆.Σ., τακτικές και έκτακτες τηρούνται πρακτικά 

στο ειδικό βιβλίο, τα οποία υπογράφονται την ηµέρα της συνεδριάσεως ή το αργότερο 

πριν από την επόµενη συνεδρίαση. 

Αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  



Άρθρο 23 

 

1) Προβαίνει σε οποιαδήποτε νόµιµη ενέργεια που συµβάλλει στην υλοποίηση 

των καταστατικών σκοπών του Συλλόγου και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύ-

σεων. 

2) Παρέχει στα µέλη του κάθε πληροφορία που ζητούν και αλληλογραφεί µαζί 

τους. 

3) Συγκροτεί Επιτροπές από µέλη του Συλλόγου για τη µελέτη και προώθηση 

διαφόρων θεµάτων. 

4) Προβαίνει στις αναγκαίες δαπάνες για τη λειτουργία του Συλλόγου. 

5) Αποφασίζει για αποστολές στο εσωτερικό που εξυπηρετούν τους σκοπούς 

του Συλλόγου και καθορίζει τα έξοδα κίνησης των αποστελλοµένων. 

6) Αποφασίζει και πραγµατοποιεί συγκεντρώσεις δασκάλων και νηπιαγωγών, 

γονέων και πολιτών στην έδρα του Συλλόγου ή σε άλλη πόλη για την εξυπηρέτηση των 

σκοπών του Συλλόγου. 

7) Συγκαλεί τα µέλη του σε τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. 

8) Εκτελεί τις αποφάσεις της Οµοσπονδίας. 

9) Εγγράφει ή διαγράφει µέλη του Συλλόγου και Ταµείου Αλληλοβοήθειας πά-

ντα µέσα στα καταστατικά πλαίσια. 

10) Αποφασίζει για την αύξηση ή µείωση των συνδροµών των µελών του Συλλό-

γου και του Ταµείου Αλληλοβοήθειας και φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξη τους. 

11) Συνεργάζεται µε άλλους συλλόγους και κοινωνικούς φορείς στην πραγµάτωση 

των σκοπών του Συλλόγου. 

12) ∆ιαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου και του Ταµείου Αλληλο-

βοήθειας και γενικά προβαίνει σε όλες τις πράξεις που είναι αναγκαίες για τη 

σωστή λειτουργία του Συλλόγου. 

13) Αναθέτει µε πράξη του αρµοδιότητες µόνιµα ή για ορισµένο χρόνο. 

14) Εισάγει προς έγκριση σε καταστατική Γ.Σ. του Συλλόγου, κανονι-

σµό λειτουργίας του Ταµείου Αλληλοβοήθειας, εναρµονισµένο µε τις ισχύουσες 



διατάξεις. 

15) Εκτελεί πιστά τον Κανονισµό λειτουργίας του Ταµείου Αλληλοβοή-

θειας και παρακολουθεί την εφαρµογή του κανονισµού αυτού. 

Αντικατάσταση µελών ∆.Σ.  

Άρθρο 24 

1) Σε περίπτωση που µέλος του ∆.Σ. πεθάνει, παραιτηθεί ή διαγραφεί ανα-

πληρώνεται από το πρώτο στη σειρά µέλος του αντίστοιχου ψηφοδελτίου. 

2) Σε περίπτωση µεµονωµένων υποψηφίων ή συνδυασµών που δεν έχει ανα-

πληρωµατικούς, η αναπλήρωση γίνεται από το ψηφοδέλτιο που πλειοψήφησε. 

3) Σε περίπτωση που παραιτηθούν µέλη ενός ή περισσότερων συνδυασµών 

και δεν υπάρχουν αναπληρωµατικά ή τα υπάρχοντα αρνούνται την αναπλήρωση, 

τότε αυτή γίνεται από τους αναπληρωµατικούς των άλλων συνδυασµών, ανάλογα 

µε τη δύναµη τους σε έδρες. 

4) Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αποχωρεί από το ∆.Σ. µέλος 

του Προεδρείου, εκτός του Προέδρου, γίνεται ανασύνθεση µε µυστική ψηφο-

φορία σε όλες τις θέσεις εκτός του Προέδρου. 

5) Αν αποχωρήσει ο Πρόεδρος, τότε γίνεται γενική ανασύνθεση. 

6) Κάθε παραίτηση µέλους του ∆.Σ. υποβάλλεται έγγραφα και θεωρείται 

ότι έγινε αποδεκτή αν σε 15 ηµέρες δεν αποφασίσει το ∆.Σ. για την αποδοχή ή όχι της  

παραίτησης. 

7) Σε περίπτωση που παραιτούνται 5 µέλη ή λιγότερα µέλη από 5, αλλά αρνού-

νται ισάριθµα αναπληρωµατικά να τα αναπληρώσουν, τότε τα µέλη του ∆.Σ. που απο-

µένουν, συγκαλούν Γενική Συνέλευση µέσα σε δυο µήνες για να εκλέξει νέο ∆.Σ.. Στο 

ενδιάµεσο διάστηµα τα µέλη του ∆.Σ. που αποµένουν περιορίζονται σε εντελώς 

απαραίτητες πράξεις και ενέργειες της ∆ιοίκησης. 

Αρµοδιότητες Προέδρου  



Άρθρο 25 

1) Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του ∆.Σ., συγκαλεί τη Γενική Συ-

νέλευση, φροντίζει για την πραγµατοποίηση των σκοπών του Συλλόγου, εκπροσω-

πεί το Σύλλογο ενώπιον παντός δικαστηρίου και σ' όλες τις σχέσεις του µε τρίτους, 

είτε πρόσωπα, είτε οργανώσεις, επαγγελµατικές, επιστηµονικές, εκπαιδευτικές, υ-

πηρεσιακές, διοικητικές κ.λ,π. αυτοπροσώπως ή µε πληρεξούσιο. Εκπροσωπεί το 

Σύλλογο στις αραστάσεις και επαφές µε πολιτικούς, συνδικαλιστικούς, πνευµατι-

κούς, δηµοσιογραφικούς, κυβερνητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες. 

2) Συνυπογράφει µε το Γενικό Γραµµατέα όλα τα έγγραφα και τα εντάλµατα 

πληρωµών. 

3) Συγκαλεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε συνεδριάσεις τακτικές ή έκτακτες 

και διευθύνει τις συζητήσεις. 

Αρµοδιότητες Αντιπροέδρου  

Άρθρο 26 

1) Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει σε όλες τις 

αρµοδιότητες 

2) Μπορεί να αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλες τις αρµοδιότητες. 

3) Μπορεί να αναπληρώνει τον Πρόεδρο µόνιµα ή για ορισµένο χρόνο σε ει-

δικά καθήκοντα του Προέδρου που µπορεί να του αναθέσει αυτός µε απόφαση 

του, που καταχωρίζεται στα πρακτικά συνεδριάσεων του ∆.Σ. 

Αρµοδιότητες Γεν. Γραµµατέα 

Άρθρο 27 

Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία, φυλάει το αρχείο και τη σφραγίδα 

και υπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα εντάλµατα πληρωµής, 

συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆.Σ. και των εκτάκτων Γεν. Συνε-



λεύσεων και τηρεί βιβλίο µητρώου µελών του Συλλόγου. 

Αρµοδιότητες του Ταµία  

Άρθρο 28 

Έχει την εποπτεία, επιµέλεια και ευθύνη των οικονοµικών του Συλλόγου, 

εισπράττει τη συνδροµή των µελών και κάθε άλλη εισφορά, διατηρεί τα διαχειρι-

στικά βιβλία, υπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο τα έγγραφα οικονοµικής διαχείρι-

σης, εισηγείται στο ∆.Σ. στο τέλος κάθε διµήνου την έγκριση των γενοµένων 

δαπανών και φροντίζει για την έγκριση και αναµόρφωση του προϋπολογισµού 

δαπανών, αναλαµβάνει τις καταθέσεις του Συλλόγου, ύστερα από απόφαση του 

∆.Σ. και ενεργεί καταθέσεις για λογαριασµό του Συλλόγου προς την Οµοσπονδία 

και το ∆ικασκαλικό Βήµα. 

Αρµοδιότητες Οργανωτικού Γραµµατέα 

Άρθρο 29 

Ο Οργανωτικός Γραµµατέας αναπληρώνει το Γεν. Γραµµατέα όταν απου-

σιάζει προσωρινά σε όλες τις αρµοδιότητες του. 

Μπορεί να αναπληρώνει το Γεν. Γραµµατέα µόνιµα ή για ορισµένο χρόνο σε µε-

ρικές αρµοδιότητες του, που του αναθέτει το ∆.Σ. µε ειδικό πρακτικό. 

Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση των δραστηριοτήτων του Συλλόγου, 

συγκεντρώσεις, διαλέξεις, συνέδρια, συνεντεύξεις, καλλιτεχνικές και ψυχαγωγι-

κές εκδηλώσεις. 

Συντάσσει τα πρακτικά των Γ.Σ. που συνυπογράφουν µαζί του οι πρακτικογρά-

φοι. 

Αρµοδιότητες Συµβούλου Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων  



Άρθρο 30 

1) Φροντίζει για τη δηµοσιογραφική προβολή των θεµάτων του Συλλόγου. 

2) Συντάσσει τις ανακοινώσεις του Συλλόγου. 

3) Φροντίζει για τη φιλοξενία επισκεπτών και εκπροσώπων συνδικαλιστικών 

και εκπαιδευτικών οργανώσεων. 

4) Οργανώνει σε συνεργασία µε τον Οργανωτικό Γραµµατέα συνεντεύξεις 

και διάφορες άλλες εκδηλώσεις. 

Αρµοδιότητες Υπευθύνου του Ταµείου Αλληλοβοήθειας 

Άρθρο 31 

Οι αρµοδιότητες του υπευθύνου του Ταµείου Αλληλοβοήθειας καθορίζονται 

επακριβώς από τον Κανονισµό Λειτουργίας του Ταµείου. 

Ελεγκτική Επιτροπή 

Άρθρο 32 

Η Ε.Ε. αποτελείται από τρία µέλη µε αντίστοιχα αναπληρωµατικά, εκλέγεται 

όπως ακριβώς και το Λ.Σ. και για ίδια µε αυτό θητεία, έχει σαν έργο τον έλεγχο των 

πράξεων της οικονοµικής διαχείρισης του ∆.Σ. και του Ταµείου Αλληλοβοήθειας. Είναι 

υποχρεωµένη να υποβάλλει στην ετήσια τακτική Γ.Σ. λεπτοµερή έκθεση των οικονο-

µικών πεπραγµένων της ∆ιοίκησης του Συλλόγου και του Ταµείου Αλληλοβοήθει-

ας, που καταχωρείται στα πρακτικά. Η αναπλήρωση των µελών της Ε.Ε. γίνεται από 

τον αναπληρωµατικό του ψηφοδελτίου του συνδυασµού του µέλους που αναπληρώνε-

ται. Η Ε.Ε. συνέρχεται σε σώµα και εκλέγει µεταξύ των µελών της έναν Πρόεδρο και 

ένα Γραµµατέα. 

Τροποποίηση καταστατικού - ∆ιάλυση Συλλόγου  



Άρθρο 33 

Το καταστατικό του Συλλόγου µπορεί να τροποποιηθεί µόνο µε απόφαση της 

Γ.Σ. που βρίσκεται σε' απαρτία για τον σκοπό αυτό, αν παρευρίσκονται σ' αυτή τα 2/3 

των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών και αποφασίζει έγκυρα µε πλειοψηφία των 
3
Λ των 

παρόντων. 

Άρθρο 34 

Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται µόνο από Γ.Σ. που συγκαλείται ειδι-

κά γι' αυτό το σκοπό η οποία βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ' αυτή τα 2/3 

των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών και αποφασίζει έγκυρα µε πλειοψηφία των 
3
Λ 

των παρόντων. Η ίδια Γ.Σ. αποφασίζει και για την τύχη της περιουσίας του Συλλόγου. 

Σφραγίδα  

Άρθρο 35 

Η σφραγίδα του συλλόγου είναι στρόγγυλη. Κυκλικά αναγράφεται µε κεφαλαία 

γράµµατα η επωνυµία του Συλλόγου και το έτος ίδρυσης (1946). Στο µέσο υπάρχουν η 

µορφή και το όνοµα του Ρήγα Βελεστινλή. 

 

Άρθρο 36 

Ο Σύλλογος εφόσον είναι µέλος της ∆ΟΕ δεν µπορεί να είναι µέλος και άλλης 

δευτεροβάθµιας συνδικαλιστικής οργάνωσης. 

Το καταστατικό αυτό που αποτελείται από 36 άρθρα και που προήλθε από τροπο-

ποίηση του παλιού καταστατικού µετά από συζήτηση και ψήφιση κατ' άρθρο και 

στο σύνολο του στη Γ.Σ. της 4
ης

 Ιουνίου 2010 αρχίζει να ισχύει από την ηµέρα που 

θα εγκριθεί από το αρµόδιο ∆ικαστήριο και θα δηµοσιευθεί στο ειδικό Βιβλίο Συν-

δικαλιστικών Οργανώσεων. 

 


