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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ " ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΟΛΤΣΔΚΝΩΝ "
_______________________________
Άρθρο 1ο
ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ
Ιδξύεηαη ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ
ΠΟΛΤΣΔΚΝΩΝ», κε έδξα ηελ πόιε ηεο Αζήλαο.
Άρθρο 2ο
ΚΟΠΟ
θνπνί ηνπ ζσκαηείνπ είλαη:
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α) Η έξεπλα θαη κειέηε όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ δεηεκάησλ, θαζώο θαη ησλ
αλαθεξνκέλσλ ζηε βειηίσζε ηεο ζέζεσο ησλ ιεηηνπξγώλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαηδεύζεσο θαη ηδηαηηέξσο ησλ πνιπηέθλσλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα πιαίζηα ηεο Ειιεληθήο
Παηδείαο.
β) Η πξνάζπηζε θαη πξναγσγή ησλ πλεπκαηηθώλ, εζηθώλ, πιηθώλ, επαγγεικαηηθώλ,
εθπαηδεπηηθώλ θαη νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ ησλ κειώλ ηνπ θαη ε ζπζπείξσζε όισλ ησλ
εθπαηδεπηηθώλ πνιπηέθλσλ ηεο ρώξαο γηα ηελ θαιύηεξε δηεθδίθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο.
γ) Η κεηαμύ ησλ κειώλ αιιειεγγύε γηα ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ ιεηηνπξγίαο ησλ
ζρνιείσλ θαη ηελ θαιύηεξε θαηάξηηζε ησλ καζεηώλ θαη ε ελίζρπζε θάζε πξνζπάζεηαο γηα ηελ
απόθηεζε άξηζηεο εθπαίδεπζεο κε ζύγρξνλα κέζα θαη εμππεξεηηθά ησλ ζεκεξηλώλ αλαγθώλ
ησλ καζεηώλ.
δ) Η εζηθή θαη πιηθή ελίζρπζε θάζε κέινπο ηνπ ζπιιόγνπ, πνπ έρεη αλάγθε βνήζεηαο θαη
ε παξνρή θάζε πξνζηαζίαο πξνο ηα κέιε, σο θαη ε ζπκπαξάζηαζε θαη ε αιιεινβνήζεηα κεηαμύ
ησλ κειώλ.
ε) Η πξνζπάζεηα γηα ηελ άξηηα εθπαίδεπζε ησλ καζεηώλ θαη ηελ πνηνηηθή θαη εζηθή
άλνδν ηνπο.
ζη) Η ζπλεξγαζία κε ηηο αλώηεξεο νξγαλώζεηο θαη ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ
θαηάξηηζε θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ κε ζθνπό ηελ θαιύηεξε θαηάξηηζε ησλ καζεηώλ, ηελ
βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ ζπνπδώλ ηνπο, ηελ εμαζθάιηζε αζθαιώλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο θαη ηελ
πνηνηηθή άλνδν ησλ ζπνπδώλ ηνπο.
δ) Η ππό ηελ αηγίδα ηεο Αλσηάηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Ειιάδνο (ΑΠΕ)
πξνώζεζε θαη θαηνρύξσζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιπηέθλσλ εθπαηδεπηηθώλ κε βάζε ηελ
πξνζηαζία πνπ παξέρεηαη από ην ύληαγκα ζηνπο πνιπηέθλνπο θαη ε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ
ΑΠΕ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπώλ ηνπ ζσκαηείνπ.
Άρθρο 3ο.
ΜΔΑ.
Σνπο ζθνπνύο απηνύο, πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 2 ηνπ παξόληνο ην ζσκαηείν ζα
επηδηώμεη:
α) Με θάζε λόκηκν κέζν θαη ηελ αλάπηπμε θάζε είδνπο δξαζηεξηόηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο.
β) Με ηελ ίδξπζε γξαθείσλ, αηζνπζώλ θιπ. γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ κειώλ ηνπ.
γ) Με ηελ έθδνζε δειηίνπ, εθεκεξίδνο, πεξηνδηθνύ θαη δηαθόξσλ άιισλ εληύπσλ θαη
θάζε άιινπ λνκίκνπ κέζνπ πνπ πξνθξίλνπλ ηα όξγαλα ηνπ ζσκαηείνπ.
δ) Με ηελ νξγάλσζε κεγάινπ θύθινπ θίισλ θαη ζπλεξγαηώλ, νη νπνίνη ζα πξνζθέξνπλ
εζεινληηθώο ζην ζσκαηείν πιηθή θαη εζηθή βνήζεηα θαη πξνζσπηθή εξγαζία.

2

Πανελλήνια Ένωζη Εκπαιδευηικών Πολυηέκνων
ε) Με δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, λόκηκεο ζπγθεληξώζεηο, αλαθνξέο, αηηήζεηο, ππνκλήκαηα,
δεκνζηεύκαηα ζηνλ εκεξήζην θαη πεξηνδηθό ηύπν, εθπνκπέο ζηα ξαδηνηειενπηηθά κέζα θαη
ζηαζκνύο θιπ.
ζη) Με ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπξνζώπσλ ηνπ ζηα δηάθνξα ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα θιπ., γηα
ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπώλ ηνπ ζσκαηείνπ θαη
δ) κε θάζε άιιν λόκηκν κέζν θαη ηξόπν, ν νπνίνο εμππεξεηεί ηελ επόδσζε ησλ ζθνπώλ
ηνπ ζσκαηείνπ θαηά ηελ θξίζε ησλ νξγάλσλ ηνπ.
Άρθρο 4ο.
ΠΟΡΟΙ του σωματείου είναι:
α) Σα δηθαηώκαηα εγγξαθήο, νη ζπλδξνκέο ηόζνλ νη ηαθηηθέο όζνλ θαη νη έθηαθηεο πνπ
θαζνξίδνληαη από ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ εμόδσλ ε δαπαλώλ,
ηδία δε γηα ηηο αγσληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο θαη ηηο ζπγθεληξώζεηο σο θαη νη εζεινληηθέο
πξνζθνξέο ησλ κειώλ.
β) Σα έζνδα από ηηο δηνξγαλώζεηο θάζε είδνπο εθδειώζεσλ.
γ) Σα έζνδα από ηελ αμηνπνίεζε ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ ζπιιόγνπ
(ηόθνη, ελνίθηα θιπ.) .
δ) Επηρνξεγήζεηο, εηζθνξέο, εληζρύζεηο από ην Κξάηνο, ηα δηάθνξα Τπνπξγεία, ηνπο
Δήκνπο, Οξγαληζκνύο θαη θάζε άιιν λνκηθό ε θπζηθό πξόζσπν.
ε) Κάζε άιιν έζνδν από νπνηαδήπνηε λόκηκε πεγή (θιεξνλνκηέο, θιεξνδνζίεο, δσξεέο
θιπ. ).
Άρθρο 5ο.
Η είζπξαμε ησλ δηθαησκάησλ εγγξαθήο, ησλ ζπλδξνκώλ θαη γεληθόηεξσλ ησλ εηζθνξώλ
ησλ κειώλ ηνπ ζσκαηείνπ θαη θάζε άιινπ εζόδνπ γίλεηαη από ηνλ ηακία ε ηνπο
εμνπζηνδνηεκέλνπο ζπκβνύινπο ε ηνπο εληεηαικέλνπο ππαιιήινπο ηνπ ζσκαηείνπ κε
δηπιόηππεο απνδείμεηο εηζπξάμεσο ε κε θαηάζεζε ησλ αληηζηνίρσλ πνζώλ ζηνλ ηεξνύκελν
από ην ζσκαηείν ινγαξηαζκό ζε ηξάπεδα ε ηαρπδξνκηθό ηακηεπηήξην θαη γηα ηελ νπνία
θαηάζεζε εθδίδεηαη ππνρξεσηηθώο απόδεημε εηζπξάμεσο από ηνλ ηακία. Μπνξεί όκσο θαη λα
γίλεηαη, θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, κε ην ζύζηεκα ηεο παξαθξάηεζεο ηεο
ζπλδξνκήο από ηελ κηζζνδνζία απ’ επζείαο, εθ’ όζνλ βέβαηα ηνύην κπνξεί λα πινπνηεζεί.
Άρθρο 6ο.
ΜΔΛΗ.
α) Σαθηηθά κέιε ηνπ ζσκαηείνπ εγγξάθνληαη νη πνιύηεθλνη εθπαηδεπηηθνί ηεο
πξσηνβάζκηαο, δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ ππεξεηνύλ κε νπνηνδήπνηε
ηξόπν ζηα ζρνιεία ηεο ρώξαο (δεκόζηα - ηδησηηθά) ε ζηα ΑΕΙ-ΣΕΙ.
β) Η εγγξαθή θάζε ηαθηηθνύ κέινπο, εθ’ όζνλ ζπγθεληξώλεη ηηο πξνϋπνζέζεηο, γίλεηαη κε
απόθαζε ηνπ Δ.. ύζηεξα από αίηεζε ηνπ κε ηελ δήισζε ηνπ όηη απνδέρεηαη ην θαηαζηαηηθό θαη
ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλειεύζεσο θαη αθνύ ζπκπιεξώζεη ηα ζηνηρεία, πνπ δεηεί ην Δ..
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γ) Κάζε κέινο θαηαβάιιεη σο δηθαίσκα εγγξαθήο θαη εηεζία ζπλδξνκή πνζόλ, πνπ
θαζνξίδεηαη εθάζηνηε κε απόθαζε ηνπ Δ.. Σα πνζά απηά κπνξεί λα αλαπξνζαξκόδνληαη κε
απόθαζε ηνπ Δ.. Τπνρξενύηαη επίζεο ζηελ θαηαβνιή θάζε έθηαθηεο ζπλδξνκήο ε εηζθνξάο,
πνπ θαζνξίδεη ην Δ.. γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζσκαηείνπ.
δ) Σα ηαθηηθά κέιε έρνπλ ηα αθόινπζα δηθαηώκαηα:
1. Δηθαηνύληαη λα ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο Γελ. πλειεύζεηο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ
ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ζηηο ςεθνθνξίεο, ζηηο εθινγέο θιπ..
2. Έρνπλ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη , λα ζπκκεηέρνπλ ζε όιεο ηηο
εθδειώζεηο ηνπ ζσκαηείνπ θαη λα ππνβάιινπλ πξνηάζεηο γηα δηάθνξα ζέκαηα ζην Δ..
ε) Σα ηαθηηθά κέιε έρνπλ ηηο παξαθάησ ππνρξεώζεηο:
1. Να θαηαβάιινπλ ζην ηακείν ην δηθαίσκα εγγξαθήο, ηηο ζπλδξνκέο, ηηο εηζθνξέο θαη ό,
ηη άιιν νξίδεηαη από ην Δ.. ε ηηο Γ..
2. Να ζπκκνξθώλνληαη κε ην θαηαζηαηηθό θαη ηηο απνθάζεηο ησλ Γ.. θαη ηνπ Δ.. θαη λα
ζπκβάιινπλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπώλ ηνπ ζσκαηείνπ ζπκκεηέρνληαο ελεξγώο ζηηο
δξαζηεξηόηεηεο ηνπ.
ζη) Σν ζσκαηείν κπνξεί λα έρεη θαη επίηηκα κέιε θαη σο ηέηνηα γίλνληαη πξόζσπα, πνπ
πξνζέθεξαλ εμαηξεηηθέο ππεξεζίεο ζην ζσκαηείν ε ζπλέβαιαλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ
ζθνπώλ ηνπ, αλαθεξύζζνληαη δε κε απόθαζε ηνπ Δ.. θαη δηθαηνύληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηηο
Γελ. πλειεύζεηο, λα εθθέξνπλ ηελ γλώκε ηνπο, ρσξίο όκσο λα έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ε
εθινγήο ζηα όξγαλα ηνπ ζσκαηείνπ.
δ) Σν ζσκαηείν έρεη σο αξσγά κέιε όινπο εθείλνπο πνπ επηζπκνύλ κε ηηο εηζθνξέο ηνπο
λα ζπκβάινπλ ζηελ επόδσζε ησλ ζθνπώλ ηνπ.
Άρθρο 7ο.
Με απόθαζε ηνπ Δ.. δηαγξάθεηαη κέινο πνπ:
α) Με έγγξαθε αίηεζε ηνπ δεηήζεη ηελ δηαγξαθή ηνπ.
β) Καζπζηεξεί ηελ πιεξσκή ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπ ππνρξεώζεσλ πξνο ην ζσκαηείν
πεξηζζόηεξν από έλα ρξόλν.
γ) Ελεξγεί ζπζηεκαηηθά ελαληίνλ ησλ ζθνπώλ ηνπ ζσκαηείνπ θαη δεκηώλεη ηα
ζπκθέξνληα ηνπ ζσκαηείνπ θαη ησλ κειώλ.
Σα κέιε ηνπ ζσκαηείνπ δηθαηνύληαη λα απνρσξήζνπλ νπνηεδήπνηε ζειήζνπλ από ην
ζσκαηείν, ρσξίο όκσο δηθαίσκα επηζηξνθήο ησλ ζπλδξνκώλ ηνπο.
Άρθρο 8ο.
Όξγαλα ηνπ ζσκαηείνπ είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειώλ, ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην θαη
ε Εμειεγθηηθή επηηξνπή.
Άρθρο 9ο.
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
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1. Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην απνηειείηαη από ελλέα (9) κέιε θαη εθιέγεηαη από ηελ Γελ.
πλέιεπζε, θαηόπηλ κπζηηθήο ςεθνθνξίαο, κεηαμύ ησλ ηαθηηθώλ κειώλ ηνπ ζσκαηείνπ γηα
ζεηεία ηξηώλ (3) εηώλ.
2. Η εθινγή ησλ ελλέα κειώλ ηνπ Δ.. γίλεηαη κε εληαίν ςεθνδέιηην ζην νπνίν
αλαγξάθνληαη θαη’ απόιπην αιθαβεηηθή ζεηξά ηα νλνκαηεπώλπκα ησλ ππνςεθίσλ γηα ην Δ..,
ηελ Ε.Ε., αληηπξνζώπνπο γηα ηηο ππεξθείκελεο νξγαλώζεηο θιπ. θαη θάζε κέινο έρεη δηθαίσκα
λα ζέηεη κέρξη ελλέα (9) ζηαπξνύο πξνηηκήζεσο γηα ηνπο ππνςεθίνπο ηνπ Δ.., κέρξη ηξεηο (3)
γηα ηνπο ππνςεθίνπο ηεο Ε.Ε. θαη έλα (1) γηα ηνπο αληηπξνζώπνπο. Μαδί κε ηα ηαθηηθά κέιε
εθιέγνληαη θαη ηέζζεξα (4) αλαπιεξσκαηηθά κέιε.
3. ε πεξίπησζε απνρσξήζεσο, παξαηηήζεσο ε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπνλ εθπηώζεσο
ηαθηηθνύ κέινπο ηνπ Δ.. ε εθ’ όζνλ απνπζηάδεη αδηθαηνινγήησο επί ηξεηο ζπλερείο ηαθηηθέο
ζπλεδξηάζεηο θαιείηαη ζε αλαπιήξσζή ηνπ ην θαηά ζεηξά αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
4. Η Γελ. πλέιεπζε δηθαηνύηαη λα παύεη νπνηεδήπνηε ηα κέιε ηνπ Δ.. ππό ηνλ
απαξάβαην όξν όηη ην ζέκα ζα αλαγξάθεηαη ζηελ πξόζθιεζε ηεο Γ.. σο ζέκα εκεξεζίαο
δηαηάμεσο θαη ζηελ Γελ. πλέιεπζε ζα παξεπξίζθεηαη ην 1 2 ησλ ηαθηηθώλ κειώλ.
5. Η δηεμαγσγή ησλ εθινγώλ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Δ.. γίλεηαη ελώπηνλ ηξηκεινύο
εθνξεπηηθήο επηηξνπήο. Εάλ νη ππνςήθηνη γηα ηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή είλαη κόλνλ ηξεηο, όζνη
δει. θαη νη εθιεγόκελνη, ηόηε ζεσξνύληαη εθιεγέληεο ρσξίο ςεθνθνξία. Εάλ νη ππνςήθηνη είλαη
πεξηζζόηεξνη ηόηε δηεμάγεηαη κπζηηθή ςεθνθνξία κε ςεθνδέιηην, πνπ αλαγξάθνληαη θαη’
αιθαβεηηθή ζεηξά ηα νλνκαηεπώλπκα ησλ ππνςεθίσλ θαη νη ςεθίδνληεο ζέηνπλ έσο ηξεηο
ζηαπξνύο πξνηηκήζεσο θαη εθιεγέληεο ζεσξνύληαη νη ηξεηο πξώηνη θαηά ζεηξά ησλ ζηαπξώλ
πξνηηκήζεσο.
6. Όζνη επηζπκνύλ λα ππνβάιινπλ ππνςεθηόηεηα γηα ηελ εθινγή ηνπο ζηελ Εθνξεπηηθή
Επηηξνπή, ζην Δ.. ε ηελ Εμειεγθηηθή Επηηξνπή θιπ., ππνρξενύληαη λα ππνβάιινπλ ηελ ππνςεθηόηεηα πξνο ην Δ.. ηνπιάρηζηνλ δέθα πέληε (15) εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο
πξώηεο Γελ. πλειεύζεσο.
7. Σν Δ.. ζπλεδξηάδεη ηελ επνκέλε ή ηελ κεζεπνκέλε ηεο ιήμεσο ηεο άλσ πξνζεζκίαο
θαη πξνβαίλεη ζηελ αλαθήξπμε ησλ ππνςεθίσλ θαη αθνινύζσο κεξηκλά γηα ηελ εθηύπσζε ησλ
ςεθνδειηίσλ, ηα νπνία παξαδίδεη καδί κε ην ππόινηπν εθινγηθό πιηθό ζηελ εθνξεπηηθή
επηηξνπή πνπ ζα εθιεγεί, σο επίζεο απνζηέιιεη ςεθνδέιηηα θαη δειηία ζπκκεηνρήο ζηελ
ςεθνθνξία θαη ζηα εθηόο ηεο πεξηνρήο Αηηηθήο κέιε.
8. Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ε εθνξεπηηθή επηηξνπή
ζπληάζζεη πξαθηηθό ζην νπνίν αλαγξάθεη ηνπο εθιεγέληεο σο ηαθηηθνύο θαη αλαπιεξσκαηηθνύο
γηα ην Δ.., ηελ Ε.Ε. θιπ.
9. Σα εθιεγόκελα κέιε ηνπ Δ.. ζπλέξρνληαη κέζα ζε νθηώ εκέξεο από ηελ εθινγή ηνπο
ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ ζπκβνύινπ πνπ πιεηνςήθεζε ε ηνπ επνκέλνπ θιπ. εάλ απηόο
αδξαλεί θαη εθιέγνπλ κε κπζηηθή ςεθνθνξία ηνλ Πξόεδξν, Αληηπξόεδξν, ηνλ Γελ. Γξακκαηέα
θαη ηνλ Σακία. Σν Δ.. κε απόθαζε ηνπ κπνξεί λα θαζνξίδεη θαη άιια αμηώκαηα ζηα νπνία
εθιέγεη αλαιόγσο δηάθνξα κέιε ηνπ Δ..
Άρθρο 10ο.
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1. Σν Δ.. ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κία θνξά ην κήλα, εθ’ όζνλ παξίζηαηαη αλάγθε θαη
εθηάθησο όηαλ πξνζθιεζεί από ηνλ πξόεδξν ε ην δεηήζνπλ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα (4) κέιε κε
έγγξαθε αίηεζε ηνπο, ζηελ νπνία αλαγξάθνπλ θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο.
2. Σν Δ.. επξίζθεηαη ζε απαξηία εθ’ όζνλ είλαη παξόληα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) κέιε. Οη
απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ θαη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρύεη
ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ.
3. Σν Δ.. έρεη θαζήθνλ λα επηβιέπεη θαη εθαξκόδεη ηηο δηαηάμεηο ησλ λόκσλ, ηνπ
θαηαζηαηηθνύ θαη ηηο απνθάζεηο ησλ Γ.. Απνθαζίδεη γηα ηνλ ηξόπν θαηαζέζεσο θαη αλαιήςεσο
ησλ ρξεκάησλ ηνπ ζσκαηείνπ ζε ηξάπεδα ε ηακηεπηήξην, κεξηκλά γηα ηελ ζύληαμε ηνπ εηεζίνπ
ηζνινγηζκνύ, απνινγηζκνύ ηνπ παξειζόληνο έηνπο θαη ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ θαη
εμόδσλ ηνπ επνκέλνπ έηνπο (νηθνλνκηθνύ) θαη ππνβάιιεη απηνύο γηα έγθξηζε ζηελ Γ..,
απνθαζίδεη ηελ ζύγθιεζε Γ.., επηβιέπεη ηελ ηαθηηθή ηήξεζε ησλ βηβιίσλ ηνπ ζσκαηείνπ.
4. Σν Δ.. πξάηηεη θαη απνθαζίδεη γεληθώο γηα νηηδήπνηε θξίλεη όηη επηβάιιεηαη γηα ηελ
επόδσζε ησλ ζθνπώλ ηνπ ζσκαηείνπ, θαζνξίδεη ηα ησλ αγσληζηηθώλ θηλεηνπνηήζεσλ ησλ
κειώλ γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπο, κεζνδεύεη ηνπο ηξόπνπο εθπιεξώζεσο ησλ
ζθνπώλ ηνπ ζσκαηείνπ θαη γεληθά ελεξγεί παλ όηη επηβάιιεηαη γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ ζσκαηείνπ
θαη ησλ κειώλ.
5. Η πξόζθιεζε γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Δ.. είλαη είηε έγγξαθνο είηε πξνθνξηθή, θαηά
ηελ θξίζε ηνπ Πξνέδξνπ, εθηόο εάλ ην Δ.. κε απόθαζε ηνπ θαζνξίζεη θαη ηνλ ηξόπνλ ηεο
πξνζθιήζεσο.
Άρθρο 11ο.
1. Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ηνπ Δ.. εθπξνζσπεί ην ζσκαηείν δηθαζηηθώο θαη εμσδίθσο ζε όιεο
ηνπ ηηο ζρέζεηο ελώπηνλ θάζε δηθαζηηθήο, δεκνηηθήο θαη ελ γέλεη δεκνζίαο ε δηνηθεηηθήο αξρήο,
ζπγθαιεί θαη δηεπζύλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Δ.., εηζεγείηαη ζ’ απηό ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην
ζσκαηείν, θξνληίδεη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ, ππνγξάθεη ηα έγγξαθα θαη ηηο
γλσζηνπνηήζεηο κε ηνλ Γελ. Γξακκαηέα. Επηβιέπεη ηελ ηακεηαθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ
ζσκαηείνπ, ππνγξάθεη κε ηνλ Γ. Γξακκαηέα θαη ηνλ ηακία ηα εληάικαηα γηα ηηο πιεξσκέο,
εθζέηεη ηνλ απνινγηζκό ηεο δξάζεσο ηνπ Δ.., ππνγξάθεη καδί κε ηνλ Γελ. Γξακκαηέα ηα
πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ Γελ. πλειεύζεσλ.
2. Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ αλαπιεξώλεη ηνλ Πξόεδξν απόληα ε θσιπόκελν ζε όια ηα
θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ.
3. Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ θξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ηνπ Δ.., ηα νπνία
ππνγξάθνληαη από ηα παξόληα θαηά ηελ ζπλεδξίαζε κέιε, δηεμάγεη ηελ αιιεινγξαθία ηνπ
ζσκαηείνπ, ηεξεί ην αξρείν θαη ην κεηξώνλ ησλ κειώλ, θξαηεί θαη θπιάζζεη ηελ ζθξαγίδα θαη
όια ηα βηβιία ηνπ ζσκαηείνπ, επηβιέπεη ηα γξαθεία θαη ην πξνζσπηθό ηνπ ζσκαηείνπ,
ππνγξάθεη καδί κε ηνλ πξόεδξν όια ηα έγγξαθα θαη ηηο εληνιέο, ζπληάζζεη ηα πξαθηηθά ηνπ Δ..
θαη ησλ Γ..
4. Ο ΣΑΜΙΑ θξνληίδεη γηα ηελ είζπξαμε όισλ ησλ εζόδσλ ηνπ ζσκαηείνπ βάζεη
πάληνηε αξηζκεκέλσλ δηπινηύπσλ απνδείμεσλ θαη δηελεξγεί ηηο πιεξσκέο ζύκθσλα κε ηηο
απνθάζεηο ηνπ Δ... Είλαη ππεύζπλνο γηα ην ηακείν, ηεξεί όια ηα ππνρξεσηηθά γηα ηα ζσκαηεία
βηβιία ηακείνπ θαη δίδεη θάζε αλαγθαία πιεξνθνξία γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζην Δ.. θαη
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ηελ Γ.. ζύκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Δ.., θαηαζέηεη είηε απηνπξνζώπσο είηε δηά
εληεηαικέλνπ ππαιιήινπ είηε δηα’ άιινπ ζπκβνύινπ ζην όλνκα ηνπ ζσκαηείνπ ηα ρξήκαηα ζηελ
ηξάπεδα ε ην ηακηεπηήξην. πληάζζεη θαη ππνβάιιεη ζην Δ.. αλά κήλα ε ηξίκελν ε θαη ζε άιιν
ρξνληθό δηάζηεκα νηθνλνκηθό απνινγηζκό ηεο δηαρεηξίζεσο ζύκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ
Δ... πληάζζεη ηνλ νηθνλνκηθό απνινγηζκό θαη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπο νπνίνπο ππνβάιιεη
δηά ηνπ Δ.. ζηελ Γ.. γηα έγθξηζε.
5. Σνλ Γελ. Γξακκαηέα θαη ηνλ ηακία θσιπνκέλνπο αλαπιεξώλεη άιιν κέινο ηνπ Δ..,
πνπ νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ.
Άρθρο 12ο.
Η ΕΞΕΛΕΓΚΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ απνηειείηαη από ηξία κέιε θαη εθιέγεηαη καδί κε ην Δ..
από ηελ Γ.. Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ζσκαηείνπ
θάζε νηθνλνκηθνύ έηνπο θαη ζπληάζζεη έθζεζε, ηελ νπνία ππνβάιιεη ζηελ Γελ. πλέιεπζε.
Σν νηθνλνκηθό έηνο αξρίδεη ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε Δεθεκβξίνπ θάζε έηνπο.
Άρθρο 13ο.
1. Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ηνπ ζσκαηείνπ ζπγθαιείηαη ζε κία ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην
ρξόλν θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ Δ.. Εθηάθησο ζπγθαιείηαη, όηαλ απαηηείηαη γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ
ζσκαηείνπ, θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ Δ.. ε κεηά από έγγξαθε αίηεζε ησλ 2 5 ησλ κειώλ, ζηελ
νπνία αλαγξάθνληαη θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ην Δ..
ππνρξενύηαη λα απνθαζίζεη ηελ ζύγθιεζε ηεο Γελ. πλειεύζεσο κέζα ζε 15 εκέξεο από ηελ
ιήςε ηεο αηηήζεσο.
2. Οη πξνζθιήζεηο γηα ηε Γ.. ππνγξάθνληαη από ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ Γελ. Γξακκαηέα
θαη πξέπεη λ’ αλαγξάθνπλ ηνλ ηόπν, ηνλ ρξόλν θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνύλ.
3. Η πξόζθιεζε απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθώο ζηα κέιε ηξηάληα (30) εκέξεο πξηλ από
ηελ Γελ. πλέιεπζε.
4. Η Γελ. πλέιεπζε επξίζθεηαη ζε απαξηία εθ’ όζνλ παξίζηαηαη ην 1 2 πιένλ ελόο ησλ
νηθνλνκηθώο ηαθηνπνηεκέλσλ κειώλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη απαξηία ζπλέξρεηαη ρσξίο
άιιε πξόζθιεζε κέζα ζε νθηώ (8) εκέξεο κε ηα απηά ζέκαηα, νπόηε επξίζθεηαη ζε απαξηία κε
νζαδήπνηε κέιε παξόληα.
5. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ, πιελ ησλ
εθινγώλ, όπνπ εθιεγόκελνη είλαη νη θαηά ζεηξάλ επηηπρίαο κε ζρεηηθή πιεηνςεθία, θαηά ηα
πξνβιεπόκελα ζην Άξζξν 9 ηνπ παξόληνο, θαη ηα πξαθηηθά ησλ Γ.. ππνγξάθνληαη από ηνλ
Πξόεδξν θαη ηνλ Γελ. Γξακκαηέα. Οη ςεθνθνξίεο γηα ηα δηάθνξα ζέκαηα γίλνληαη κε αλάηαζε
ηεο ρεηξόο θαη νπδέπνηε δηά βνήο. Κάζε ςεθνθνξία πνπ αθνξά αξραηξεζίεο, δεηήκαηα
εκπηζηνζύλεο πξνο ηελ Δηνίθεζε, έγθξηζε απνινγηζκνύ - ινγνδνζίαο θαη γεληθώο πξνζσπηθά
δεηήκαηα είλαη κπζηηθή.
6. Η Γ.. είλαη θπξίαξρν ζώκα, ην νπνίν απνθαζίδεη γηα ηηο ππνζέζεηο ηνπ ζσκαηείνπ θαη
αζθεί ηελ αλσηέξα επνπηεία. Ειέγρεη ηελ δξάζε ηνπ Δ.. ηνπ ζσκαηείνπ, απνθαζίδεη γηα ηελ
έγθξηζε ε κε ησλ πεπξαγκέλσλ ηνπ Δ.., ηνπ νηθνλνκηθνύ απνινγηζκνύ, ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ
εζόδσλ θαη εμόδσλ, εθιέγεη ην Δ.. θαη ηελ Ε.Ε.
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7. ηελ Γ.. δηθαηνύληαη ζπκκεηνρήο κόλνλ ηα ηακεηαθώο ηαθηνπνηεκέλα κέιε θαη ηεο
Γελ. πλειεύζεσο πξνεδξεύεη ν Πξόεδξνο ηνπ Δ.., εθηόο εάλ απνθαζίζεη αιιηώο ην Δ.. λα
ξπζκίζεη ηα ηεο πξνεδξίαο θαη Γξακκαηείαο ηεο Γελ. πλειεύζεσο.
8. Η Γεληθή πλέιεπζε έρεη ην δηθαίσκα λ’ απνθαζίδεη γηα ηηο αγσληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο
ησλ κειώλ ηνπ ζσκαηείνπ γηα ηελ επόδσζε ησλ ζθνπώλ ηνπ ζσκαηείνπ.
9. Η άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο ςήθνπ θαηά ηηο εθινγέο γίλεηαη απηνπξνζώπσο από
ηα κέιε. Σα κέιε όκσο δηθαηνύληαη λα ςεθίζνπλ δηα’ επηζηνιήο απνζηέιινληεο κέζα ζε
αδηαθαλή ζθξαγηζκέλν θάθειν ην ςεθνδέιηην, ηνλ νπνίν θάθειν ζέηνπλ εληόο κεγαιπηέξνπ
θαθέινπ ν νπνίνο πεξηέρεη θαη ην ζρεηηθό έληππν δειηίν ζπκκεηνρήο ζηελ ςεθνθνξία, πνπ
αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ κέινπο πνπ ςεθίδεη. Οη επηζηνιέο απηέο απνζηέιινληαη ζε ζπξίδα
ησλ ΕΛ-ΣΑ, πνπ νξίδεη ην Δ.., κέρξη ηελ εκέξα ησλ εθινγώλ θαη παξαιακβάλνληαη από ηελ
Εθνξεπηηθή Επηηξνπή, ε νπνία θαηαρσξεί ηα νλνκαηεπώλπκα ησλ ςεθηζάλησλ θαη αλακεηγλύεη
ζηε ζπλέρεηα ηνπο θαθέινπο ησλ ςεθνδειηίσλ κε εθείλνπο ησλ ςεθηζάλησλ απηνπξνζώπσο
θαη αθνινύζσο πξνβαίλεη ζηελ δηαινγή ησλ ςεθνδειηίσλ.
Άρθρο 14ο.
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ κπνξεί λα γίλεη κε απόθαζε ηεο Γεληθήο
πλειεύζεσο, πνπ ζπγθαιείηαη εηδηθώο γηα ην ζθνπό απηό θαη επξίζθεηαη ζε απαξηία εθ’ όζνλ
παξίζηαηαη ην ελ δεύηεξν (1 2) πιένλ ελόο ησλ νηθνλνκηθώο ηαθηνπνηεκέλσλ κειώλ θαη
απνθαζίδεη κε πιεηνςεθία ησλ 3 4 ησλ παξόλησλ κειώλ.
Σν ζσκαηείν δηαιύεηαη όηαλ ηα κέιε κεησζνύλ θάησ ησλ 10 ε απνθαζίζεη πεξί απηνύ ε
Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειώλ κε πιεηνςεθία ησλ 3 4 ησλ κειώλ θαη κε απαξηία ηνπ 1 2 ησλ
κειώλ πνπ είλαη νηθνλνκηθώο ηαθηνπνηεκέλα.
ε πεξίπησζε δηαιύζεσο ηνπ ζσκαηείνπ ε πεξηνπζία ηνπ πεξηέξρεηαη όπνπ νξίζεη ε
απόθαζε ηεο Γεληθήο πλειεύζεσο, ε νπνία ζα ιάβεη θαη ηελ ζρεηηθή απόθαζε.
Άρθρο 15ο.
Σν ζσκαηείν έρεη ζθξαγίδα θπθιηθή, ε νπνία θέξεη θπθιηθά ηελ επσλπκία
«ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΟΛΤΣΔΚΝΩΝ» θαη ζην κέζνλ ζρέδην ηνπ
αγάικαηνο ηεο πνιύηεθλεο κεηέξαο κε ην έηνο ηδξύζεσο 2007.
Άρθρο 16ο.
Η Έλσζε κε απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο κπνξεί λα ηδξύεη Σκήκαηα απηήο
θαη γξαθεία εθηόο έδξαο ζε πόιεηο ηεο πεξηθέξεηαο (δει. εθηόο Αηηηθήο) γηα ηελ εμππεξέηεζε
ησλ κειώλ ηεο. Η απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαζνξίδεη θαη ηηο ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο
γηα ηνλ ηξόπν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην έρεη ην δηθαίσκα κε ηελ απόθαζε ηνπ λα θαζνξίζεη ηνλ ηξόπν
δηνηθήζεσο ησλ Σκεκάησλ, είηε δει. λα νξίδεη ην ίδην ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ ζε θάζε Σκήκα,
θαζνξίδνληαο ζπγρξόλσο θαη ηνλ αξηζκό ηνπο, είηε απηνί λα εθιέγνληαη, θαηόπηλ δηεμαγσγήο
κπζηηθήο ςεθνθνξίαο κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ θάζε Σκήκαηνο.
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Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην έρεη αθόκε ην δηθαίσκα λα θαζνξίδεη ηνλ ηξόπν εθινγήο ησλ
εθπξνζώπσλ ησλ Σκεκάησλ, αλαιόγσο θαη κε ηνλ αξηζκό ησλ κειώλ ηνπ θάζε Σκήκαηνο, δει.
είηε λα νξίδεη ην ίδην ηνπο εθπξνζώπνπο είηε απηνί λα εθιέγνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία.
Άρθρο 17ο
Κάζε ζέκα πνπ δελ ξπζκίδεηαη από ην παξόλ θαηαζηαηηθό ζα ξπζκίδεηαη κε απνθάζεηο
ηνπ Δ.. ζηα πιαίζηα ησλ απνθάζεσλ ησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ, ηνπ θαηαζηαηηθνύ θαη ησλ
λόκσλ.
Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην έρεη ην δηθαίσκα θαη ηελ αξκνδηόηεηα λα πξνζιακβάλεη θαη
απνιύεη ην πξνζσπηθό πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζσκαηείνπ είηε ηαθηηθό είηε
έθηαθην θαη θαζνξίδεη ην ύςνο ηεο ακνηβήο ηνπο, λα θαζνξίδεη ην ύςνο ηεο απνδεκηώζεσο, ηεο
ακνηβήο θαη ησλ εμόδσλ ησλ δηαθόξσλ πξνζώπσλ είηε απνηεινύλ κέιε ηνπ ζσκαηείνπ, είηε
είλαη κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, είηε είλαη πξόζσπα εθηόο ηνπ ζσκαηείνπ θαη
αζρνινύληαη κε δηαθόξνπο ππνζέζεηο ηνπ ζσκαηείνπ.
Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην κε απόθαζε ηνπ ξπζκίδεη θαη απνθαζίδεη ηα ηεο αγνξάο θαη
πσιήζεσο αθηλήησλ γηα ινγαξηαζκό ηνπ ζσκαηείνπ, εθ’ όζνλ ππάξμεη αλάγθε γηα ηνλ ζθνπό
απηό.
Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην εθ’ όζνλ θξίλεη όηη είλαη αλαγθαίν, γηα ηελ θαιύηεξε
εμππεξέηεζε ησλ ζθνπώλ ηνπ ζσκαηείνπ, κπνξεί κε απόθαζε ηνπ λα εγγξαθεί σο κέινο
Οκνζπνλδίαο, ε νπνία επηδηώθεη ηνπο ηδίνπο ε παξεκθεξείο ζθνπνύο ε αθόκε θαη λα
πξνρσξήζεη ζηελ ίδξπζε Οκνζπνλδίαο κε άιια ζσκαηεία, ηα νπνία επηδηώθνπλ ηνπο ηδίνπο ε
παξεκθεξείο ζθνπνύο.
Άρθρο 18ο.
Σν παξόλ θαηαζηαηηθό απνηειείηαη από δεθανθηώ (18) άξζξα θαη ελεθξίζε από ηελ
Γεληθή πλέιεπζε ησλ ηδξπηηθώλ κειώλ ηεο 13εο Οθησβξίνπ 2007 θαη ππνγξάθεηαη από όια ηα
ηδξπηηθά κέιε.
Αζήλα 13 Οθησβξίνπ 2007
Σα ηδξπηηθά κέιε
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