
ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ 

Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ 

ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' 

ΙΓΡΤΗ – ΔΠΩΝΤΜΙΑ – ΔΓΡΑ – ΦΡΑΓΙΓΑ 

 

Άξζξν 1ν 

Ίδξπζε, επσλπκία θαη έδξα ηνπ σκαηείνπ. 

Ιδξχεηαη ζσκαηείν παλειιήληαο επηζηεκνληθήο νξγάλσζεο ησλ ρνιηθψλ 

πκβνχισλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ηελ επσλπκία 

«ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ». Έδξα ηνπ σκαηείνπ 

νξίδεηαη ε πφιε ησλ Αζελψλ. 

 

Άξζξν 2ν 

θξαγίδα ηνπ σκαηείνπ. 

Η ζθξαγίδα ηνπ σκαηείνπ είλαη ζηξνγγπιή. Φέξεη θπθιηθά ηελ επσλπκία 

ηνπ ζσκαηείνπ θαη ζην θέληξν παξάζηαζε αλνηρηνχ βηβιίνπ κε θαίνληα ιχρλν πνπ 

απνηειεί ην ζήκα ηνπ. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' 

ΚΟΠΟΙ – ΜΔΑ ΔΠΙΣΔΤΞΗ 

 

Άξζξν 3
ν
 

θνπφο ηνπ σκαηείνπ. 

θνπφο ηνπ ζσκαηείνπ είλαη: 

1. Η ζπκβνιή ζηε δηακφξθσζε Δζληθήο Πνιηηηθήο γηα ηελ Παηδεία θαη ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ του εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

2. Η πξναγσγή ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο θαη ε επξχηεξε θαηαμίσζή ηεο. 

3. Η αλαβάζκηζε ηεο επηζηεκνληθήο παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο εθπαίδεπζεο. 

4. Η βειηίσζε ηεο επηζηεκνληθήο, θνηλσληθήο, ππεξεζηαθήο θαη νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ησλ κειψλ ηνπ. 

 

Άξζξν 4
ν
 

Μέζα. 

Ωο κέζα επίηεπμεο ησλ ζθνπψλ ηνπ σκαηείνπ νξίδνληαη: 
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1. Η δηελέξγεηα εξεπλψλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ηεο παηδαγσγηθήο 

θαζνδήγεζεο. 

2. Η δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη εξγαζηεξίσλ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ 

ρνιηθψλ πκβνπιψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

3. Η δεκηνπξγία ηξάπεδαο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ παξνρή εθπαηδεπηηθήο 

ηερλνγλσζίαο ζηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο. 

4. Η ζχλδεζε κε ηα Παηδαγσγηθά Ιλζηηηνχηα, Δξεπλεηηθά Κέληξα, 

Παηδαγσγηθά Δξγαζηήξηα Παηδαγσγηθψλ Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ θαη 

Παηδαγσγηθψλ ρνιψλ εζσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ, αληίζηνηρεο εθπαηδεπηηθέο 

νξγαλψζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ, κε κνξθσηηθέο εηαηξείεο θιπ. 

5. Η δηνξγάλσζε κνξθσηηθψλ αληαιιαγψλ θαη απνζηνιψλ ρνιηθψλ 

πκβνχισλ ζην εμσηεξηθφ θαη ηδηαίηεξα ζηηο ρψξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαη ζε ρψξεο πνπ δνπλ 'Έιιελεο. 

6. Η επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ρνιηθνί χκβνπινη θαηά 

ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο. 

7. Η αλάπηπμε πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ κειψλ 

ηνπ σκαηείνπ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ θαη γεληθφηεξα ησλ εκπιεθνκέλσλ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θνηλσληθψλ θνξέσλ. 

8. Η έθδνζε δειηίσλ ελεκέξσζεο ησλ κειψλ, εθεκεξίδαο ή πεξηνδηθνχ θαη ε 

παξαγσγή άιισλ κέζσλ επηθνηλσλίαο. 

9. Η ππνβνιή ππνκλεκάησλ θαη ε πξαγκαηνπνίεζε παξαζηάζεσλ ζηηο 

Γεκφζηεο Τπεξεζίεο θαη ηδηαίηεξα ηνπ ΤΠΔΠΘ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζεζκνχ ησλ 

ρνιηθψλ πκβνχισλ. 

10. Κάζε άιιν λφκηκν κέζν πνπ ζα εμππεξεηεί ην ζθνπφ ηνπ σκαηείνπ. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΜΔΛΗ 

 

Άξζξν 5ν 

Μέιε. Έγγξαθε ησλ κειψλ. 

Σα κέιε ηνπ σκαηείνπ δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθά θαη επίηηκα. 

Σαθηηθά κέιε γίλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ή ππεξέηεζαλ 
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ρνιηθνί χκβνπινη ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

Δπίηηκα κέιε γίλνληαη φζνη πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο ππεξεζίεο ζηηο επηζηήκεο 

ηεο Αγσγήο. 

Γηα ηελ εγγξαθή λένπ κέινπο απαηηείηαη ε απνδνρή ησλ φξσλ ηνπ 

Καηαζηαηηθνχ, αίηεζε πξνο ην Γ.. ηνπ σκαηείνπ θαη θαηαβνιή ηνπ δηθαηψκαηνο 

εγγξαθήο θαη εηήζηαο ζπλδξνκήο. 

Η απνλνκή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ επηηίκνπ κέινπο γίλεηαη κε επαξθψο 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηελ έγθξηζε ηεο απφ ηε 

Γεληθή πλέιεπζε κε κπζηηθή ςεθνθνξία. 

Σα επίηηκα κέιε δελ έρνπλ θακία ηακεηαθή ππνρξέσζε. Μπνξνχλ λα 

παξεπξίζθνληαη ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο θαη λα παξαθνινπζνχλ ηηο εξγαζίεο ηεο 

απφ ηηκεηηθή ζέζε. ρσξίο λα έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ θαη ρσξίο λα κπνξνχλ λα 

εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη. 

 

Άξζξν 6ν 

Τπνρξεψζεηο κειψλ. 

Σα κέιε έρνπλ ππνρξέσζε: 1) Να ηεξνχλ ην Καηαζηαηηθφ, ηηο απνθάζεηο ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο, θαζψο θαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 2) Να 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ηνπ σκαηείνπ, ζηηο ζπζθέςεηο ηνπ, 

ςεθνθνξίεο θαη εθινγέο. 3) Να εθπιεξψλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο 

έλαληη ηνπ σκαηείνπ. 

 

Άξζξν 7ν 

Γηθαηψκαηα ησλ κειψλ 

Σα ηαθηηθά κέιε ηνπ σκαηείνπ έρνπλ δηθαίσκα: 

1. Να ζπκκεηέρνπλ ζηηο Γ.. κε δηθαίσκα ιφγνπ ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο θαη δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο απνθάζεηο εθφζνλ είλαη νηθνλνκηθά 

ηαθηνπνηεκέλα. 

2. Να εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη ζε φια ηα φξγαλα ηεο δηνίθεζεο ηνπ 

σκαηείνπ. 

3. Να δεηνχλ ηε ζχγθιεζε έθηαθηεο Γ.. ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ. 

4. Να ππνβάιινπλ ηηο πξνηάζεηο θαη ηα αηηήκαηα ηνπο ζην Γ.. γηα 
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κειέηε θαη αληηκεηψπηζε. 

 

Άξζξν 8ν 

Απψιεηα ηδηφηεηαο κέινπο. 

Η ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ράλεηαη πζηέξα απφ έγγξαθε αίηεζε παξαίηεζεο πνπ 

παξαδίδεηαη ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ σκαηείνπ θαη απεπζχλεηαη ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο εθπιεξψζεη ηηο έσο ηελ εκέξα ηεο ππνβνιήο ηεο 

παξαίηεζεο ηνπ ηακεηαθέο ππνρξεψζεηο. Η αίηεζε απηή γηα παξαίηεζε γίλεηαη δεθηή 

ππνρξεσηηθά απφ ην Γ.. αλ ππνβιήζεθε έγθαηξα θαη φπσο ν Νφκνο νξίδεη, δειαδή 

ηξεηο ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ ηε ιήμε ηνπ ινγηζηηθνχ έηνπο (άξζξν 87 Α.Κ.). Απηφο 

πνπ έραζε ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο δελ έρεη θαλέλα δηθαίσκα πάλσ ζηελ πεξηνπζία 

ηνπ ζσκαηείνπ, ππνρξενχηαη δε θαη γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ζπλδξνκήο γηα ην ρξφλν 

θαηά ηνλ νπνίν δηεηέιεζε κέινο. 

 

Άξζξν 9ν 

Γηαγξαθή κειψλ. 

Η Γ.. χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Γ.. κπνξεί λα δηαγξάςεη κέινο εθφζνλ: 

1. Απνδεδεηγκέλα ελεξγεί αληίζεηα πξνο ηνπο ζθνπνχο ηνπ σκαηείνπ, δελ 

ηεξεί ηηο απνθάζεηο ηεο Γ.. θαη ηνπ Γ.. ή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν εκπνδίδεη ηελ 

πξαγκάησζε ηνπο. 

2. Καζπζηεξεί αδηθαηνιφγεηα ηε ζπλδξνκή ηνπ πάλσ απφ δχν έηε. Μέινο πνπ 

δηαγξάθεηαη, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, κε απφθαζε ηεο Γ.. κπνξεί λα δεηήζεη ηελ 

αθχξσζε ηεο δηαγξαθήο απφ ην αξκφδην Γηθαζηήξην. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ' 

ΔΟΓΑ 

 

Άξζξν 10ν 

Πφξνη ηνπ σκαηείνπ. 

Οη πφξνη ηνπ σκαηείνπ δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθνχο θαη έθηαθηνπο. Σαθηηθνί 

πφξνη είλαη νη ζπλδξνκέο θαη ην δηθαίσκα εγγξαθήο ησλ 
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κειψλ. Σηο εηήζηεο ζπλδξνκέο νξίδεη ην Γ.. κε απφθαζε ηνπ. 

Έθηαθηνη πφξνη είλαη ηα νπνηαδήπνηε έζνδα πνπ εηζέξρνληαη λφκηκα ζην 

σκαηείν θαη νη ηπρφλ δσξεέο, θιεξνδνηήκαηα ησλ κειψλ ή ηξίησλ, απφ Κξαηηθά 

Ιδξχκαηα, Ιδξχκαηα Τπνηξνθηψλ, απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην θαη ην Κνηλνηηθφ 

Σακείν, απφ Ιδξχκαηα Πλεπκαηηθνχ θαη Πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα, απφ επηρεηξήζεηο 

ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, Σξάπεδεο, Οξγαληζκνχο, Γήκνπο θαη Κνηλφηεηεο, 

απφ εθδειψζεηο ιαρεηνθφξεο αγνξέο θ.ι.π. 

Σα έζνδα ηνπ ζσκαηείνπ θαηαηίζεληαη, εθηφο απφ δηαθφζηεο ρηιηάδεο 

(200.000) δξαρκέο ηηο νπνίεο δηαηεξεί ζην Σακείν ν Σακίαο γηα ηηο  ηξέρνπζεο 

αλάγθεο ηνπ ζσκαηείνπ, ζε ππνθαηάζηεκα Σξάπεδαο πνπ επηιέγεηαη απφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη αλαιακβάλνληαη απφ ηνλ Σακία ηνπ σκαηείνπ, ηνλ 

Πξφεδξν ή άιιν εμνπζηνδνηεκέλν κέινο ηνπ Γ.. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ' 

ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ 

 

Άξζξν 11ν 

Όξγαλα ηνπ σκαηείνπ είλαη: 

1. Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ 

2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ σκαηείνπ θαη 

3. Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή. 

 

Άξζξν 12ν 

Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ. 

Η Γ.. είλαη ην θπξίαξρν φξγαλν ηνπ σκαηείνπ θαη απνθαζίδεη γηα θάζε 

δήηεκα πνπ ην αθνξά. 

Δηδηθφηεξα θαη ελδεηθηηθά: 

1. Απνθαζίδεη γηα ηελ εγγξαθή, δηαγξαθή θαη επαλεγγξαθή κειψλ φπνπ 

απαηηείηαη ηνχην, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ θαη 

αλαθεξχζζεη ηα επίηηκα κέιε. 

2. Δθιέγεη γηα ηξηεηή ζεηεία ηα κέιε ηνπ Γ.. θαη ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ ζσκαηείνπ θαη νπνηεδήπνηε απαιιάζζεη απηά ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

3. Σξνπνπνηεί ην θαηαζηαηηθφ θαη απνθαζίδεη γηα ηε δηάιπζε ηνπ. 
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4. Δγθξίλεη ή θαηαςεθίδεη ηα πεπξαγκέλα ηνπ Γ.. θαη ηελ έθζεζε ηεο 

Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο. 

5. Δγθξίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηνλ απνινγηζκφ ηνπ ζσκαηείνπ. 

6. Υαξάζζεη ην πιαίζην ησλ ελεξγεηψλ ηνπ Γ.. θαη 

7. Απνθαζίδεη γηα ηελ έθδνζε ηπρφλ επηζηεκνληθψλ εληχπσλ ηνπ σκαηείνπ. 

 

Άξζξν 13ν 

χγθιεζε Γ.. 

1. Η Γ.. ζπγθαιείηαη απφ ην Γ.. ηαθηηθά κελ κηα θνξά θάζε έηνο κε ηε ιήμε 

ε ηελ έλαξμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, έθηαθηα δε φηαλ ην Γ.. ην ζεσξεί αλαγθαίν ή ην 

δεηεί ην 1/10 ησλ νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλσλ κειψλ ηνπ. 

2. Σν Γ.. είλαη ππνρξεσκέλν λα ζπγθαιέζεη ηε Γ.. ζηελ πεξίπησζε πνπ ην 

1/10 ησλ κειψλ ηνπ δεηήζεη ηε ζχγθιεζε ηεο. Η άξλεζε ή νιηγσξία ηνπ. πάλσ απφ 

έλα κήλα. απνηειεί ζνβαξφ ιφγν έθπησζήο ηνπ. 

3. Η πξφζθιεζε πξέπεη λα θνηλνπνηείηαη ζηα κέιε ηνπιάρηζηνλ 10 εκέξεο 

πξηλ απφ ηελ θαζνξηζκέλε εκέξα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο Γ.. θαη λα αλαγξάθεη 

νπσζδήπνηε ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα θαζψο θαη ηνλ ηφπν θαη ρξφλν 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο. 

4. Ο ηφπνο ζχγθιεζεο ηεο Γ.. κπνξεί λα είλαη θαη άιινο εθηφο ηεο έδξαο ηνπ 

ζσκαηείνπ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γ.. 

5. ε πεξίπησζε ζχγθιεζεο έθηαθηεο Γ.. θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γ.. 

ζπληέκλεηαη ε πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ κέρξη θαη ηνπ 

εκίζεσο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. ηελ πεξίπησζε πνπ κέιε δεηνχλ ηε ζχγθιεζε ηεο 

Γ.. είλαη ππνρξεσκέλα λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηελ αίηεζε ηνπο πξνο ην Γ.. θαη ηα 

πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα. 

6. ηηο έθηαθηεο Γ.. πξνεδξεχεη ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη ζε πεξίπησζε 

θσιχκαηνο ν Αληηπξφεδξνο κε ηε γξακκαηεηαθή ζηήξημε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. 

7. ηελ εηήζηα ηαθηηθή Γ.. πνπ δελ γίλνληαη αξραηξεζίεο εθιέγεηαη ν 

Πξφεδξνο ηεο Γ.. θαη νξίδεηαη ν Γξακκαηέαο γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο. 

Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή εθιέγεηαη κφλν ζε πεξίπησζε πνπ αλαθχπηεη 
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ζέκα κπζηηθήο ςεθνθνξίαο. 

 

Άξζξν 14ν 

Απαξηία Γ.. 

Η Γ.. ηαθηηθή ή έθηαθηε βξίζθεηαη ζε απαξηία αλ παξεπξίζθνληαη ζ’ απηή ην 

1/3 ησλ νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλσλ κειψλ. Αλ δελ ππάξμεη απαξηία 

επαλαιακβάλεηαη κεηά απφ 2 έσο 15 εκέξεο θαη βξίζθεηαη ζε απαξηία αλ 

παξεπξίζθνληαη ζ’ απηή ην 1/4 ησλ νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλσλ κειψλ. Αλ θαη ηφηε 

δελ ππάξμεη απαξηία επαλαιακβάλεηαη κεηά απφ 2 έσο 15 εκέξεο νπφηε είλαη αξθεηή 

ε παξνπζία ηνπ 1/5 ησλ νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλσλ κειψλ. ηηο επαλαιεπηηθέο 

ζπγθιήζεηο δελ είλαη απαξαίηεηε ε απνζηνιή λέαο πξφζθιεζεο αιιά είλαη δπλαηή ε 

κλεία ζηελ αξρηθή πξφζθιεζε ηεο αθξηβνχο εκέξαο θαη ψξαο επαλάιεςεο ζε 

πεξίπησζε κε χπαξμεο απαξηίαο. 

 

Άξζξν 14ν 

Απνθάζεηο Γ.. 

1. Οη απνθάζεηο ησλ ηαθηηθψλ Γ.. ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ηνπ εκίζεσο 

ζπλ έλα (1/2 + 1) ησλ παξφλησλ κειψλ θαη είλαη άθπξεο αλ ε πλέιεπζε δελ έρεη 

απαξηία θαηά ηε ζηηγκή ηεο ςεθνθνξίαο. Δμαηξνχληαη νη πεξηπηψζεηο ηεο δηάιπζεο 

ηνπ σκαηείνπ ή ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, νπφηε απαηηείηαη ε πιεηνςεθία 

ησλ 3/4 ησλ παξφλησλ κειψλ. 

2. Οη απνθάζεηο ησλ εθηάθησλ Γ.. ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ηνπ εκίζεσο 

ζπλ έλα (1/2 + 1) επί ηνπ ζπλφινπ ησλ παξφλησλ κειψλ. 

2. Οη απνθάζεηο ηεο Γ.. ιακβάλνληαη πάληνηε κε ςεθνθνξία πνηέ δηα βνήο. 

3. Δίλαη κπζηηθή θάζε ςεθνθνξία πνπ αλαθέξεηαη οε εθινγέο Γ.., 

Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο, ζε ζέκαηα εκπηζηνζχλεο πξνο ηε δηνίθεζε θαη πξνζσπηθά 

δεηήκαηα. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ε ςεθνθνξία γίλεηαη κε αλάηαζε ηνπ ρεξηνχ, 

εθηφο αλ ε Γ.. απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά. 

 

Άξζξν 15ν 

Καηαρψξεζε απνθάζεσλ Γεληθήο πλέιεπζεο. 

Οη απνθάζεηο ηεο πλέιεπζεο θαηαρσξνχληαη ζε ηδηαίηεξν βηβιίν, ην νπνίν 

ηεξείηαη κε ηελ επηκέιεηα ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ Γ.. ν νπνίνο βνεζείηαη απφ 

πξαθηηθνγξάθν πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο πλέιεπζεο θαη εγθξίλεηαη απφ 

απηήλ. 
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Άξζξν 16ν 

Αξηζκφο κειψλ Γ.. θαη Δ.Δ., ηξφπνο εθινγήο θαη δηάξθεηα ζεηείαο ηνπο. 

Σν σκαηείν δηνηθείηαη απφ ελλεακειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ην νπνίν 

εθιέγεηαη αλά ηξία (3) έηε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ κε κπζηηθή 

ςεθνθνξία θαη κε ζρεηηθή πιεηνςεθία. 

Δθηφο απφ ην ελλεακειέο Γ.. θαηά ηηο αξραηξεζίεο, εθιέγνληαη θαη ηξεηο 

αλαπιεξσκαηηθνί ζχκβνπινη θαηά ζεηξά επηηπρίαο κεηά ηελ εθινγή ησλ ηαθηηθψλ 

κειψλ. 

Η εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γ.. θαη ηεο Δ.Δ. γίλεηαη απφ εληαίν ςεθνδέιηην. 

Τπεξάλσ ησλ νλνκάησλ ησλ ππνςεθίσλ αλαγξάθεηαη ν ηίηινο «Τπνςήθηνη γηα ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην». 

Δπίζεο θαηά ηελ ίδηα εκέξα ηεο εθινγήο εθιέγεηαη θαη ηξηκειήο Δμειεγθηηθή 

Δπηηξνπή. 

Η εθινγή ησλ κειψλ ηεο Δ.Δ. γίλεηαη απφ εληαίν ςεθνδέιηην. 

Σα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ Δ.Δ. είλαη δπλαηφλ λα ζπκπεξη-

ιακβάλνληαη ζην ίδην ςεθνδέιηην κε εθείλα ησλ ππνςεθίσλ γηα ην Γ.. κε ζεκείσζε 

ππεξάλσ απηψλ ηνπ ηίηινπ «Τπνςήθηνη γηα ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή». 

Η ζεηεία ηνπ Γ.. θαη ηεο Δ.Δ. είλαη ηξηεηήο. 

 

Άξζξν 17ν 

Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή. Δθινγή θαη θαζήθνληά ηεο. 

Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ αξραηξεζηψλ εθιέγεηαη ηξηκειήο Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή 

απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ε νπνία θαζνξίδεη ηηο ιεπηνκεξέο ηεο εθινγήο, δηεπζχλεη 

απηήλ θαη αθνχ ζπγθεληξψζεη ηα ςεθνδέιηηα θαη θάλεη ηε δηαινγή, αλαθνηλψλεη ηα 

απνηειέζκαηα,  

 

Άξζξν 18ν 

Γηαδηθαζία αλαθήξπμεο ππνςεθίσλ κειψλ Γ.. 

Έλα κήλα πξηλ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ ην Γ.. νξίδεη ηελ εκεξνκελία 

ζχγθιεζεο ηεο ηαθηηθήο Γ.. θαη θαιεί φζνπο επηζπκνχλ λα εθιεγνχλ σο κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή 

αίηεζε. Ο πίλαθαο ππνςεθίσλ κειψλ ηνπ Γ.. θαη ηεο Δ.Δ. νξηζηηθνπνηείηαη ηελ 

παξακνλή ησλ αξραηξεζηψλ. 
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Αλ δελ ππνβιεζνχλ αηηήζεηο ππνςεθηνηήησλ ή απηέο δελ είλαη ηφζεο φζεο 

απαηηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ ησλ νξγάλσλ απηψλ, κε έγθξηζε ηεο Γ.. 

κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαη άιιεο αηηήζεηο κεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο. ηελ 

πεξίπησζε απηή ην απεξρφκελν Γ.. κεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε ζπκπιήξσζε ηνπ 

ςεθνδειηίνπ κε ηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ θαη ηελ αλαηχπσζε ηνπο. 

Σν παιαηφ Γ.. έσο φηνπ αλαιάβεη ηα θαζήθνληα ηνπ ην λέν δηεθπεξαηψλεη ηηο 

ππνζέζεηο ηνπ ζσκαηείνπ. 

 

Άξζξν 19ν 

Δθινγή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο. 

Κάζε κέινο ηνπ ζσκαηείνπ πνπ έρεη δηθαίσκα ςήθνπ, ςεθίδεη ηνπο  

ππνςεθίνπο ηεο πξνηίκεζεο ηνπ, ζεκεηψλνληαο γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κέρξη 

ηέζζεξηο (4) ζηαπξνχο πξνηίκεζεο παξαπιεχξσο θάζε νλφκαηνο θαη κέρξη δχν (2) 

ζηαπξνχο γηα ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή. 

Οη ελλέα (9) ππνςήθηνη γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ ζπγθέληξσζαλ ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο ςήθνπο εθιέγνληαη κέιε ηνπ Γ.. θαη νη επφκελνη ηξεηο (3) εθιέγνληαη 

αλαπιεξσκαηηθνί θαη αληηθαζηζηνχλ ηα κέιε ηνπ Γ.. ζε πεξίπησζε απνρψξεζεο ή 

παξαίηεζεο ηνπο. 

Οη ηξεηο (3) ππνςήθηνη γηα ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή πνπ ζπγθέληξσζαλ ηηο 

πεξηζζφηεξνπο ςήθνπο απνηεινχλ ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή. 

 

Άξζξν 20ν 

πγθξφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Μέζα ζε κία εβδνκάδα απφ ηηο αξραηξεζίεο ην κέινο πνπ πιεηνςήθεζε θαιεί 

ππνρξεσηηθά ηα εθιεγκέλα κέιε γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπο ζε ζψκα. Αλ απηφ 

αδξαλήζεη ή ακειήζεη, ε ζχγθιεζε γίλεηαη απφ ην επφκελν κέινο. 

Με κπζηηθή ςεθνθνξία εθιέγνληαη ν Πξφεδξνο, ν Αληηπξφεδξνο, Ο Γεληθφο 

Γξακκαηέαο, ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο θαη ν Σακίαο. Σα ππφινηπα κέιε έρνπλ ζέζε 

ζπκβνχινπ ηνπ Γ.. θαη αλαιακβάλνπλ ηελ ελεξγνπνίεζε δηαθφξσλ ηνκέσλ 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζσκαηείνπ, 

Μέζα ζε κία εβδνκάδα απφ ηε ζπγθξφηεζε ηνπ ην λέν Γ.. παξαιακ- 
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βάλεη ηε Γηνίθεζε απφ ην παιαηφ. 

 

Άξζξν 21ν 

πλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κία θνξά ηνλ κήλα θαη 

έθηαθηα φζεο θνξέο ζα ην ζπγθαιεί ν Πξφεδξνο. πλεδξηάδεη επίζεο έθηαθηα εάλ ην 

δεηήζνπλ γξαπηά απφ ηνλ Πξφεδξν ηξία (3) κέιε ηνπ Γ.. αλαγξάθνληαο θαη ηνπο 

ιφγνπο ηεο ζχγθιεζεο. Ο Πξφεδξνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπγθαιέζεη απηφ κέζα ζε 

νθηψ (8) εκέξεο. Σν Γ.. κπνξεί κε απφθαζε ηνπ λα νξίζεη θαη ζπληνκφηεξν ρξνληθφ 

δηάζηεκα γηα ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο ηνπ. 

 

Άξζξν 22ν 

Απαξηία Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Σν Γ.. βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ είλαη παξφληα ηα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ 

κέιε ηνπ, απνθαζίδεη δε κε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο 

ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ. Οη ιακβαλφκελεο απνθάζεηο θαηαρσξνχληαη ζην 

βηβιίν ησλ Πξαθηηθψλ θαη ππνγξάθνληαη απφ ηα παξφληα κέιε. 

 

Άξζξν 23ν 

Καζήθνληα Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Σν Γ.. είλαη αξκφδην γηα ηε δηνίθεζε ηνπ ζσκαηείνπ. Κξίλεη θαη απνθαζίδεη 

γηα θάζε δήηεκα πνπ εηζεγείηαη ν Πξφεδξνο θαη αθνξά ην ζσκαηείν. Γηνξίδεη θαη 

παχεη ην ππαιιειηθφ θαη ππεξεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζσκαηείνπ ηεξψληαο ην λφκν θαη 

θαζνξίδεη ηελ αληηκηζζία ηνπ, ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα θαζήθνληα ηνπ. πγθαιεί ηε 

Γεληθή πλέιεπζε ηαθηηθά κία θνξά ην έηνο θαη έθηαθηα φζεο θνξέο ην απαηηεί ην 

ζπκθέξνλ ηνπ ζσκαηείνπ. Έλα κήλα πξηλ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ ζπληάζζεη αθελφο 

ηνλ απνινγηζκφ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηεο Γηνίθεζεο θαη ηνλ ππνβάιεη γηα έγθξηζε ζηε 

Γεληθή πλέιεπζε καδί κε έθζεζε ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο, αθεηέξνπ ζπληάζζεη 

ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηε γλσζηνπνηεί ζηα κέιε ηνπ 

ζσκαηείνπ, 

Απφθαζε γηα εηδηθά ζέκαηα κπνξεί λα ιεθζεί θαη ρσξίο ζπλέιεπζε ησλ 

κειψλ εάλ ηα κέιε ηνπ ζσκαηείνπ ελεκεξσζνχλ ιεπηνκεξψο γηα ηα εηδη- 
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θά απηά ζέκαηα γξαπηά θαη απαληήζνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν εθθξάδνληαο ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο άπνςε, ε νπνία ζπλεγνξεί ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ηα ηξία 

πέκπηα (3/5) ηνπ ζπλφινπ ησλ ηακεηαθψο ηαθηνπνηεκέλσλ κειψλ, ππέξ κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο απφθαζεο. 

Σν Γ.. έρεη δηθαίσκα λα νξίδεη επηηξνπέο απφ κέιε ηνπ ζσκαηείνπ νη νπνίεο, 

ζε ζπλεξγαζία κε απηφ. αζρνινχληαη κε θάζε εξγαζία πνπ ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε 

ησλ ζθνπψλ ηνπ ζσκαηείνπ. 

 

Άξζξν 24ν 

Καζήθνληα Πξνέδξνπ. 

Ο Πξφεδξνο πξνεδξεχεη ζηηο εξγαζίεο ησλ εθηάθησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ 

θαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. Γηεθπεξαηψλεη ηηο ππνζέζεηο ηνπ ζσκαηείνπ χζηεξα 

απφ απφθαζε ηνπ Γ... Καιεί ζε ζπλεδξίαζε ην Γ.., ππνγξάθεη καδί κε ην 

Γξακκαηέα ηα έγγξαθα, ηα εληάικαηα κε ηα νπνία πιεξψλνληαη νη δαπάλεο θαη ηα 

πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ θαη θξνληίδεη γηα ηελ αθξηβή θαη πηζηή ηήξεζε ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ. Μεξηκλά γηα ηε ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Σνλ Πξφεδξν, 

φηαλ θσιχεηαη ή απνπζηάδεη, αλαπιεξψλεη ν Αληηπξφεδξνο. Ο Πξφεδξνο ή ν 

αλαπιεξσηήο ηνπ αληηπξνζσπεχεη ην σκαηείν ζε νπνηαδήπνηε Γηθαζηηθή, 

Γηνηθεηηθή ή άιιε Αξρή, θαζψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ηξίηνη ζηξέθνληαη 

ελαληίνλ ηνπ ζσκαηείνπ, επίζεο δε εμψδηθα θαη ζε φιεο ηηο ζρέζεηο ηνπ. 

 

Άξζξν 25ν 

Καζήθνληα Αληηπξνέδξνπ θαη Αλαπιεξσηή απηνχ. 

Ο Αληηπξφεδξνο αλαπιεξψλεη, απφληα ή θσιπφκελν ηνλ Πξφεδξν ηνπ 

ζσκαηείνπ θαη εθηειεί φια ηα θαζήθνληα ηνπ Πξνέδξνπ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

24. Σνλ Αληηπξφεδξν φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη αλαπιεξψλεη ν χκβνπινο πνπ 

πιεηνςήθεζε ζηηο αξραηξεζίεο. 

 

Άξζξν 26ν 

Καζήθνληα Γεληθνχ θαη Δηδηθνχ Γξακκαηέα. 

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο θπιάζζεη ηε ζθξαγίδα ηνπ σκαηείνπ θαη ην αξρείν, 

ηεξεί κε ηε βνήζεηα εηδηθνχ Γξακκαηέα ην Μεηξψν κειψλ θαη ην πξσηφθνιιν 

αιιεινγξαθίαο θαη δηεθπεξαηψλεη ηελ αιιεινγξαθία ηνπ ζσκαηείνπ. Φξνληίδεη γηα 

ηε ζχληαμε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκ- 
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βνπιίνπ θαη ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ. θξαγίδεη θαη πξνζππνγξάθεη καδί κε ηνλ 

Πξφεδξν ηα πξαθηηθά ηνπ Γ.. θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, θάζε έγγξαθν θαη ηα 

ρξεκαηηθά εληάικαηα. Δπίζεο ζπληάζζεη ηελ έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηεο Γηνίθεζεο θαη 

έρεη ηελ επηκέιεηα γηα ηα Γξαθεία ηνπ ζσκαηείνπ. 

Ο Δηδηθφο Γξακκαηέαο θξνληίδεη γηα ηελ επηζηεκνληθή έθδνζε επηζηεκνληθνχ 

εληχπνπ, ηε δεκνζίεπζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζσκαηείνπ, ηε δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ, 

ζεκηλαξίσλ θαη άιισλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλαληήζεσλ θαη γεληθφηεξα δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ ζσκαηείνπ.  

 

Άξζξν 27ν 

Καζήθνληα Σακία 

Ο Σακίαο ηεξεί ηα βηβιία Σακείνπ θαη Πεξηνπζίαο ηνπ ζσκαηείνπ. Δλεξγεί 

φιεο ηηο εηζπξάμεηο ησλ πφξσλ ηνπ σκαηείνπ θαη φιεο ηηο πιεξσκέο χζηεξα απφ 

έθδνζε εληαικάησλ πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα. 

Καηαζέηεη ζε ππνθαηάζηεκα Σξάπεδαο πνπ επηιέγεηαη απφ ην Γ.. ηα έζνδα ηνπ 

ζσκαηείνπ εθηφο απφ νξηζκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ, ην χςνο ηνπ νπνίνπ νξίδεηαη απφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηελ θάιπςε ησλ ηξερνπζψλ δαπαλψλ. Δλεξγεί επίζεο θάβε 

δαπάλε χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γ.. θαη κε απνδείμεηο ππνγεγξακκέλεο απφ ηνλ 

Πξφεδξν θαη ηνλ Γελ. Γξακκαηέα. Τπνβάιιεη θάζε έηνο ζε ζπλεξγαζία κε ην Γ.. 

ζηελ ηαθηηθή Γεληθή ελέιεπζε ηνλ απνινγηζκφ ηνπ έηνπο πνπ έιεμε χζηεξα απφ 

πξνεγνχκελν έιεγρν απφ ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή. Ο Σακίαο επζχλεηαη γηα ηελ 

έγθαηξε είζπξαμε θάζε νθεηιήο πξνο ην ζσκαηείν θαη γηα ηελ εκπξφζεζκε 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ σκαηείνπ. Δπζχλεηαη επίζεο γηα ηε δηαρείξηζε 

ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ ζσκαηείνπ, θαζψο θαη γηα ηε γεληθή 

νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε. 

 

Άξζξν 28ν 

Τπνρξεψζεηο κειψλ ηνπ Γ... 

Σα κέιε ηνπ Γ.. βνεζνχλ ην Πξνεδξείν ζηε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ηνπ. 

Σν Γ.. γηα θαηακεξηζκφ ησλ εξγαζηψλ ηνπ αλαζέηεη ζηα κέιε ηνπ νξηζκέλεο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ.  

 

Άξζξν 29ν 
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Δθινγή θαη θαζήθνληα ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο. 

Καηά ηηο αξραηξεζίεο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Γ.., εθιέγεηαη θαη ηξηκειήο 

Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία απνζηνιή έρεη λα παξαθνινπζεί ηηο εξγαζίεο ηνπ 

Γ.., λα ειέγρεη ηα βηβιία ηνπ Σακείνπ θαη λα ππνβάιιεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηελ 

έθζεζε γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ Γ.. θαη ηελ θίλεζε ηνπ Σακείνπ. Η Δ.Δ. ακέζσο κεηά 

ηελ εθινγή ηεο εθιέγεη ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. Η απνζηνιή θαη ην 

δηθαίσκα ηεο Δ.Δ. επεθηείλεηαη ζε φιε ηε δηνηθεηηθή δξάζε ηνπ Γ.. Η Δ.Δ. αζθεί 

θξηηηθή ζηε δξάζε απηή ηνπ Γ.. έρεη δε δηθαίσκα λα ζπγθαιεί θαη κία Έθηαθηε 

Γεληθή πλέιεπζε κέζα ζην έηνο θαη λα ζέηεη δήηεκα εκπηζηνζχλεο ζην Γ.., εθφζνλ 

δηαπηζησζεί αλακθηζβήηεηα παξεθηξνπή ηνπ απφ ηηο βαζηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

Καηαζηαηηθνχ. Σν δηθαίσκα απηφ έρεη ηελ έλλνηα ηεο ππνρξεσηηθήο κέζα ζην έηνο 

ζχγθιεζεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο απφ ηελ Δ.Δ., αιιά κφλνλ εθφζνλ 

ππάξρνπλ απνδείμεηο γηα νηθνλνκηθέο αηαζζαιίεο ηνπ Γ.. θαη γηα βαξηά ακέιεηα ηνπ 

ζρεηηθά κε ηα δηνηθεηηθά ηνπ θαζήθνληα. Γηα ην ζθνπφ 

^&(?ηφλ ζπληάζζεη θαη αλαθνηλψλεη ζρεηηθή αηηηνινγεκέλε Έθζεζε δεθαπέληε (15) 

εκέξεο πξηλ ηελ εκέξα ηεο ζχγθιεζεο ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαηά ηελ 

νπνία γηα ην δήηεκα απηφ. δειαδή ηεο εκπηζηνζχλεο, ζα απνθαζίδνπλ κε ζρεηηθή 

πιεηνςεθία ηα κέιε ηεο πλέιεπζεο. ε πεξίπησζε πνπ ζα δηαπηζησζεί πξνζπάζεηα 

δπζθήκηζεο ηνπ Γ.. απφ κέξνπο ηεο Δ.Δ. απηή. κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

πνπ ιακβάλεηαη κε ζρεηηθή πιεηνςεθία, εθπίπηεη απφ ην αμίσκα ηεο. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Σ' 

 

Άξζξν 30ν 

Γηάιπζε ηνπ σκαηείνπ. Σχρε πεξηνπζίαο ηνπ. 

Σν ζσκαηείν δηαιχεηαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ έρεη 

ζπλέιζεη κε απηφ θαη κφλν ην ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ιακβάλεηαη κε 

πιεηνςεθία ησλ 3/4 p)v παξφλησλ κειψλ ηεο. Δπίζεο ην ζσκαηείν δηαιχεηαη φηαλ ηα 

κέιε ηνπ κεησζνχλ ζε ιηγφηεξα απφ δέθα. Παξάιιεια κε ηε δηάιπζε ηνπ ζσκαηείνπ 

ε ίδηα Γ.. απνθαζίδεη γηα ηελ ηχρε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ. 

 

Άξζξν31ν 
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Ρχζκηζε απξνβιέπησλ ζεκάησλ. 

Κάζε ζέκα πνπ ε ξχζκηζε ηνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ην Καηαζηαηηθφ απηφ 

ξπζκίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη απφ ηνπο λφκνπο ή κε απφθαζε 

ηνπ Γ.. πνπ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

 

Άξζξν 32ν 

Σξνπνπνίεζε Καηαζηαηηθνχ. 

Η ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ γίλεηαη κε απφθαζε ηεο Γ.. θαη χζηεξα 

απφ πξφηαζε φρη ιηγφηεξσλ ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ (3/4) ησλ ηακεηαθά εληάμεη κειψλ, 

ηα νπνία είλαη ππνρξεσκέλα λα ππνβάινπλ θαη ην πξνζρέδην ησλ πξνηεηλνκέλσλ 

ηξνπνπνηήζεσλ, αιιηψο δελ ζπγθαιείηαη γηα ην ζθνπφ απηφλ ε πλέιεπζε. 

Γηα ηε ιήςε ηεο πην πάλσ απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο γηα 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπ κηζνχ (1/2) ηνπιάρηζηνλ 

ησλ ηακεηαθά εληάμεη κειψλ ηνπ ζσκαηείνπ θαη ε πιεηνςεθία ησλ 3/4 απηψλ. 

 

Άξζξν 33ν 

Έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 

Σν Καηαζηαηηθφ απηφ αλαγλψζζεθε ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Οκίινπ ζηελ νπνία δηαπηζηψζεθε ε παξνπζία πεξηζζνηέξσλ ησλ 2/3 

ησλ ηακεηαθψο ηαθηνπνηεκέλσλ κειψλ ηνπ, ςεθίζζεθε απφ ην ζχλνιν ησλ 

παξεπξηζθνκέλσλ κειψλ θαη αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ηεξήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 12 ηνπ κέρξη ηψξα ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ, ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε ζην 

Πξσηνδηθείν Αζελψλ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηξέρνπζα λνκνζεζία. 

Σε ζρεηηθή δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο αλαιακβάλεη λα θέξεη εηο πέξαο ην κέρξη ηψξα 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ σκαηείνπ, λφκηκα εθπξνζσπνχκελν απφ ηνλ Πξφεδξν 

ηνπ, ηέσο ρνιηθφ χκβνπιν, Διεπζέξην Γεκεηξίνπ ππξφπνπιν, ην νπνίν νθείιεη, 

κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ, λα πξνθεξχμεη εθινγέο γηα ηελ εθινγή ηνπ λένπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο εληφο κελφο απφ ηελ εκέξα 

ηεο έγθξηζεο. 

 

Αζήλα, 14 Μαΐνπ 1999 

 

Ο Πξφεδξνο 

Δι .ππξφπνπινο 

 Ο Γελ. Γξακκαηέαο 

Ι. αιβαξάο 

 


