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ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΝ 
 

ωματείοσ σπό την επωνσμίαν 

«ύλλογος Καθηγητών 

Φιλεκπαιδεστικής Δταιρείας» 

(.Κ.Φ.Δ.). 

 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΠΡΩΣΟΝ 

 

ΗΓΡΤΗ – ΔΠΩΝΤΜΗΑ – ΔΓΡΑ 

Άρθρον 1ον 

 

Ηδξύεηαη Σσκαηείνλ Δπαγγεικαηηθνλ ππό 

ηελ επσλπκίαλ «Σύιινγνο Καζεγεηώλ 

Φηιεθπαηδεπηηθήο Δηαηξείαο» κε έδξαλ ηαο 

Αζήλαο. 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΠΟ 

Άρθρον 2ον 

 

Σθνπόο ηνπ Σσκαηείνπ είλαη ε επηζηεκνληθή 

ζπλεξγαζία θαη ε επαγγεικαηηθή βειηίσζηο ησλ 

κειώλ ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΓΙΟΤ ΜΓ ΣΗΝ ΓΠΩΝΤΜΙΑ 

«ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΦΙΛΓΚΠΑΙΔΓΤΣΙΚΗ 

ΓΣΑΙΡΓΙΑ» 

(.Κ.Φ.Γ) 

 

 

 

ΚΓΦΑΛΑΙΟ Α 

ΙΔΡΤΗ – ΓΠΩΝΤΜΙΑ – ΓΔΡΑ 

ΑΡΘΡΟ 1 

 

Ιδνύεηαη επαγγειμαηηθό ζςμαηείμ με ηεκ 

επςκομία «ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ 

ΦΙΛΓΚΠΑΙΔΓΤΣΙΚΗ ΓΣΑΙΡΓΙΑ» (.Κ.Φ.Γ) θαη 

έδνα ηεκ Αζήκα. 

 

ΚΟΠΟ 

ΑΡΘΡΟ 2 

Σθμπόξ ημο Σςμαηείμο είκαη: 

1. Η επηζηεμμκηθή ζοκενγαζία θαη ε 

επαγγειμαηηθή βειηίςζε ηςκ μειώκ ημο. 

2. Η δηαθύιαλε θαη ε πνμαγςγή ηςκ ενγαζηαθώκ, 

μηθμκμμηθώκ, αζθαιηζηηθώκ, θμηκςκηθώκ θαη 

ζοκδηθαιηζηηθώκ ζομθενόκηςκ ηςκ ενγαδμμέκςκ. 

2. Η πνμαγςγή θαη ελύρςζε ημο πκεομαηηθμύ θαη 

θμηκςκηθμύ επηπέδμο ηςκ μειώκ ημο, θαζώξ θαη ε 

ροπαγςγία με δημνγάκςζε θαη ζομμεημπή ζε πμιηηηζηηθέξ 

θαη αζιεηηθέξ  εθδειώζεηξ. 
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ΜΔΑ 

Άρθρον 3ον 

 

Τν Σσκαηείνλ επηδηώθεη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζηλ ησλ ζθνπώλ απηνύ: 

 

1. Γη’ επηζηεκνληθώλ αλαθνηλώζεσλ θαη 

δηαιέμεσλ. 

2. Γηα ηεο παξαθνινπζήζεσο ζεκηλαξίσλ 

πξνο ελεκέξσζηλ επί δηδαθηηθώλ θαη 

παηδαγσγηθώλ ζεκάησλ. 

3. Γηα ηεο παξαθνινπζήζεσο ηόζνλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο θαη  

ελεκεξώζεσο ησλ κειώλ απηνύ, όζνλ 

θαη ηεο λνκνζεζίαο ηεο αλαθεξνκέλεο 

εηο ηνπο όξνπο εξγαζίαο, ακνηβήο θαη 

επαγγεικαηηθώλ ελδηαθεξόλησλ ησλ 

κειώλ ηνπ. 

4. Γηα ηεο αλαπηύμεσο δεζκώλ 

αιιειεγγύεο θαη ζπλαδειθώζεσο ησλ 

κειώλ απηνύ (εθδξνκαί, ζπλεζηηάζεηο 

θ.ι.π.). 

5. Γηα παληόο άιινπ ηξόπνπ ν νπνίνο ζα 

ζπλέβαιιε εηο ηνπο αλαγξαθνκέλνπο 

ζθνπνύο ηνπ Σσκαηείνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΓΑ 

ΑΡΘΡΟ 3 

Μέζα γηα ηεκ πναγμαημπμίεζε ηςκ ζθμπώκ είκαη: 

1. Η μνγάκςζε ηςκ αγώκςκ ηςκ ενγαδμμέκςκ με 

όιεξ ηηξ μμνθέξ, δηαμανηονίεξ, θαηαγγειίεξ, 

ζογθεκηνώζεηξ, πμνείεξ, ζηάζεηξ ενγαζίαξ, απενγίεξ θαη 

όια ηα πνόζθμνα μέζα. 

2. Η ζοζηεμαηηθή εκεμένςζε ηςκ μειώκ, ηςκ 

γμκέςκ ηςκ μαζεηώκ ηεξ θμηκήξ γκώμεξ θαη ηεξ 

πμιηηηθήξ εγεζίαξ γηα ηα πνμβιήμαηα ηςκ ενγαδμμέκςκ. 

3. Η έθδμζε θαη θοθιμθμνία έκηοπμο οιηθμύ, 

ακαθμηκώζεςκ, θοιιαδίςκ, εθεμενίδαξ, πενημδηθώκ, 

βηβιίςκ θαη με ηε πνήζε ειεθηνμκηθώκ μέζςκ. 

4. Η μνγάκςζε ζογθεκηνώζεςκ, ζεμηκανίςκ θαη 

άιιςκ εθδειώζεςκ γηα δηδαθηηθά θαη παηδαγςγηθά 

ζέμαηα. 

5. Η δηαζθάιηζε με θάζε μέζμ ηεξ αοημηέιεηαξ, 

ηεξ ακελανηεζίαξ, ηεξ δεμμθναηηθήξ ιεηημονγίαξ  θαη ηεξ 

απόιοηεξ ακελανηεζίαξ από ηεκ δημίθεζε - ενγμδόηε θαη 

ημ θνάημξ. 

6. Η ίδνοζε θαη δεμημονγία θαηακαιςηηθμύ ή 

πηζηςηηθμύ ζοκεηαηνηζμμύ, θαζώξ θαη ε δεμημονγία 

εηδηθμύ θεθαιαίμο γηα ηεκ πναγμάηςζε ηεξ αιιειεγγύεξ 

μεηαλύ ηςκ μειώκ. 

7. Η πνμώζεζε ηεξ ζοκεπμύξ επημόνθςζεξ θαη 

εθπαίδεοζεξ ηςκ μειώκ ημο με θάζε δοκαηό ηνόπμ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΓΔΤΣΔΡΟΝ 

 

ΜΔΛΖ 

Άρθρον 4ον 

 

Μέιε, αλαγξάθνληαη πάληεο νη 

ππεξεηνύληεο εηο ηα Σρνιεία ηεο Φ.Δ. 

θαζεγεηαί, θαηόπηλ αηηήζεώο ησλ πξνο ην 

Γηνηθεηηθόλ Σπκβνύιηνλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΓΦΑΛΑΙΟ ΔΓΤΣΓΡΟ 

ΜΓΛΗ – ΓΓΓΡΑΦΗ – ΓΙΦΟΡΓ 

ΑΡΘΡΟ 4 

1. Μέιε ημο Σςμαηείμο μπμνμύκ κα γίκμοκ όιμη μη 

θαζεγεηέξ πμο οπενεημύκ ζηα Σπμιεία ηεξ 

Φηιεθπαηδεοηηθήξ Γηαηνείαξ, εθηόξ από ημοξ εθάζημηε 

επόπηεξ. 

2. Γηα κα γίκεη θάπμημξ μέιμξ ημο ζοιιόγμο, 

πνέπεη κα οπμβάιεη: α) αίηεζε εγγναθήξ θαη β) δήιςζε  

απμδμπήξ ημο θαηαζηαηηθμύ. 

Τμ Δ.Σ ημο Σςμαηείμο οπμπνεμύηαη κα 

απμθαζίδεη ζηεκ πνώηε μεηά ηεκ οπμβμιή ηεξ αίηεζεξ 

ζοκεδνίαζε ηεκ απμδμπή ή με ηεξ αίηεζεξ. Γάκ ημ Δ.Σ 

απμννίρεη ηεκ αίηεζε ζα πνέπεη εκηόξ μεκόξ κα 

γκςζημπμηήζεη ηεκ απόθαζή ημο ζημκ αηημύκηα, μ μπμίμξ 

έπεη ημ δηθαίςμα, ακελάνηεηα από ηε δοκαηόηεηα 

δηθαζηηθήξ πνμζθογήξ, κα πνμζθύγεη ζηεκ πνώηε 

ηαθηηθή ή έθηαθηε Γεκηθή Σοκέιεοζε, πμο ζα απμθαζίζεη 

ζπεηηθά. Η πνμζθογή ζηε Γ.Σ δεκ ακαζηέιιεη ηηξ 

ζοκέπεηεξ ηεξ απόθαζεξ ημο Δ.Σ. μέπνη ηεκ ακάθιεζή 

ηεξ από ηε Γ.Σ. ή ημ δηθαζηήνημ. 

3. Με ηεκ απμδμπή ηεξ αίηεζεξ ημ μέιμξ 

οπμπνεμύηαη κα θαηαβάιεη δηθαίςμα εγγναθήξ θαη 

μεκηαία ζοκδνμμή. Η μεκηαία ζοκδνμμή  δύκαηαη  κα 

παναθναηείηαη θαη από ηε μηζζμδμζία ημο θαη θαηόπηκ κα 

απμδίδεηαη ζημ ζύιιμγμ. 

4. Τμ ύρμξ ηεξ μεκηαίαξ ζοκδνμμήξ μνίδεηαη ζε 3 

εονώ, ημ μπμίμ μπμνεί κα ηνμπμπμηεζεί με απόθαζε ηεξ 

Γεκηθήξ Σοκέιεοζεξ, θαηόπηκ  εηζήγεζεξ ημο Δ.Σ ημο 

Σςμαηείμο. 

5. Τα μέιε δηθαημύκηαη κα απμπςνμύκ από ημ 
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ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΜΔΛΩΝ 

Άρθρον 5ον 

 

1. Άπαληα ηα κέιε ηνπ Σσκαηείνπ έρνπλ 

ίζα δηθαηώκαηα. 

2. Τα κέιε ηνπ Σσκαηείνπ έρνπλ ην 

δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη, 

εθ’ όζνλ εθπιεξώλνπλ ηαο εθ ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ ππνρξεώζεηο απηώλ. 

3. Μεηέρνπλ ησλ ηαθηηθώλ θαη έθηαθησλ 

Γεληθώλ Σπλειεύζεσλ. 

4. Εεηνύλ ζύγθιεζηλ εθηάθηνπ 

Σπλειεύζεσο ζπκθώλσο πξνο ην 

άξζξνλ 9 ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ. 

5. Απνζηέιινπλ πξνο ην Γ.Σ. εγγξάθνπο 

πξνηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

πεξηιεθζνύλ εηο ηα ζέκαηα ηεο 

εκεξεζίαο δηαηάμεσο θαηόπηλ 

εγθξίζεσο ηνπ Γ. Σ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σςμαηείμ με γναπηή δήιςζή ημοξ ζημ Δ.Σ,  αθμύ 

ελμθιήζμοκ ηοπόκ θαζοζηενμύμεκεξ ζοκδνμμέξ. 

6. Δηαγνάθεηαη αοηόμαηα ημ μέιμξ, όηακ ιοζεί 

θαηά μπμημκδήπμηε ηνόπμ ε οπαιιειηθή ζπέζε 

(ζοκηαλημδόηεζε, απμπώνεζε από οπενεζία θιπ), εθηόξ 

από ηεκ πενίπηςζε ηεξ απόιοζεξ. Σηεκ πενίπηςζε αοηή 

παναμέκεη μέιμξ ημο Σςμαηείμο μ θαζεγεηήξ πμο 

απμιύζεθε, αιιά θαη πνόζβαιε ηεκ απόιοζή ζημ 

δηθαζηήνημ. 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΜΓΛΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 5 

Δηθαηώμαηα ηςκ μειώκ είκαη: 

1. Όια ηα μέιε ημο Σςμαηείμο έπμοκ ίζα 

δηθαηώμαηα. 

2. Δηθαίςμα ηςκ μειώκ είκαη κα εθιέγμοκ θαη κα 

εθιέγμκηαη ζημ Δημηθεηηθό Σομβμύιημ, ηεκ ελειεγθηηθή 

επηηνμπή, ςξ ακηηπνόζςπμη ζε δεοηενμβάζμηα θαη 

ηνηημβάζμηα ζοκδηθαιηζηηθά όνγακα. 

3. Να παίνκμοκ μένμξ ζηηξ Γεκηθέξ Σοκειεύζεηξ 

με δηθαίςμα ιόγμο, ειέγπμο, θνηηηθήξ θαη ρήθμο.  Έπμοκ 

δηθαίςμα εκεμένςζεξ γηα όιε ηεκ πμνεία ηςκ 

οπμζέζεςκ ημο Σςμαηείμο, κα ιαμβάκμοκ γκώζε θαη κα 

παίνκμοκ ακηίγναθα ηςκ βηβιίςκ ημο Σςμαηείμο (με 

έλμδά ημοξ). 

4. Να ζομμεηέπμοκ, ακ ημ επηζομμύκ, ή θιεζμύκ,  

ζηηξ ζοκεδνηάζεηξ ημο Δ.Σ ημο Σςμαηείμο, πςνίξ 

δηθαίςμα ρήθμο, κα ζοκεηζθένμοκ με ηηξ ηδέεξ – 

παναηενήζεηξ ημοξ ζηε δηαδηθαζία ιήρεξ απμθάζεςκ. 

5. Να δεημύκ ηεκ πανέμβαζε ημο Σςμαηείμο γηα 

ηεκ οπμζηήνηλε θαη πνμάζπηζε ηςκ ενγαζηαθώκ 
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ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΜΔΛΩΝ 

Άρθρον 6ον 

 

Τα κέιε ππνρξενύληαη: 

 

1. Να πεηζαξρνύλ εηο ηαο δηαηάμεηο ηνπ 

Καηαζηαηηθνύ θαη εηο ηαο απνθάζεηο 

ησλ Γεληθώλ Σπλειεύζεσλ σο θαη ηεο 

Γηνηθήζεσο. 

2. Να εθπιεξώλνπλ ηαο νηθνλνκηθάο ησλ 

ππνρξεώζεηο. 

3. Να πξνζέξρνληαη αλειιηπώο εηο ηαο 

Γεληθάο Σπλειεύζεηο θαη λα εθθξάδνπλ 

ειεπζέξσο ηαο γλώκαο ησλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ζομθενόκηςκ ημοξ. 

6. Να δεηήζμοκ ζύγθιηζε έθηαθηεξ Γεκ. 

Σοκέιεοζεξ  ζύμθςκα με ημ άνζνμ 9 παν. 4 ημο 

πανόκημξ θαηαζηαηηθμύ. 

 

ΤΠΟΥΡΓΩΓΙ ΜΓΛΩΝ 

Άρθρο 6ον 

Τα μέιε οπμπνεώκμκηαη: 

1. Να ζομμμνθώκμκηαη με ημ θαηαζηαηηθό θαη ηηξ 

απμθάζεηξ ηεξ Γ.Σ. 

2. Να παίνκμοκ εκενγό θαη δναζηήνημ μένμξ ζηε 

δςή θαη ηε δνάζε ημο Σςμαηείμο θαη κα εθπιενώκμοκ 

θάζε θαζήθμκ πμο ημοξ ακαηίζεηαη από ηε Γ.Σ ή ημ Δ.Σ 

ημο Σςμαηείμο μέζα ζηα πιαίζηα θμηκςκηθά απμδεθηώκ 

θακόκςκ ζομπενηθμνάξ θαη πςνίξ κα μεηώκμοκ ή κα 

ζίγμοκ ζοκαδέιθμοξ ημοξ. 

3. Η άζθεζε ηςκ παναπάκς δηθαηςμάηςκ θαζώξ 

θαη εθείκςκ πμο απμννέμοκ από ηεκ ηζπύμοζα κμμμζεζία 

θαη ημ θαηαζηαηηθό πνμϋπμζέηεη ηεκ εθπιήνςζε ηςκ 

μηθμκμμηθώκ οπμπνεώζεςκ ηςκ μειώκ. 
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ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΩΝ 

Άρθρον 7ον 

 

Γηαγξάθεηαη ηνπ Σσκαηείνπ δη’ 

εηηνινγεκέλεο απνθάζεσο ηνπ Γ.Σ.  παλ 

κέινο ην νπνίνλ: 

 

1. Καζπζηεξεί ηαο ζπλδξνκάο ηνπ πιένλ 

ηνπ εμακήλνπ θαη δελ ήζειελ 

ηαθηνπνηήζεη απηάο εληόο δέθα εκεξώλ 

από ηεο ππό ηνπ Τακίνπ  πξνζθιήζεώο 

ηνπ. 

2. Παξαβαίλεη ην Καηαζηαηηθόλ, 

απεηζαξρεί εηο ηαο απνθάζεηο ησλ 

Γεληθώλ Σπλειεύζεσλ θαη ηεο 

Γηνηθήζεσο,  πξνβαίλεη εηο πξάμεηο 

αληηβαηλνύζαο εηο ηνλ ζθνπόλ θαη ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ Σσκαηείνπ θαη δηα ηεο 

ελ γέλεη δηαγσγήο ηνπ  θαη δξάζεώο 

ηνπ παξαβιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ 

θιάδνπ. 

3. Μέινο απνρσξνύλ ή δηαγξαθόκελνλ εθ 

ηνπ κεηξώνπ ηνπ Σσκαηείνπ  δελ 

δηθαηνύηαη επηζηξνθήο ηεο ήδε 

θαηαβιεζείζεο ζπλδξνκήο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΓΙΘΑΡΥΙΚΟ ΓΛΓΓΥΟ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΓΛΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 7 

 

Τα μέιε δηαγνάθμκηαη όηακ: 

1. Δεκ ηενμύκ ημ θαηαζηαηηθό ημο Σςμαηείμο. 

2. Σοκενγάδμκηαη με μπμημκδήπμηε πμο ε 

θαηεύζοκζε θαη ε δνάζε ημο είκαη εκάκηηα ζημ Σςμαηείμ 

θαη ζηα ζομθένμκηα ηςκ μειώκ ημο. 

3. Καζοζηενμύκ πνμξ ημ Σςμαηείμ μπμηαδήπμηε 

μηθμκμμηθή ημοξ οπμπνέςζε μεηά από ελάμεκμ, 

αδηθαημιόγεηα πανά ηεκ πνόζθιεζε πμο ημοξ απεοζύκεη 

μ Ταμίαξ. 

Τα μέιε ημο Σςμαηείμο, εάκ ζοκηνέπεη θάπμημξ 

από ημοξ παναπάκς ιόγμοξ, θαιμύκηαη από  ημ Δ.Σ κα 

δώζμοκ ελεγήζεηξ. Γάκ δεκ θαηαηεζεί έγγναθμ 

ελεγήζεςκ ή ακ από ημ πενηεπόμεκό ημο θνηζεί από ημ 

Δ.Σ όηη ζοκηνέπεη πενίπηςζε δηαγναθήξ, ηόηε ε 

οπόζεζε εηζάγεηαη με  εηζήγεζή ημο  

ζηεκ πνώηε Γεκηθή Σοκέιεοζε ηςκ μειώκ, ζηεκ 

μπμία θαη ιαμβάκεηαη απόθαζε γηα μνηζηηθή ή πνμζςνηκή 

δηαγναθή. Σηεκ ηειεοηαία πενίπηςζε μνίδεηαη θαη ε 

δηάνθεηα ηεξ πνμζςνηκήξ δηαγναθήξ, ε μπμία είκαη μέπνη 

12 μήκεξ. 

Γηα ηεκ δηαγναθή απαηηείηαη απόθαζε με 

αολεμέκε πιεημρεθία  ηςκ ηνηώκ ηεηάνηςκ (3/4) ηςκ 

πανόκηςκ ζηε Γεκηθή Σοκέιεοζε μειώκ. 

Καηά ηςκ παναπάκς απμθάζεςκ μπμνεί κα 

αζθεζεί από ημ ζηγόμεκμ μέιμξ πνμζθογή ζηα ανμόδηα 

δηθαζηήνηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΣΡΗΣΟΝ 

 

ΠΟΡΟΗ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΗΟΤ 

Άρθρον 8ον 

 

Οη πόξνη ηνπ Σσκαηείνπ είλαη: 

 

1. Τν δηθαίσκα εγγξαθήο ησλ κειώλ. 

2. Ζ εηήζηα ζπλδξνκή ησλ κειώλ. 

3. Τα εθ ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Σσκαηείνπ 

έζνδα (ηόθνη-πξόζνδνη) σο θαη παλ 

άιινλ έζνδνλ λνκίκσο πεξηεξρόκελνλ 

εηο ην ηακείνλ ηνπ Σσκαηείνπ. 

Ζ Γηνίθεζηο δύλαηαη δη’ απνθάζεώο ηεο λα 

απμνκεηώζεη ηελ ζπλδξνκήλ θαζώο θαη ην 

δηθαίσκα εγγξαθήο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΓΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟΝ 

ΠΟΡΟΙ ΣΟΤ ΩΜΑΣΓΙΟΤ-ΒΙΒΛΙΑ 

ΩΜΑΣΓΙΟΤ 

Άρθρο 8 

Οη πόνμη ημο Σςμαηείμο είκαη: 

1. Τμ δηθαίςμα εγγναθήξ ηςκ μειώκ. 

2. Η μεκηαία ζοκδνμμή ηςκ μειώκ. 

3. Τα έζμδα από ηεκ πενημοζία ημο Σςμαηείμο 

(ηόθμη-πνόζμδμη) θαζώξ θαη θάζε άιιμ κόμημμ 

έζμδμ πενηένπεηαη ζημ ηαμείμ ημο Σςμαηείμο. 

 

ΒΙΒΛΙΑ ΣΟΤ ΩΜΑΣΓΙΟΤ 

Τμ Σςμαηείμ ηενεί ηα παναθάης βηβιία, πμο 

ανηζμμύκηαη θαη ζεςνμύκηαη από ημκ Γναμμαηέα ημο 

Πνςημδηθείμο ηεξ έδναξ ημο ή άιιμ  ανμόδημ θμνέα, 

πνηκ ανπίζμοκ κα πνεζημμπμημύκηαη. 

α. Μεηνώμ μειώκ 

β. Πναθηηθά ζοκεδνηάζεςκ ημο Δημηθεηηθμύ 

Σομβμοιίμο 

γ. Βηβιίμ Ταμείμο. 

δ. Πναθηηθά ζοκεδνηάζεςκ ηςκ Γεκηθώκ 

Σοκειεύζεςκ. 

ε. Πενημοζίαξ. 

ζη. Πναθηηθό Γλειεγθηηθήξ Γπηηνμπήξ. 

Τενεί επίζεξ γναμμάηημ εηζπνάλεςκ θαη 

εκηάιμαηα πιενςμώκ, πμο ανηζμμύκηαη θαη ζεςνμύκηαη 

από ηεκ ειεγθηηθή επηηνμπή, πνηκ από ηεκ 

πνεζημμπμίεζε ημοξ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΣΔΣΑΡΣΟΝ 

 

ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΛΩΝ 

Άρθρον 9ον 

 

1. Ζ Σπλέιεπζηο ησλ κειώλ είλαη ην 

θπξίαξρνλ ζώκα θαη ζπγθξνηείηαη εθ 

ησλ ηακεηαθώο ελ ηάμεη κειώλ απηνύ. 

Αη  Σπλειεύζεηο δηαθξίλνληαη εηο 

ηαθηηθάο θαη εθηάθηνπο. 

2. Ζ Ταθηηθή Σπλέιεπζηο θαιείηαη άπαμ 

ηνπ έηνπο θαη εληόο ην πνιύ ηξηκήλνπ 

από ηεο ιήμεσο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 

θαζ’ ήλ ηίζεηαη ππό  έγθξηζηλ θαη ηνλ 

έιεγρνλ ησλ κειώλ: 

i. Ο Γηνηθεηηθόο απνινγηζκόο ηνπ 

Γ.Σ. 

ii. Ο νηθνλνκηθόο απνινγηζκόο ηνπ 

ιήμαληνο έηνπο θαη ν 

πξνϋπνινγηζκόο ηνπ επόκελνπ. 

iii. Ζ έθζεζηο ηεο Δμειεγθηηθήο 

Δπηηξνπήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

δηαρεηξίζεσο θαη 

iv. Παλ άιιν ζέκα 

ππνβιεζεζόκελνλ ππό ηνπ Γ.Σ. 

3. Ζ έθηαθηνο ζπλέιεπζηο θαιείηαη 

νζάθηο θξίλεη ηνύην αλαγθαίνλ ην Γ.Σ. 

ή όηαλ ην 1/5 ησλ ηακεηαθώο ελ ηάμεη 

κειώλ ηνπ Σσκαηείνπ ήζειελ δεηήζεη 

ηελ ζύγθιηζηλ απηήο δη’ εγγξάθνπ 

αηηήζεσο πξνο ην Γ.Σ. νξηδνύζεο  θαη 

ηα πξνο ζπδεηήζηλ ζέκαηα. 

Ζ Γηνίθεζηο ππνρξενύηαη λα θαιέζεη 

ηόηε ηελ Σπλέιεπζηλ εληόο δεθα πέληε 

(15)  εκεξώλ από ηεο ππνβνιήο 

αηηήζεσο. 

4. Τεο Σπλειεύζεσο πξνεδξεύεη ν 

Πξόεδξνο ηνπ Σσκαηείνπ ηνύηνπ δε 

θσιπνκέλνπ  ν Αληηπξόεδξνο. 

5. Ζ Σπλέιεπζηο επξίζθεηαη ελ απαξηία 

όηαλ παξίζηαηαη εηο απηήλ ν ππό ηνπ 

Νόκνπ απαηηνύκελνο αξηζκόο εθ ησλ 

ερόλησλ δηθαίσκα ςήθνπ ηαθηηθώλ 

κειώλ ν νπνίνο νξίδεηαη σο θάησζη: 

i. Καηά ηελ πξώηελ Σπλέιεπζηλ 

ΚΓΦΑΛΑΙΟ ΣΓΣΑΡΣΟ 

ΓΓΝΙΚΗ ΤΝΓΛΓΤΗ ΜΓΛΩΝ-ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

ΛΓΙΣΟΤΡΓΙΑ-ΤΜΜΓΣΟΥΗ Γ ΑΝΩΣΓΡΓ 

ΤΝΔΙΚΑΛΙΣΙΚΓ ΟΡΓΑΝΩΓΙ 

ΑΡΘΡΟ 9 

 

1. Η Γεκηθή Σοκέιεοζε ζογθνμηείηαη από ημ 

ζύκμιμ ηςκ ηαμεηαθώξ ηαθημπμηεμέκςκ μειώκ. 

2. Η Γεκηθή Σοκέιεοζε είκαη ακώηαημ θαη 

θονίανπμ όνγακμ θαη έπεη ανμμδηόηεηα γηα θάζε ζέμα 

πμο έπεη ζπέζε με ηα μέιε ημο Σςμαηείμο. Γηδηθόηενα, ε 

Γ.Σ έπεη ζακ απμζημιή:  

a) Να δηεκενγεί έιεγπμ ηςκ Δημηθεηηθώκ θαη 

Οηθμκμμηθώκ πνάλεςκ ημο Δ.Σ,  

β) Να εγθνίκεη ή κ’ απμννίπηεη ημκ απμιμγηζμό 

ημο πνμεγμύμεκμο μηθμκμμηθμύ έημοξ θαη κα ρεθίδεη ημκ 

πνμϋπμιμγηζμό ημο επόμεκμο,  

γ) κα εθιέγεη από μέιε ημο Σςμαηείμο, ημ 

Τνημειέξ Πνμεδνείμ ηεξ Γ.Σ , ηεκ Γθμνεοηηθή Γπηηνμπή, 

θαζώξ θαη μπμηαδήπμηε άιιε Γπηηνμπή,  

δ) κα ηνμπμπμηεί ζύμθςκα με ημοξ ζπεηηθμύξ 

κόμμοξ ημ πανόκ θαηαζηαηηθό,  

ε) κα ζοδεηεί ηα πνμβιήμαηα ηςκ μειώκ θαη κα 

ρεθίδεη απμθάζεηξ,  

ζη) κα απμθαζίδεη μνηζηηθά θαη αμεηάθιεηα γηα 

ηεκ εγγναθή θαη δηαγναθή μειώκ,  

δ) κα ζοδεηεί θαη κα απμθαζίδεη γηα θάζε άιιμ 

ζέμα. 

 

3. Η Γεκηθή Σοκέιεοζε ζογθαιείηαη από ημ Δ.Σ 

ημο Σςμαηείμο, όπμηε αοηό θνίκεη όηη απαηηείηαη θαη 

ημοιάπηζημκ 1 θμνά ημ πνόκμ, θαηόπηκ πνόζθιεζεξ  
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πξέπεη λα είλαη παξόληεο ην 1/3 

ηνπ όινπ αξηζκνύ ησλ ηαθηηθώλ 

κειώλ ησλ ερόλησλ δηθαίσκα 

ςήθνπ. 

ii. Με γελνκέλεο απαξηίαο εηο ηελ 

πξώηελ  Σπλέιεπζηλ θαιείηαη 

λέα ηνηαύηε κε ηα απηά ζέκαηα 

κεηά παξέιεπζηλ ηξηώλ ην 

νιηγώηεξνλ θαη εληόο δέθα ην 

πνιύ εκεξώλ. 

Καηά ηελ δεπηέξαλ ηαύηελ  

Σπλέιεπζηλ πξέπεη λα είλαη 

παξόληεο ην 1/4 ηνπ όινπ 

αξηζκνύ ησλ σο άλσ κειώλ. 

iii. Δάλ δελ ήζειελ επξεζή ελ 

απαξηία θαη ε δεπηέξα 

Σπλέιεπζηο, θαιείηαη ηξίηε 

εληόο ην πνιύ νθηώ εκεξώλ. 

Καηά ηελ ηξίηε Σπλέιεπζηλ 

πξέπεη λα είλαη παξόληεο ην 1/5 

ηνπιάρηζηνλ ησλ απηώλ κειώλ. 

iv. Δάλ δελ ήζειελ επξεζή ελ 

απαξηία θαη ε ηξίηε Σπλέιεπζηο 

δελ δύλαηαη λα θιεζή άιιε επί 

ηνπ απηνύ ζέκαηνο πξν ηεο 

παξειεύζεσο κελόο, ήηηο ηόηε 

ζεσξείηαη πξώηε όζνλ αθνξά 

ηελ θαηά ην παξόλ 

απαηηνπκέλελ απαξηίαλ. 

6. Ζ Σπλέιεπζηο θαιείηαη δη’ 

αλαθνηλώζεσο αλαξησκέλεο εηο ην 

Γξαθείνλ ηνπ Σσκαηείνπ πξν δέθα 

(10) εκεξώλ πξνθεηκέλνπ πεξί 

ηαθηηθήο θαη πέληε (5) εκεξώλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί  εθηάθηνπ 

Σπλειεύζεσο πξν ηεο πξνο  ζύγθιηζηλ 

ηεο Σπλειεύζεσο  θαζνξηδνκέλεο 

εκέξαο. 

7. Αη απνθάζεηο ηεο Σπλειεύζεσο 

ιακβάλνληαη δη’ απνιύηνπ 

πιεηνςεθίαο ησλ παξόλησλ κειώλ, 

πιελ ησλ αξραηξεζηώλ όπνπ 

ιακβάλνληαη δηα  ζρεηηθήο 

πιεηνςεθίαο. 

8. Πάζα δε ςεθνθνξία ελ ηε Σπλειεύζεη 

(ακανηηέηαη ζημοξ ενγαζηαθμύξ πώνμοξ) επηά (7) εμένεξ 

πνηκ ηεκ πναγμαημπμίεζή ηεξ, με ζογθεθνημέκε εμενήζηα 

δηάηαλε, θαη μνηζμό  ηόπμο, εμενμμεκίαξ, εμέναξ θαη  

ώναξ,  εκώ θάζε 2 πνόκηα ε Γεκηθή Σοκέιεοζε είκαη 

εθιμγμ-απμιμγηζηηθή. 

4. Έθηαθηε Γεκηθή Σοκέιεοζε ζογθαιείηαη, όηακ: 

a) απμθαζίζεη ημ Δ.Σ θαη β) όηακ δεηεζεί εγγνάθςξ, με 

αίηεζε, πνμξ ημ Δ.Σ ημο Σςμαηείμο από ημοιάπηζημκ 

πεκήκηα (50) ηαμεηαθώξ εκηάλεη μέιε ημο Σςμαηείμο γηα 

ζογθεθνημέκμ ζέμα ή ζέμαηα. 

5. Τμ Δ.Σ είκαη οπμπνεςμέκμ, ζηεκ πενίπηςζε 

α΄ηεξ πημ πάκς παναγνάθμο εκηόξ ηνηώκ (3) εμενώκ 

μθείιεη κα ζογθαιέζεη Έθηαθηε Γεκ. Σοκέιεοζε εκώ ζηεκ 

πενίπηςζε β’ ηεξ πημ πάκς παναγνάθμο, εκηόξ δέθα (10) 

εμενώκ από ηεκ οπμβμιή ηεξ αίηεζεξ κα ζογθαιέζεη 

έθηαθηε Γεκηθή Σοκέιεοζε. Σε πενίπηςζε πμο ημ Δ.Σ 

αδνακήζεη ή ανκεζεί κα ζογθαιέζεη έθηαθηε Γ.Σ., ε 

ζύγθιεζή ηεξ ζα γίκεη μεηά από απόθαζε ημο ανμόδημο 

δηθαζηενίμο. 

6. Απανηία μπμηαζδήπμηε Γεκηθήξ Σοκέιεοζεξ 

οπάνπεη ακ πανεονίζθεηαη ημ 1/3 (έκα ηνίημ)  ηςκ 

ηαμεηαθά εκηάλεη μειώκ. Σε πενίπηςζε με απανηίαξ 

γίκεηαη δεύηενε ζύγθιεζε μέζα ζε  10 μένεξ, με  ηα ίδηα 

ζέμαηα, ζε αμθηζέαηνμ ηςκ Σπμιείςκ Γθάιεξ ή Ψοπηθμύ. 

Γηα ηεκ ύπανλε απανηίαξ, θαηά ηεκ Δεύηενε ζύγθιηζε 

ηεξ Γ.Σ., απαηηείηαη ημ 1/4 (έκα ηέηανημ) ηςκ ηαμεηαθά 

εκηάλεη μειώκ. Σε πενίπηςζε με απανηίαξ γίκεηαη ηνίηε 

ζύγθιεζε μέζα ζε  10 μένεξ, με  ηα ίδηα ζέμαηα, ζηεκ 

μπμία γηα ηεκ ύπανλε απανηίαξ απαηηείηαη ημ 1/5 (έκα 

πέμπημ) ηςκ  ηαμεηαθά εκηάλεη μειώκ. Σε πενίπηςζε με 

απανηίαξ  δεκ μπμνεί κα ζογθιεζεί κέα Γ.Σ με ηα ίδηα 
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αθνξώζα αξραηξεζίαο ή εθινγήλ 

πάζεο θύζεσο ζπιινγηθώλ νξγάλσλ 

ζέκαηα εκπηζηνζύλεο, έγθξηζηλ 

ινγνδνζίαο, πξνζσπηθά ελ γέλεη 

δεηήκαηα, εθινγήλ αληηπξνζώπσλ εηο 

έλσζηλ, θήξπμηλ απεξγίαο ή 

αληαπεξγίαο, επηβνιήλ εηζθνξώλ 

εθηάθησλ, αιιαγήο επσλπκίαο, 

ηξνπνπνίεζηλ ηνπ Καηαζηαηηθνύ, 

ζπγρώλεπζηλ σο θαη ίδξπζηλ ελώζεσο, 

πξνζρώξεζηλ ή απνρώξεζηλ εμ’ απηήο, 

είλαη έγθπξνο εθ’ όζνλ ιακβάλεηαη δηα 

κπζηηθήο ςεθνθνξίαο, πάζα δε επί 

άιισλ ζεκάησλ ςεθνθνξία γίλεηαη δη’ 

αλαηάζεσο ηεο ρεηξόο ή νηνπδήπνηε 

άιινπ ηξόπνπ νπδέπνηε όκσο δηα 

βνήο. 

9. Απνθιείεηαη εθ ησλ Σπλειεύζεσλ: 

i. Ο θαζπζηεξώλ ηαο ζπλδξνκάο 

θαη κε ηαθηνπνηνύκελνο 

ηακεηαθώο κέρξη ηεο 

πξνηεξαίαο ηεο ζπλόδνπ ηεο. 

ii. Όζηηο δελ ηπγράλεη 

εθπαηδεπηηθόο ελ ελεξγεία. 

10. Ζ πεξηνπζία ηνπ Σσκαηείνπ ελ 

πεξηπηώζεη δηαιύζεσο πεξηέξρεηαη εηο 

ηελ Δζληθήλ Βηβιηνζήθελ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ζέμαηα πνηκ πενάζεη ημοιάπηζημκ  έκαξ (1) μήκαξ. Η 

απανηία δηαπηζηώκεηαη ζηεκ ανπή ηεξ Γ.Σ. Τμκ αθνηβή 

ηόπμ θαη πνόκμ γηα θάζε μία από αοηέξ ηηξ Γ.Σ. 

θαζμνίδεη με απόθαζή ημο ημ Δ.Σ. 

7. Η Γεκηθή Σοκέιεοζε εθιέγεη ηνημειέξ 

πνμεδνείμ με θακενή ρεθμθμνία. Τμ πνμεδνείμ ηεξ Γ.Σ., 

μέζα ζηα πιαίζηα ημο θαηαζηαηηθμύ, έπεη ηεκ εοζύκε γηα 

ηεκ μμαιή ιεηημονγία ηεξ Γ.Σ. Ωξ εθ ημύημο : a) 

ζοκημκίδεη ηε ζοδήηεζε, β) δίκεη ημ ιόγμ ζηα μέιε, γ) δεκ 

επηηνέπεη ηε βίαηε δηαθμπή ηεξ μμηιίαξ εκόξ μέιμοξ , δ) 

μπμνεί κα αθαηνέζεη ημκ ιόγμ θαη κα απμβάιεη από ηεκ 

Γεκηθή Σοκέιεοζε μπμημκδήπμηε παναθςιύεη ηεκ 

ιεηημονγία ηεξ, ε) ζέηεη ηα ζέμαηα ζε ρεθμθμνία. 

8. Τμ πνμεδνείμ έπεη ηεκ εοζύκε ηεξ ηήνεζεξ  

ηςκ πναθηηθώκ ηεξ Γεκηθήξ Σοκέιεοζεξ. 

9. Ακ πνόθεηηαη κα πανζεί απόθαζε γηα 

ηνμπμπμίεζε ημο θαηαζηαηηθμύ (αιιαγή επςκομίαξ, 

άνζνςκ θιπ) ή γηα δηάιοζε ημο Σςμαηείμο, γηα κα 

οπάνλεη απανηία πνέπεη κα είκαη πανόκηα ημοιάπηζημκ ηα 

μηζά (1/2) ηςκ ηαμεηαθά ηαθημπμηεμέκςκ μειώκ, 

ακελανηήηςξ πμο οπενεημύκ, θαη ε ζπεηηθή απόθαζε κα 

ιεθζεί με  πιεημρεθία ηςκ 3/4 (ηνία ηέηανηα) ηςκ 

πανόκηςκ μειώκ. 

10. Οη απμθάζεηξ ζηε Γεκηθή Σοκέιεοζε ιαμβάκμκηαη με 

απόιοηε πιεημρεθία ηςκ πανόκηςκ μειώκ, εθηόξ από ηηξ 

πενηπηώζεηξ πμο μνίδεη δηαθμνεηηθά ημ θαηαζηαηηθό. 

11. Μοζηηθή ρεθμθμνία απαηηείηαη, εθόζμκ δεηεζεί από 

ημ 1/4 (έκα ηέηανημ) ηςκ πανόκηςκ μειώκ. Γίκαη 

οπμπνεςηηθά μοζηηθή ε ρεθμθμνία γηα εθιμγή ηςκ 

μνγάκςκ ημο Σςμαηείμο θαη ηςκ ακηηπνμζώπςκ ημο ζε 

δεοηενμβάζμηα ζοκδηθαιηζηηθή μνγάκςζε, γηα ζέμαηα 
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εμπηζημζύκεξ πνμξ ηε Δημίθεζε, έγθνηζε ιμγμδμζίαξ, 

πνμζςπηθά ζέμαηα θαη θήνολε απενγίαξ. Σε θάζε 

πενίπηςζε, μοζηηθήξ ρεθμθμνίαξ, πιεκ ηςκ εθιμγώκ, ακ 

γηα ηεκ απανηία ηεξ Γ.Σ, ανθεί ε πανμοζία ημο 1/5 ηςκ 

μειώκ, πμο έπμοκ δηθαίςμα ρήθμο θαη βνίζθεηαη ζ’ αοηήκ 

μόκμκ μ ειάπηζημξ αοηόξ ανηζμόξ, μη απμθάζεηξ είκαη 

έγθονεξ, εθόζμκ ιαμβάκμκηαη με πιεημρεθία ηα ¾ ηςκ 

πανόκηςκ. 

12. Η Γεκηθή Σοκέιεοζε απμθαζίδεη γηα ηεκ εγγναθή ή 

ηεκ απμπώνεζε ημο Σςμαηείμο από οπενθείμεκε 

ζοκδηθαιηζηηθή μνγάκςζε. 

13. Η Γεκηθή Σοκέιεοζε, όηακ απμθαζίδεη γηα ηε δηάιοζε 

ημο Σςμαηείμο, παίνκεη απόθαζε θαη γηα ηε δηάζεζε ηεξ 

πενημοζίαξ γεξ. 

 

14. Τμ Σςμαηείμ εγγνάθεηαη ή απμπςνεί από 

οπενθείμεκεξ  ζοκδηθαιηζηηθέξ μνγακώζεηξ μεηά από 

απόθαζε ηεξ Γ.Σ. 

15. Η εθιμγή ακηηπνμζώπςκ ζε οπενθείμεκεξ 

μνγακώζεηξ γίκεηαη μαδί με ηηξ ανπαηνεζίεξ γηα ηεκ 

εθιμγή ημο Δ.Σ. ημο Σςμαηείμο θαη ε ζεηεία ημοξ 

δηανθεί όζμ θαη ε ζεηεία ημο Δ.Σ. ημο Σςμαηείμο. 

16. Σε πενίπηςζε πμο δεκ οπάνπμοκ ακηηπνόζςπμη ή μ 

ανηζμόξ ημοξ δεκ είκαη ίζμξ με ημοξ δηθαημύμεκμοξ, ηόηε 

μπμνμύκ κα γίκμοκ ζομπιενςμαηηθέξ εθιμγέξ θαη ε 

ζεηεία ημοξ ιήγεη με ηε ιήλε ηεξ ζεηείαξ ημο 

οπάνπμκημξ  Δ.Σ. 
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Άρθρον 10ον 

 

1. Ζ Σπλέιεπζηο ησλ κειώλ εθιέγεη δη’ 

αλαηάζεσο ηεο ρεηξόο ηξηκειή  

Δθνξεπηηθήλ Δπηηξνπήλ ελώπηνλ  ηεο 

νπνίαο ελεξγνύληαη αη αξραηξεζίαη. 

Οπδείο ππνςήθηνο δύλαηαη λα κεηάζρε 

ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο. 

2. Ζ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή αλαιακβάλεη 

θαζήθνληά ηεο από ηεο εθινγήο ηεο. 

3. Ζ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ππνρξενύηαη 

όπσο εληόο 8 εκεξώλ από ηεο εθινγήο 

ηεο δηελεξγήζε ηαο αξραηξεζίαο πξνο 

αλάδεημηλ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, 

ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο θ.ι.π. 

νξγάλσλ. 

4. Ζ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ππνρξενύηαη 

λα θαζνξίζεη δη’ αλαθνηλώζεώλ ηεο 

πξνζεζκίαλ κέρξη ηεο νπνίαο δένλ λα 

ππνβάιινπλ νη επηζπκνύληεο 

ππνςεθηόηεηα δηα ην Γ.Σ., ηελ 

Διεγθηηθήλ Δπηηξνπήλ, θ.ι.π. 

5. Ζ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή αθνύ 

δηαπηζηώζεη όηη πθίζηαληαη 

πξνϋπνζέζεηο εθινγηκόηεηνο πξνβαίλεη 

εηο ηελ αλαθήξπμηλ ησλ ππνςεθίσλ δηα 

ηα αμηώκαηα δηα ηα νπνία ππέβαιινλ 

ηαο αηηήζεηο, ελ ζπλερεία δε εηο ηελ 

εθηππώζηλ ησλ ςεθνδειηίσλ. 

6. Ζ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή κεηά ην ηέινο 

ηεο ςεθνθνξίαο ππνρξενύηαη λα 

ζπληάμε πξαθηηθόλ εκθαίλνλ ηνλ 

αξηζκόλ ησλ ςεθηζάλησλ κειώλ θαη 

ηαο ςήθνπο αο έιαβελ έθαζηνο 

ππνςήθηνο. 

Αλαθεξύζζεη ηνπο επηά (7) θαηά 

ζεηξάλ επηηπρίαο σο κέιε ηνπ Γ.Σ. 

ηνπο δε ηξείο (3) θαηά ζεηξάλ επηηπρίαο 

επηιαρόληαο σο αλαπιεξσκαηηθά 

ηνηαύηα,  άηηλα θαινύληαη θαηά ζεηξάλ 

επηηπρίαο εηο αληηθαηάζηαζηλ 

απνρσξήζαληνο ή εθιηπόληνο κέινπο 

ηνπ Γ.Σ. Δπίζεο αλαθεξύζζεη ηνπο 

ηξείο (3) πξώηνπο εθ ησλ ππνςεθίσλ 

δηα ηελ Διεγθηηθήλ Δπηηξνπήλ σο 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΑΡΥΑΙΡΓΙΓ-ΓΦΟΡΓΤΣΙΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ 

 

1. Σηεκ ηαθηηθή Γεκηθή Σοκέιεοζε (εθιμγηθμ-

απμιμγηζηηθή) θάζε δεύηενμο έημοξ εθιέγμκηαη ηα μέιε 

ημο  Δημηθεηηθμύ Σομβμοιίμο,  ηεξ Γιεγθηηθήξ 

Γπηηνμπήξ θαη  ηςκ Ακηηπνμζώπςκ γηα ηηξ 

δεοηενμβάζμηεξ ζοκδηθαιηζηηθέξ μνγακώζεηξ. Η ζεηεία, 

δειαδή, ηςκ ακςηένς είκαη δηεηήξ. 

2. Τμ Δ.Σ. θαζμνίδεη ηεκ εμενμμεκία εθιμγώκ 

πμο πνέπεη κα γίκμοκ ημ ανγόηενμ μέπνη 30 εμένεξ από 

ηεκ εθιμγή ηεξ Γθμνεοηηθήξ Γπηηνμπήξ θαη όπη κςνίηενα 

από δέθα (10) εμένεξ. 

3. Με απόθαζε ημο Δημηθεηηθμύ Σομβμοιίμο 

μπμνμύκ μη εθιμγέξ κα δηανθέζμοκ έςξ 3 ζοκεπόμεκεξ 

εμένεξ . 

4. Η εθιμγή ηςκ μνγάκςκ θαη ηςκ ακηηπνμζώπςκ 

γίκεηαη με ημ ζύζηεμα ηεξ απιήξ ακαιμγηθήξ (άνζνμ 12 

Νόμμξ 1264/1982) 

5. Δηθαίςμα κα εθιέγμοκ θαη κα εθιέγμκηαη έπμοκ 

όια ηα ηαμεηαθώξ ηαθημπμηεμέκα μέιε ημο Σςμαηείμο. 

Ταμεηαθή ηαθημπμίεζε μπμνεί κα γίκεη θαη ηεκ εμένα ηςκ 

εθιμγώκ, εθόζμκ ελμθιεζμύκ όιεξ μη ζοκδνμμέξ έςξ ημκ 

πνμεγμύμεκμ μήκα. 

6. Ο ανηζμόξ ηςκ ζηαονώκ πνμηίμεζεξ,  πμο έπεη 

δηθαίςμα κα ζέζεη μ θάζε ρεθμθόνμξ, είκαη ημ πμιύ ίζμξ 

με ηα εθιεγόμεκα γηα θάζε όνγακμ μέιε. Ακ είκαη 

πενηζζόηενμη ζεςνείηαη όηη ημ ρεθμδέιηημ δόζεθε ζημ 

ζοκδοαζμό, πμο ακηηζημηπεί, Σε πενίπηςζε εκηαίμο 

ρεθμδειηίμο (δεκ οπάνπεη άιιμξ ζοκδοαζμόξ)  είκαη 

άθονμ ημ ρεθμδέιηημ. 
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επηηπρόληαο, ηνπο δε δύν (2)  

επόκελνπο σο αλαπιεξσκαηηθνύο. 

7. Καηά ηαο αξραηξεζίαο θαη ηαο πάζεο 

θύζεσο εθινγάο ηνπ Σσκαηείνπ, δένλ 

επί πνηλή αθπξόηεηαο λα παξίζηαηαη 

αληηπξόζσπνο ηεο δηθαζηηθήο αξρήο, ν 

νπνίνο θαη πξνεδξεύεη ηεο 

Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Τα ρεθμδέιηηα είκαη θμηκά γηα Δ.Σ, ηεκ 

Γιεγθηηθή Γπηηνμπή θαη δηαθμνεηηθά γηα ημοξ 

ακηηπνμζώπμοξ γηα ηηξ οπενθείμεκεξ μνγακώζεηξ, 

εθόζμκ οπάνπεη πένακ ημο εκόξ ζοκδοαζμμύ. 

8. Οη εθιμγηθμί θαηάιμγμη θαηανηίδμκηαη από ημ  

Δ.Σ. Η ελόθιεζε ηεξ ζοκδνμμήξ δεκ απμηειεί θώιομα 

γηα κα ζομπενηιεθζεί θάπμημξ ζημοξ εθιμγηθμύξ 

θαηαιόγμοξ, αιιά γηα κα θαηαζέζεη οπμρεθηόηεηα θαη γηα 

κα ρεθίζεη ζα πνέπεη κα ελμθιήζεη πνώηα  ηε ζοκδνμμή 

ημο ζύμθςκα με ηεκ παν.5. 

9. Η Γεκηθή Σοκέιεοζε (εθιμγηθμ-απμιμγηζηηθή) 

γηα ηεκ εθιμγή ηςκ μνγάκςκ θαη ηςκ ακηηπνμζώπςκ  

εθιέγεη ηνημειή Γθμνεοηηθή Γπηηνμπή. Σε πενίπηςζε 

πμο μη οπμρεθηόηεηεξ γηα εθμνεοηηθή επηηνμπή είκαη 

πενηζζόηενεξ από ηνεηξ (3 μέιε), ηόηε όζμη δεκ εθιεγμύκ 

είκαη ακαπιενςμαηηθμί. Μέιε ηεξ Γθμνεοηηθήξ 

Γπηηνμπήξ δεκ μπμνεί κα είκαη οπμρήθημη γηα 

μπμημδήπμηε όνγακμ ή ακηηπνόζςπμη. 

10. Η εθιμγή ηεξ Γθμνεοηηθήξ Γπηηνμπήξ γίκεηαη 

μοζηηθά  με ημ ζύζηεμα ηεξ απιήξ ακαιμγηθήξ, εθόζμκ 

θαηαηεζμύκ πένακ ημο εκόξ ζοκδοαζμμί, δηαθμνεηηθά 

εθιέγμκηαη μη ηνείξ (3) πνώημη ζε ανηζμό ρήθςκ θαη ηεκ 

πανμοζία ημο ακηηπνμζώπμο ηεξ δηθαζηηθήξ ανπήξ, μ 

μπμίμξ θαη ηεκ δηελάγεη. Σηε δηαιμγή ηςκ ρεθμδειηίςκ 

μπμνεί κα είκαη πανόκηεξ ηα μέιε ημο πνμεδνείμο ηεξ 

Γ.Σ θαη μη οπμρήθημη. 

11. Η εθμνεοηηθή επηηνμπή, μεηά ηεκ εθιμγή ηεξ, 

παναιαμβάκεη ημοξ εθιμγηθμύξ θαηαιόγμοξ,  ηα μεηνώα 

μειώκ, ηε ζθναγίδα θαη ό,ηη άιιμ πνεηαζηεί γηα ηεκ 

δηεκένγεηα ηςκ εθιμγώκ . 

12.  Η Γθμνεοηηθή Γπηηνμπή εθδίδεη ακαθμίκςζε 
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εκηόξ δύμ ενγάζημςκ εμενώκ από ηεκ εθιμγή ηεξ θαη 

γκςζημπμηεί α) ηεκ ώνα έκανλεξ θαη ιήλεξ ηςκ 

ανπαηνεζηώκ, β) πμύ θαη πόηε ζα  δέπεηαη αηηήζεηξ 

μεμμκςμέκςκ οπμρεθίςκ ή ζοκδοαζμώκ έςξ 5 ήμενεξ 

πνηκ ηεκ εμενμμεκία ηςκ εθιμγώκ. Ακαθενύζζεη ημοξ 

ζοκδοαζμμύξ θαη ημοξ οπμρεθίμοξ ηέζζενηξ εμένεξ πνηκ 

από ημ πνόκμ ηςκ εθιμγώκ. Υπμρεθηόηεηεξ ζε θαμία 

πενίπηςζε δεκ γίκμκηαη δεθηέξ μεηά ηεκ ιήλε ηεξ 

πνμζεζμίαξ. 

13. Η οπμρεθηόηεηα οπμβάιιεηαη με έγγναθμ θαη 

θμηκή δήιςζε, ακ πνόθεηηαη γηα ζοκδοαζμό, με αημμηθή 

δήιςζε, ακ πνόθεηηαη γηα μεμμκςμέκμ οπμρήθημ. 

Υπμρεθηόηεηα δεκ μπμνμύκ κα οπμβάιμοκ ηα μέιε ηεξ 

εθμνεοηηθήξ επηηνμπήξ. 

14. Η Γθμνεοηηθή Γπηηνμπή οπμπνεμύηαη κα 

δηαζέηεη ημκ πίκαθα οπμρεθίςκ ζημοξ ζοκδοαζμμύξ θαη 

ημοξ ακελάνηεημοξ οπμρήθημοξ γηα εκεμένςζε ηςκ 

μειώκ ημο Σςμαηείμο. 

15. Η Γθμνεοηηθή Γπηηνμπή ηεκ εμένα ηςκ 

ανπαηνεζηώκ πνμεδνεύεηαη από δηθαζηηθό ακηηπνόζςπμ, 

με ημκ μπμίμ δηελάγεη ηηξ ανπαηνεζίεξ με βάζε ημοξ 

Νόμμοξ θαη ημ θαηαζηαηηθό. 

16.  Τμ απενπόμεκμ Δ.Σ ημο Σςμαηείμο θαη ε 

εθμνεοηηθή επηηνμπή παναδίδμοκ  μέζα ζε πέκηε (5) 

μένεξ ζημ κέμ Δημηθεηηθό Σομβμύιημ. Υπμγνάθεηαη 

πναθηηθό πανάδμζεξ θαη παναιαβήξ. 

17. Δίκεηαη ε δοκαηόηεηα με Απόθαζε ηεξ 

Γεκηθήξ Σοκέιεοζεξ κα πναγμαημπμηεζμύκ 

πενηθενεηαθέξ εθιμγέξ, εθόζμκ ζηα γεςγναθηθά 

δηαμενίζμαηα  Θεζζαιμκίθεξ, Πάηναξ, Ιςακκίκςκ 

οπενεημύκ  20 ημοιάπηζημκ θαζεγεηέξ, ακηίζημηπα. 
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Δειαδή δεμημονγμύκηαη  εθιμγηθέξ πενηθένεηεξ με έδνα 

ηε Θεζζαιμκίθε, ηεκ Πάηνα, ηα Ιςάκκηκα θαη ζε όπμημ 

άιιμ γεςγναθηθό δηαμένηζμα οπάνλεη ζημ μέιιμκ ζπμιηθό 

ζογθνόηεμα δεοηενμβάζμηαξ εθπαίδεοζεξ ηεξ 

Φηιεθπαηδεοηηθήξ Γηαηνείαξ. 

18. Σηε πενίπηςζε ηεξ παναγνάθμο 17 ημο 

πανόκημξ άνζνμο ε εθμνεοηηθή επηηνμπή πμο εθιέγεηαη 

γηα ηεκ Αζήκα, από μέιε πμο οπενεημύκ ζε ζπμιεία ηεξ 

Φ. Γ ζηεκ Αζήκα, είκαη ε Κεκηνηθή Γθμνεοηηθή Γπηηνμπή, 

θαη ε μπμία έπεη ηα θαζήθμκηα θαη ανμμδηόηεηεξ, όπςξ 

πενηγνάθμκηαη ζηηξ παναγνάθμοξ 9 έςξ 16 ημο πανόκημξ 

άνζνμο. 

Με ημκ ίδημ ηνόπμ, πμο εθιέγεηαη ε Κεκηνηθή 

Γθμνεοηηθή Γπηηνμπή, εθιέγμκηαη θαη θάζε ηοπόκ 

πενηθενεηαθή εθμνεοηηθή επηηνμπή, από μέιε πμο 

οπενεημύκ ζε ζπμιεία ηεξ Φ.Γ ηεξ μηθείαξ πενηθένεηαξ, 

απμηειμύμεκε από δύμ μέιε θαη ηζάνηζμα 

ακαπιενςμαηηθά. 

Οη εθιμγηθμί θαηάιμγμη (πενηιαμβάκμοκ μόκμ ηα 

μκόμαηα ηςκ μειώκ ηεξ πενηθένεηαξ θαη ηεξ εθμνεοηηθήξ 

επηηνμπήξ), ηα ρεθμδέιηηα,  ε ακαθήνολε ηςκ 

οπμρεθίςκ, μη θάθειμη, ζθναγίδεξ θαη γεκηθά μ,ηηδήπμηε 

πνεηάδεηαη γηα ηε δηεκένγεηα ηςκ εθιμγώκ, 

απμζηέιιμκηαη με εοζύκε ηεξ Κεκηνηθήξ Γθμνεοηηθήξ 

Γπηηνμπήξ. 

Οη πενηθενεηαθέξ εθμνεοηηθέξ επηηνμπέξ 

πνμεδνεύμκηαη από δηθαζηηθό ακηηπνόζςπμ θαη 

ακαιαμβάκμοκ ηεκ δηελαγςγή ηςκ εθιμγώκ ζηα 

ακηίζημηπα δηαμενίζμαηα πμο οπάνπμοκ Σπμιεία ηεξ 

Φηιεθπαηδεοηηθήξ Γηαηνείαξ. Οη πενηθενεηαθέξ 

εθμνεοηηθέξ επηηνμπέξ,  μεηά ημ ηέιμξ ηςκ ανπαηνεζηώκ, 
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ηειεθςκμύκ ή ηειεγναθμύκ δηα ημο πνμέδνμο ημοξ ή με 

ελμοζημδμηεμέκμ από αοηόκ μέιμξ ημοξ ζηεκ Κεκηνηθή 

Γθμνεοηηθή Γπηηνμπή όια ηα απμηειέζμαηα ηεξ 

ρεθμθμνίαξ. Σηέικμοκ αμέζςξ ηεκ επόμεκε από ηηξ 

ανπαηνεζίεξ ενγάζημε μένα ζηεκ Κεκηνηθή Γθμνεοηηθή 

Γπηηνμπή ηα πναθηηθά δηαιμγήξ ρεθμδειηίςκ, ημ 

πνςηόθμιιμ ρεθμθμνίαξ, ηα ρεθμδέιηηα θαη θάζε άιιμ 

έγγναθμ πμο έπεη ζπέζε με ηηξ ανπαηνεζίεξ, πμο έγηκακ. 

Η Κεκηνηθή Γθμνεοηηθή Γπηηνμπή αθμύ πνμβεί ζηεκ 

δηαιμγή ηςκ ρεθμδειηίςκ, ηεκ θαηαμέηνεζή ημοξ θαη 

ηςκ ζηαονώκ πνμηίμεζεξ, ιαμβάκμκηαξ οπόρε ηα 

πναθηηθά ηςκ πενηθενεηαθώκ εθμνεοηηθώκ επηηνμπώκ 

πνμβαίκεη ζηεκ ελαγςγή ημο απμηειέζμαημξ ηςκ 

εθιμγώκ με θαηακμμή ηςκ εδνώκ θαη ηε ζεηνά εθιμγήξ 

ηςκ οπμρεθίςκ. 

Τα πναθηηθά δηαιμγήξ ηςκ ρεθμδειηίςκ θαη 

ακαθήνολεξ ηςκ επηηοπόκηςκ, ημ πνςηόθμιιμ ηεξ 

ρεθμθμνίαξ θαη απόζπαζμα πναθηηθώκ, με επημέιεηα ημο 

Δηθαζηηθμύ Ακηηπνμζώπμο παναδίδμκηαη ζημ Γναμμαηέα 

ημο ανμόδημο Πνςημδηθείμο γηα θύιαλε ζημ θάθειμ ημο 

Σςμαηείμο. 
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ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΝ ΤΜΒΟΤΛΗΟΝ 

Άρθρον 11ον 

 

1. Τν Σσκαηείνλ δηνηθείηαη ππό 

επηακεινύο Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

εθιεγνκέλνπ ππό ηεο Γεληθήο 

Σπλειεύζεσο ησλ κειώλ απηνύ αλά 

δηεηίαλ, δηα κπζηηθήο θαη δηα 

ςεθνδειηίσλ ςεθνθνξίαο κεηαμύ ησλ 

ηαθηηθώλ κειώλ ησλ ερόλησλ 

εθπιεξώζεη ηαο ππνρξεώζεηο ησλ. 

Μεηά ησλ ηαθηηθώλ κειώλ εθιέγνληαη 

θαη ηξείο (3) αλαπιεξσκαηηθνί. 

2. Τν Γηνηθεηηθόλ Σπκβνύιηνλ εληόο 

δεθαεκέξνπ από ηεο εθινγήο ηνπ θαη 

θαηά ηελ πξώηελ ζπλεδξίαζηλ εθιέγεη 

κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ, ηνλ Πξόεδξνλ, 

ηνλ Αληηπξόεδξνλ, ηνλ Γ. Γξακκαηέα, 

ηνλ Δηδ. Γξακκαηέα θαη ηνλ Τακίαλ. 

3. Τα κέιε ηνπ Γ.Σ. είλαη αιιειεγγύσο 

ππεύζπλα δηα ηελ εθπιήξσζηλ ησλ 

ππνρξεώζεώλ ησλ, αίηηλεο απνξξένπλ 

εθ ηνπ Καηαζηαηηθνύ θαη ησλ 

απνθάζεσλ ησλ Σπλειεύζεσλ ησλ 

κειώλ. Γελ πξέπεη λα ζπγγελεύνπλ 

κεηαμύ ησλ κέρξη ηνπ δεπηέξνπ 

βαζκνύ θαη δελ επζύλνληαη δη’ 

απνθάζεηο ιεθζείζαο εηο ζπλεδξίαζηλ 

εηο ηελ νπνίαλ δελ παξέζηεζαλ ή 

παξηζηάληεο δηαθώλεζαλ, ηεο 

δηαθσλίαο ησλ βεβαηνπκέλεο εθ ησλ 

πξαθηηθώλ ηνπ Σπκβνπιίνπ. 

4. Τν Γηνηθεηηθόλ Σπκβνύιηνλ 

ζπλέξρεηαη ηαθηηθώο, άπαμ ηνπ κελόο 

θαηόπηλ πξνζθιήζεσο ηνπ Πξνέδξνπ 

θαη ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέσο, 

εθηάθησο δε ππό ηνπ Πξνέδξνπ, όηαλ 

παξαζηή αλάγθε ή ήζεινλ δεηήζεη 

ηνύην εγγξάθσο ηέζζαξεο (4) εθ ησλ 

κειώλ ηνπ Γ.Σ. αλαγξάθνληεο θαη ηα 

ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο. Δαλ 

ν Πξόεδξνο αξλεζή λα θαιέζε ην Γ.Σ. 

ηόηε θαινύλ ηνύην νη ππνγξάςαληεο 

ηελ αίηεζηλ ζύκβνπινη. Τν 

Γηνηθεηηθόλ Σπκβνύιηνλ επξίζθεηαη ελ 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

ΑΡΘΡΟ 11 

 

1. Τμ Σςμαηείμ δημηθείηαη από 7μειέξ Δημηθεηηθό 

Σομβμύιημ, πμο εθιέγεηαη ακά δηεηία. Η ζεηεία ανπίδεη 

από ηεκ εμένα ηεξ ζογθνόηεζήξ ημο θαη ιήγεη ηεκ εμένα  

ηεξ ακάδεηλεξ ημο κεμεθιεγμέκμο  Δ.Σ. Τμ 7μειέξ Δ.Σ 

έπεη ςξ ακαπιενςμαηηθά μέιε ημύξ θαηά ζεηνά 

επηιαπόκηεξ θάζε ζοκδοαζμμύ. Γθόζμκ δεκ οπάνπμοκ 

ακαπιενςμαηηθμί θαη εθόζμκ οπάνπεη θαηαζηαηηθή 

απανηία (πανόκηα πάκηα 4 μέιε),  ημ Δ.Σ μπμνεί κα 

ιεηημονγεί θαη έηζη. 

2. Τμ Δ.Σ ζογθνμηείηαη ζε ζώμα μέζα ζε πέκηε 

(5) μένεξ από ηεκ εθιμγή ημο. Τεκ πνώηε ζοκεδνίαζε ηε 

ζογθαιεί ημ μέιμξ πμο έιαβε ημοξ πενηζζόηενμοξ 

ζηαονμύξ, ακελανηήηςξ ζοκδοαζμμύ, ζηεκ μπμία θαη 

πνμεδνεύεη  μέπνη ηεκ εθιμγή πνμέδνμο. Σε πενίπηςζε 

ηζμρεθίαξ δηεκενγείηαη θιήνςζε από ηεκ Γθμνεοηηθή 

Γπηηνμπή. Σε πενίπηςζε θςιύμαημξ, αδοκαμίαξ ή 

άνκεζεξ ημο πιεημρεθήζακημξ ζομβμύιμο κα ζογθαιέζεη 

ημ Δ.Σ ζηεκ πνμβιεπόμεκε πνμζεζμία, αοηό ζογθαιείηαη 

από ημκ επόμεκμ ζε ζεηνά ρήθςκ ζύμβμοιμ, 

ακελανηήηςξ ζοκδοαζμμύ. 

3. Σηεκ 1ε ζοκεδνίαζε εθιέγεη από ηα μέιε ημο, 

με μοζηηθή ρεθμθμνία, ημκ Πνόεδνμ, ημκ Ακηηπνόεδνμ, 

ημκ Γεκηθό Γναμμαηέα , ημκ Ταμία θαη ημκ Γηδηθό 

Γναμμαηέα. 

4. Τμ Δ.Σ εθπνμζςπεί ημ Σςμαηείμ ζε όιεξ ηηξ 

δηθαζηηθέξ θαη ελώδηθεξ ζπέζεηξ ημο. 

5. Τμ Δ.Σ ζοκεδνηάδεη ηαθηηθά θάζε μήκα, 

έθηαθηα δε όηακ θνηζεί ακαγθαίμ ή ημ δεηήζμοκ έγγναθα 
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απαξηία παξόλησλ ηεζζάξσλ (4) εθ 

ησλ κειώλ, παξηζηακέλσλ 

απαξαηηήησο ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ 

Αληηπξνέδξνπ. 

5. Τν Γ.Σ. απνθαζίδεη θαη ελεξγεί εθ’ 

όισλ ησλ δεηεκάησλ, ηα νπνία 

ελδηαθέξνπλ ην Σσκαηείν, ελεξγεί παλ 

ό,ηη ζπκβάιιεη εηο ηελ  επηηπρίαλ ηνπ 

ζθνπνύ ηνπ Σσκαηείνπ, εθαξκόδεη ην 

Καηαζηαηηθόλ, δηαρεηξίδεηαη ηελ 

πεξηνπζίαλ ηνπ Σσκαηείνπ, εγθξίλεη 

ηαο πάζεο θύζεσο δαπάλαο εληόο ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ, 

εθηειεί ηαο απνθάζεηο ησλ 

Σπλειεύζεσλ ησλ κειώλ, ζπγθαιεί δη’ 

απνθάζεώο ηνπ ηαύηαο θαη θαηαξηίδεη 

ηελ Ζκεξεζίαλ Γηάηαμηλ απηώλ, 

ππνγξάθεη ηα πξαθηηθά ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.Σ., ζπληάζζεη ηελ 

Γηνηθεηηθήλ ινγνδνζίαλ δηα ηνπ 

Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γεληθνύ 

Γξακκαηέσο θαη ηελ ηακεηαθήλ 

ινγνδνζίαλ δηα ηνπ Τακίνπ θαη 

ππνβάιιεη ηαύηαο εηο  ηελ Γεληθήο 

Σπλέιεπζηλ πξνο έγθξηζηλ. Αη 

απνθάζεηο ηνπ Σπκβνπιίνπ 

ιακβάλνληαη δη’ απνιύηνπ 

πιεηνςεθίαο ησλ παξόλησλ κειώλ. Δλ 

πεξηπηώζεη ηζνςεθίαο ππεξηζρύεη ε 

ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ 

Πξνεδξεύνληνο. 

6. Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

παξαηηνύκελνλ ή απνπζηάδνλ 

αδηθαηνινγήησο πέξαλ ησλ ηξηώλ  θαηά 

ζεηξάλ ζπλεδξηάζεσλ, εθπίπηεη ηνπ 

αμηώκαηόο ηνπ αληηθαζηζηάκελνλ ππό 

ηνπ έρνληνο ζεηξάλ  αλαπιεξσκαηηθνύ 

ζπκβνύινπ δη’ απνθάζεσο ηνπ Γ.Σ. 

αλαγξαθνκέλνπ εηο ηα πξαθηηθά. 

 

 

 

 

 

 

 

ημοιάπηζημκ ηνία (3) μέιε ημο Δ.Σ., ακαθένμκηαξ θαη ηα 

ζέμαηα εμενήζηαξ δηάηαλεξ. Σ’ αοηήκ ηεκ πενίπηςζε μ 

Πνόεδνμξ οπμπνεμύηαη κα ζογθαιέζεη ημ Δ.Σ μέζα ζε  

δύμ (2) ημ πμιύ μένεξ, εθηόξ ακ, ιόγς θαηεπείγμκημξ, 

οπάνπεη άιιμ αίηεμα. Γάκ μ πνόεδνμξ εκηόξ ηςκ  δύμ (2) 

εμενώκ ανκεζεί κα θαιέζεη  ημ Δ.Σ., θαιμύκ ημύημ ηα 

μέιε πμο οπμγνάθμοκ ηεκ αίηεζε. 

6. Οη ηαθηηθέξ ζοκεδνηάζεηξ ημο Δ.Σ γίκμκηαη με 

πνόζθιεζε ημο Πνμέδνμο θαη ημο Γεκηθμύ Γναμμαηέα. 

Σηηξ πνμζθιήζεηξ ακαθένμκηαη ε εμένα, ε ώνα θαη ηα 

ζέμαηα εμενήζηαξ δηάηαλεξ. Γθηόξ εμενήζηαξ δηάηαλεξ 

μπμνεί κα ζέζεη ζέμαηα  μπμημδήπμηε μέιμξ ημο Δ.Σ. Τμ 

Δ.Σ. ζα απμθαζίζεη ακ ζα ημ ζοδεηήζεη εθείκε ηεκ ώνα ή 

ζα είκαη οπμπνεςηηθά  ζέμαηα  ζηεκ επόμεκε ζοκεδνίαζε 

ημο Δ.Σ. 

7.  Τμ Δ.Σ βνίζθεηαη ζε απανηία όηακ είκαη 

πανόκηεξ (4) ηέζζενεηξ ζύμβμοιμη. 

8. Οη απμθάζεηξ ημο Δ.Σ παίνκμκηαη με θακενή 

ρεθμθμνία θαη με απόιοηε πιεημρεθία ηςκ πανόκηςκ 

μειώκ. Σε πενίπηςζε ηζμρεθίαξ επακαιαμβάκεηαη ε 

ρεθμθμνία. 

9. Μέιμξ ημο Δ.Σ πμο απμοζηάδεη αδηθαημιόγεηα 

από ηνεηξ ζοκεπόμεκεξ ζοκεδνηάζεηξ, θαζαηνείηαη  θαη 

δηαγνάθεηαη  αοημδίθαηα από μέιμξ ημο Δ.Σ θαη 

ακηηθαζίζηακηαη από ημκ επηιαπόκηα ζύμβμοιμ ημο 

ζοκδοαζμμύ, με ημκ μπμίμ εθιέπηεθε. 

10. Τμ Δ.Σ έπεη απμθαζηζηηθό παναθηήνα. Δημηθεί 

ημ Σςμαηείμ με βάζε ημ Νόμμ θαη ημ θαηαζηαηηθό. 

Δηαπεηνίδεηαη ηεκ πενημοζία ημο, εθηειεί ηηξ απμθάζεηξ 

ηεξ Γεκηθήξ Σοκέιεοζεξ, πνμγναμμαηίδεη θαη ζοκημκίδεη 

ηε δμοιεηά ημο Σςμαηείμο. 
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ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΠΡΟΔΓΡΟΤ 

Άρθρον 12ον 

 

Ο Πξόεδξνο εθπξνζσπεί ην Σσκαηείνλ 

ελώπηνλ πάζεο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο 

παληόο βαζκνύ θαη δηθαηνδνζίαο σο θαη 

απέλαληη ηξίησλ. 

Πξνεδξεύεη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ 

Σπκβνπιίνπ θαη ησλ Σπλειεύζεσλ ησλ κειώλ, 

ζπγθαιεί ην Γ. Σ. εηο ζπλεδξηάζεηο, δηεπζύλεη 

ηαο ζπδεηήζεηο, θαηαξηίδεη ηελ Ζκεξεζίαλ 

Γηάηαμηλ, ππνγξάθεη κεηά ηνπ Γεληθνύ 

Γξακκαηέσο ηα έγγξαθα, ηα πξαθηηθά ησλ 

Σπλεδξηάζεσλ σο θαη παλ άιινλ έγγξαθνλ έρνλ 

ζρέζηλ πξνο ηελ Γηνίθεζηλ, ππνγξάθεη κεηά ηνπ 

Τακίνπ ηα εληάικαηα εηζπξάμεσλ θαη 

πιεξσκώλ θαη επηκειείηαη ηεο πηζηήο 

εθαξκνγήο ησλ απνθάζεσλ ησλ Σπλειεύζεσλ 

ηεο Γηνηθήζεσο θαη ηνπ θαηαζηαηηθνύ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟΤ 

Άρθρον 13ον 

 

Ο Αληηπξόεδξνο αλαπιεξνί ηνλ 

Πξόεδξνλ απόληα ή θσιπόκελνλ εηο πάληα ηα ελ 

γέλεη θαζήθνληα θαη δηθαηώκαηα απηνύ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΠΡΟΓΔΡΟΤ 

ΑΡΘΡΟ 12 

 

1. Ο Πνόεδνμξ ημο Δ.Σ εθπνμζςπεί ημ Σςμαηείμ 

μεηά από απόθαζε ημο Δ.Σ ζηηξ επαθέξ με θάζε 

Δημηθεηηθή ή Δηθαζηηθή Ανπή θαη θάζε άιιμ κμμηθό ή 

θοζηθό πνόζςπμ, εθθνάδμκηαξ ηηξ απόρεηξ ημο Δ.Σ. 

2. Γιέγπεη ηεκ απανηία ηεξ Γ.Σ θαη ηεκ δηεοζύκεη 

μέπνη ηεκ εθιμγή πνμεδνείμο από ηα μέιε ηεξ Γ.Σ. 

3. Γίκαη οπεύζοκμξ γηα ηεκ εθανμμγή ηςκ 

απμθάζεςκ ηςκ Γ.Σ. 

4. Σογθαιεί πνμεδνεύεη θαη δηεοζύκεη ηηξ 

ζοκεδνηάζεηξ ημο Δ.Σ θαη εθηειεί ηηξ απμθάζεηξ ημο. 

5. Υπμγνάθεη μαδί με ημκ Γεκηθό Γναμμαηέα όια 

ηα έγγναθα θαη ηα πναθηηθά ηςκ ζοκεδνηάζεςκ ημο Δ.Σ. 

6. Πνμζοπμγνάθεη με ημκ Ταμία ηα εκηάιμαηα 

πιενςμώκ. 

7. Σοκηάζζεη ημκ απμιμγηζμό ημο Δ.Σ θαη ημκ 

θένκεη γηα έγθνηζε ζημ Δ.Σ. 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΑΝΣΙΠΡΟΓΔΡΟΤ 

ΑΡΘΡΟ 13 

 

1. Ο Ακηηπνόεδνμξ ακαπιενώκεη ημκ Πνόεδνμ 

όηακ αοηόξ απμοζηάδεη ή γηα μπμημδήπμηε ιόγμ αδοκαηεί 

κα εθηειέζεη ηα θαζήθμκηά ημο (ζε όιεξ ηηξ 

οπμπνεώζεηξ ημο). 

Βμεζά ημκ Πνόεδνμ ζηεκ εθηέιεζε ηςκ 

θαζεθόκηςκ ημο.  

2. Ακαιαμβάκεη πνμζςνηκά ηηξ ανμμδηόηεηεξ ημο 

Πνμέδνμο ακ αοηόξ παναηηεζεί ή ακαθιεζεί με απόθαζε 
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ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΓΔΝΗΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΩ 

Άρθρον 14ον 

 

Ο Γεληθόο Γξακκαηεύο δηεπζύλεη ην 

γξαθείνλ ηνπ Σσκαηείνπ, θαηαξηίδεη κεηά ηνπ 

Πξνέδξνπ ηελ Ζκεξεζίαλ Γηάηαμηλ ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.Σ. εηζεγνύκελνο ηα ζρεηηθά 

ζέκαηα θαη επηκειείηαη ηεο ζπληάμεσο ησλ 

πξαθηηθώλ απηνύ θαζώο θαη ησλ ηνηνύησλ ησλ  

Γεληθώλ Σπλειεύζεσλ, δηεμάγεη ηελ 

αιιεινγξαθίαλ, ηεξεί ηελ ζθξαγίδα, ην αξρείνλ, 

ην πξσηόθνιινλ, κεηξώνλ θαη ππνγξάθεη κεηά 

ηνπ Πξνέδξνπ άπαληα ηα έγγξαθα, ηα 

εληάικαηα πιεξσκώλ θαη εηζπξάμεσλ θαη ηα 

πξαθηηθά ησλ Σπλειεύζεσλ θαη ηεο Γηνηθήζεσο. 

Σπληάζζεη δε θαη ππνβάιιεη θαηά ηελ ιήμηλ ηνπ 

έηνπο ηελ έθζεζηλ πεπξαγκέλσλ ηνπ Γ. Σ. 

Τνλ Γεληθόλ Γξακκαηέα απόληα ή θσιπόκελνλ 

αλαπιεξνί ν Δηδηθόο Γξακκαηεύο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΣΑΜΗΑ 

Άρθρον 15ον 

 

Ο Τακίαο: 

1. Δηζπξάηηεη ηαο ζπλδξνκάο ησλ κειώλ 

θαη πάζαλ άιιελ εηζθνξάλ θαη ελ γέλεη 

πάζαλ πξόζνδνλ ηνπ Σσκαηείνπ 

εθδίδσλ δηπιόηππνλ απόδεημηλ. 

2. Δθηειεί πάζαλ πιεξσκήλ επί ηε βάζεη 

ησλ πξνζεθόλησλ εληαικάησλ. 

3. Τεξεί ηα απαηηνύκελα βηβιία πεξί ηεο 

ηεξ Γεκ. Σοκέιεοζεξ. 

 3. Ακ θςιύεηαη μ Ακηηπνόεδνμξ, απμθαζίδμοκ 

γηα ηεκ ακαπιήνςζή ημο ηα πανόκηα μέιε ημο Δ.Σ. 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΓΓΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΓΑ 

ΑΡΘΡΟ 14 

1. Ο Γεκηθόξ Γναμμαηέαξ θοιάεη ηα ανπεία θαη ηηξ 

ζθναγίδεξ, εοζύκεηαη γηα ηεκ ηήνεζε ημο Μεηνώμο ηςκ 

μειώκ θαη ηεκ ηαθηηθή εκεμένςζή ημο. 

2. Σοκηάζζεη ηα πναθηηθά ημο Δ.Σ. 

Δηεθπεναηώκεη όιε ηεκ αιιειμγναθία, πνμζοπμγνάθεη με 

ημκ Πνόεδνμ θάζε έγγναθμ ημο Δ.Σ , εκηάιμαηα 

πιενςμώκ θιπ. 

3. Γπηβιέπεη ηεκ ηήνεζε ημο πνςημθόιιμο ηςκ 

εηζενπμμέκςκ θαη ελενπμμέκςκ εγγνάθςκ. 

4. Καηανηίδεη μαδί με ημκ Πνόεδνμ ηεκ εμενήζηα 

δηάηαλε θάζε ζοκεδνίαζεξ θαη θνμκηίδεη μαδί ημο γηα ηεκ 

ζογθέκηνςζε ζημηπείςκ γηα ζέμαηα πμο ζα ζοδεηεζμύκ. 

5. Γθπνμζςπεί μαδί με ημκ πνόεδνμ ημ Σςμαηείμ 

εκώπημκ θάζε ανπήξ θαη πακηόξ ηνίημο. 

6. Ακ θςιύεηαη μ Γεκηθόξ  Γναμμαηέαξ, ημκ 

ακαπιενώκεη μ Γηδηθόξ Γναμμαηέαξ. 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΣΑΜΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 15 

1. Γίκαη οπεύζοκμξ γηα ηεκ πνεμαηηθή πενημοζία 

ημο Σςμαηείμο θαη ηεκ οπόιμηπε θηκεηή πενημοζία ημο 

Σςμαηείμο. 

2. Καηαζέηεη ζε Τναπεδηθό ιμγανηαζμό, πμο ζα 

ακμίλεη  με απόθαζε ημο Δ.Σ, όιεξ ηηξ εηζπνάλεηξ θαη 

μπμνεί κα θναηάεη γηα ηηξ ηνέπμοζεξ δαπάκεξ μέπνη 300 
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δηαρεηξίζεσο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ 

Σσκαηείνπ. 

4. Καηαζέηεη επ’ νλόκαηη ηνπ Σσκαηείνπ, 

εηο ηελ Δζληθήλ ή άιιελ λνκίκσο 

εγθξηζείζαλ Τξάπεδαλ παλ ρξεκαηηθόλ 

πνζόλ ππεξβαίλνλ ηαο δέθα ρηιηάδαο 

(10.000) δξαρκώλ θαη πάζαλ αμίαλ. 

5. Αλαιακβάλεη ηαο ηνηαύηαο θαηαζέζεηο 

κόλνλ κεηά απόθαζηλ ηνπ Γ.Σ. Τνλ 

Τακία απόληα ή θσιόκελνλ αλαπιεξνί 

ηηο ησλ Σπκβνύισλ ππ’ απηνύ 

νξηδόκελνο ηνύηνπ δε κε γελνκέλνπ 

νξίδεηαη ν αλαπιεξσηήο ππό πνπ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

 

Τα ππό ηνπ Τακίνπ ηεξνύκελα ππνρξεσηηθώο 

βηβιία είλαη: 

1. Ζκεξνιόγηνλ εζόδσλ θαη εμόδσλ. 

2. Βηβιίνλ εθζέζεσλ ηεο Διεγθηηθήο 

Δπηηξνπήο. 

3. Γηπιόηππα εηζπξάμεσο εζόδσλ θαη 

εληαικάησλ πιεξσκώλ (εμόδσλ). 

4. Βηβιίνλ πεξηνπζηαθήο θαηαζηάζεσο 

ηνπ Σσκαηείνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΕΖΜΗΩΔΗ 

Άρθρον 16ον 

 

Δηο ηνλ Πξόεδξνλ, Γεληθόλ Γξακκαηέα 

θαη εηο ηα κέιε ηνπ Γ. Σ. είλαη δπλαηόλ λα 

ρνξεγνύληαη απνδεκηώζεηο, εθ’ όζνλ ήζεινλ 

αζρνιεζή δη’ ππνζέζεηο ηνπ Σσκαηείνπ ηε 

εηζεγήζεη ηνπ Πξνέδξνπ θαη θαηόπηλ 

απνθάζεσο ηνπ Γ.Σ. 

εονώ. Ο Τναπεδηθόξ ιμγανηαζμόξ (βηβιηάνημ) ζα 

επηδεηθκύεηαη ζε ηαθηά πνμκηθά δηαζηήμαηα ζημ Δ.Σ ή 

όπμηε δεηεζεί από μπμημδήπμηε μέιμξ ημο Δ.Σ. 

3. Γκενγεί πιενςμέξ γηα ηηξ ακάγθεξ ημο Σςμαηείμο με 

εκηάιμαηα, πμο έπμοκ θαη ηεκ οπμγναθή ημο Πνμέδνμο 

θαη ημο Γεκηθμύ Γναμμαηέα, με βάζε ηηξ απμθάζεηξ ημο 

Δ.Σ. Όια ηα ζπεηηθά απμδεηθηηθά  έγγναθα έπμοκ ηεκ 

ζθναγίδα ημο Σςμαηείμο, είκαη ανηζμεμέκα με αύλμκηα 

ανηζμό θαη οπμγνάθμκηαη από ημκ Ταμία ή ημκ Πνόεδνμ 

μεηά 

από απόθαζε ημο Δ.Σ. 

4. Υπμβάιιεη ζημ Δ.Σ., όηακ δεηεζεί από 

μπμημδήπμηε μέιμξ ημο Δ.Σ., έθζεζε γηα ηεκ θαηάζηαζε 

ημο Ταμείμο. 

5. Σοκηάζζεη ημκ ηζμιμγηζμό ηεξ δηαπείνηζεξ θαη 

ημκ πνμϋπμιμγηζμό ημο επόμεκμο έημοξ, ημοξ μπμίμοξ 

οπμβάιιεη γηα επελενγαζία θαη επηθύνςζε ζημ Δ.Σ. θαη 

ζηε ζοκέπεηα ζηε Γ.Σ., ε μπμία απμθαζίδεη ηειηθά. 

6. Γίκαη οπεύζοκμξ γηα ηεκ ηήνεζε θαη εκεμένςζε 

ημο βηβιίμο εηζπνάλεςκ-πιενςμώκ θαη ημο βηβιίμο 

θηκεηήξ θαη αθίκεηεξ πενημοζίαξ. 

7. Τμκ Ταμία ακαπιενώκεη, όηακ αοηόξ 

απμοζηάδεη ή γηα μπμημδήπμηε ιόγμ αδοκαηεί κα 

εθηειέζεη ηα θαζήθμκηά ημο, μέιμξ ημο Δ.Σ., πμο 

μνίδεηαη από αοηό. 

ΑΠΟΕΖΜΗΩΔΗ 

 

 

Δεν υπάρχουν. Καταργούνται 
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ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

Άρθρον 17ον 

 

Ο έιεγρνο θαη ε επνπηεία ηνπ Γ.Σ. 

αζθείηαη ππό ηξηκεινύο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο 

εθιεγνκέλεο ππό ηεο Σπλειεύζεσο ησλ κειώλ, 

νκνύ κεηά ηνπ Γ. Σ. Ζ ζεηεία ηαύηεο, ιήγεη κε 

ηελ ιήμηλ ηεο ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ. 

Ζ Διεγθηηθή Δπηηξνπή επνπηεύεη θαη ειέγρεη 

θαη’ έηνο ηελ νηθνλνκηθήλ δηαρείξηζηλ ηνπ 

Σσκαηείνπ, ηα πξαγκαηνπνηεζέληα έζνδα, ηαο 

πεγάο απηώλ, σο θαη  ηαο πξαγκαηνπνηεζείζαο 

δαπάλαο θαη ελ ζπλερεία ππνβάιιεη ηαο εθζέζεηο 

ηεο εηο ηελ Σπλέιεπζηλ. 

Δηο ηελ δηάζεζηλ ηαύηεο ηίζεληαη ππό ηνπ 

Γ. Σ. νπνηεδήπνηε ήζειε δεηεζή, ηα βηβιία ηεο 

δηαρεηξίζεσο θαη ησλ ελ γέλεη δηθαηνινγεηηθώλ. 

Δθηόο ησλ ηαθηηθώλ ειεγθηώλ εθιέγνληαη εθ 

ησλ επηιαρόλησλ θαη θαηά ζεηξά επηηπρίαο 

απηώλ δύν αλαπιεξσκαηηθά κέιε άηηλα 

θαινύληαη εηο πεξίπησζηλ παξαηηήζεσο θ.ι.π. 

ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΛΓΓΚΣΙΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ 

ΑΡΘΡΟ 16 

1. Γθιέγεηαη ηαοηόπνμκα με ηεκ εθιμγή ημο Δ.Σ., 

με ημ ίδημ εθιμγηθό ζύζηεμα θαη γηα ημ ίδημ πνμκηθό 

δηάζηεμα. 

2. Η Γ.Γ. απμηειείηαη από ηνία ηαθηηθά μέιε θαη 3 

ακαπιενςμαηηθά 

3. Η Γ.Γ. εθιέγεη ημκ πνόεδνμ ηεξ, μ μπμίμξ 

δηεοζύκεη ηηξ ενγαζίεξ ηεξ. 

4. Η Γ.Γ. επηβιέπεη θαη επμπηεύεη ηηξ 

δηαπεηνηζηηθέξ πνάλεηξ ημο Δ.Σ. θαη ηδηαίηενα ημο Ταμία 

θαη ειέγπεη ηεκ κμμημόηεηά ημοξ. Γνεοκά ακ μη πιενςμέξ 

θαη μη εηζπνάλεηξ έγηκακ θακμκηθά θαη ακ ηα απαναίηεηα 

δηθαημιμγεηηθά οπάνπμοκ. 

5. Η Γ.Γ. έπεη δηθαίςμα κα ελεηάδεη, ζπεηηθά με 

ηεκ μηθμκμμηθή θαηάζηαζε, έγγναθα θαη βηβιία ημο 

Σςμαηείμο θαη κα ειέγπεη ημ οπόιμηπμ ημο Ταμείμο ακά 

ελάμεκμ. 

6. Τενεί βηβιία πναθηηθώκ, ζηα μπμία 

θαηαπςνμύκηαη όιεξ μη εθζέζεηξ ηεξ, πμο οπμβάιιμκηαη 

ζηηξ Γ.Σ 

7. Η Γ.Γ. έπεη δηθαίςμα κα θαιέζεη έθηαθηα Δ.Σ. 

γηα ζέμαηα ηεξ ανμμδηόηεηάξ ηεξ 

8. Η Γ.Γ έπεη απανηία, όηακ πανεονίζθμκηαη θαη 

ηα ηνία (3)  μέιε ηεξ. 

 

ΣΟΠΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

ΑΡΘΡΟ 17 

1. Με απόθαζε ηεξ Γεκηθήξ Σοκέιεοζεξ ηςκ 

μειώκ ημο Σοιιόγμο, μπμνεί κα ζοκηζηώκηαη 

Πενηθενεηαθά Τμήμαηά ημο, ηα μπμία ζομπίπημοκ με ηα 
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γεςγναθηθά δηαμενίζμαηα Θεζζαιμκίθεξ, Πάηναξ θαη 

Ιςακκίκςκ, άιιεξ ηοπόκ πόιεξ, ζηεκ μπμία ζα 

ιεη9ημονγήζεη ζπμιείμ ηεξ δεοηενμβάζμηαξ εθπαίδεοζεξ 

ηεξ Γ.Γ. 

2. Τα Πενηθενεηαθά Τμήμαηα απμηειμύκ ημπηθή 

μνγάκςζε θαη ζογθνμημύκηαη από μέιε ημο Σοιιόγμο, 

πμο οπενεημύκ ζηα ζπεηηθά ζπμιεία. 

3. Τα ηαμεηαθώξ εκηάλεη μέιε ημο Σοιιόγμο, πμο 

οπενεημύκ ζηεκ Πενηθένεηα, εθιέγμοκ ηνημειή Τμπηθή 

Γπηηνμπή με ζεηεία ίζε με εθείκε ηςκ θεκηνηθώκ 

μνγάκςκ. 

4. Η Τμπηθή Γπηηνμπή είκαη ημ ζοκδηθαιηζηηθό 

όνγακμ ζε ημπηθό επίπεδμ, ημ μπμίμ δεκ αοημκμμείηαη 

από ημ Δ.Σ ημο Σοιιόγμο. 

Υπμπνεώκεηαη κα οιμπμηεί ηηξ απμθάζεηξ ημο 

Δ.Σ θαη κα ημ θαζηζηά θμηκςκό γηα ηα ημπηθά 

πνμβιήμαηα θαη ηηξ εκένγεηέξ ημο, γηα ηε ιύζε ημοξ. 

5. Η Τμπηθή Γπηηνμπή ιμγμδμηεί ζηε ζοκέιεοζε 

ηςκ μειώκ ημο Πενηθενεηαθμύ Τμήμαημξ, ε μπμία 

ζογθαιείηαη μηα θμνά ημ πνόκμ θαη όπμηε δεηεζεί από ημ 

1/5 ηςκ μειώκ. 

6. Οη απμθάζεηξ ηεξ Τμπηθήξ Γπηηνμπήξ όζμ θαη 

ηεξ ζοκέιεοζεξ ηςκ μειώκ ηεξ θαηαπςνίδμκηαη ζε 

βηβιία, πμο ζεςνμύκηαη από ημ Δ.Σ ημο Σοιιόγμο. 
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ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΗ ΣΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ 

Άρθρον 18ον 

 

Τν Καηαζηαηηθόλ ηνπ Σσκαηείνπ 

δύλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ππό ηεο  ηαθηηθήο ή 

ηεο εθηάθηνπ, εηδηθώο επί ηνύην ζπγθαινύκελεο 

Γεληθήο Σπλειεύζεσο. Αη ζρεηηθαί πεξί 

ηξνπνπνηήζεσο απνθάζεηο ιακβάλνληαη 

παξνπζία ηνπ εκίζεσο ηνπιάρηζηνλ ησλ 

ηαθηηθώλ κειώλ θαη θαηά πιεηνςεθίαλ ησλ ¾ 

ησλ ςεθηζάλησλ. 

Δθ’ όζνλ δηά ηαο πξνηεηλνκέλαο 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνύ επέξρεηαη 

κεηαβνιή ησλ ζθνπώλ ηνπ Σσκαηείνπ 

απαηηείηαη ζπλαίλεζηο απάλησλ ησλ κειώλ 

απηνύ, ησλ ηπρόλ απόλησλ δε δίδεηαη εγγξάθσο. 

 

 

Άρθρο 19ον 

 

Ζ δηάξθεηα ηνπ Σσκαηείνπ είλαη 

απεξηόξηζηνο. Ζ πεξί δηαιύζεσο ηνπ Σσκαηείνπ 

απόθαζηο  ιακβάλεηαη θαηά ηελ πεξί  

ηξνπνπνηήζεσο ηνπ θαηαζηαηηθνύ δηαδηθαζία 

ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ παξόληνο. 

Ζ πεξηνπζία ηνπ Σσκαηείνπ ελ 

πεξηπηώζεη δηαιύζεσο απηνύ πεξηέξρεηαη εηο ηελ 

Δζληθήλ Βηβιηνζήθελ. 

 

ΓΔΝΗΚΑΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

Άρθρον 20ον 

 

Τν Σσκαηείν έρεη ζθξαγίδα ζηξνγγπιήλ 

θέξνπζα ηελ επσλπκίαλ ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΛΤΗ ΤΛΛΟΓΟΤ – ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ 

ΑΡΘΡΟ 18 

 

1. Τμ Σςμαηείμ δεκ δηαιύεηαη πανά μόκμκ εάκ 

μείκμοκ ιηγόηενα από 20 μέιε. 

2. Σομπιήνςζε, ηνμπμπμίεζε ημο θαηαζηαηηθμύ 

θαη ζογπώκεοζε ημο Σςμαηείμο μπμνεί κα γίκεη  μόκμ με 

απόθαζε ηεξ Γεκηθήξ  Σοκέιεοζεξ με αολεμέκε 

πιεημρεθία θαη με ημκ ηνόπμ πμο μνίδεηαη ζημ άνζνμ 9  

ημο πανόκημξ. 

 

 

Άρθρο 19 
 

 Η δηάνθεηα ημο Σςμαηείμο είκαη απενηόνηζηε. Η 

απόθαζε πενί δηάιοζεξ ημο Σςμαηείμο ιαμβάκεηαη 

ζύμθςκα με ημ άνζνμ 18 ημο πανόκημξ. 

 Σε πενίπηςζε δηάιοζεξ ημο Σςμαηείμο ε πενημοζία ημο 

μεηαβηβάδεηαη ζηεκ Γζκηθή Βηβιημζήθε. 
 

 

 

 

ΓΓΝΙΚΓ ΔΙΑΣΑΞΓΙ 

ΑΡΘΡΟ 20 

1. Η ζθναγίδα είκαη ζηνμγγοιή, θαη θένεη ζημ 

θέκηνμ ηεξ πανάζηαζε δέκηνμο ημ μπμίμ θένεη ζηα 

θιαδηά ημο βηβιία θαη θοθιηθά ηεκ επςκομία «Σύιιμγμξ 

Καζεγεηώκ Φηιεθπαηδεοηηθήξ Γηαηνείαξ 1975».  
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Άρθρον 21ον 

 

Παλ κε πξνβιεπόκελνλ  ππό ηνπ 

παξόληνο  Καηαζηαηηθνύ  θαζνξίδεηαη ππό ηνπ 

Γ. Σ. ζπκθώλσο πξνο ην πλεύκα ηνπ παξόληνο 

θαη ηαο ζρεηηθάο δηαηάμεηο ηνπ Α.Κ. ηνπ λόκνπ 

πεξί Σσκαηείσλ θαη ινηπώλ Νόκσλ θαη 

Γηαηαγκάησλ 

 

 

ΑΚΡΟΣΔΛΔΤΣΗΟ ΓΗΑΣΑΞΗ 

Άρθρο 22ον 

 

Τν παξόλ Καηαζηαηηθόλ ζπγθείκελνλ εμ 

22 άξζξσλ θαηεξηίζζε  θαη εςεθίζζε δηα 

κπζηηθήο ςεθνθνξίαο θαη’ άξζξνλ θαη εηο ην 

ζύλνιόλ ηνπ ππό ηεο Γεληθήο Σπλειεύζεσο ηελ 

5
ε
 Φεβξνπαξίνπ 1975 θαη ζέιεη ηζρύεη από ηεο 

εγθξίζεσο ππό ηνπ  Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ 

Αζελώλ θαη ηεο θαηαρσξίζεσο  εηο ην νηθείνλ 

βηβιίνλ επαγγεικαηηθώλ Σσκαηείσλ. 

 

Δλ Αζήλαηο ηε 5 Φεβξνπαξίνπ 1975 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

Κάζε ηη πμο δεκ πνμβιέπεηαη από ημ πανόκ θαηαζηαηηθό 

θαζμνίδεηαη από ηεκ Γεκηθή Σοκέιεοζε ζύμθςκα με ημ 

πκεύμα ημο θαηαζηαηηθμύ θαη ηηξ ζπεηηθέξ δηαηάλεηξ ημο 

κόμμο πενί Σςμαηείςκ.  

 

ΑΚΡΟΣΓΛΓΤΣΙΟ ΔΙΑΣΑΞΗ 

ΑΡΘΡΟ 22 

Τμύημ ημ θαηαζηαηηθό ζοκηάπζεθε ανπηθά από 

ημοξ ηδνοηέξ θαη εγθνίζεθε κόμημα με ηεκ 766/8.4.1975 

απόθαζε ημο Πμιομειμύξ Πνςημδηθείμο Αζεκώκ, με ηεκ 

μπμία ακαγκςνίζηεθε, ζηε ζοκέπεηα ηνμπμπμηήζεθε ημ 

19……… …………………………….. με απμθάζεηξ ηςκ Γεκηθώκ 

Σοκειεύζεςκ ηςκ μειώκ, πμο εγθνίζεθακ, θαηά ζεηνά, 

με ηηξ ………………………………………………………………  

…………………………………………… απμθάζεηξ 

ημο………………………………………………………… 

………………………………………………………………… Πνςημδηθείμο 

Αζεκώκ. Τνμπμπμηήζεθε θαη πάιη από ηε Γ.Σ ηςκ μειώκ 

ημο, πμο πναγμαημπμηήζεθε εδώ ζηεκ Αζήκα, 

ζηηξ……………………………θαη   απμηειείηαη από 23 άνζνα. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Γ. 

………………………………………… 

Αζήλα…………………………….2010 

 

Αθνηβέξ ακηίγναθμ 

Αζήκα…………………………………… 

 

 

ΓΙΑ ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ του 

.Κ.Φ.Γ 

Η ΠΡΟΓΔΡΟ  Ο ΓΓΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΓΑ 

Γοδμθία Παηζηιηκάθμο  Βαζίιεξ Νημύζεξ 
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