ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.) ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΑΠ΄ΑΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.»
Όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και κωδικοποιήθηκε στη Γενική Συνέλευση
του Σωματείου που έγινε στην Αθήνα στις 5 Μαρτίου 1999. Το ισχύον καταστατικό
είχε εγκριθεί με την υπ’ αριθμόν 3296/76 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών και

είχε καταχωρηθεί

στο βιβλίο

επαγγελματικών σωματείων του

Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 6598 Ειδ. 1911/12-3-1977.
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ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1
Ιδρύεται επαγγελματικό Σωματείο με την επωνυμία :«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ Δ.Ε. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠ΄ΑΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.», με έδρα την
Αθήνα.
ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΙ του Σωματείου είναι :
1. Η

παραγωγή

και

προάσπιση

των

οικονομικών

και

επαγγελματικών

συμφερόντων των μελών του.
2. Η προαγωγή και εξύψωση του πνευματικού και κοινωνικού επιπέδου και η
μόρφωση των μελών του.
3. Η σύσφιξη των κοινωνικών σχέσεων και συναδελφικών δεσμών μεταξύ των
μελών του και γενικά της τάξης των Δημοσίων Υπαλλήλων.
4. Η παροχή οικονομικών βοήθειας προς τα μέλη αυτού και τις οικογένειές
τους που έχουν ανάγκη, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 3
Η πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών θα επιδιωχθεί από το Σωματείο.
α) Με τη λήψη διαφόρων μέτρων που θα κριθούν πρόσφορα από τις Γενικές
Συνελεύσεις των μελών ή και από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο του
Σωματείου.
β)

Με

τη

διοργάνωση

εορτών,

λαχειοφόρων

αγορών,

συνεστιάσεων

χοροεσπερίδων, συναυλιών, διαλέξεων, εκδρομών και άλλων εκδηλώσεων.
γ) Με την έκδοση περιοδικών και δημοσιευμάτων.
δ) Με τη συνεργασία με άλλους ομοειδείς Δημοσιοϋπαλληλικούς Συλλόγους που
έχουν τον ίδιο σκοπό και που μπορεί να γίνει με τη μορφή της « Ένωσης ή της
Συνομοσπονδίας» με αυτούς.
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ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 4
Μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν από την ημέρα του διορισμού τους όλοι οι
δόκιμοι και μόνιμοι και Αορίστου χρόνου υπάλληλοι των κλάδων Δ.Ε. που ανήκουν
στο Υπουργείο Πολιτισμού και στις εποπτευόμενες απ’ αυτό Δημόσιες Υπηρεσίες και
Ν.Π.Δ.Δ.
ΑΡΘΡΟ 5
Για να γίνει κάποιος μέλος του Σωματείου σύμφωνα με το άρθρο 4, πρέπει να
υποβάλλει γραπτή αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο με την οποία να δηλώνει ότι
αποδέχεται το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και να ζητάει
την έγγραφή του στο μητρώο μελών του Σωματείου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις δέχεται την αίτηση και
εγκρίνει την εγγραφή του υποψηφίου στο μητρώο μελών. Αν η αίτηση απορριφθεί
το υποψήφιο μέλος μπορεί να προσφύγει στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα
αποφασίσει τελικά για την έγκριση ή όχι της αίτησης του υποψηφίου.
ΑΡΘΡΟ 6
Τα μέλη του Σωματείου πρέπει να σέβονται το Καταστατικό, τις αρχές του
Σωματείου και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, να κάνουν ό,τι μπορούν
για να πραγματοποιηθούν οι σκοποί του και να εκτελούν σωστά κάθε εργασία που
θα τους αναθέσει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.
Τα μέλη πληρώνουν υποχρεωτικά στο Ταμείο του Σωματείου :
α) Για δικαίωμα εγγραφής δραχμές εκατό (100),
β) εξάμηνη εισφορά δραχμές τριακόσιες (300) που πληρώνονται στην αρχή κάθε
εξαμήνου και
γ) έκτακτες εισφορές για την επιτυχία των σκοπών του Σωματείου. Τα παραπάνω
ποσά

για

δικαίωμα

εγγραφής

και

εξάμηνης

εισφοράς

μπορούν

να

αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
ΑΡΘΡΟ 7
Μόνο τα μέλη που είναι ταμειακά εντάξει μπορούν να παίρνουν μέρος στις Γ.Σ., να
ελέγχουν τις πράξεις της Διοικήσεως να εκλέγουν και να εκλέγονται, να ψηφίζουν
στις Γ.Σ. πάνω σε κάθε θέμα που θα τεθεί σε ψήφιση και να απολαμβάνουν γενικά
τα δικαιώματα που τους δίνει το καταστατικό.
Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Σωματείο όποτε θελήσει, υποβάλλοντας
γραπτή αίτηση διαγραφής από το μητρώο μελών στο Δ.Σ. Το μέλος που
διαγράφεται υποχρεώνεται να καταβάλλει στο Ταμείο του Σωματείου τυχόν
καθυστερούμενες εισφορές και να εκπληρώσει γενικά όλες τις υποχρεώσεις του
στο Σωματείο.
ΑΡΘΡΟ 8
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Μετά από ειδικά αιτιολογημένη – πρόταση του Δ.Σ. στη Γ.Σ. αποφασίζεται η
διαγραφή μέλους του Σωματείου στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Όταν καθυστερεί να πληρώνει τις τακτικές εισφορές του πάνω από ένα χρόνο
β) Σε περίπτωση συγκεκριμένης και αποδεδειγμένης αντισυνδυκαλιστικής δράσης
συμπεριφοράς.
γ) Σε περίπτωση απώλειας με οποιοδήποτε τρόπο της ιδιότητας του δόκιμου ή
μόνιμου ή αορίστου υπαλλήλου.
δ) Εάν δεν πήρε μέρος στις δύο τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη της
διοίκησης, δικαιολογημένα.
Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να γνωστοποιήσει μέσα σ’ ένα μήνα τη σχετική
απόφασή του στον ενδιαφερόμενο. Σε περίπτωση διαφωνίας του, αυτός μπορεί να
προσφύγει με αίτησή του στη νέα Γενική Συνέλευση που θα επανεξετάσει την
υπόθεση.
Η διαγραφή γίνεται με απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως και με πλειοψηφία των 2/3
του όλου αριθμού των μελών του Σωματείου που είναι ταμειακά εντάξει,
κοινοποιείται δε εγγράφως στον ενδιαφερόμενο.
Η επανεγγραφή του μέλους που διαγράφεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις α, β, γ,
και δ του άρθρου αυτού γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και με την
παραπάνω πλειοψηφία.
Ταμειακά εντάξει μέλη θεωρούνται τα μέλη που έχουν εκπληρώσει την τακτική
συνδρομή τους μέχρι και τον μήνα της εκάστοτε πραγματοποιούμενης Γενικής
Συνελεύσεως.

Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων των Κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και των
εποπτευόμενων από αυτό Δημοσίων Υπηρεσιών και ΝΠΔΔ
Σελίδα 4 από 22

ΠΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 9
Πόροι του Σωματείου είναι το δικαίωμα εγγραφής, οι εξάμηνες εισφορές των
μελών, οι έκτακτες συνδρομές των μελών, τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις του
Σωματείου, οι τυχόν εισφορές τρίτων, όπου τούτο επιτρέπεται από το νόμο, οι
τόκοι κεφαλαίων, οι δωρεές, τα κληροδοτήματα και κάθε νόμιμο έσοδο.
ΑΡΘΡΟ 10
Στα μέλη του Δ.Σ. που υπηρετούν εκτός Αθηνών και παίρνουν μέρος στις μηνιαίες
τακτικές συνελεύσεις του θα καταβάλλονται τα οδοιπορικά τους έξοδα όλων των
συγκοινωνιακών μέσων. Επίσης

θα καταβάλλονται τα έξοδα διαμονής, βάσει

παραστατικών στοιχείων, με απόφαση του Δ.Σ. και εφόσον υπάρχει οικονομική
ευχέρεια του Συλλόγου.
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ 11
Το Σωματείο διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται με
μυστική ψηφοφορία κάθε τρία (3) χρόνια από τη Γενική Συνέλευση.
Τα μέλη του Δ.Σ. που εκλέγονται κάθε φορά από τη Γ.Σ. πρέπει μέσα σε δέκα (10)
μέρες από την ανάδειξή τους από την Εφορευτική Επιτροπή να συγκεντρωθούν με
Πρόεδρο αυτόν που πήρε τους περισσότερους ψήφους από τον πλειοψηφούντα
συνδυασμό και να αναδείξουν με μυστική ψηφοφορία κατά πλειοψηφία των
παρόντων α) Πρόεδρο, β) Αντιπρόεδρο, γ) Γενικό Γραμματέα και δ) Ταμία.
ΑΡΘΡΟ 12
Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα μετά από πρόσκληση στην οποία
αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και έκτακτα, όταν παρουσιαστεί
ανάγκη ή το ζητήσουν τρεις (3) τουλάχιστον σύμβουλοι με γραπτή αίτησή τους
στον Πρόεδρο του Δ.Σ. στην οποία πρέπει να αναφέρονται και τα θέματα της
συζητήσεως.
Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον μέλη και
αποφασίζει έγκυρα με σχετική πλειοψηφία των παρόντων.
ΑΡΘΡΟ 13
Το Δ.Σ. διοικεί και εκπροσωπεί το Σωματείο. Αποφασίζει για κάθε θέμα που το
αφορά, διαχειρίζεται την περιουσία του, φροντίζει για την τήρηση και εφαρμογή
του Καταστατικού, εκτελεί τις αποφάσεις Γενικής Συνελεύσεως, προγραμματίζει
δραστηριότητες

και

εκδηλώσεις

συντάσσει

τον

ετήσιο

απολογισμό

και

προϋπολογισμό που τον υποβάλλει για έγκριση στην τακτική Γ.Σ., κανονίζει τον
τρόπο της εσωτερικής λειτουργίας του Σωματείου, αναθέτει εργασίες σε μέλη,
συγκροτεί επιτροπές και γενικά κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να
πραγματοποιηθούν οι σκοποί του Σωματείου.
ΑΡΘΡΟ 14
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Συμβούλιο και το Σωματείο στα δικαστήρια
και σε όλες γενικά τις αρχές και σε τρίτους, συγκαλεί και διευθύνει τις
συνεδριάσεις του Δ.Σ., εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και υπογράφει (με το
Γενικό Γραμματέα) όλα τα έγγραφα γενικά και τα πρακτικά του Συμβουλίου καθώς
και (με τον Ταμία) τα εντάλματα πληρωμής.
Τον

Πρόεδρο,

όταν

απουσιάζει

ή

εμποδίζεται

για

οποιοδήποτε

λόγο,

αναπληρώνεται σε όλα του τα καθήκοντα ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση που
και αυτός απουσιάζει μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από το ίδιο το Δ.Σ. κατά την
συγκρότησή του σε σώμα.
ΑΡΘΡΟ 15
Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο, φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα
του

Σωματείου,

κρατάει

το

πρωτόκολλο

και

το

μητρώο

μελών,

όπου
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καταγράφονται κατ’ αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, το
επάγγελμα, η ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής και ο Αριθμός Δελτίου
Αστυνομικής Ταυτότητας κάθε μέλους, κρατάει το βιβλίο πρακτικών όπου
γράφονται οι αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ., υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο την
ημερήσια διάταξη και ασχολείται με την αλληλογραφία. Αν για οποιοδήποτε δεν
μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από μέλος του Δ.Σ. που
ορίζεται από το Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 16
Ο Ταμίας τηρεί με ευθύνη του το βιβλίο εσόδων – εξόδων, το βιβλίο περιουσίας
του Σωματείου και οποιοδήποτε άλλο βοηθητικό βιβλίο για τη διαχείριση,
εισπράττει για λογαριασμό του Σωματείου κάθε ποσό με διπλότυπες αποδείξεις,
πληρώνει τα έξοδα με εντολή που εκδίδεται και υπογράφεται από τον Πρόεδρο,
μετά από έγκριση της σχετικής δαπάνης από το Δ.Σ., καταθέτει έντοκα σε Τράπεζα
ή Ταμιευτήριο όλα τα χρήματα του Σωματείου, έχοντας δικαίωμα να κρατάει στα
χέρια του ποσό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές, κάνει αναλήψεις χρημάτων
από την Τράπεζα ή το Ταμιευτήριο πάντα με απόφαση του Δ.Σ. Τέλος, υποβάλλει
στο Δ.Σ. στο τέλος κάθε έτους κατάσταση για την περιουσία του Σωματείου και
είναι υπεύθυνος για την τήρηση των βιβλίων.
ΑΡΘΡΟ 17
Στην εκπροσώπηση σε Προϊστάμενες Αρχές και τρίτους για συνδικαλιστικά
ζητήματα που αφορούν το Σωματείο μπορούν να λάβουν μέρος εκτός του
Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα και όσα μέλη του Δ.Σ. το επιθυμούν.
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 18
Η Γενική συνέλευση των μελών του Σωματείου είναι το ανώτατο όργανό του και
αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του άλλου οργάνου.
Στη Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου προεδρεύει μέλος αυτός που
εκλέγεται με απλή ψηφοφορία κάθε φορά απ’ αυτήν με ανάταση των χεριών,
παράλληλα και κατά τον ίδιο τρόπο γίνει εκλογή δύο γραμματέων.
Η Γενική Συνέλευση ειδικότερα:
α) Εκλέγει με μυστική ψηφοφορία την τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, που
φροντίζει για την διεξαγωγή των εκλογών.
β) Εκλέγει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. και τα μέλη της
Επιτροπής Ελέγχου.
γ) Αποφασίζει πάνω στις προσφυγές που υποβάλλονται σ’ αυτήν ενάντια σε
αποφάσεις του Δ.Σ.

σχετικά με την άρνηση εγγραφής, τη διαγραφή ή την

αποβολή μέλους από το Σωματείο.
δ) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, απολογισμό και τον ισολογισμό και γενικά την
οικονομική διαχείριση μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου και
απαλλάσσει τη Διοίκηση από τη διαχειριστική ευθύνη αναφορικά με το χρόνο που
πέρασε.
ε) Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της Διοίκησης και δικαιούται
οποτεδήποτε να τα παύει, αν υπάρχει σπουδαίος λόγος γι’ αυτό, και ειδικά βαριά
παράβαση των καθηκόντων τους ή ανικανότητα στη διαχείριση.
στ) Αποφασίζει πάνω σε προτάσεις μομφής εναντίον μέλους του Δ.Σ.
ζ) Εγκρίνει την τροποποίηση του Καταστατικού
η) Αποφασίζει για τη διάλυση του Σωματείου και
θ) Αποφασίζει σχετικά με απεργιακές και άλλες συνδικαλιστικές εκδηλώσεις.
ΑΡΘΡΟ 19
Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Οι
τακτικές γίνονται μία φορά το χρόνο και στην αρχή του μηνός Μαρτίου. Οι
έκτακτες γίνονται και σε μικρότερα χρονικά διαστήματα, όταν το Δ.Σ. κρίνει πως
είναι αναγκαίο ή όταν το ζητήσει το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον από τα μέλη
που είναι ταμειακά εντάξει. Η σχετική αίτηση των μελών είναι γραπτή, συνοδεύεται
από τις απαιτούμενες υπογραφές και αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Η
αίτηση υποχρεώνει το Δ.Σ. να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε 15 μέρες από την
υποβολή της.
Η πρόσκληση για τη Γ.Σ. τακτική ή έκτακτη, γίνεται από το εκάστοτε Δ.Σ. πριν από
δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει τον τόπο και
χρόνο της Γενικής Συνέλευσης, τα θέματα που θα συζητηθούν καθώς και ό,τι άλλο
σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία στη Γενική Συνέλευση.
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ΑΡΘΡΟ 20
Η Γενική Συνέλευση των μελών ευρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα μέλη του
Σωματείου ίσα με το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των
τακτοποιημένων ταμειακά μελών, που έχουν και δικαίωμα ψήφου. Αν δεν γίνει
απαρτία στην πρώτη Συνέλευση αυτή επαναλαμβάνεται αυτοδίκαια, όπως ο νόμος
ορίζει.
Ειδικά για να ληφθεί απόφαση για τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση
του Σωματείου είναι απαραίτητη η παρουσία του μισού (1/2) συν ένα τουλάχιστον
των ταμειακά εντάξει μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των
παρόντων.
ΑΡΘΡΟ 21
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων μελών. Ειδικά πάνω σε θέματα των περιπτώσεων β, γ, ε, στ και θ του
άρθρου 18, καθώς και σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται σε εκλογές
συλλογικών
εμπιστοσύνης

οργάνων
προς

τη

και

αντιπροσώπων

Διοίκηση,

έγκριση

σε

Ένωση,

λογοδοσίας,

Ομοσπονδία,

θέματα

προσωπικά

γενικώς

ζητήματα και κήρυξη απεργίας, η ψηφοφορία είναι άκυρη αν δεν γίνει μυστικά.
Στις περιπτώσεις που η ψηφοφορία είναι μυστική, αν τα παρόντα μέλη είναι ίσα ή
λιγότερα από το ένα τέταρτο (1/4) των ταμειακά εντάξει μελών, για να ληφθεί
έγκυρα απόφαση χρειάζεται η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των
παρόντων.
ΑΡΘΡΟ 22
Με τη βοήθεια και με ευθύνη του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης ένας
Γραμματέας κρατάει τα πρακτικά, για τα διάφορα θέματα της Γ.Σ. και δεύτερος με
τη βοήθεια της Εφορευτικής Επιτροπής για τα θέματα των εκλογών. Τα πρακτικά
περιέχουν επίσης με ακρίβεια τις αποφάσεις που πάρθηκαν. Σε περίπτωση εκλογών
αναγράφονται τα αποτελέσματα της κάθε ψηφοφορίας, ο αριθμός των μελών του
Σωματείου, ο αριθμός αυτών που είναι ταμειακά εντάξει και αυτών που είναι
παρόντες και ψήφισαν. Στη συνέχεια αναγράφονται οι συνδυασμοί και τα ονόματα
των υποψηφίων, οι ψήφοι που πήρε ο κάθε ένας από ό,τι άλλο ορίζει ο νόμος.
Κατόπιν γίνεται πράξη ανακήρυξης των επιτυχόντων. Τα πρακτικά τηρούνται σε
ιδιαίτερο βιβλίο.
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ΕΚΛΟΓΕΣ
ΑΡΘΡΟ 23
Κάθε τρία (3) χρόνια, στις αρχές Μαρτίου, γίνονται εκλογές με το σύστημα της
απλής αναλογικής για την ανάδειξη του εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και
της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου.
Για να εκλεγεί κάποιος στα διοικητικά όργανα του Σωματείου πρέπει να υποβάλλει
αίτηση προς την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.ΕΦ.Ε.) εντός επτά (7) ημερών
από την ημερομηνία έκδοσης της ανακοίνωσης για διεξαγωγή των εκλογών
σύμφωνα με το άρθρο 27.
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ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 24
α) Μετά από απόφαση του Δ.Σ. ιδρύονται Τοπικά Τμήματα (Τ.Τ.) του Σωματείου,
κατόπιν αιτήσεως των τοπικών μελών και με την έγκριση της Γ.Σ. μέλη των (Τ.Τ.)
είναι τα μέλη του Σωματείου που υπηρετούν στην περιοχή που καλύπτει το
συγκεκριμένο (Τ.Τ.).
β) Τα μέλη του (Τ.Τ.) συνέρχονται τακτικά ή έκτακτα σε Τοπικές Συνελεύσεις
(Τ.Σ.). Οι Τοπικές Συνελεύσεις (Τ.Σ.) γίνονται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και
οι έκτακτες όταν το ζητήσουν το Δ.Σ. του Σωματείου, ή η Διοικούσα Επιτροπή
(Δ.Ε.) του Τ.Τ. ή το ένα πέμπτο (1/5) των ταμειακά εντάξει μελών του Τ.Τ. ή πριν
από κάθε Γ.Σ.
γ) Η Τ.Σ. εκλέγει Προεδρείο εργασιών που αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον
Γραμματέα και το οποίο έχει την ευθύνη των εργασιών της Τ.Σ.
δ) Οι Τ.Σ. βρίσκονται σε απαρτία όταν παραβρίσκονται το μισό συν ένα των μελών
του Τ.Τ. , εφόσον είναι ταμειακά εντάξει. Αν στην πρώτη Τ. Σ. δεν υπάρξει απαρτία
γίνεται νέα, το αργότερο μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, στην οποία υπάρχει απαρτία με
οποιονδήποτε αριθμό μελών.
ε) Οι αποφάσεις των Τ.Σ. παίρνονται με ψηφοφορία μυστική ή φανερή, ποτέ όμως
δια βοής και με πλειοψηφία των παρόντων μελών, κοινοποιούνται δε στο Δ.Σ.
στ) Οι γενικές αρχές που ισχύουν για τη Γ.Σ. ισχύουν και για την Τ.Σ. λεπτομέρειες
δε της λειτουργίας αν χρειαστεί ρυθμίζονται με εσωτερικό κανονισμό, που
συντάσσεται από το Δ.Σ., σε συνεργασία με τις Δ.Ε. των Τ.Σ. και έγκριση της Γ.Σ.
ζ) Ιδρύονται από το παρόν Καταστατικό τα εξής Τοπικά Τμήματα: Αθήνα, Πάτρα,
Ρόδος, Βόλος, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη και Μυτιλήνη. Με απόφαση του Δ.Σ. ή της
Γ.Σ. θα δημιουργούνται νέα τμήματα αν κρίνεται αναγκαίο.
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ΔΙΟΙΚΟΥΣΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
α) Για τη λειτουργία των Τοπικών Τμημάτων (Τ.Τ.) κάθε τρία (3) χρόνια, εκλέγεται
Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) σε κάθε τοπικό τμήμα, που αποτελείται από τρία (3)
τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.
β) Η εκλογή της Δ.Σ. γίνεται με μυστική ψηφοφορία από τα μέλη του Τοπικού
Τμήματος (Τ.Τ.) ταυτόχρονα με τις εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ., σύμφωνα
με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού [η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.)
των Τοπικών Τμημάτων (Τ.Τ.) μπορεί να εκλεγεί ανεξάρτητα από τις αρχαιρεσίες
για το (Δ.Σ.)].
γ)

Η κατανομή των αξιωμάτων του Προέδρου, του Γραμματέα και του Ταμία

γίνεται με μυστική ψηφοφορία, ανάμεσα στα εκλεγμένα μέλη της Δ.Ε.
δ) Έργο και καθήκοντα των Διοικουσών Επιτροπών (Δ.Ε.) είναι :
1. Να συνεργάζονται με το Δ.Σ. του Σωματείου, μελετώντας και υποβάλλοντας
στην κρίση του, κάθε ζήτημα που αφορά τους εργαζόμενους της περιφέρειας των
Τοπικών Τμημάτων (Τ.Τ.) και ενημερώνει τα μέλη του Σωματείου σύμφωνα με τις
οδηγίες του Δ.Σ.
2. Να εκπροσωπούν το Σωματείο στην περιοχή του Τοπικού Τμήματος (Τ.Τ.).
3. Να επιμελούνται των διαφόρων ζητημάτων και να μεριμνούν για τη διασφάλιση
των συνδικαλιστικών ελευθεριών, πάντοτε υπό την ενημέρωση και τις οδηγίες του
Δ.Σ.
4. Να επιμελούνται των αρχαιρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
Καταστατικού.
5. Να φροντίζουν για την εφαρμογή των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων
(Γ.Σ.)

του

Διοικητικού

Συμβουλίου

(Δ.Σ.)

ή

ενδεχομένων

των

Τοπικών

Συνελεύσεων (Τ.Σ.).
6. Να οργανώνουν τις Τοπικές Συνελεύσεις (Τ.Σ.) και να καθοδηγούν τους αγώνες
του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)
7. Να εισπράττουν τις συνδρομές των μελών, να στέλνουν στο Διοικητικό
Συμβούλιο (Δ.Σ.) κατάσταση των ταμειακά εντάξει μελών. Τυχόν έξοδα των
Τοπικών Τμημάτων (Τ.Τ.) θα καλύπτονται από το Σύλλογο κατόπιν αποφάσεως
του

Διοικητικού

Συμβουλίου

(Δ.Σ.)

και

αφού

προσκομισθούν

οι

σχετικές

αποδείξεις.
ΑΡΘΡΟ 25
α)

Οι

αρχαιρεσίες

για

την

ανάδειξη

των

συλλογικών

οργάνων

και

των

αντιπροσώπων για το δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο όργανο γίνονται κάθε τρία (3)
χρόνια με μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια και την ίδια ημέρα σε όλη τη χώρα
εκτός από την Αττική, που διενεργούνται δύο (2) ημέρες μετά τη ψηφοφορία στην
Επαρχία.
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β) Στην απολογιστική Γενική Συνέλευση του Σωματείου που προκαλείται από το
Δ.Σ. δέκα πέντε (15) ημέρες τουλάχιστον προ της λήξεως της θητείας του και
καθορίζεται η ημερομηνία της ψηφοφορίας και εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία η
ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Κ.ΕΦ.Ε.).
γ) Τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που προεδρεύει της (Κ.ΕΦ.Ε.) προσκαλεί το Δ.Σ.,
τους δε δικαστικούς αντιπροσώπους που προεδρεύουν σύμφωνα με το νόμο των
Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών (Τ.ΕΦ.Ε.) προσκαλούν οι Διοικούσες Επιτροπές
(Δ.Ε.) των Τοπικών Τμημάτων (Τ.Τ.) με αίτησή τους στα αρμόδια Πρωτοδικεία.
δ) Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.ΕΦ.Ε.) αποτελείται από τέσσερα (4)
τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, δικαίωμα δε υποψηφιότητας έχουν
όλα τα ταμειακά εντάξει μέλη του Σωματείου. Οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές
(Τ.ΕΦ.Ε.) αποτελούνται από δύο (2) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά από τα
ταμειακά εντάξει μέλη των Τοπικών Τμημάτων (Τ.Τ.).
ε) Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη του Σωματείου που έχουν εκπληρώσει τις από
το Καταστατικό οικονομικές τους υποχρεώσεις.
στ) Τον έλεγχο για το δικαίωμα ψήφου ενεργεί η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή
(Κ.ΕΦ.Ε.) βάσει του Μητρώου των μελών και των βεβαιωμένων από το Διοικητικό
Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Σωματείου αποσπασμάτων του Μητρώου που, με ευθύνη του
Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) παραδίδονται εντός 3ημέρου από την εκλογή της
Κεντρικής

Εφορευτικής

Επιτροπής

(Κ.ΕΦ.Ε.),

αντίγραφο

δε

του

Μητρώου

αποστέλλεται σε όλες τις Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές (Τ.ΕΦ.Ε.)
ΑΡΘΡΟ 26
α) Δικαίωμα για να εκλέγονται για το Δ.Σ. την Ε.Ε. τους αντιπροσώπους για
δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια οργάνωση και την (Κ.ΕΦ.Ε.) έχουν όλα τα μέλη του
Σωματείου με δικαίωμα ψήφου, ανεξάρτητα της περιοχής της χώρας που
υπηρετούν.
β) Δικαίωμα για να εκλέγονται για τις Διοικούσες Επιτροπές (Δ.Ε.) και για τις
Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές (Τ.ΕΦ.Ε.) έχουν τα μέλη του Σωματείου που
υπηρετούν στην περιοχή του συγκεκριμένου Τοπικού Τμήματος (Τ.Τ.).
γ) Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν εκλεγεί κάποια Τοπική
Εφορευτική Επιτροπή (Τ.ΕΦ.Ε.) τότε αυτή διορίζεται απ’ ευθείας από την Κεντρική
Εφορευτική Επιτροπή (Κ.ΕΦ.Ε.). Τα μέλη των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών
(Τ.ΕΦ.Ε.)

γνωστοποιούνται

αμέσως

μετά

την

εκλογή

τους

στην

Κεντρική

Εφορευτική Επιτροπή (Κ.ΕΦ.Ε.). Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.ΕΦ.Ε.),
εδρεύει στην έδρα του Σωματείου και την ημέρα των εκλογών βρίσκεται εκεί για
να διεξαγάγει και να συντονίσει όλη την εκλογική διαδικασία.
δ) Την επομένη ημέρα από την εκλογή της, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή
(Κ.ΕΦ.Ε.). συνεδριάζει και εκδίδει ανακοίνωση προς όλα τα μέλη του Σωματείου,
στην οποία, εκτός των γενικών οδηγιών για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και
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την υποβολή των υποψηφιοτήτων, διορίζει και τις τυχόν μη εκλεγείσες Τοπικές
Εφορευτικές Επιτροπές (Τ.ΕΦ.Ε.).
ΑΡΘΡΟ 27
α) Οι υποψήφιοι για τη Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) δεν μπορούν να είναι μέλη των
Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών (Τ.ΕΦ.Ε.). Οι υποψήφιοι για το Διοικητικό
Συμβούλιο (Δ.Σ.), την Εφορευτική Επιτροπή (Ε.Ε.) των αντιπροσώπων στο
Δευτεροβάθμιο όργανο, δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για την Κεντρική
Εφορευτική Επιτροπή (Κ.ΕΦ.Ε.).
β) Οι υποψηφιότητες των μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), την
Εφορευτική Επιτροπή (Ε.Ε.) και τους αντιπροσώπους στο δευτεροβάθμιο ή
τριτοβάθμιο όργανο, υποβάλλονται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.ΕΦ.Ε.),
είτε μέσω των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών (Τ.ΕΦ.Ε.). Οι υποψηφιότητες για
τις Διοικούσες Επιτροπές (Δ.Ε.) υποβάλλονται στις Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές
(Τ.ΕΦ.Ε.).
γ) Η προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων αρχίζει την επόμενη μέρα
της ημερομηνίας έκδοσης της ανακοίνωσης για την διεξαγωγή των εκλογών από
την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.ΕΦ.Ε.) και τελειώνει σε οκτώ (8) ημέρες.
δ) Οι δηλώσεις που υποβάλλονται στις Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές (Τ.ΕΦ.Ε.)
ταχυδρομούνται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.ΕΦ.Ε.) αυθημερόν με
συστημένο γράμμα. Χρόνος υποβολής λογίζεται η ημερομηνία σφραγίδας του
Ταχυδρομείου.
ε) Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκπνοή της παραπάνω 8ήμερης προθεσμίας,
η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.ΕΦ.Ε.) και οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές
(Τ.ΕΦ.Ε.) γνωστοποιούν με ανακοινώσεις τους προς τα μέλη, πίνακα όλων των
ανακηρυχθέντων

συνδυασμών

και

ανεξάρτητων

υποψηφίων.

Οι

Τοπικές

Εφορευτικές Επιτροπές (Τ.ΕΦ.Ε.) γνωστοποιούν τους υποψηφίους για τα τοπικά
όργανα στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.ΕΦ.Ε.).
στ) Σε περίπτωση υποψηφιότητας που δεν εμφανίζει τις προβλεπόμενες από το
Καταστατικό προϋποθέσεις, πρέπει να ειδοποιείται ο υποψήφιος έγκαιρα από την
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.ΕΦ.Ε.) ή την Τοπική Εφορευτική Επιτροπή
(Τ.ΕΦ.Ε.).
ΑΡΘΡΟ 28
α) Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.ΕΦ.Ε.) καταρτίζει τα ψηφοδέλτια όπου
αναγράφονται οι υποψήφιοι στις παρακάτω ιδιαίτερες στήλες:
1. Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Σωματείου
2. Υποψήφιοι για την Εφορευτική Επιτροπή (Ε.Ε.) του Σωματείου
3. Υποψήφιοι για το δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο όργανο
β) Ο αριθμός των εκλεγομένων είναι :
1. Για το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) εννέα (9) μέλη
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2. Για την Εφορευτική Επιτροπή (Ε.Ε.) τρία (3) τακτικά μέλη
3. Ο αριθμός των αντιπροσώπων για δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο όργανο
καθορίζεται από τα αντίστοιχα καταστήματα των οργανώσεων και το νόμο.
γ) Οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές (Τ.ΕΦ.Ε.) καταρτίζουν τα ψηφοδέλτια όπου
αναγράφονται οι υποψήφιοι για τα τοπικά όργανα, όπως παρακάτω:
1. Υποψήφιοι για την Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) του Τοπικού Τμήματος
δ) Ο αριθμός των εκλεγομένων για την Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) είναι τρία (3)
τακτικά μέλη.
ε)

Όλοι οι επιλαχόντες κάθε συνδυασμού είναι αναπληρωματικά μέλη των

εκλεγέντων (τακτικών) της ίδιας κατηγορίας (στήλης).
στ) Οι υποψήφιοι μετέχουν στις αρχαιρεσίες σε συνδυασμούς της προτίμησής τους
και σαν μεμονωμένοι με ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο ο καθένας.
ζ) Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.ΕΦ.Ε.) φροντίζει υπεύθυνα για την έγκαιρη
αποστολή του απαραίτητου υλικού αρχαιρεσιών και σχετικών οδηγιών σε όλες τις
Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές (Τ.ΕΦ.Ε.), σε συνεργασία με τις τελευταίες,
ενημερώνει με πληρότητα και έγκαιρα όλα τα μέλη του Σωματείου για κάθε τι που
πρέπει να γνωρίζουν σχετικά με τις αρχαιρεσίες και γενικά εποπτεύει για την
αδιάβλητη και νόμιμη διεξαγωγή τους.
η)

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) υποχρεούται να δώσει στις Εφορευτικές

Επιτροπές κάθε υλική ή άλλη βοήθεια, καθώς και την χρήση του μηχανισμού του
και των γραφείων του, προκειμένου να εξασφαλιστεί η άψογη και αδιάβλητη
διεξαγωγή των εκλογών.
θ) Όλες οι δαπάνες για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών των εκλογών στις οποίες
καταβάλλονται

η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.ΕΦ.Ε.) και

οι

Τοπικές

Εφορευτικές Επιτροπές (Τ.ΕΦ.Ε.) βαρύνουν το Σωματείο και εξοφλούνται βάσει
σχετικών αποδείξεων.
ΑΡΘΡΟ 29
α) Όλες οι ψηφοφορίες για την ανάδειξη των μελών των διαφόρων οργάνων,
εκτός

των

Εφορευτικών

Επιτροπών,

γίνονται

ενώπιον

των

Εφορευτικών

Επιτροπών, ταυτόχρονα σε όλη τη χώρα εκτός από την Αττική, που διεξάγεται δύο
(2) μέρες μετά την ψηφοφορία στην επαρχία, τις ημερομηνίες που όρισε η Γενική
Συνέλευση (Γ.Σ.), είναι μυστικές και γίνονται με ψηφοδέλτια και φακέλους που
παραχωρεί υποχρεωτικά στους ψηφοφόρους η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή
(Κ.ΕΦ.Ε.) μέσω των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών (Τ.ΕΦ.Ε.).
β)

Τα

μέλη

ψηφίζουν

αυτοπροσώπως, με

την επίδειξη της

Αστυνομικής

Ταυτότητας και του Συνδικαλιστικού Βιβλιαρίου, ή του Βιβλιαρίου Ασθενείας, βάσει
των καταστάσεων που υπογράφονται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.). Η
οικονομική τακτοποίηση μπορεί να γίνει μέχρι και την ημέρα των Αρχαιρεσιών. Τα
μέλη του Σωματείου μπορούν να ψηφίσουν σε οποιοδήποτε εκλογικό κέντρο και
Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων των Κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και των
εποπτευόμενων από αυτό Δημοσίων Υπηρεσιών και ΝΠΔΔ
Σελίδα 15 από 22

αν βρεθούν την ημερομηνία των εκλογών για τα κεντρικά όργανα (Δ.Σ., Ε.Ε.,
αντιπρόσωποι σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις). Αντίθετα για την
Δ.Ε. μπορούν να ψηφίσουν μόνο στο εκλογικό τμήμα του Τοπικού Τμήματος που
υπηρετούν.
γ) Οι ψηφοφόροι εκφράζουν την προτίμησή τους σημειώνοντας ένα σταυρό δίπλα
στο όνομα του υποψηφίου που προτιμούν, μπορούν δε να σημειώσουν τόσους
σταυρούς όσους είναι ο αριθμός των εκλεγομένων προσώπων για κάθε όργανο,
όπως αυτό προκύπτει από το παρόν Καταστατικό ή από σχετική ανακοίνωση της
Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.ΕΦ.Ε.). Σε περίπτωση που ο αριθμός των
σταυρών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των εκλεγομένων, το ψηφοδέλτιο
θεωρείται έγκαιρο υπέρ του συνδυασμού, αλλά δεν προσμετρούνται οι σταυροί
προτίμησης.
δ) Οι ψηφοφόροι αποσύρονται σε ιδιαίτερο κατάλληλα διασκευασμένο χώρο, όπου
αθέατοι από τρίτους κλείνουν το ψηφοδέλτιο στο φάκελο που φέρει την υπογραφή
του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής και παρουσία της, τον τοποθετούν μέσα
στην ψηφοδόχο, ελεγμένη και σφραγισμένη προ της ψηφοφορίας από την
Εφορευτική Επιτροπή. Επειδή γίνονται δύο ψηφοφορίες ταυτόχρονα και για την
αποφυγή λαθών, μπορούν να καθορισθούν διαφορετικών χρωμάτων φάκελοι ή και
ψηφοδέλτια για την εκλογή των κεντρικών οργάνων και διαφορετικοί για της Δ.Ε.,
καθώς και διαφορετικές κάλπες. Ταυτόχρονα με την ψηφοφορία κάθε μέλους, το
όνομά του διαγράφεται χωρίς να σβήνεται, στη σχετική κατάσταση του Μητρώου
μελών και σημειώνεται για όποια όργανα ψήφισε.
ε) Η ψηφοφορία αρχίζει στις 08:00 π.μ. και τελειώνει με τη δύση του ηλίου.
Μπορεί όμως να παραταθεί με απόφαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής
(Κ.ΕΦ.Ε.) ή των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών (Τ.ΕΦ.Ε.), εφόσον υπάρχουν
ακόμα ψηφοφόροι.
ΑΡΘΡΟ 30
α) Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, οι Εφορευτικές Επιτροπές ελέγχουν το
απαραβίαστο της ψηφοδόχου, την ανοίγουν, ελέγχουν την υπογραφή του
δικαστικού αντιπροσώπου στους φακέλους, τους διαχωρίζουν ανάλογα με τα
όργανα (Κεντρικά – Τοπικά), τους καταμετρούν, τους μονογράφουν, διαπιστώνουν
ότι ο αριθμός συμφωνεί με τον αριθμό όσων ψήφισαν, ανοίγουν τους φακέλους
και κάνουν την διαλογή (ψηφοδελτίων και σταυρών) χωριστά για κεντρικά και
τοπικά όργανα.
Μετά την διαλογή των ψηφοδελτίων για τα κεντρικά όργανα κατά συνδυασμούς ή
ανεξάρτητους και πριν συνεχίσουν την διαλογή των σταυρών προτίμησης,
συντάσσεται τηλεγράφημα που στέλνεται προς την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή
(Κ.ΕΦ.Ε.) στο οποίο αναγράφονται:


Ο αριθμός των μελών που ψήφισαν,
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Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων,



Ο

αριθμός

των

ψηφοδελτίων

που

έλαβε

ο

κάθε

συνδυασμός

ή

μεμονωμένος υποψήφιος για τα κεντρικά όργανα του Σωματείου.
β)

Μετά

την

αποστολή

του

τηλεγραφήματος,

ακολουθεί

η

διαλογή

των

ψηφοδελτίων για τα τοπικά όργανα και στη συνέχεια η διαλογή των σταυρών
προτίμησης.
Στη συνέχεια συντάσσεται πρωτόκολλο, στο οποίο αναφέρονται:


Ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας



Τα ονόματα της Τ.ΕΦ.Ε. και του δικαστικού αντιπροσώπου,



Ο αριθμός των μελών που ψήφισαν χωριστά για τα κεντρικά και τοπικά
όργανα,



Ο αριθμός των φακέλων ψηφοφορίας επίσης χωριστά,



Οι τυχόν ενστάσεις και η απόφαση της Τ.ΕΦ.Ε. πάνω σ’ αυτές,



Αναλυτικά αποτελέσματα κατά συνδυασμούς ή μεμονωμένους και οι
σταυροί προτίμησης,



Η ανακήρυξη των ονομάτων της Δ.Ε.

Το πρωτόκολλο υπογράφεται από την Τ.ΕΦ.Ε. τον δικαστικό αντιπρόσωπο και τους
παριστάμενους αντιπροσώπους των συνδυασμών εφόσον θέλουν.
γ) Το πρωτόκολλο με τους φακέλους τα ψηφοδέλτια και τις καταστάσεις του
Μητρώου, κλείνονται σε ειδικό φάκελο, σφραγίζονται, σφραγίζεται ο φάκελος με
το ισπανικό κερί, μονογράφεται και την ίδια μέρα ο δικαστικός αντιπρόσωπος το
ταχυδρομεί συστημένο στο όνομα του Προέδρου της Κ.ΕΦ.Ε. «ΠΟΣΤ ΡΕΣΤΑΝΤ:
ΑΘΗΝΑ»
δ) Η Κ.ΕΦ.Ε., την ίδια μέρα των εκλογών, μετά τη συγκέντρωση όλων των
τηλεγραφημάτων από τις Τ.ΕΦ.Ε., αναγγέλλει τα αποτελέσματα κατά συνδυασμούς
ή μεμονωμένους, χωρίς αυτά να αποτελούν τα τελικά αποτελέσματα
ε) Την όγδοη μέρα από την ψηφοφορία, ο δικαστικός αντιπρόσωπος, Πρόεδρος
της Κ.ΕΦ.Ε., συνοδευόμενος από τα μέλη της παραλαμβάνει από το ταχυδρομείο
τους φακέλους, που έχουν αποσταλεί στο όνομά του και τους μεταφέρει στα
γραφεία του Σωματείου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ότι λείπουν οι φάκελοι,
τότε αποφασίζεται η αναβολή του ανοίγματος των φακέλων για μερικές μέρες.
Στη συνέχεια, η Κ.ΕΦ.Ε. παρισταμένου και του δικαστικού αντιπροσώπου, κάνει
τον έλεγχο των φακέλων, ανοίγει τους φακέλους και βγάζει τα αποτελέσματα των
αρχαιρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος Καταστατικού. Συντάσσεται
πρακτικό διαλογής και ανακήρυξης των επιτυχόντων, το οποίο υπογράφεται απ’
όλα τα μέλη της Κ.ΕΦ.Ε., η οποία ανακοινώνει τα αποτελέσματα προς όλα τα μέλη
του Σωματείου
ζ) Όλο το υλικό (ψηφοδέλτια, κ.λπ.) φυλάσσονται στα γραφεία του Σωματείου
μέχρι την εκπνοή της από το νόμο οριζόμενης προθεσμίας για την τυχόν υποβολή
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ενστάσεων και σε περίπτωση τέτοια, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης των
αρμοδίων δικαστηρίων.
ΑΡΘΡΟ 31
Το Σωματείο μπορεί να συμμετέχει σε Συνδυασμούς ή Ενώσεις Σωματείων ή
Ομοσπονδιακά Όργανα για την καλύτερη επιδίωξη των σκοπών του, χωρίς όμως
αυτό να επηρεάζει τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλειά του. Μπορεί ακόμη να
ιδρύσει με άλλα Σωματεία τέτοιες Ενώσεις ή Συνδέσμους. Η συμμετοχή ή
αποχώρηση του Σωματείου σ’ αυτές τις Ενώσεις αποφασίζεται από τη Γ.Σ. του 1/3
των ταμειακά εντάξει μελών με πλειοψηφία των ¾.
Η θητεία των αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμιες οργανώσεις είναι η ίδια με τη
θητεία των μελών της.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΡΘΡΟ 32
Η Επιτροπή Ελέγχου έχει τρία (3) μέλη που εκλέγονται κάθε τρία (3) χρόνια από
τη Γ.Σ. ταυτόχρονα με τα μέλη του Δ.Σ. Πρόεδρός της είναι αυτός που πήρε τους
περισσότερους ψήφους στις εκλογές.
Η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί κάθε χρόνο να λαμβάνει γνώση της διαχειρίσεως του
Διοικητικού

Συμβουλίου

στην

περιουσία

του

Σωματείου.

Έχει

ακόμη

την

υποχρέωση σε κάθε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, αφού ελέγξει τα βιβλία και
τα στοιχεία του Σωματείου, να υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση γραπτή
έκθεση

για

την

διαχείριση

του

Διοικητικού

Συμβουλίου.

Η

έκθεση

αυτή

καταχωρίζεται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο
είναι υποχρεωμένο να παραδίδει στην Επιτροπή Ελέγχου τα βιβλία και τα στοιχεία
που ζητάει σύμφωνα με τα προηγούμενα.
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ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ 33
Μετά τη διάλυση του Σωματείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του
παρόντος Καταστατικού, γίνεται εκκαθάριση της περιουσίας του όπως ορίζουν οι
σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Εκκαθαριστές είναι τα μέλη του τελευταίου
Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν με σχετική πλειοψηφία. Η Γενική
Συνέλευση όμως που αποφασίζει την διάλυση, μπορεί με την ίδια απόφαση να
ορίσει ένα ή περισσότερους εκκαθαριστές. Μετά το τέλος της εκκαθαρίσεως η
περιουσία του Σωματείου κατατίθεται στο Μ.Τ.Π.Υ., για να χρησιμεύσει για την
τυχόν στο μέλλον ανασύστασή του.
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ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΑΡΘΡΟ 34
Η Σφραγίδα του Σωματείου είναι στρογγυλή. Στην περιφέρειά της έχει τις λέξεις
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΔΕ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠ’ ΑΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
Ν.Π.Δ.Δ.».
ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 35
Τα απαραίτητα βιβλία για τη λειτουργία του Σωματείου είναι:
α) Το Μητρώο μελών, β) Πρακτικών συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των
μελών, γ) Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, δ) Ταμείου,
όπου καταχωρίζονται κατά χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές, ε)
Περιουσίας, όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία
του Σωματείου και στ) Πρωτόκολλο αλληλογραφίας. Απαραίτητα στοιχεία για τα
έσοδα και έξοδα είναι : α) Αποδείξεις για εισπράξεις και β) Εντάλματα για
πληρωμές.
Τα παραπάνω βιβλία αριθμούνται και θεωρούνται από το γραμματέα του
Πρωτοδικείου της Έδρας του Σωματείου πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται.
Οι αποδείξεις εισπράξεων αριθμούνται και υπογράφονται από την Ελέγχου, πριν
από την χρησιμοποίησή τους.
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ΓΕΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 36
Κάθε ζήτημα για το οποίο δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο Καταστατικό
ρυθμίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών, σύμφωνα με το νόμο
και το πνεύμα του Καταστατικού, εκτός αν ο νόμος έχει προβλέψει στις διατάξεις
του άμεση ρύθμιση.
ΑΡΘΡΟ 37
Το παρόν τροποποιημένο, συμπληρωμένο και κωδικωποιημένο Καταστατικό που
αποτελείται από τριάντα επτά (37) άρθρα εγκρίθηκε σήμερα από τη Γενική
Συνέλευση των μελών του Σωματείου που έγινε στην Αθήνα.
Αθήνα, 10/10/2001
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
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