Κωδικοποιημένο

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ
Δνιαίος ςλλόγος Γιδακηικού και Δπεςνηηικού
Πποζωπικού ηος Α.Π.Θ.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄
ύζηαζη – Δπωνςμία – Έδπα – κοπόρ
ΑΡΘΡΟ 1
1. Ιδξύεηαη ύιινγνο κε ηελ επσλπκία «Δληαίνο ύιινγνο Γηδαθηηθνύ
θαη Δξεπλεηηθνύ Πξνζσπηθνύ ηνπ Α.Π.Θ.» κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε.
2. Η ζθξαγίδα ηνπ πιιόγνπ είλαη νξζνγώληα θαη έρεη αξηζηεξά
ζύκβνιό ηνπ ΑΠΘ θαη ην ρξόλν ίδξπζήο ηνπ (1985) θαη δεμηά ηελ επσλπκία
ηνπ πιιόγνπ:

ΑΡΘΡΟ 2
Βαζηθνί ζθνπνί ηνπ πιιόγνπ είλαη:
α.Η πξνώζεζε ηνπ εθδεκνθξαηηζκνύ ησλ ΑΔΙ θαη ε κειέηε ησλ
πξνβιεκάησλ ηεο Αλώηαηεο Παηδείαο από ηελ άπνςε ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ,
ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο.
β.Η άλνδνο ηνπ επηπέδνπ ζπνπδώλ θαη ηεο έξεπλαο πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη ζηα ΑΔΙ, ν πξνζαλαηνιηζκόο ηνπο πξνο ηηο αλάγθεο κηαο
αλεμάξηεηεο θαη απηνδύλακεο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο, ε
ζύλδεζε ησλ ΑΔΙ κε ηελ ειιεληθή θνηλσλία.
γ.Η πξνβνιή ηνπ επηζηεκνληθνύ έξγνπ ησλ κειώλ ηνπ, ε δηεθδίθεζε
επίιπζεο όισλ ησλ ζεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ επηζηεκνληθή ηνπο
εμέιημε.
δ.Η δηεθδίθεζε ησλ κηζζνινγηθώλ, ζπληαμηνδνηηθώλ θαη άιισλ ζρεηηθώλ
ζεκάησλ.
ε.Η πξνάζπηζε ηνπ παλεπηζηεκηαθνύ αζύινπ θαη ησλ αθαδεκατθώλ
ειεπζεξηώλ.
ΑΡΘΡΟ 3
Η πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζθνπώλ ζα επηδηώθεηαη:
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α.κε ηελ ελεκέξσζε, ελεξγνπνίεζε θαη αγσληζηηθή θηλεηνπνίεζε ησλ
κειώλ ηνπ πιιόγνπ,
β.κε ηε ζπκκεηνρή ζε δεπηεξνβάζκηεο θαη ηξηηνβάζκηεο ζπλδηθαιηζηηθέο
νξγαλώζεηο,
γ.κε ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο πιιόγνπο Γηδαθηηθνύ θαη
Δξεπλεηηθνύ Πξνζσπηθνύ ηεο ρώξαο, θαζώο θαη κε ηνπο πιιόγνπο ησλ
άιισλ Φνξέσλ ηνπ Α.Π.Θ.,
δ.κε ηε ζπγθξόηεζε επηηξνπώλ, ηελ έθδνζε εληύπσλ, ηελ νξγάλσζε
ζπδεηήζεσλ, δηαιέμεσλ θαη άιισλ εθδειώζεσλ.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄
Μέλη – Γικαιώμαηα και ςποσπεώζειρ
ΑΡΘΡΟ 4
1.- Σα κέιε ηνπ πιιόγνπ δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθά θαη ζε επίηηκα.
2.- Σαθηηθά κέιε έρνπλ ην δηθαίσκα λα είλαη όζνη θαηέρνπλ νξγαληθή ή
πξνζσπνπαγή ζέζε θαη αζθνύλ δηδαθηηθό θαη εξεπλεηηθό έξγν ζην Α.Π.Θ.
(κέιε Γηδαθηηθνύ θαη Δξεπλεηηθνύ Πξνζσπηθνύ, Βνεζνί, Δπηζηεκνληθνί
πλεξγάηεο), όπσο θαη επηζηήκνλεο πνπ ζπλάπηνπλ ζύκβαζε κε ην Α.Π.Θ.
βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 407/1980, όπσο θάζε θνξά ηζρύνπλ.
3.- Δπίηηκα κέιε γίλνληαη κε απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη
ύζηεξα από πξόηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ όζνη πξόζθεξαλ
εμαηξεηηθέο ππεξεζίεο ζην ύιινγν θαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζθνπώλ ηνπ, ρσξίο
λα είλαη κέιε ηνπ, ή είραλ εμαηξεηηθή ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο
θαη ηνπ πνιηηηζκνύ. Σα επίηηκα κέιε, εθόζνλ δελ είλαη ηαθηηθά κέιε, δελ
έρνπλ δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη.
ΑΡΘΡΟ 5
1.- Η εγγξαθή ησλ κειώλ ζην κεηξών ηνπ πιιόγνπ γίλεηαη ύζηεξα
από γξαπηή αίηεζή ηνπο θαη έγθξηζε από ην Γ.. Γηα ηελ εγγξαθή ηνπο
θαηαβάιινπλ ην πνζό εγγξαθήο, πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 9.
2.- ε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ Γ.. λα εγγξάςεη θάπνηνλ, πνπ
ππέβαιε αίηεζε, απηόο έρεη δηθαίσκα λα πξνζθύγεη ζηελ πξώηε Έθηαθηε
Γεληθή πλέιεπζε πνπ ζα ζπγθιεζεί, όπνπ ζπδεηηέηαη ππνρξεσηηθά ε αίηεζή
ηνπ. Η Γ.. απνθαζίδεη γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ή όρη κε απιή πιεηνςεθία ησλ
παξόλησλ.
ΑΡΘΡΟ 6
Σα ηαθηηθά κέιε έρνπλ δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ζε όιεο ηηο Γεληθέο
πλειεύζεηο, λα ςεθίδνπλ ζ’ απηέο γηα θάζε ζέκα, λα εθιέγνπλ θαη λα
εθιέγνληαη ζ’ όια ηα όξγαλα ηνπ πιιόγνπ, εθόζνλ έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο
νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο πξνο ην ύιινγν.
ΑΡΘΡΟ 7
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Σα κέιε ηνπ πιιόγνπ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ηεξνύλ ηηο δηαηάμεηο
ηνπ θαηαζηαηηθνύ θαη λα απνδέρνληαη ηηο απνθάζεηο ησλ λόκηκσλ νξγάλσλ
ηνπ (Γ.., Γ..). Αθόκε ηα κέιε ζα πξέπεη λα βνεζνύλ κε θάζε δπλαηό ηξόπν
ζηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ απηώλ θαη γεληθά ζηελ πιήξσζε ησλ
ζθνπώλ ηνπ πιιόγνπ.
ΑΡΘΡΟ 8
1.- Σα κέιε ηνπ πιιόγνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα απνρσξνύλ ειεύζεξα
από απηόλ θαη λα δηαγξάθνληαη από ην κεηξών ησλ κειώλ ύζηεξα από
γξαπηή αίηεζή ηνπο.
2.- Μέιε ηνπ πιιόγνπ, πνπ απνρσξνύλ κ’ νπνηνλδήπνηε ηξόπν από
ζέζε πνπ θαηέρνπλ ζην Α.Π.Θ., δηαγξάθνληαη κε απόθαζε ηνπ Γ..
3.- Μέιε ηνπ πιιόγνπ, πνπ παξαβηάδνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
θαηαζηαηηθνύ θαη ηηο απνθάζεηο ησλ λνκίκσλ νξγάλσλ ηνπ ή θαζπζηεξνύλ
αδηθαηνιόγεηα θαη παξά ηηο εηδνπνηήζεηο ηνπ ηακία ηε ζπλδξνκή ηνπο πάλσ
από δύν ρξόληα, δηαγξάθνληαη κε απόθαζε ηεο Γ.. ύζηεξα από εηζήγεζε ηνπ
Γ..
Η απόθαζε ηεο δηαγξαθήο ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία 2/3 ησλ
παξόλησλ. Σν Γ.. είλαη ππνρξεσκέλν λα εηδνπνηήζεη γξαπηά ην ππό
δηαγξαθή κέινο, ην νπνίν έρεη ην δηθαίσκα λα αλαπηύμεη ζηε Γ.. ηηο απόςεηο
ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε ε Γ.. έρεη ην δηθαίσκα λα απνθαζίζεη, αληί ηε
δηαγξαθή ελόο κέινπο, ηνλ πξνζσξηλό απνθιεηζκό από ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ
πιιόγνπ.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Πόποι ηος ςλλόγος
ΑΡΘΡΟ 9
1.- Σαθηηθνί πόξνη ηνπ πιιόγνπ είλαη ηα πνζά πνπ εηζπξάηηνληαη σο
ηέιε εγγξαθήο, θαζώο θαη νη κεληαίεο ζπλδξνκέο ησλ κειώλ ηνπ. Σν πνζό
εγγξαθήο, ε κεληαία ζπλδξνκή, θαζώο θαη ε αλαπξνζαξκνγή ηνπο
θαζνξίδνληαη κε απόθαζε ηεο Γ..
2.- Έθηαθηνη πόξνη ηνπ πιιόγνπ είλαη νη πξνεξρόκελνη από έθηαθηεο
εηζθνξέο ησλ κειώλ, πνπ επηβάιινληαη από ην Γ.., νη πξνζθνξέο κε κειώλ
ηνπ πιιόγνπ, νη θάζε είδνπο επηρνξεγήζεηο, παξνρέο θαη δσξεέο θαζώο θαη
νη εηζπξάμεηο από έληππα, εθδειώζεηο θιπ.
ΑΡΘΡΟ 10
1.- Κάζε πνζό νηνπδήπνηε ύςνπο πξέπεη λα θαηαηίζεηαη ζε
ινγαξηαζκό, πνπ έρεη ν ύιινγνο ζε Σξάπεδα. Αλάιεςε ρξεκάησλ κπνξεί
λα γίλεηαη από ηνλ Σακία θαη αλ απηόο θσιύεηαη, από ηνλ Πξόεδξν, πάληα
ύζηεξα από απόθαζε ηνπ Γ..
2.- Η είζπξαμε ησλ εζόδσλ ηνπ πιιόγνπ γίλεηαη από ηνλ Σακία κε ηελ
έθδνζε δηπιόηππεο απόδεημεο από κπινθ ζθξαγηζκέλν κε ηελ ζθξαγίδα ηνπ
πιιόγνπ θαη ζεσξεκέλν από ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα.
3.- Η πιεξσκή ησλ δαπαλώλ γίλεηαη ύζηεξα από ζρεηηθή απόθαζε
ηνπ Γ.. κε βάζε ρξεκαηηθό έληαικα, πνπ εθδίδεηαη από ηνλ Πξόεδξν
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ζεσξεκέλν από Πξόεδξν θαη Γξακκαηέα θαη πνπ εμνθιείηαη όηαλ ην
πξνζθνκίζεη ν δηθαηνύρνο ζηνλ Σακία.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Γιοίκηζη ηος ςλλόγος
ΑΡΘΡΟ 11
1.- Ο ύιινγνο δηνηθείηαη από 9κειέο Γηνηθεηηθό πκβνύιην, πνπ
εθιέγεηαη από ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 23 θαη 25
απηνύ ηνπ θαηαζηαηηθνύ.
2.Η ζεηεία ηνπ Γ.. δηαξθεί δύν ρξόληα από ηηο εθινγέο γηα ηελ
αλάδεημή ηνπ.
3.Σν Γ.., πνπ αλαδείρηεθε από ηηο αξραηξεζίεο, ζπγθαιείηαη κε
θξνληίδα ηνπ πιεηνςεθίζαληνο ζπκβνύινπ
ηνπ πιεηνςεθίζαληνο
ζπλδπαζκνύ ην ζπληνκόηεξν δπλαηό θαη πάλησο ην αξγόηεξν κέζα ζε 10
εκέξεο από ηελ εκέξα ησλ αξραηξεζηώλ θαη ζπγθξνηείηαη ζε ζώκα εθιέγνληαο
Πξόεδξν, Γξακκαηέα, Αληηπξόεδξν θαη Σακία κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη
απόιπηε πιεηνςεθία. Μέρξη ηε ζπγθξόηεζε ηνπ λένπ Γ.. εμαθνινπζεί λα
αζθεί θαλνληθά ηα θαζήθνληά ηνπ ην πξνεγνύκελν, ην νπνίν κεηά ηε
ζπγθξόηεζε ηνπ λένπ παξαδίδεη ζ’ απηό ηε ζθξαγίδα, ην αξρείν θαη ηελ
πεξηνπζία ηνπ πιιόγνπ. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή ζπληάζζεηαη ζρεηηθό
πξαθηηθό παξάδνζεο θαη παξαιαβήο.
ΑΡΘΡΟ 12
1.- Σν Γ.. δηνηθεί ην ύιινγν ζύκθσλα κε ηνπο λόκνπο θαη ην
θαηαζηαηηθό, εθθξάδεη ηηο ζέζεηο ηνπ πιιόγνπ, δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία
ηνπ θαη απνθαζίδεη γηα θάζε ελέξγεηα πνπ απνβιέπεη ζηελ εθπιήξσζε ησλ
ζθνπώλ ηνπ πιιόγνπ.
2.- Σν Γ.. κπνξεί λα ζπγθξνηεί επηηξνπέο από κέιε ηνπ πιιόγνπ γηα
ηε κειέηε ζεκάησλ, ηελ επεμεξγαζία πξνηάζεσλ θαη ηελ πινπνίεζε
απνθάζεσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπώλ ηνπ πιιόγνπ.
ΑΡΘΡΟ 13
1.- Σν Γ.. ζπλέξρεηαη ζε ζπλεδξίαζε ηαθηηθά κε πξόζθιεζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην κήλα. Έθηαθηα ζπλέξρεηαη γηα ηελ
αληηκεηώπηζε επεηγόλησλ ζεκάησλ ή αλ ην δεηήζνπλ δύν από ηα κέιε ηνπ. Η
πξόζθιεζε, καδί κε ηα ζέκαηα πνπ πξνηείλνληαη, θνηλνπνηείηαη ζηα κέιε ηνπ
Γ.. δύν ηνπιάρηζηνλ κέξεο πξηλ. ηελ εκεξήζηα δηάηαμε κπνξνύλ λα
πξνζηεζνύλ ζέκαηα, πνπ πξνηείλνληαη από άιια κέιε ηνπ Γ.., εθόζνλ
απνθαζηζζεί από ην όξγαλν κε πιεηνςεθία.
2.- Σν Γ.. βξίζθεηαη ζε απαξηία, όηαλ ηα παξόληα κέιε ηνπ είλαη
πεξηζζόηεξα από ηα απόληα.
Οη απνθάζεηο παίξλνληαη κε απόιπηε
πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο αλαβάιιεηαη ε ιήςε
απόθαζεο γηα ηελ επόκελε ζπλεδξίαζε.
3.- Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. είλαη αλνηθηέο θαη κπνξεί λα ηηο
παξαθνινπζεί νπνηνζδήπνηε ην επηζπκεί.
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ΑΡΘΡΟ 14
1.- Ο Πξόεδξνο πξντζηαηαη ζην Γ.., ην ζπγθαιεί ζε ηαθηηθέο ή
έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο, δηεπζύλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ, θαζνξίδεη ηα ζέκαηα
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα άιια κέιε ηνπ Γ.., ππνγξάθεη
θάζε έγγξαθν δηνηθεηηθήο ή δηαρεηξηζηηθήο θύζεο θαη εθπξνζσπεί ην ύιινγν
ζηα δηθαζηήξηα, ζηηο αξρέο θαη απέλαληη ζε θάζε ηξίην (εθηόο αλ νξίζεη
δηαθνξεηηθά ην Γ..).
2.- Όηαλ απνπζηάδεη ή θσιύεηαη ν Πξόεδξνο ηνλ αληηθαζηζηά ν
αληηπξόεδξνο ζ’ όιεο ηνπ ηηο αξκνδηόηεηεο.
3.- ε πεξίπησζε παξαίηεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ή αλ απηόο δελ αζθεί ηα
θαζήθνληά ηνπ πάλσ από 2 κήλεο, αληηθαζίζηαηαη κε πξσηνβνπιία ησλ άιισλ
κειώλ ηνπ Γ.. θαη ύζηεξα από απόθαζε ηνπ νξγάλνπ ηελ θελή ζέζε ζην Γ..
παίξλεη ην πξώην αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνπ ζπλδπαζκνύ. ηε ζπλέρεηα
γίλεηαη κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ Γ.. λέα εθινγή πξνεδξείνπ, όπσο νξίδεη ην
άξζξν 11 παξάγξαθνο 3. Αλ ν ζπλδπαζκόο δελ έρεη αλαπιεξσκαηηθό κέινο
ράλεη ηελ έδξα, ε νπνία πεξηέξρεηαη ζηνλ επόκελν ζπλδπαζκό ζύκθσλα κε ην
άξζξν 25 παξάγξ. 1.
ΑΡΘΡΟ 15
Ο Γξακκαηέαο θξαηάεη ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ..
ππνγξάθεη καδί κε ηνλ Πξόεδξν όια ηα έγγξαθα, ζεσξεί ηα ρξεκαηηθά
εληάικαηα θαη ηηο απνδείμεηο εηζπξάμεσλ, γξάθεη ηελ αιιεινγξαθία, θπιάεη ηε
ζθξαγίδα ηνπ πιιόγνπ θαη ην κεηξών ησλ κειώλ απηνύ.
ΑΡΘΡΟ 16
Ο Σακίαο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε θύιαμε θαη δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ
θαη θάζε πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ηνπ πιιόγνπ. Κξαηάεη βηβιία εζόδσλ θαη
εμόδσλ θαζώο θαη ηα ππόινηπα δηαρεηξηζηηθά βηβιία θαη έγγξαθα πνπ
πξνβιέπεη ν λόκνο. Ο ηακίαο θάλεη ηνλ ηζνινγηζκό ηνπ πιιόγνπ.
ΑΡΘΡΟ 17
1.- ε πεξίπησζε παξαίηεζεο ελόο κέινπο ηνπ Γ.. (εθηόο ηνπ
Πξνέδξνπ) αληηθαζίζηαηαη από ην πξώην αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνπ
ζπλδπαζκνύ. Αλ είλαη κέινο ηνπ Πξνεδξείνπ γίλεηαη κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ
Γ.. λέα εθινγή γηα ηηο ζέζεηο αληηπξνέδξνπ, γξακκαηέα θαη ηακία ζύκθσλα
κε ην άξζξν 11 παξ. 3. Αλ ν ζπλδπαζκόο δελ έρεη αλαπιεξσκαηηθό κέινο
ράλεη ηελ έδξα, ε νπνία πεξηέξρεηαη ζηνλ επόκελν ζπλδπαζκό ζύκθσλα κε ην
άξζξν 25 παξ. 1.
2.- Μέινο ηνπ Γ.. πνπ απνπζηάδεη αδηθαηνιόγεηα γηα 4 θαζαξά
ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο ή 8 ζπλνιηθά, αληηθαζίζηαηαη ύζηεξα από απόθαζε ηνπ
Γ.. κε ηνλ ηξόπν πνπ νξίδεη ε πξνεγνύκελε παξάγξαθνο.
3.- ε πεξίπησζε πξνζσξηλνύ θσιύκαηνο ηνπ Γξακκαηέα ή ηνπ Σακία
λα αζθήζνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο, ην Γ.. νξίδεη πξνζσξηλνύο
αλαπιεξσκαηηθνύο ηνπο.
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ΑΡΘΡΟ 18
1.- Ο έιεγρνο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Γ.. γίλεηαη θάζε δύν
ρξόληα από ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή θαη ππνβάιιεηαη ζηελ Σαθηηθή Γεληθή
πλέιεπζε καδί κε ηνλ ηζνινγηζκό θαη ηνλ νηθνλνκηθό απνινγηζκό ηνπ Γ..
Γηα ην ζθνπό απηό, ην Γ.. παξέρεη ζηελ Δ.Δ. όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία.
2.- Η Δ.Δ., απνηειείηαη από 3 κέιε πνπ εθιέγνληαη από ηελ Σ. Γ.. καδί
κε ην Γ.., όπσο νξίδεηαη ζηα άξζξα 23-25. Μεηά ηελ εθινγή ηνπο ηα 3 κέιε
ηεο Δ.Δ. ζπλέξρνληαη θαη εθιέγνπλ ηνλ Πξόεδξό ηεο Δ.Δ..
3.- Ο έιεγρνο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Γ.. από ηελ Δ.Δ. γίλεηαη
κε επζύλε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δ.Δ. ακέζσο κεηά ηελ πξνθήξπμε απηήο ηεο
Σ.Γ.. από ην Γ..
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Γενικέρ ςνελεύζειρ
ΑΡΘΡΟ 19
Οη Γεληθέο πλειεύζεηο ησλ κειώλ ηνπ πιιόγνπ δηαθξίλνληαη ζε
Σαθηηθέο, Έθηαθηεο θαη Καηαζηαηηθέο.
ΑΡΘΡΟ 20
1.- Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ
ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ Γ.. ε Σ.Γ.. ην Γ.. ππνβάιιεη γηα έγθξηζε έθζεζε
πεπξαγκέλσλ θαη ηνλ νηθνλνκηθό ηζνινγηζκό. Απηή ε Σ.Γ.. εθιέγεη ηελ
εθνξεπηηθή επηηξνπή θαη νξίδεη ηελ εκέξα ησλ αξραηξεζηώλ γηα ηελ εθινγή
ησλ λέσλ νξγάλσλ ηνπ πιιόγνπ (Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη Δμειεγθηηθή
Δπηηξνπή).
2.Σν Γ.. πνπ ζπγθαιεί ηελ Σ.Γ.. είλαη ππνρξεσκέλν λα
αλαθνηλώζεη κε αηνκηθέο πξνζθιήζεηο πξνο όια ηα κέιε ηνπ πιιόγνπ ηελ
αθξηβή εκεξνκελία, ώξα θαη ρώξν ηεο πλέιεπζεο, θαζώο θαη ηα ζέκαηα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, 10 κέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ από ηελ εκεξνκελία
ζύγθιεζεο ηεο Σ.Γ.. ηελ εκεξήζηα δηάηαμε κπνξνύλ λα ζπκπεξηιεθζνύλ
θαη ζέκαηα πνπ ζα πξνηαζνύλ εγγξάθσο πξνο ην Γ.. από 20 ηνπιάρηζηνλ
κέιε ηνπ πιιόγνπ. Σα ζέκαηα απηά πξέπεη επίζεο λα αλαθνηλσζνύλ ζε όια
ηα κέιε ηνπ πιιόγνπ όπσο παξαπάλσ.
3.- Ακέζσο κεηά ηελ δηαπίζησζε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ πιιόγνπ
ύπαξμεο απαξηίαο ηεο Σ.Γ.., εθιέγεηαη 3κειέο πξνεδξείν από κε κέιε, ηνπ
Γ.. κε αλάηαζε ηνπ ρεξηνύ θαη ζρεηηθή πιεηνςεθία. Δθιέγνληαη θαηά ζεηξά
Πξόεδξνο, Αληηπξόεδξνο θαη Γξακκαηέαο ηεο Σ.Γ..
Αλ ρξεηαζηεί
αληηθαηάζηαζε θάπνηνπ κέινπο ηνπ Πξνεδξείνπ γίλεηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν.
4.- Η Σ.Γ.. βξίζθεηαη ζε απαξηία, αλ παξεπξίζθνληαη ζ’ απηή ηα κηζά
από ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ πιιόγνπ, ηα νπνία πξέπεη λα είλαη θαη ηακεηαθά
ηαθηνπνηεκέλα.
Αλ δελ ππάξρεη απαξηία, ζπγθαιείηαη από ην Γ..
επαλαιεπηηθή Σ.Γ.. εληόο 15 εκεξώλ κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ
παξάγξαθν 2 απηνύ ηνπ άξζξνπ. Η επαλαιεπηηθή Σ.Γ.. βξίζθεηαη ζε
απαξηία θαη ιακβάλεη λόκηκα απνθάζεηο επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο νπνηνζδήπνηε αξηζκόο ηακεηαθώο ηαθηνπνηεκέλσλ κειώλ θαη αλ
παξίζηαηαη.
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5.- Οη απνθάζεηο ζηελ Σ.Γ.. παίξλνληαη κε απιή πιεηνςεθία ησλ
κειώλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ.
ΑΡΘΡΟ 21
1.- Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη όπσο θαη ε Σ.Γ. .γηα ηε
ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ πάλσ ζε ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ην
ύιινγν θαζώο θαη γηα ηελ εθινγή νξγάλσλ ηνπ πιιόγνπ ζηελ πεξίπησζε,
πνπ κέιε ηνπο παξαηηήζεθαλ, παύζεθαλ, δελ βξίζθνληαη ζηε δσή θαη έπαςαλ
λα αζθνύλ ηα θαζήθνληά ηνπο θαη δελ είλαη δπλαηή ε αληηθαηάζηαζή ηνπο από
αλαπιεξσκαηηθά κέιε γηα νπνηνδήπνηε ιόγν. Σα όξγαλα ηνπ πιιόγνπ πνπ
ζα εθιεγνύλ από ηέηνηα Δ.Γ.. ζπλερίδνπλ ην ππόινηπν ηεο ζεηείαο εθείλσλ
πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ.
2.- Η Δ.Γ.. ζπγθαιείηαη από ην Γ.. θαη ζε πεξίπησζε κε ύπαξμεο
απαξηίαο ηνπ ζηε ζρεηηθή ζπλεδξίαζε, ηελ Δ.Γ.. ζπγθαιεί ν Πξόεδξνο ή ν
αληηπξόεδξνο πνπ ηνλ αλαπιεξώλεη θαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο, θαη ησλ δύν
ν Γξακκαηέαο. Δπίζεο ην Γ.. ή ν Πξόεδξνο είλαη ππνρξεσκέλνη λα
ζπγθαιέζνπλ Δ.Γ.., αλ απηό δεηεζεί εγγξάθσο, από ην 1/5 ησλ κειώλ ηνπ
πιιόγνπ. Η αίηεζε πξέπεη λα αλαθέξεη θαη ηα ζέκαηα πνπ πξνηείλνληαη γηα
ζπδήηεζε.
3.- Οη Δ.Γ.. βξίζθνληαη ζε απαξηία αλ παξεπξίζθνληαη ζ’ απηέο ηα
κηζά από ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ πιιόγνπ, ηα νπνία πξέπεη λα είλαη θαη ηακεηαθά
ηαθηνπνηεκέλα. Αλ δελ ππάξρεη απαξηία, ζπγθαιείηαη επαλαιεπηηθή Δ.Γ..
εληόο 15 εκεξώλ, ε νπνία βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ιακβάλεη λόκηκα
απνθάζεηο επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο νπνηνζδήπνηε αξηζκόο
ηακεηαθώο ηαθηνπνηεκέλσλ κειώλ θαη αλ παξίζηαηαη.
4.- Οη Δ.Γ.. δηεπζύλνληαη από 3κειέο Πξνεδξείν, πνπ εθιέγεηαη
ακέζσο κεηά ηε δηαπίζησζε ύπαξμεο απαξηίαο κε αλάηαζε ρεξηνύ θαη
ζρεηηθή πιεηνςεθία. Δθιέγνληαη θαηά ζεηξά Πξόεδξνο, Αληηπξόεδξνο θαη
Γξακκαηέαο ηεο Δ.Γ..
ΑΡΘΡΟ 22
1.- Οη Καηαζηαηηθέο Γεληθέο πλειεύζεηο ζπγθαινύληαη γηα ηελ
ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπ πιιόγνπ ή γηα ηε δηάιπζή ηνπ ζύκθσλα
κε ην άξζξν 28. πγθαινύληαη από ην Γ.. ή έπεηηα από αίηεζε ηνπ 1/3 ησλ
ηαθηηθώλ κειώλ ηνπ πιιόγνπ. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ε αίηεζε πξέπεη λα
αλαθέξεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνύ, ησλ νπνίσλ δεηείηαη ε ηξνπνπνίεζε
θαζώο θαη ηηο πξνηεηλόκελεο ηξνπνπνηήζεηο.
2.- Γηα λα απνθαζηζηεί ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ ρξεηάδεηαη ε
παξνπζία ησλ κηζώλ ηνπιάρηζηνλ κειώλ θαη πιεηνςεθία ησλ ηξηώλ ηεηάξησλ
ησλ παξόλησλ.
3.- Η Κ.Γ.. δηεπζύλεηαη από 3κειέο πξνεδξείν, πνπ εθιέγεηαη όπσο
αλαθέξεηαη ζην άξζξν 21 παξ. 4. Οη απνθάζεηο παίξλνληαη κε απιή
πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Σ΄
Απσαιπεζίερ
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ΑΡΘΡΟ 23
1.- Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δμειεγθηηθήο
Δπηηξνπήο εθιέγνληαη θάζε δηεηία κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη κε ην ζύζηεκα
ηεο απιήο αλαινγηθήο.
2.- Κάζε κεκνλσκέλε ππνςεθηόηεηα ζεσξείηαη μερσξηζηό ςεθνδέιηην
κε έλα αλεμάξηεην ππνςήθην.
3.- [Καηαξγήζεθε]
4.- Τπνβνιή ππνςεθηνηήησλ γίλεηαη εγγξάθσο ζηελ εθνξεπηηθή
επηηξνπή (πνπ εθιέγεη ε Σ.Γ..) κέρξη ηελ παξακνλή ησλ εθινγώλ πνπ όξηζε
ε Σ.Γ.. ζύκθσλα κε ην άξζξν 20.
5.- Η εθνξεπηηθή επηηξνπή θξνληίδεη γηα ηελ εθηύπσζε επαξθώλ
εληύπσλ ή πνιπγξαθεκέλσλ ςεθνδειηίσλ κε ην ίδην ρξώκα θαη ηηο ίδηεο
δηαζηάζεηο θαζώο θαη γηα ηελ ύπαξμε ιεπθώλ ςεθνδειηίσλ θαη θαθέισλ.
Κάζε ςεθνδέιηην δηαηξείηαη από πάλσ πξνο ηα θάησ ζε 2 ηκήκαηα πνπ
γξάθνπλ κε θεθαιαία γξάκκαηα «ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ» θαη
«ΔΞΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ» αληίζηνηρα θαη έρνπλ από θάησ ηα νλόκαηα ησλ
ππνςεθίσλ.
6.- Κάζε ςεθνθόξνο κπνξεί λα ςεθίζεη κε ζηαπξό, ζην αξηζηεξό
κέξνο, όζνπο ζέιεη ππνςήθηνπο ηνπ ζπλδπαζκνύ. Ψεθνδέιηην ζπλδπαζκνύ
ρσξίο θαλέλα ζηαπξό, ζεσξείηαη όηη έρεη ζηαπξό ζε όινπο ηνπο ππνςήθηνπο.
Γίπια ζην όλνκα θάζε ππνςεθίνπ ζα πξέπεη – κε πνηλή αθπξόηεηαο ηνπ
ςεθνδειηίνπ – λα ηίζεηαη έλαο κόλν θαη όρη πεξηζζόηεξνη ζηαπξνί. Αληίζεηα,
κπνξεί λα ηίζεηαη από έλαο ζηαπξόο ζε πεξηζζόηεξνπο ππνςεθίνπο, όζνπο
επηζπκεί λα ςεθίζεη ν ςεθνθόξνο.
7.- [Καηαξγήζεθε]
8.- Κάζε ςεθνδέιηην, πνπ έρεη ζ’ άιιν ζεκείν, από ην θαζνξηζκέλν
ζηελ παξ. 6, ην ζηαπξό ή έρεη ζεκεησκέλνπο ππνςήθηνπο κ’ άιιν ηξόπν ή
έρεη άιια δηαθξηηηθά ζεκάδηα είλαη άθπξν.
ΑΡΘΡΟ 24
1.- Η εθνξεπηηθή επηηξνπή ζύκθσλα κε ην άξζξν 20 εθιέγεηαη από
ηελ Σ.Γ.. θαη είλαη 5κειήο. Η εθινγή ηεο γίλεηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία ζε
εληαίν ςεθνδέιηην, όπνπ θάζε ςεθνθόξνο έρεη δηθαίσκα λα βάιεη κέρξη 3
ζηαπξνύο. Σελ επζύλε εθινγήο ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο έρεη ην Πξνεδξείν
ηεο Σ.Γ..
2.- Ακέζσο, κεηά ηελ εθινγή ηεο ε εθνξεπηηθή επηηξνπή εθιέγεη
πξόεδξν θαη γξακκαηέα θαη αλαιακβάλεη ηα θαζήθνληά ηεο παξαιακβάλνληαο
από ην Γ.. θαηάινγν ησλ ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλσλ κειώλ ηνπ πιιόγνπ.
3.- Η εθνξεπηηθή επηηξνπή ειέγρεη ηε λνκηκόηεηα ησλ ππνςεθίσλ,
θξνληίδεη γηα ηελ εθηύπσζε ησλ ςεθνδειηίσλ, θαζνξίδεη ηηο ώξεο δηεμαγσγήο
ηεο ςεθνθνξίαο, ειέγρεη ηελ ηαπηόηεηα ησλ ςεθνθόξσλ, αλ είλαη ηακεηαθά
ηαθηνπνηεκέλνη θαη αλ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. Αθνύ ηειεηώζεη ε ςεθνθνξία,
ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή θάλεη ηε δηαινγή ησλ ςεθνδειηίσλ θαη αλαθεξύζζεη
ηα εθιεγόκελα κέιε ηνπ Γ.. θαη ηεο Δ.Δ. ζπληάζζνληαο ζρεηηθό πξαθηηθό
εθινγήο. Γηα θάζε δήηεκα, πνπ κπνξεί λα πξνθύςεη, ε εθνξεπηηθή επηηξνπή
απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία.
ΑΡΘΡΟ 25
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1.- Γηα ηελ αλαθήξπμε ησλ εθιεγνκέλσλ, ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή θάλεη
πξώηα ηελ θαηαλνκή ησλ 9 ζέζεσλ ηνπ Γ.. αλάκεζα ζηνπο ζπλδπαζκνύο,
πνπ πήξαλ κέξνο ζηηο εθινγέο (θάζε κεκνλσκέλνο ππνςήθηνο ζεσξείηαη
«ζπλδπαζκόο» ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 2), κε ην ζύζηεκα ηεο
απιήο αλαινγηθήο. Γηα ην ζθνπό απηό πξνζδηνξίδεηαη ην εθινγηθό κέηξν,
πνπ είλαη ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο ησλ εγθύξσλ ςεθνδειηίσλ δηα ηνπ αξηζκνύ
ησλ ζέζεσλ ηνπ Γ.. ηε ζπλέρεηα δηαηξείηαη ν αξηζκόο ησλ ςεθνδειηίσλ,
πνπ έιαβε ν θάζε ζπλδπαζκόο, κε ην εθινγηθό κέηξν θαη ην αθέξαην κέξνο ηνπ
αξηζκνύ πνπ πξνθύπηεη είλαη ν αξηζκόο ησλ ζέζεσλ πνπ παίξλεη ν θάζε
ζπλδπαζκόο. Αλ κε ηνλ ηξόπν απηό κέλεη αδηάζεηνο έλαο αξηζκόο ζέζεσλ
απηέο θαηαλέκνληαη ζηνπο ζπλδπαζκνύο ζε δεύηεξε θαηαλνκή θαη θαηά ηε
ζεηξά κεγέζνπο ηνπ δεθαδηθνύ κέξνπο ηνπ αξηζκνύ πνπ πξνέθπςε από ηε
δηαίξεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ςεθνδειηίσλ πνπ έιαβε θάζε ζπλδπαζκόο δηα ηνπ
εθινγηθνύ κέηξνπ.
ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη αλάδεημε ησλ επηηπρόλησλ
ππνςεθίσλ θάζε ζπλδπαζκνύ κε βάζε ηνλ αξηζκό ησλ ζηαπξώλ πξνηίκεζεο.
Οη ππόινηπνη ππνςήθηνη θάζε ζπλδπαζκνύ θαηά ζεηξά ζηαπξώλ ζεσξνύληαη
αλαπιεξσκαηηθνί.
2.- ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ μερσξηζηά ςεθνδέιηηα (άξζξν
23 παξ. 3) επηηπρόληεο είλαη νη 9 πξώηνη ππνςήθηνη, κε βάζε ηνλ αξηζκό ησλ
ζηαπξώλ πξνηίκεζεο, ελώ νη ππόινηπνη θαηά ζεηξά ζηαπξώλ ζεσξνύληαη
αλαπιεξσκαηηθνί.
3.- ε θάζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππνςεθίσλ γίλεηαη θιήξσζε.
4.- Γηα ηελ θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ ηεο Δ.Δ. ηζρύνπλ νη πξνεγνύκελεο
δηαηάμεηο.
5.- Οη όξνη ησλ άξζξσλ 23 έσο θαη 25 ηνπ παξόληνο Καηαζηαηηθνύ
εθαξκόδνληαη mutatis mutandis θαη γηα ηηο εθινγέο ησλ αληηπξνζώπσλ ηνπ
πιιόγνπ ζην εθάζηνηε πλέδξην ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο πιιόγσλ
Γηδαθηηθνύ θαη Δξεπλεηηθνύ Πξνζσπηθνύ (ΠΟΓΔΠ), ηεο νπνίαο ν ύιινγνο
είλαη κέινο.
ΑΡΘΡΟ 26
[Καηαξγήζεθε]
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Σελικέρ διαηάξειρ
ΑΡΘΡΟ 27
Σν θαηαζηαηηθό απηό κπνξεί λ’ αιιάμεη ζ’ όια ηα ζεκεία ηνπ από
Καηαζηαηηθή Γεληθή πλέιεπζε, όπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 22. Δηδηθά γηα
ηελ αιιαγή ησλ ζθνπώλ ηνπ πιιόγνπ ρξεηάδεηαη ε ζπκθσλία όισλ ησλ
κειώλ ηνπ. Σα κέιε, πνπ απνπζηάδνπλ από ηε πλέιεπζε, δίλνπλ γξαπηή
ζπκθσλία.
ΑΡΘΡΟ 28
1.- Ο ύιινγνο δηαιύεηαη από Κ.Γ.., πνπ ζπγθαιείηαη εηδηθά γη’ απηό
ην ζθνπό. Γηα λα απνθαζηζηεί ε δηάιπζε ηνπ πιιόγνπ ρξεηάδεηαη ε
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παξνπζία ησλ κηζώλ ηνπιάρηζηνλ κειώλ θαη πιεηνςεθία ησλ ηξηώλ ηεηάξησλ
ησλ παξόλησλ.
2.- Η δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ πιιόγνπ γίλεηαη
ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. Μεηά ηελ εθθαζάξηζε όιε ε πεξηνπζία
ηνπ πιιόγνπ πεξηέξρεηαη ζην Α.Π.Θ.
Θεζζαινλίθε, 26 Ιαλνπαξίνπ 2010
Γηα ην Γ.. ηνπ ΔΓΔΠ Α.Π.Θ.
Ο Πξόεδξνο

Ο Γξακκαηέαο

Γηάλλεο Ν. Κξεζηελίηεο

Παλαγηώηεο Γθιαβίλεο
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