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ToY ΣYΛΛoΓoY ΠOΛYΤEKNΩΝ ΓONEΩN ΝoMoY ΗPΑKΛΕloY

'^ρΘρo 1.'|δρυoη - Fπωvυμio -'Εδρα.

'':' i.Αρθρo 2_ Σκoπoi. '''. ., l'

Σκoπof τoυ Συλλ6γou εΓvαl:

πoληq τηq πoruirnuηq'

ffi$trdδεlξη τηq ωq κoρυφαfoυ Kcll πρωτορXιΚoιi πoραYovτα σtηV
r1"f'
παραγωγtκη διαδlκαoΓα τηg Χιi:ρoq Kαl η απoφασlσtlκηg oημooΓoq oυμβoλη

τηq σΙη δημroυργ[α τoι] εΘvlκoιj πρoι6vτoq.

2. Η πρoαγωYη τηg ευαloΘηoΓαq τΦv κolvωvlκΦv και κυβερvητlκΦv \
φoρ6ιυv, αλλd KoΙ γεV1K6τερο τΦv oμdδιυv τoι] πληΘυoμof, αια θdματα πoυ

oxετζovταΙ με τηv πoλ0τεKvη oικoγ6vεlo, βθ εlδlκ6τερη 6μφαoη αιo'p'6λo
KcΙl τηv αvαγκαι6τΠΨ 1η-9 οπ6vοvτl σto μεγdλ9 Kαt πρωτορxικ6 πρ6βλημα

\τηg υπoγεwητικoτητoq πoU αVτlμε#Φπζεl η xΦβρ μoq.
I

3. Η oργdvωoη τΠq oυvεργαoiοg Kμl τoιj oυvτovloμoιj τΦv

πρooπαΘεlΦv μεταξυ τιi-lv μελΦV τoU, Φoτε με τηv κolvη Kοl σUvτovloμεvη

δρdoη τo.υG Vα πρoααπζovταl καl Vα 
',ρδαγovτol 

τα κotvωvικd, ηΘlκd κοt

υλlκd oυμφ6ρovτcΙ τouq, αφεv6g με τη Θ6απroη εUερYετlκιilv δrατ6ξεcοv ατ16

τηv Πoλlτε[α, καt αφετ6ρou με τηv αvdπτυξη τηg μεταξ0 τoυg αλληλεγγ(lηg,

oυvαδελφΦoεcυg κbl υπερηφαvεrαg YΙcl τoV κovα:vtκ6 ρ6λo τouq. ' ''

Για vα επlτυxει τouq oκoπoυq τoU o Σιiλλoγoq:

1. oργαvι.bvεl oμlλ[εg, μoρφωτlκd oεμιvdρlα, ημερ[δεq, bυζητ(oεlq,,
εκδρoμ69, πoλlτloιlκ6q εκδηλΦoειg, καl πρoβαΓvεl σε εVημερ(rτικ69

αvακoιvΦσεlq Koι εκπoμπιig διο τo0 τιjπou Ylα τα ζητημctτcl πoU dπτovταl

τoU σκoπou τoU.

2. Συμμετ6xεl oε πoρ6μoιε9 εκδηλΦoεrg αλλωv oυγγεvΦv φoρ6ωv,

κοΘιbq επfoηq Kαl σUVεργαζεται με σUγγεvεfg φoρεi'q τηq Ελλdδαg και τoιj

εξωτερrκo0 γlα τηV αVατολλαγη εμπειριΦV Kαl σUVτoVισμoO δρdoεωv.
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3. ΠαρΙoτατοι κοl παρεμβαivεl oε

πρooα:πo πρoq υπoβoλη, υπooτηριξη

πoυ dπτovται τoιj oκoπoυ τoυ'

4.Λεlτoυργε[nδαvεlαιl6η βrβλιoΘηκη, ταιvιoΘ(κη Kal δloκoΘηκη'

5.Συvεργdζεταιμετouqυπoλoιπoυqπoλυτεκvικo0qΣυλλ6γoυqτηq
(o τη οημ,oυρι|io oμooπovδioq ΠoλυτεκvικΦv oργαvΦoεωv

oπolαδηπoτε ορxη, φυοtκο η vομrκo

Kαl επλυoη oλιυv τΦν ζητηματωv
ιΙ
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εφ6oov πληρo(lvτoι ol πρoUπoθdoειg εYYραφηq'

1" KdΘε μ6,λoq τo0 Συλλ6γoυ δικαιo0ταl Vα σUμμετ61ει oτιq Γεvικ6q

vα παιρvει μ6ρoq αlq ouζητηoειq

τΦv πρακτικΦv τΦv ΓεvrκΦv

τoιj απoλoγιoμoι3 τoιi Συλλ6γoυ Kctι

Συvελε(lοεlq Kαl

λαβoivει γνΦoη

rοoλoγloμo0 Kαι

Koι απoφdσειζ,

Συvελειjoε(rv,

vo oυμμετrixει

vα

τo0

στιq

Kρητηq.

6. ΠρoβαΓvει oε oπoιαδηπoτε dλλη εvι1ργεtα η δρααcηρl6τητα μ€οο

αια πλα[oια τo(l v6μoυ Kgr τoιi παρ6vτoq-KoτασcclτIκoυ, πoU πρodγεt τoυq

oκoπoιiq τoυ oυλλ6γoυ, 6oτω Kαι .v δεv ovo{6ρ"o' ρητd στo παρ6v

dρΘρo.

' ρΘρo 4. Πρoo6vτo εYγραφηq με'<i:v'

.MελητoυΣυλλ6γoυμπoρoΟvvαγivoυvυπηκooικρατΦv-μελΦντηg
Ευριυπαlkηq ΕvΦogΦζ, oρκε( vα 61oυv τηv lδ16τητα τoυ πoλιjτεκvoυ γovιfα

ουμφωvαμετovελληvικ6v6μo,ovεξdρτηταφ0λλoυ,KαlvcΙKατoιKoUV

μ6vιμα αιo voμ6 Ηρoκλεioυ'

1. Για vα γfvεl κdπoloq μ6λoq τoι1 Συλλ6γoυ πρ6πει νo υπoβdλεl

αxετικη 6YYραφη οiτηoη σιo Διotκητrκo- Συμβo0λιo' με δηλωοη 6τι

απoδ61ετctι αVεπlφ(lλακτα τlq διαιdξειq τof παρ6vτoq Kαταστατικoο' κοl vα

επιουvdιpει τcl oΧ.Ψd δικαιoλoγητικd πoU clπoδεικvυoυv τηv πoλυτεκvικξ

ιδroτητο Kαι τov μ6vιμo τ6πo κατolκiαg τoU. Διευκρtvζεταt 6τl δlκα(ωμο

εYγραφηq σιo Σ0λλoγo, με ioα δlκαιιbμοτα κclι υπo1ρειbσεlq, 6xoυv

oμφ6τερoι ol γovε(g.

Ζ. Τo Διoικητlκ6 Συμβoιiλιo υπo1ρεoι1ται v' απoδε1Θε( τηv α(τηoη

ψηφoφoρ[εq και αιlq εκλoγ6q'
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ΚdΘε μελog UπoΧρεo0ταl: o) Στη ουμβoλη YΙο τηV ευoδιυoη τιbv
τoΟ Συλλ6γoυ, β) Στηv τηρηoη σUμπερlφoρoq πoυ δεv Θrγεl τηv
Kαl τα oυμφερovτα τoιj Συλλoγoυ, καl γ) Στη oυμμoρφωoη προq

τlq δrατdξεrg τo0 κoτααιατlκρυ Kol τlq απoφdoεlg τoιj Διolκητlκoιj
Συμβoυλioυ καl τ(g Γεvlκηg Συvελευoεωg.

1' Mε πρ6ταoη τoσ Δloικητlκoυ ΣυμβoυλΓoυ blαγρdφετcll καΘε μ6λo9
πoU δεv σUYKεvτριi-lvεl πλεov τlq πρoijπoΘιioεlg εYYραφηq τoU. Επfoηg
διαγρdφεταl καl κdΘε μθλρq πoU καταδlκαrοη*. 

"r'.u-in.; ;;κακoυργημα, η Ylcl τα πλημμελξματα τηg κλoπηq, ,*ξαlρεoεωg, απdτηg,
οπloτ[αg, πλαoιoγρoφΓαq, παραXαρdξεωq, σUKoφclvτlκηg δυoφημησεωq
μ6λoυ9 τoυ Δtoικητlκoιj ΣυμβoυλΓoυ, Kot τo0 voμoυ περΓ vορκωτικιilv
oυotΦv.

2. To Δlolκητlκ6 Συμβoιi}1.9,1JT{opε[ vα πρoτεivεl τηV απoβoλη μ6λoυ9
εφ6oov αυτ6, oυvεtδητo παρακωλυεl τηv επlτυx[α τ<i:ν oκoπιilv τoιj
Συλλoγoυ, η επlδεlκvυεl δrαγωγη κατοφιυρα απαρdδεκτη πρoq τouq
oκoπoυg τoυ, η εκμεταλλειjεταl τηv lδl6ffio.ou γlα ιiκoπoσg tδloτελεΓg ξ
πoραvoμouq η αvτΓΘετoυq πρoq,τ.q,επlδrιilξεlg τo0 Συλλoγoυ.

3' Γlα τη δlαγρoφη ,η τηv απoβoλη oπoιoυδηπoτε μελoυg κατd τα
πρonγoι3μεVα, oπolτεiταl αlτloλoγημεvη πρoταoη τo0 Δlotκητlκo0
Συμβoυλfoυ πρoξ τo ΠεlΘαρxlκ6 Συμβoιiλlo, πoU Kolνoπolεiταr εγγρdφα:q

- σξoV εvδlαφερ6μεvo, μ6o9 oε π6vτε (5) ημερεg απo τη δlατυπωoη τηg. H
απoφαoη Y|α τη δlαγροφη η τηv oπoβoλη λαμβαvεται σε τελευταfo βαΘμ6
απo τη Γεvlκη Συv6λευoη σtηv oπoΓο δlκαroι]ταl vcΙ λοβεl μερoξ κcll o
εvδlαφερ6μεvoq Χωρrq δlκαiωμα Ψηφoυ, oπωg εlδlκ6τερα oρζετoι σto
αρΘρo 32 τoΟ παρ6vτoq. To απoβληΘ6v η δlαγραφ6v μελoq δtκαlo0ταl vα
πρooφυγεl κατd τξg απoφdoεωg αυτηg, μ6οα oε πρoΘεoμfα δυo (2) μηvΦv
απ6 τηV με oπotoδηπoτε τρoπo Yvωσιoπoi'ηoη τηq, σto Movoμελdg
Πρωτoδlκεfo HρακλεΓoυ.

4' To διογραφ6v η απoβληΘ6v μ6λo9, μπoρεf Vα επ.vελΘεr με v5α
o[τηoη εYYραφηq μετd παρ6λευoη εv6g (1) ετoυg τoυλ6xlαιo oπo τηV
απoμdκρUVση τoU, καΙ εφ6oov σUYKεVτρΦvεt τlq πρoijπoΘεoεlg τo0
KατclσccΙτlκoι]. Σ' αυτη τηv περΓπτα)ση, αv αρvηΘεi τηv επαvεYYραφη τo
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Kdθε μελoζ μπoρεi' Vo οπoΧωρεi ελευΘερο απo τo Σιiλλoγo. H
.:

οπoxιbρηση πρεπει Vo Yvω&o.,o,r(.οl εγγροφωq στo Δtotκητlκo Συμβoυλlo,
ιoxιiεl dμεoο, καl δεv εξαpτdtαr απo τηv απoδoxη oπoroυδηπoτε oργαvoυ.
Εwoε[τοl oτf o απoΧωρ(oαq μπoρε[ vα επov6ie., μ, τη δloδlκαoiα και τιg
πρoijπoΘ6oεrg πoU πρoβλ6πovτol στηV τελευτo[α παρογροφo τoι]
πρoηγoιiμεVou dρΘρoυ.

'o}o τα μ6λη τoι] Συλλ6γoυ 61oυv [oα δlκοlιbματcl κα1 UπoΧρε<boεlg.

H ιδloτητα τoιj μ6λoυq εivαl αvεπfδεκτη clvτlπρoσιυπειjoειυg καl δεv

μεταβlβdζετοl oιjτε κληρovoμε[ταt. KdΘε μ6λog €xεl μlα (1) μ6vo Ψ6φo.

1. Π6ρol τoιj Συλλ6γoυ εivαl ol επ6μεvol: α) ol καΘε εi'δoυg

παραKρατηoεlq απ6 τα πoλυτεκvικffbπlοoματα τioυ κοτd voμo εvεργεf η

Α.Σ.Π.Ε.-και τlξ οπoδiδεl αιo Σι1λλoγo, β) Tα δlκαlΦματο απ6 τlq οvαvεΦoεtg
τΦv πoλυτεκvlκΦv καρτΦv τΦv δlκαloυ1ωv lo6βlαg oυvταξεωg, Y) or

δ<υρεεg ιδtιυτΦv, δ) oι εκ1ωρηoεlg o.T.Α. καl λotπΦv κρατlκιilv αρxιi.lv, ε)

2. o Συλλoγoq δεv δtκαtoιjται vα πρoβα[vεl σε εμπoρlκιiq πρdξειq,
oUτε κοl Vο εlαπραττεl πρoμηΘεrα ψα πρdξεIq εκμεταλλειioεωq τηc
περloυo(αq τoU.

o ΣOλλoγoq τηρεf δικ6 τoυ τρoπεζlκo λoγορlοoμ6.

1. o Σι]λλoYoq τηρεi τα επoμεvα βιβλfα: ο) MητρΦo μελιi-lv, σto oπoio
αvαYρoφovτοι τo πληρη oτolxεiα oλιοv τΦv μελιbv, β) Blβλio πρα-lτoκ6λλoυ
εισερXoμ6vιυv KαΙ εξερx6μεVωV εγYρdφιυv, γ) Αρxεlo εlσερΧoμιivωv κοι
εξερxoμι1VωV εYγραφαlv, δ) Blβλio πρακτtκΦv Δtolκητικoυ Συμβoυλioυ, αεo
oπoio ΚατοXωρζovταl το πρακτικd τΦv oυvεδριdσεωV τoU' ε) Blβλi'o
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προKτlKd)v ΓεvlκΦv

τιbv oυvεδρldoειυν

Bιβλfα πρακτlκΦv

ΣυvελειjoεσJv, ατo oπoio KατοΧα)ρζovται ια πρclKτιKα

το)v, αι) Blβλio πρoKτlKΦv Εξελεγκτlκηq Eπlτρoπηq, ζ)

Eφoρευτικηq Eπtτρoπηg, η) Blβλfo oπoγραφιbv KαΙ

ιooλoγtoμΦv, Θ) Bιβλio περlouofαq τoυ Συλλoγoυ, ι) Blβλio ταμεioυ, καl lα)

Blβλio δIαvoμΦv 
_

?. Tα πρoηγουμεvo,.βιβλiα τηρo0vτοl κoι φυλdooovται απ6 τo Γεvlκ6

Γραμματ6α, με ευΘ0vη τoυ Δroικητlκoιj Συμβotlλioυ, Kοl υπ6κεlvτοl σtov

ι1λεγ1o τηq Eξελεγκτικηq Επrτρoπ(q Καt τηg εκdαιoτε επoπτευoυoοg Aρxηq'

1. o Σιjλλoγoq ε}i.,ρooωπε[ταl δlκααιlκfr Kαl εξΦδικα απ6 τo

Δloικητtκ6 Συμβoιjλlo, τo oπofo δια τoυ Πρo6,δρoυ τoU αvαλομβ6vει

δικοlιbματo Kαl υπoxρεΦσειq Ylα τιq δtκαloπραξiεq πoU σUναπτεl αιo 6νoμα

τo6 Συλλ6γoυ. To Διolκητlκ6 Συμβoιiλlo ευΘιjvεται 6vαvτl τo0 Συλλ6γoυ γlα

τηv τηρηoη τΦv περιoρσμΦv τoι1 δlκαιΦματoq αUτoιj, πoυ τ[Θεvιαl ε[τε oπ'

ευΘε[οq oπ6 τo Kατοσιclτlκ6, ε[τε απ6 τη Γεvlκη Συv6λευoη.

Ζ.To 6γγραφα τo0 Συλλ6γoυ υπoγρdφovτcΙι απ6 τov Πρ6εδρo Kαl τov

Γεvlκ6 Γραμμoτ6α, d 6vα μ6λoq πoυ φζεται oπ6 τo Δlolκητlκ6 Συμβo(lλιo'

3. Τo Διoικητlκo Συμβoιiλlo μπoρεi vα cΙvτlπρoσιυπευΘεf oε δlκαατικ€q

η 6λλεq πρdξεrq απ6 πληρεξoιioro, σto oπofo οvαφ6ρεται ρητd o oκoπ6q

γlo τov oπoΓo δ6Θηκε η πληρεξoυotoτητo.

4.Tα δlκ6γροφo σto 6voμo τoιj Συλλ6γoυ επrδ[δovτοl σtov Πρ6εδρo,

o oπo[og εKπρoσωπεf"δlκοαιlκd, εvεργητικ6 η παΘητlκd, τo Σι1λλoγo'

1. ,oργοvα τoιj Συλλ6γoυ εivoι: α) H Γεvικη Συv6λευoη, β) Τo

Δlolκητtκ6 Συμβoι1λlo, γ) To ΠειΘορ1ικ6 Συμβoιjλlo Kclι δ) H Εξελεγκτικη

Eπlτρoπ(.

2. To αιρετd 6ργοvα τoιj Συλλ6γoυ εκλ6γovτclι με τρrετd Θητεiα' Av

oμωq για oπoιoδηπoτε λ6γo ληξει η Θητε[α τιbv μελΦv τo0 Δtotκητlκo0

Συμβoυλfoυ ενωρ(τερα, ληγεr αυτ6ματα Kα] η Θητε[o τιbv μελΦv τΦv λoιπΦv

oρYαvωv.
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1. Η Γεγικη Συv6λεUση τΦv μελΦV, απoιελεi τo αvιυτατo oργαvo τoυ

Συλλoγoυ Kαl απoφαoζεl Ylcl κoΘε υπ6θεοη, πoU o0μφαlvα με τo πορ6v

.kατααιατικ6, δεν υπαγεται σiην oρμoδι6τητα αλλoυ oργαvoυ'

2.ΗΓεvικηl)μu5^εUσl-1ε[vαιoπoκλειαιrκdoρμoδια:o)Nαεκλ6γειΚαι

vοπαι]εtταμ6λnτoιjΔιorκητικoΟΣυμβoυλiou,τηqΕξελεγκτκηqEπιτροπηq,

τof ΠειΘαρxικoυ ΣυμβoιFλ:oυi και τouq οvτlπρoσιbπoυq τoυ Συλλ6γoυ στηv

AvΦτατη ΣυVoμooπovδio.Πoλυτ6κvιυv Eλλdooξ (n.z.Π.E.), β) Νo εκλ6γει τo

πρoεδρεio τηq, γ) Nα εκλ6γει τo μ6λη τηq Eφoρευτlκ(g Επιτρoπηq Yια τη

διεvι1ργειατΦvαρxoιρφοιιi.lv,δ)Nα,ακυριbvειηναεπικυριbvεlτtq
απoφdoειg τoυ ΠειΘαρ1ικoυ Συμβoυλ(oυ, ε) Νo'εγκρ[vεt τov oπoλoγιoμ6'

τov πρoUπoλoγroμ6 εo6δωv κοι εξoδωv Kαl τιq δρααιηρr6τητεq τιilv λoιπΦv

oργdvωv τo0 Συλλ6γoυ, επ( τιilv oπo(ωv 6xει τov 6λεγ1o Kcll τηv επoπτε[α'

καΘΦq επiοηq Kαι vο τα απαλλ6ooει οπ6 κdΘε ευΘιjvη, αc) No απoφαoζεl

τηV τρoπoπoiηoη τoιi παρ6vτoq κατclστατlκo0 καl τη δldλυoη τoιi Συλλ6γoυ'

ζ) Nα oπoφαoζεl γlο τηv κτηoη κυρr6τητοq κιvητιilv η οκtvητωv εξ

επoxθoιig αtτ[αq, αξioq dvω τcbν πεvηvτα 1rλdδιυv (50'0ο0) €' η) Νo

απoφοoζει γtα τηv απoδoxη κλffioδoolιbv, δωρειilv και κληρovoμιιilν

πdvτoτb επ' ιυφελε(α απoγραφηq, Θ) Nα εγκρ[vει Kανovlσμ6 εoωτερlκηq

' 
λειτoυργfαq τoιj Συλλ6γoυ, ι) Nα απoφαoζεl επ( τιi:v πρoτdoεωv μoμφηq

κoτd τιi:ν μελιbv τΦv oργdvωv τo6 Συλλ6γoυ, κoι lα) Να απoφαoζει για

κdΘε ζdτημα πoυ τ(q υπoβdλεταt'

3. oI 6γκυρJ'λαμβov6μεvεq

εivοt UπoXρεο).,*εq ψα 6λα τcl

μειor.|,l(φισclν' κoι Yια τouq απoντεq'

1. Η Γενlκη ΣυvιiλεUση ουγκαλε[τoι απ6 τo Δlotκητlκ6 Συμβoιiλro τov

μηvα lαvoυαριo κdΘε 1ρ6voυ σε ταKτlKη o0voδo

2. Η Γεvrκη ΣυvελεUση oυγκολεiται επfoηq 6κτακτα 6τov τo απαIτε[ τo

oυμφ6ρovτoυΣυλλ6γoυ,μεαπ6φαoητoυΔιoικητικo0Συμβoυλ(oυ,ηαvτo

ζητηoεr εγγρoφ<υq η Eξελεγκτlκ( Eπιτρoπη η τo 1/4o τoυλdxιoτo τΦv

μελιbv τo0 Συλλ6γoυ. Σ, αυτη τηv περ[πτωση' η ο(τηoη οπευΘιjvεται σιo

oπoφ6oεlg τΦv Γεvικιi'lv Συνελειjοε<υv

μ6λη τoιi Συλλ6γoυ, ακ6μα κoι αv



Δlotκητlκo Συμβoυλιo, καl περtεΧεl τo oκoπo KcΙ| τcl Θεματα Yια τα oπoiο

ζητεfταl η o0γκληση τηq Γεvrκηg Συvελειioειυg.

3. Av τo Δlotκητικo Συμβoυλlo δεv oυγκαλεoεl τηv olτoυμεVη 6κτακτη

Γεvlκη Συνελευoη μ6oα oε τρldvτα (30) τo πoλ0 ημ6ρεq απ6 τηv υπoβoλη

: τηg κατ6 τα πρoηγoιiμεvo tiiτηoεα:g, τo fδlo πoooαιo τΦv μελιi.lv μπoρεi vo

ζητηoεl τη oυγκλ!σQ τp.,€= ατ,to τo Movoμελf,g ΠρωτoδlκεΓo Ηρακλεioυ μ5oα
σε πρoΘεoμfα δυo (2) μηvιbv. Av η αlτηoη γfvεl δεκτη, τo δlκαoτηρlo

εξoυoloδoτεi τoUq οlτoυvτεq Vα oυγκαλ6ooυv τη Γεvlκη Συv6λευoη,

καΘoρζovΞoq σιηv απ6φαoη τoU κcΙl τov τρ6πo πoU Θo πρoεδρεσεταl.

4. H Γεvlκη Συv6λευοη oυγκoλεiτol πovfα Kυρlακη πρω[, KcΙl με
oxετlκη πλεloι{,lηφfα εκλ6γεt oμ6o<υ9 τo πρoεδρεfo τηq πoU απoτελεΓταl απ6
τoV Πρ6εδρo τηg Συvελευoεωg, τov Γραμματ6ο Καl 6vα μ6λo9. Στo

πρoεδρεΓo τηq Συvελειjoεωg δεv μπoρo0ν vo μετ6xoυv μ6λη τιi:v λolπΦv
oργdVα:v τo0 Συλλ6γoυ. Πρooωρvd καΘηκovτο μ6xρl τηV εκλoγη τoιj
πρoεδρεΓoυ, εκτελεf o Πρ6εδρo9 η, σε περΓπτιοoη oπoυofαg τoU, o
Avτιπρ6εδρoq τoιj Δlolκητlκoιi ΣυμβoυλΓoυ.

5. o Πρ6εδρoq τηq ΓεvIκηg Σιffiελει1oεωg δlbυΘσvεl τlg εργαoiεg τηg,

δivεl καΓoφαΙρε[ τo λ6γo στouq oυμμετ6xovτεq, κot Θ6τεl oε ι{ηφoφoρiα το
'Θ6ματα τηq ημερηolog δlατdξεωq. o Γραμμα16αξ τηg Γεvlκηg Συvελειioεωg
τηρεΓ τcΙ πρακτικd. Mε τηV περdτωoη τΦv Θεμdτιυv τηq ημερηorοq
δloτdξειυg, o Πρ6εδρo9 κηριioεI τη λιioη τηg Γεvlκηg Συvελειioεωg. Tο
πρακτlκ6 πoυ τηρηΘrii(αv υπoγρdφovτ€Ιl απ6 τo πρoεδρεio καl ποραδi'δoviαl
αιo Διolκητlκ6 Συμβo0λιo.

6. Γlα τηV απορτΓα τηg Γεvlκηg Συvελε0oεωq cΙπotτεfταl η oυμμετoxη

τoυλdxlαιov τoι] 1/8 τΦv μελιi-lv. Δtαφoρετlκd, η Σψv6λευoη

εποvαλαμβdvεταl τηv επ6μεvη Kυρlακη, τηv r'δlα Φρα Kαl σtov iδlo τ6πo, καl
ευρfoκετοt oε oπαρτ[α με 6oo μελη Kοι αv μετ6xoυv. 

-oτov 
βεβαrωΘεΓ η

απαρτ[α, η Συvιiλευoη ΘεωρεΓται 6τl ευρfoκεταl σε απαρτfα μ61ρl τo τ6λo9

τηq oυζητηoειυg 6λωv τΦv Θεματ<υv τηq ημερηααq δlατoξεωg, τΦv
απoΧωρoιjvτιυv θεωρoυμ6vωv 6τl ορvoυvταl Ψηφo η γvΦμη, εκτ69 αV με
απ6φooη τηg πλειoΨηφioq, αvoβληΘεi η Συv6λεUση.
' 7. KdΘε μ6λo9 6xει μovo μlο (1) Ψηφo, Kαl αποYoρευετοl η

εκπρooΦπηση απ6vτog.
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B.oιαπoφdοεrqλαμβdvovτclιμεαπoλυτηπλειoιpηφiατιbvπαρovτωv,',ι.

εκτoqεκεivα.lvγιατιqοπoiεqπρoβλεπετcllστoπαρ6vKατασιατικ6ειδικη]J.
αυξημεvη πλειoιQηφfα' Απ6φooη γrο ζητημο πoU δεv αvαγροφετοι στηV 

"''i"€!,

πρ6oκληoη ειvαι αιtυρη' 
"''f9. Aπ6φαoη τηq rεvιiiq Συvελε0otΦξ' αvτiΘετη σιo v6μo R σιο 
:'-':

κoτοαιατlκo, εfvαl dκυβril 'Tηu ακυρ6τητα κηρ0ooει τo Moνoμελ6q 'J'is
l

Πρωτoδικεio Ηρακλεfoυ, μετo οπ6 αYωγη μ6dbυq πoυ δεv oυvοivεoε' R

oπoιoυδηπoτε 6xει 6vvoμo oυμφ6βoV, Π oπofα αoκεiται εvτ6q δrμηvoυ απo

τη ληψη τηq απoφdοειr:q'. 
',

1ο.orιpηφoφoρfεqγivovταιφαvερdμεδvdταoητoι]xεριo0.Για

ζη.ημo.q,,...*ooυvηqτΦvμελιbvτιi:voργdvωvτoι3Συλλ6γoυ,καθιbq
επfoηq Kαι γlο πρoσωπικd ζητημoτcl, oI ψηφoφoρiεq εivοι μυαιrκ6q'

;...rlu a'Ι'oi' - oδooio τof
1.HΓεvικηΣuv6λευoηπoUoυγκαλεfταlγlοτη.λoγ

Δtoικητiκoιi Συμβoυλ[oυ, εfτε γlατi 6ληξε η θητεiο τoυ' ε[τε γιατi παροιτε[τoι'

εfτε τ6λoq γιατf 6γιvε δεκτd πρoτ6oη μoμφηq Kατ' αυτoιi' εκλ6γει πεvταμελ(

EφoρευτικdEπιτρoπη,μεδuo(2)οffiπλ-ηρωματικdμ6ληποuΘoδlεvεργηoει

τlqαρXαlρεo(εqγιclτηvαvdδειξητιbvμελΦvτΦvoργdvωvτofΣυλλ6γoυ.
Δεvμπoρεfvαεfvoιμ6λoqτ(qΕφoρευτικ(qΕπιτρoπηqoπoloσδηπoτεεκ
τιbv απερxoμ6vιυv μελιbv τιbv oργdvωv τoιj Συλλ6γoυ' ξ κot υπoιpdφtoq γιο

το 6ργοvα αυτd'

2. Aμ6οιυq μ,'id τηv εκλoγd τηc η Eφoρευτικη Επιτρoπη' με απqρτ[α

τoυλoxιαεo τεooαρωv (4) εκ τΦν τοκτlκιi:v μελιi:v τηq' σUvεδριdζεl γιο τηv

αvαδειξητoυΠρo6δρoυκαιτoι1Γραμμοτ6ατηq.Tαυτ6xρoVσ,ΠΕφoρευτικη

Επιτρoπ( oρζει τηv ημερoμηviα Koι τov τ6πo τιi_lv εκλoγιi:v' και καλεi τα

μ6λη τorj Συλλ6γoυ vα ι|,lηφiooυv, καΘΦq επfoηq κot vα υπoβ6λouv oι [δloι'

τιq υπoψηφι6τητεq τouq Yια τo 6ργαvo τo(l Συλλ6γου Kσl την

clvτιπρoσιi:πευοη τoU σιηv A'Σ'Π'E'

3. oι υπoι.pηφι6τητεq υπoβdλλovτclι εγγρdφιυq στηV

Eπrτρoπη απo τoυq [διoυq τouq υπoιQ(φιouq, τo αργ6τερο. π6ντε

πριV τιq εκλoγ6q' Tρειq (3) ημ6ρεq πρo τΦv εκλoγιi:v' η

Eπrτρoπη αvακηριiooει τouq Uπoψηφlouq πoU 6xoυv τα

εκλoγIμ6τηταq' κctι Kατclρτζει τo ι|'lηφoδ6λτιo'

Εφoρευτικ(

(5) ημ6ρεq

Eφoρευτικη

πρoο6vτo



4.ΗEφoρευτrκηΕπιτρoπηαoκε(τov6λεγxoKαι6xεrτηvευΘυvr1
ητlκo Συμβoιjλto

δrεξαγαlγηq τΦν αρXαlρεσlΦv' Πoρολομβdvεl απ6 τo ΔIoικt

τoμητριi;oτΦvμελιi'lv,KcΙlκdΘε1ρηoιμoαιoι1ε(oγιατηVεκτ6λεoητoυ

'..ΠPotΙoιμαofακoIδιεξαγωYη.tΦvαρxαlρεoιΦv,KolγεvtκdρυΘμζεικdΘε
:r',,ζ'Λ.ηιJα πoU Θα αvακ0ψεt,'gατd τη διdρκεlα τouq' Evδεlκτlκα' εvημερΦvει

'}' .ora ι.pηφoφ6ρoυq, πρoμηΘειjεταt τo εκλoflκ6 υλlκo' φροvτζει τη

δloρ0θμιoη τηq αΙΘoυoαg ι{ηφoφoρfαq ιi:αιε Vcl υπdρxει dvεoη τιilν

ψηφoφ6ρωv κοι vα διαοφολζεταr η μυαcικoτητα κ'λ'π'

5. Κατ6 τη διdρκε)"α τηq ψηφoφoρiαg' η Eφορευτικ( Επrτρoπ(

oυvτdooεl τo σΧετtκ6 πρωτ6κoλλo, καl μετ6 τo π6ραq τηq και τη δloλoγη

τιbv ιpηφoδελτ[ωv, oυvτdoσει τo oxετικ6 προκτικ6' Koι οvακηρfoσει τouq

επlτυx6vτεg.Το6γγραφαoυτdυπoγρdφovταιαπ66λοτομ6λητηc
Εφoρευτlκηq Eπlτρoπηq, Kol παρoδfδovτοι σιo vεoεκλεγ6v Δtoικητlκo

Συμβofλlo.

6. KdΘε

Eπlτρoπη, Kcll

Συμβo0λro.

' 7. Η Eφoρευτlκη Eπιτρoπη 6xει δrκη τηq-σφραγiδο'

δoπαvη ,γlα τIq εκλoγ6q απoφαoζετot απ6 τηv Εφoρευτlκd

εγκρfvετοlσιηoυvιffiια-οπ6ταvεoεκλεγ6,vΔloικητlκ6

KdΘε Uπoψηφloq, εφ6oov 6xει τηv rδι6τητo

μπoρε[ vo εκλεγεf μ6Vo γlα 6vα (1) 6ργαvo' 1α:ρ[q

τoU Kαι ωq αVτlπρooι.i.:''ou σιηV A'Σ'Π'Ε'

μ6λoυq τo0 Συλλoγoυ,

v' απoκλεiεταt η εκλoγη

1.oIαρxοιρεσfεqδιεvεργoι3vταιπdvτoτεKυρrακη.Aρ1ζoυνμετηV

οvατoλ( τoιj ηλfoυ' KcΙι ληγoυv με τη διjoη τoι1 ηλfoυ τηv επ6μενη λευτ6ρο'

or αρxorρεoiεg διεξdγovτclι με μυαιrκη ψηφoφoρfα και ενloΓo oμol6μoρφo

,.|,rηφoδ6λτιoστooπofoovογρdφovται6λololυπoι.{.lηφIoιγιooλατα6ργovα'

καΘΦq επιoηq κol oι αvτιπρ6οωπoι σtηV A.Σ.Π.E., με αλφoβητικη oειρ6'

2.t1πρoτ[μηoητιbvψηφoφ6ριυvδηλΦvεταιμε6vαoιαυρ6,δiπλα
(Σιo6voμoτo0υπoψηφioυ.ooριΘμ6qτΦvoταυρΦvπρoτιμηοεωgμπoρεivo

φΘdvεrμ6χρlKαιτoVαριΘμ6τΦvεκλεγoμ6vωvκdΘεoργdvoυ.Περιoo6τερol
oταυρo[, καθtoτoΟv τo ψηφoδ6λτιo dκυρo'

tr



4. Σε περ[πτιυoη ")ooψηφroq τιilv τελευfo[ιυv, o επιτυxΦv

αvαδεtκv0εταt με κλ(ριοoη.

IAρΘρo 21 . Πρ6oκληoη μελιbv.
1. ol πρo_oκλησεlq yα τlq Γεvlκ6g Συvελειloειq, πρ6πει v' αvογραφoυv

. 2. 
^τov τ6πo, τo xρ6vo'καl τα πρoq οuζ(τηoη Θ6ματo, Kcll υπoYρdφovταt απo

τov Πρ6εδρo η τov Avτιπρ6εδρo καΙ τoV Γεvlκ6 Γραμματ6α τoιj Δtolκητικo0

Συμβoυλ[oυ, Avαγρdφεται επioηq Kαl η oιiγκληoη δειiτερηq (επαvαληπτlκ(q)

Γεvικηg Συvελει3oαlq, αv δεv υπdρξεlffπσρτfα σtηv πρΦτη, με το [δIα

αcoιxε[α. Σd περΙπτα)ση ουγκλ(oεωq τηq Γεvrκ(g Συvελει]oεωg μετd απ6

δlκbαιIκη εξoυoιoδ6τηoη, oΙ πρoσΚληoεlq υπoγρdφovταl απ6 το μι1λη πoυ

π6τυxαv τη δικαoιlκη εξoυoιoδ6τηoη.

2. oι πρooκλησεlq γVωαιoπoιo0vται σtα μ6λη, τoυλdxlαιo εiκoα (20)

ημ6ρεq πρtV τη oιiγκληori τηq τοκτlκ(q Γεvlκ(g Συvελε(loεωq καl δ6κα (1O)

ημ6ρεq πρv τη oιiγκληoη .ηq ι1κτακτηq.

3. H γvιοαιoπofηoη γivεταl με τoιXoKoλληoη σε εμφαv6q oημεio τιbv

γραφε[ιοv τoυ ΣυλλιiγoU, βθ τη δημoofευoη οε δυo (2) τoπlκ6q εφημερfδεq

κcll με τηV αvοKoΙvιυoη απ6 τoυq τoπlκoιjq ραδloτηλεoπτIκo0q oταΘμo,jg.

Επfoηq, oι πρoσKληoεrg oπoαι6λλovταl oε 6λoυq τouq Δημoυg τoιj Noμo0

Ηρακλε[oυ, πρoκεlμεvoυ Vcl τotxoκoλληΘoιiv σια δημoτlκd καταoτημclτo.

Tυxov παραλεiψεlq γlα τlq εκτ6q π6λεωq Yvωστoπolηoεtq, δεv επtφiρoυv

ακυρoτητα τηq Γεvικηq Συvελευoεωq.

'ΑρΘρo 22. Δlotκητlκ6 Συμβoιjλlo.

1. Η διofκηoη τo0 Συλλ6γoυ αoκε[ται οπ6 τo Δloικητικ6 Συμβoιjλto πoυ

qπoτελεiται οπ6 6vδεκo ( 1 1 ) μελη. Τα μ6λη τoυ Δlolκητtκoιj Συμβoυλ[oυ με
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πεvτε (5) αvoπληριυμοτικα, εκλ6γovτοl oπo τη

Θητεiα, Kol μUσιlKη ψηφoφoρfο'

Γεvικ( Συνι1λευοη, με τρrετη

2. Σε περiπτωoη Θαvατoυ, απo1ωρησε(υq, απoβoληq η δloρκoυq

κωλ0ματog μελΦV ζo0 Δtolκητ.tκof Συμβoυλioυ, KcΙι εφ6σov εξovτληΘηκov

τα αVτiστotΧcΙ ovαπληρωματlκο μ6λη χωρfq vα σUμπληριbvεταr o οριΘμoq

τΦv επτ6 (7) τoυλdxιoτσi",σψγKclλεΙτol αμ6oιυq Γεvlκ( Συv6λευoη πρoq

δlεv6ργεlα εκλδγΦV γlα τη oυμπληρωoη τoι3 ελd11σιou αριΘμoιj μελΦv'

1. Aπoκλεfovτοl απ6. 
[Ιl 

Δlo[κηoη μελη τoιj Συλλ6γoυ πoU στερηΘηκαv

αυτoδfκoιο η μετd απ6 δlκααιlκη απ6φαoη το πoλtτκd τoυq δικαιΦμoτcΙ, Kοι

για 6oo 1ρ6vo διαρκε[ η oι6ρηoη'

Ζ. Δεν μπoρoιjv vα εtvοι μ6λη τηq Δlolκηoεωq: o) ΚoταδlκαoΘdvτεq

αμθτ6κλnτα σε oπolαδηπoτε πoν( Ylo τo αδικηματcΙ πoU αvoφdρovτclι σco

dρΘρo '7 
s 1 τoιi παρ6vτoq, 6πωq επ(oηg Καl γιo κdΘε αδiκημο πoυ πηγdζει

οπ6 lδloτ6λεια, d γIα 6γκλημα κoτd τΦv ηΘΦv, Kοι β)'ooor δεv μπoρofv vα

εivαι απλ6 μ6λη.

. 1. Tα εκλεγ6vτα μ6λη τoιj Διotκητrκo0 Συμβoυλ(oυ, oυvdρXovτcΙl μ6oo

σε πιivτε (5) ημ6ρεq oπ6 τιq εκλ9Y6G, μετd απ6 πρ6oκληoη τoιj

ΓεvlκoJiJφqμF,οτ6α, κoι τoυ Tαμio. oυδεlcΞRαroυττl vo 6xεl περιoo6τερo

τo(l εv6q αξrιbματo. \

2. Γtα τη oυvεδρiαoη ουτξ απαιτε[ται απαρτ[α τoυλdxlαιo εw6ο (9)

μελΦv καl oπ6λυτη πλειoψηφrα τoιj oυv6λoυ, για τηV ε5λoYη τoιj Πρo6δρou'

Γlα τηv εκλoγη τιbv λolπΦv μελιilv τoιj Δlolκητlκoυ Σuμβoυλfoυ'ορκεi καi η

o1ετικξ πλειoψηφβ τιbv παρ6ντωv. Σε περfπτωση πoU δεv επιτbυxΘε( η

απαρ.iα η η πλειoψηφio Yια τηV εκλoγη oπoιoυδ(πoτε τιilv μελΦν τo0

ΔloικητIκoιi Συμβoυλioυ, η oυvεδρiαoη επαvαλαμβdvετοι μ6oα oε π6ντε (5)

ημ6ρεqαπ6τηvπρci.lτη,μεαπoρτiοτoυλoxιαco6ξη(6)μελιbVκαιo1ετlκη
πλειoιpηφfo τΦv παρ6vτωv γlο oπoιoδ(πoτε αξiωμα. Σε περfπτωoη

ιooψηφfαq, γfvετοr κλ(ρωoη.
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3. Τα εκλεγεντα μ6λη αιη ουvεΧεlα, παραλαμβαvoυv dμεoα απo τo

απερxoμεvo Δloικητlκ6 Συμβo0λlo τη δroiκηοη τoιi Συλλoγou, τα τηρoυμεvo 
..,..-'',

i
-Φ,o Kοι αρxεiα πoυ πρoβλεπovτcll σto dρθρo 13 51 6πωq και καΘε-" ':ξι'',

'!' 
''' 

'ι'''"ξ*o'γ"fo πoυ τηg ovι]κεl. i ι: f: .

4. Τo ΔloικητIκ6 Συμβoυλro oυv6ρΧετcll σε τακτlK6q oυvεδρι6oειqiμro ^''.'i-' 
'"

. .:... a t\ 't*-

(1) φoρα τo ,μηvα; Kol' jκταk.o 6ταv τoι]τo $PrΘεi οvογκοfo απo Ψ"ι= ""
\, -'\-,.

Πρ6εδρo, ξ τo ζητ(ooυv ι6ooερο (4) τoυλdxιoτo oπ6 τcΙ μ6λη τoυ, βt \*-*

6γγραφo πoU Koτατ(Θεταl αιη ΓραμμoτεΙo τo0 Συλλ9Yoυ, κcll αvαφ6ρει ρητd

τα πρoq oυζητηoη Θ6ματα.l.:Av o' ουτ( τηv περΓπτωoη o Πρoεδρog δεv

oυγκoλ6oεl τo Δtoικητtκ6 Συμβoιiλιo μ6oα αιιq επoμεvεq π6vτε (5) ημ6ρεg,

τoιjτo ουγκαλεiται απo τov Avτιπρ6εδρo, κclι σε περ[πτιυoη αρvηoεωq τoU,

απ6 τoυq αιτ(oαvτεq τηv ιiκτακτη oυvεδρ(αoη.

5. Η πρ6oκληση γlα τη oυvεδρ(oοη μπoρεf vα γfvεl κοr τηλεφωvtκ6

τoυλdxloτo πρlv τρειq (3) ημ6ρεq, R και λlγ6τερε9 αV τo απoφαofoει o

Πρδεδρoq σε περ[πτιυση Kατεπειγovτoq. Στηv πρ6oκληση αvαφ6ρovτοt τα

Θ6μoτo τηg ημερηorαg διατdξεα.lq, πoU κοταρτζεταl απ6 τov Πρ6εδρo και

τov Γεvικ6 Γραμματ6α.

6. io Δloικητικ6 Συμβoιiλlo ευρioκετol σε απορτ[α ov μετ6xoυv

τoυλd1ιαιo 6ξη (6) απo τα μ6λη τoU, oι δε αποφασεlq τοU λομβdvovτοι Kατ'

απ6λυιη πλειoψηφfα τΦv παρovτωv μελιi:v Kαι με φovερη ovoμooιlκ(

Qηφoφoρi'α. Av πρ6κaταl γΙct πρooωπtκ6 ζητημα, η ι'|'lηφoφoρi'ο ε[vol'

μυαιrκη. Σε περ[πτα)ση,looιpηφiαq, επlKρclτε( η Ψηφoq τoιj Πρo6δρoυ'

7. To Διolκητικ6 Συμβoιiλιo μπoρε[ vo αvoκoλfoεl με oπ6φοoη τoυ,

οφo(l πρoηγηΘεi μυαιικη Ψηφoφoρiο, oπoιoδηπoτε oπ6 τα μ6λη τoυ. Σ' αυτη

τηv περfπταloη, τo Διotκητικo Συμβo(λro oυγκαλε[τot με oυoιημ6νεq

οτoμικ6q πρooκληoεlq τΦv μελΦv τoU' πoU οπ6xoυv τoυλd1loιo oκτιb (8) C

ημ6ρεq απ6 τη oυvεδρiασQ, Q oπofα ι11ει ωg μovαδικo Θ6μα τηv αvακληοη

τoιi μ6λoυq. Aν αvακληΘεi μ6λoq τo0 Συμβoυλioυ, κoλε]ft6ι' νo' τoV

αvαπληρΦoει o πριbτoq αvαπληρωμοτικog, εvΦ οε περiπτιr'loη πoU τo

αvακoλofμεvo μ6λoq ε(1ε oπoIoδ(πoτε αξiιυμα αco Συμβofλι'o, oλoι oι

υπoλoιπoι πορolτoιivται, και γ(vετoι v6α oυγκρ6τηση σε ΣΦμα.

8. Αv κdπoιo μ6λoq τoιj Διoικητικo0 Συμβoυλ(oυ απoυoldoει

αδtκαιoλ6Yητα επf τρειq (3) oυvεx6μεvεq τακτικ6q oυvδρtdoειζ, Π επi π6vτε
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t (5) ουvoλlκd μεoα o' εvα xρovo, τoτε, με πρ6ταoη τo0 Πρo6δρoυ ( toυ

Avτιπρo6δρoυ τo Δtoικητrκo Συμβoυλιo μπoρεf v' απoφαoi'oεl τηv αvοκληoη

ΙloU, KoΤo τη δlαδκαoiα τoυ dρΘρoυ 32 s2 εδoφ. γ'τoυ παροvτoq.

9. Αv τo Δroηκητlκ6 ΣυμβoΟλlo απoφοoioεl Vα ποραlτηΘε( πρlv ληξεt η
ξJ

P' ff",bητεiα τoU, σUγKαλεI 6κτοκiη Γεvlκ( Συvdλευoη τιbv μελΦν σtηv oπofo

υπoβαλει τηV πoραiτηoη,τ,oμ κοl εξηγεf τoυq λoγoυq τηq. Σε περiπτωoη πoU

η Γεvlκd Συv6λευoη oπoδεxΘε( με μυoτrκη ιpηφoφoρiα τηv παρo[τηoη,

εκλ6γει στη σUV6Χεlο Eφoρευτlκη Eπlτρoπη Ylο τηV πρoκ(ρυξη KοI τη

διεξαγωγη qρxαιρεσιωv.

1O. ol ouvεδριdσεl'q\jτoιj Δloικητlκoυ Συμβσ;λfou εrvαl αvorxτ6q γιo

κdΘε μ6λoq τo0 Συλλ6γoυ. Σε κdΘε oυvεδρfαoη τηρoιlvτοr πρ61εtρο

πρακτlκα. To επfoημα προκτlκd KατοΧα)ρζovταl σε εrδlκ6 βιβλio Kοl

υπoγραφovτcΙl oε επ6μεvεq oυvδρrdoειq τoιj Δlolκητlκoυ Συμβoυλi'ou απ6

τouq t6τε πoρ6vτεq. KdΘε μ6λoq τoι1 Συλλoγoυ δικαιoιjτοr vα λαμβdvεl

Yvιi.loη τΦv πρακτlKΦv.

'l . Τo Δloικητlκ6 Συμβoι3λlo fulκεf τo Σfiλoγo, δlαxεrρζεται το

oυμφ6ρovτο τoU, κcΙl 6xεl καΘ(κov vα επlβλ6πει γlα τηV εφαρμoγη τιi:v

επιτασσ6μεVων απ6 τo v6μo, τo Koτασιατικ6-και τlq απoφdoειg τ(q Γεvtκηq

Συvελειjoεωq. Eπ[oηg, ουvτoooεΙ τov ετηoιo απoλoγtoμ6 καl πρoUπoλoγloμ6

εo6δ<οv καl δoπαvιbv πoυ τouq υπoβdλει σtηV τοκτtκη Γεvlκd Συν6λευoη,

oρζεl τα Θ6μοτcΙ πoιJ' Θα oυζητηΘoιiv, αvoκηρυooεl δα:ρητ69. κοl επ[τlμα

μελη τo0 Συλλ6γoυ, dυγκρo.ε( επtτρoπεq η oμdδεg εργαoΓαq γlα τη μελ6τη

Kαι τηV πρoιilΘηoη τιbv ζητημdτιυv πoU αφoρoιjv τo Σ0λλoγo, δroρζεl καl

παιjεt τouq τoπικoυq αVτlπρoσιi.tπoυq τoι] Συλλoγoυ σ(oυq Δημoυq τoΟ

Noμoι1 HρακλεioU, καl γεvlκd απoφooζεl γιct κdΘε ζητημα πoυ δεν αvηκεl

σιηv απoκλειαctκη αρμoδ16τητo τηq Γεvικηq Συvελευoεωq. Tα μ6λη τo(l

Διoικητlκo(l Συμβoυλi'oυ ευΘfvovτoι oλληλ6YγUα Ylα τηv ειiρυθμη καl xρηocη

δlαxεΓρloη τoιi Σuλλ6γoυ, εκτ69 ov πρ6κεlταl γιct απ6φαoη πoυ ληφΘηκε

κοτd τηV oπouofα τoυq, η μεloψηφtσαV.

2. Γrο δαπαvεq αγoραq πραγμoτωv η αμolβηq υπηρεoιΦv dvω τΦv

δυo Xlλιdδωv (2.Ooo) €, τo Δlolκητικ6 Συμβo0λιo απoφαοζει μ6vo μετα τηv

υποβoλ( πρooφoρΦv.
I



3. Τo απερxoμεvo Δtolκητlκo Συμβoυλιo, μ6xρr τηv πclρdδooη τηq

διorκηoεα_lq στo vεoεκλεγεv, αoκε[ τo κοΘηκovτo τoU

gξgκoλoυΘoυv Vα δεoμε0oυv τo Σι3λλoγo' μ6vo
,#,''--iρ6xovτcl 

και κοτεπεfγovτcΙ'

Kοι οl απoφ6oεlq τoU

oμιυq Yια ζητημqτα

μελΦv τo6 Διoικητικo0 Συμβoυλ(oυ δlκαlo0τοι oμo'βRc4. oυδεiq τΦv μελΦv τoU ΔιoιKητιKoU Ζυμpυυ^ιυU ιJι]\ι'llιJιJι\l] Yμv.ι,ΞiΙ\

Ylo υπηρεoiεq τoU 'πoU π'ροdφ6ρΘηκαv στo Σ0λλoγo, 6αιιυ καl dk ol
' r)'ι

1. o Πρι5εδρog εκπρoσωπε[ τo Σι1λλoγo. Συγκαλε[ το Δlolκητlκo

πoU oφoρd τo Σι1λλoγo και διευΘfvεl τιq oυvεδρι6σεlq' Eπrμελεfτql γlcl τηv

εκτ6λεοη τιiiv απoφdoεο.tv oι3μφωvo με τo παρ6v Kατaσιατικ6 καl τov τυx6v

καvovισμ6 εoωτεριΚηq λειτoυργiοq, ffivτδvζεr τα "μ6λη τoυ Συλλ6γoυ oε

κoιvd δρ3oη, υπoγρ6φεl το 6γγραφα με τov Γεvικ6 Γρομματ6ο η dλλo

εVτεταλμ6vo o0μβoυλo, υπoγρdφει τα εvταλμoτcΙ γιo πληρωμ4 d εioπρoξη

με τoV Ταμfα, καl εκΘ6τει τov απoλoγloμo τdq δρ6oεωq τoι3 Διoικητικo0

Συμβoυλιoυ Kαι τηv κατdστclση τoιj Συλλ6γoυ oιη Γεvlκη Συv6λευoη'

2. o Avτιπρ6εδρoq αvoπληριbvεr τov Πρ6εδρo απ6vτo η κ<ολυ6μεvo'

oε oλα τoU τo κoΘηκovτct Kαl τlq αρμoδι6τητεq' Τo Δroικητtκ6 Συμβoιiλto

καΘηκovτo ( ορμoδl6τητεq
μπoρε( vο αvαΘ6σει με απ6φαoη τoU καl oλλo

σtov Avτlπρ6εδρo.

3. o Γεvικ6q Γραμματ6οq επιμελεfταl γιcl τηv τ(ρηοη

τo0 Διoικητlκoυ Συμβoυλfoυ, τηρε( και φυλdοoει τα βιβλiα

αρΘρoυ13slτoιiπαρ6vτoq,διεξογειτηvαλληλoγραφiατoι]Συλλ6γoυ,

φυλαooεl τη σφραγiδα τoU, κοι υπoγρdφει με τov Πρ6εδρo 6λo το 6γγρoφα

Kαl τlq εvτoλ6q.

4" o Tαμiαq τηρεi oλα τα δto1ειριoτtκd βιβλiα Kclι παραoιατικα 6λωv

τΦv oικovoμικΦv oτoι1εiαlν τoιj Συλλ6γoυ, τηρεf τo Tαμε[o' επιμελε[τοι τηv

εiαπροξη κdΘε εo6δoυ τoιj Συλλ6γoυ και διεvεργεf τlg πληριομ6q κοτd τrg

τιi-lv προκτικιi:v

Kαι oρXεiα τoιj



ξ

απoφασεlq τo0 Δlolκητlκo0 Συμβoυλfoυ, πρoσUπoγρdφovτog με τov

Πρ6εδρo καΘε 6γγραφo πoU αφoρα τηV olκovoμlκη δlαxεiριoη. Επιoηg,

,]t
-,4
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, AρΘρo 27. Πρooωπlκ6 'foιj Συλλ6γoυ.

1. Τov Γεvlκ6 Γραμματ6α Κο τov Tαμfο, βoηΘoυv ol 6μμloΘoι ,l

υπdλληλol .πoU πρooλαμβdvovται απ6 τo Σιiλλoio, κοl εrVαι UπoχρεωτlKd, 
l

εfτε τ6κvα πoλυτεκvωv olλoγεvεlιbv, εiτε πoλιjτεκVol ol [διol' "

2. Σε περiπτιυoη δroλιjσεοJq τoιj Συλλ6γoυ, λομβαvεταl UπoXρεωτlκα

μ6ρlμvα γlα τoυg μ6Xρr τ6τε απαoxoλoιiμεvouq υπoλλdλouq τoU.

'ηρΘρo 28. Fπlτρoπ6q.
'1. ΓIα τηv cΙπoτελεoματlκ6τερη επlδfωξη τΦv οκoπιilv τoυ Συλλ6γoυ,

Kαt Ylcl τη δlευκ6λυvoη τo0 6ργoU τoU, τo Δlolκητrκ6 Συμβoιiλlo μπoρε[ v'

αvαθ6τει ε[τε σε μεμovωμ6vo πρoσωπo, ε[τε vo σUYKρoτεI πρoq τo8τo

επlτρoπ69 η και oμdδεg εργαoiαg, μ8trσKσπ6 τη μελ6τη καl τηv επεξεργαo[α

ζητημdτωv πoU oφoρoιiv τo Σι]λλoγo. Τo 6ρYo τouq oλoκληρΦvετclI με τηV

υπoβoλη εκθ6oεωq Kα! εloηγ(oεα:g, πoU- υπoβdλλετοl στo ΔlolκητIκ6

Συμβoιiλlo πρoq oυζητηoη κοl 6γκρloη.

2. Σ' αυτ69 τιq περΙπτιiloεlq η πρoσφoρd εργοoiαq εivαl εΘελovτlκη,

Kol oυδε[g δlκαιoιjταi"'αμoιβηg, οκ6μο KαI Ylα Uπηρεoiεq πoU παριlxovτοι

μovo με olKovoμlκd αvτdλλαγμo, εκτ69 ov πρ6κεIτcΙl γlα πραγματlκd 6ξoδα

πoυ τo0 απoδfδovταt μ6vo με τηv πρooκ6μloη v6μιμωV παροαιατtκιbν και

εφ6oov εγκρrΘo(lv με απoφαoη τoιj Δlolκητικoιi Συμβoυλioυ. Av 6μ<υq ουτo[

πoU πρooφdρouv τlq υπηρεofεq τouq δεv εivαl μελη τoιi Συλλ6γoυ, Kαι

oυvεπΦq δεv δεoμειjovταl απ6 τo παρ6v KcΙτοσtcΙτικo, δtκαιoιjvταl αμoιβηg

η oπoiα Θο σUμφωvηΘεf και θα εγκρrΘε[ o6μφωvo με τlq δrατ6ξεlq τoιj

παρovτοq, πριV τηv ov6Θεoη τηg εργooΓog.

3. ΤΦv επlτρoπΦv Koι τΦv oμoδωv εργαoiαq, πρoTατοτοι

UπoΧρεωτικd μ6λoq τoιj Δtolκητικo0 Συμβoυλ[oυ.

'AρΘρo 29. Avτlπρ6oιυπol Δdμφv κol ΔημoτIκιbv
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1. To Δloικητtκo Συμβoσλιo μπoρεi αv τo κρivει oκoπlμo καI οvoγκαio,

v' αvoΘ6τεl τηv εκπρoοΦπηση τoU σε ι1vο ('1) εκ τΦv μελΦv ιoυ Συλλoγoυ,

ωq αvτlπρoοωπo στη γεωγραφlκη περroxη Δημoυ η Kοl Δημoτικoυ

Διαμερfoματoq. ,,

2. o αvτιπρ6oωπoq αfioτελεi τo oιjvδεσμo μεταξυ τoυ Διoικητικo0

Συμβoυλi'ou Kαι τcbv μελii.υr τdυ Συλλoγoυ τηg περloxηq τηq αρμoδroτηταq

τoυ. Mεταξυ τΦv καΘηκ6vτ(rv τoU, εtvαl η πρoδeηoη τιilv αlτημdτωv τΦv

πoλυτ6κvιυv τηg περloxηq τoU στo Σιiλλoγo, κcll η εvημι1ρωση τouq για τlq

απoφdoειq .τιi:v oργdvωv τoU, Ko| γIα τlq"κdΘε εfδoυq δρααιηρr6τητεq τoιi

Συλλ6γoυ. Evδεικτικο, o bΥτιπρooωπoζ oυvεργdζεtαι με τlq τoπlK6q Aρxεq

γlα τηV εκτ.6λεoη τιbv απoφ6oεωv τιbv oργovωv τoιj. Συλλ6γoυ, φρovτζει

γlα τlq cΙVαvειiloειq τιbv πoλυτεκvικΦv καρτΦv, με δlκη τoU ευΘυvη

αvoλαμβdvεl τlq δlαvoμ6q στα μ6λη τoιj Συλλ6γoυ τηq περιo1ηg τoU,

σUγΚεvtρΦvεl τα αποραiτητα δlκαιoλoγητrκd Kαl τα απooτ6λλεl σto

Σιiλλoγο, Kαι γεvlKd εvεργεi'6λα 6oα απαlτoιjvται Ylα τη δlευκ6λυvoη τιi:v

μελΦv τfiq περloxηg τoυ.

3. o αvτιπρ6oωπoq δεv δlκαffi]τdr αμoιβ(q γα τlq υπηρεo[εζ τoU,

ακ6μα κol αv αυτ69 πρoσφfρovτol μ6vo με oικovoμικ6 αvτdλλαγμα.

Δικαlo0ταl με oπ6φoαοη τoι1 Δloικητlκoι1 Συμβoυλfoυ, μ6vo τα πραYματlκο

6ξoδo σtα oπofα υπoβληΘηκε Kαl οφoιi πρoσKoμιoΘo(lv τα v6μrμo

παροσιατικd.

4. o αvτmρ6oδπoq λoγoδoτεf καl εvημεριΙ:Vεt γlα κdΘε εv6ργεto του

τo Διoικητrκ6 Συμβoιjλlo.

5. To Διolκητtκ6 Συμβoυλro με οπ6φαoη τoυ, μπoρε[ vo πα0oεl ( vo

clvτ|Koτclστ(oει oπoτεδηπoτε, oπoιovδ(πoτε τoπικ6 οvτlπρ6oωπo.

ΑρΘρo 30. Eξε'εYκτlκη Eπlτρoπη.

1. o δrαxειρloτlκ6g 6λεγxoq Kαι γεvικd η παρoμoλoιiΘηοη τηq πoρεfαq

τΦv δρooτηρloτητα:v τo0 Διotκητικoυ Συμβoυλ(oυ, δlεvεργεiτοι oπo τηv

Εξελεγκτlκd Eπrτρoπη. Τα μ6λη τηq Εξελεγκτlκ(q Επιτρoπηg ε[vαt τρiο (3)

τακτtκd Kαι δυo (2) αvοπληρωματtκα, πoU εκλ6γovται oπ6 τη ΓεvIκη

Συv6λευoη με τρlετη Θητε(ο Kαι μUσιlκη Ψηφoφoρfα.

Ζ. Σε περ[πτιοοη Θovdτoυ, απoxα_lρησεωq, οπoβoληq η διαρκoυq

κιυλ0ματog μελιbv τηq Eξελεγκτικ(q Eπιτρoπηq, και εφ6oov εξαvτλ(Θηκαv
I,



τo αVτiσto|Χα αVαπληρωματlKd μελη Xωρiq VcΙ σUμπληριi_lvεταl o αρlΘμ6q

τΦv τριΦv (3), oυγκoλεfταl αμ6oω9 Γεvικη Συv6λευοη πρoq δlεvεργεlο

εκλoγιi:v Ylα τη oυμπληρ<οoη τoυ αρlΘμo0 τouq.

3. Το μελη,τηg Εξελεγκτlκηg Eπlτρoπηg εxoυv τα [δlο κωλ0ματο

oυμμετo1ηq πoU 6xoυv KcIl-'το μ6λη τo0 Διorκητtκoυ Συμβoυλioυ, oπωg

ακρlβΦq αvαφdρovτctl σco--σρΘρo 23 τo0 πoρ6vτog.

4. Τα, εκλεγιivτo τακτlκd μ6λη τηi Εξελεγκτlκηq Eπlτρoπ(g

oυvερxovτοl μιioo oε πεvτε (5) ημ6ρε9 τo πoλ0 απ6 τηv εκλoγη τoυg, μετd
απ6 πρ6oκληoη τo0 πλεloι|.lηφiοαvτο, καl-σUYΚρoτo0vτοl oε ΣΦμα, δlα τηq

μεταξιj τouq εκλoγηg με'μ\uαιrκη Ψηφoφoρiα τo0 tiρoεδρoυ. H oυγκρ6τηoη

τηq Eξελεvκτrκηg Eπιτρoπηg, ovακoιvΦVεταl dμεoα σto Δlotκητtκo

Συμβoιiλιo.

5. Γlα τη oυvεδρiαoη τηq πρoηγoιiμεVηq πoρoγρoΨoU, απαlτεfτοl
tαπαρτi'o κοl τΦv τρlιilv (3) μελcbv. Απov d κωλu6μεvo μ6λoq αντlκαΘiαcατοl

οπ6 τo αvoπληρωματlκ6. Σε περfπτωση πoυ δεv επtτευxΘεf η απαρτiο η η

πλεloψηφ(α γlο τηv εκλoγη τoιj Πρo6δρou, η σUvεδρfαoη επαvαλαμβdvετοl

μ6oα oε π6vτε (5) ημ6ρε9 απ6 τηv πρffiτη και ευρfoκεταl σε clπclρτiα με 6oo

μ6λη καl ov μετ61oυv. Σε περfπτωση looιpnφ[αg, γ[vεταl κληρ<υoη.

' 6. Η Eξελεγκτlκξ Επιτρoπη oυvδρIdζε1 τoκτlκd μlο ( 1 ) φoρd κdΘε

τρiμηvo, καl 6κτoκτo 6ταν τo ζητηoεl 6vα ( 1 ) τoυλdxlαιo οπ6 τo μ6λη τηq,

με 6yγρoφo πoU αvoφι1ρεl ρητd το πρoq oυζητηoη Θ6μοτο. Av o' αυτ( τηv

περ[πτωoη o Πρ6εδρciξ δεv oυγκαλ6oεl τηv Eξελεγκτικη Επlιρoπη μ6oo oτig

επ6μεvεq π6vτε (5) ημ6ρε9, τoιiτη oυγκαλε[ταI απ6 τoV αlτξoοvτα τηv

εκτακτη ouvεδρ[οoη.

7. KdΘε μ6λoq τηg Εξελεγκτrκηg Επlτρoπηg δlκoloιiταl oπoτεδηπoτε

vo λαμβdvει γvιi:oη oπolouδηπoτε εγγρdφou πoU τηρεfτοt απ6 τo Σιiλλoγo, '
η τov αφoρd γεvlκ6τερο, ακ6μο Kol clv δεv o1ετζεταl dμεoα με τηv

olκovoμlKη διαxεiριση τoU. Γιo τηv πραγμoτoπoΙηoη τoι] oκoπoυ τηq, κdΘε

μdλoq τηg δrκαιoιiτοt επioηg vα εξετdζεl κol vα ελ6γxεt oπoloδηπoτε μ6λoq
τo0 Διotκητικoιj Συμβoυλioυ. Αvτfoιoιxα, τo Δtotκητtκ6 Συμβoιjλlo

υπoxρεoι3ται vα παρ6xει dμεoo σιηv Εξελεγκτlκη Επlτρoπξ oπoιoδηπoτε

oιoι1ε[o τoυ ζητηΘεi, καt γεv6τερα vα πoρ6xεl τη oυvδρoμη τoU Ylα τηV

oπρoοκoπτη εκτ6λεoη τo0 6ργoU τηq.
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B. Η Εξελεγκτικη Επιτρoπ( μπoρεi Vcl ζητηoει oπoτεδητroτε' Kαl

αvτEσιolxo τo Δlo|KητlK6 Συμβoυλιo Uπoxρεo0τol vα σUγκoλεσει' εκτακιη

i _^.,. '^6^^,, 17 Ε') τnfi ττc
,;d*vlκn Συv6λευoη κατd τouq oρoυq τoιi oρΘρoυ 17 $2 τo0 παρovτoq' f

#' 9. H EξελεYκτlκη Eπlτρrπη, οποραfτητo υπoβdλει στηV ταKτlKη Γεvικη'

Συvελευοη Yραπτη λεπτoμερεlαKη 6κΘεoη γlo τηV εξ6λlξη τΦv oικoνoμrκιilν";

καΘιbq και γιο τη δ]oΧεrρioη t'εvικα τιbv ζητημdτωv τoυ Συλλ6γoυ απ6 τo

Δtoικητtκ6 Συμβo0λlo'

1O.ΓlακdΘεζητημαπoUδεVoρζετoιρητdσtηvπαρo0ooδιαταξη,

εφαρμ6ζovιclιοvdλoγα.'ιorδrατdξεIqτιbvdρΘρωvπoUαφoρoυvτη
oυγκρoτησΠ, τΠ λεrτoυργio καl τιq oρμoδl6τητεq τoυ'Δloικητικo(l Συμβoυλfoυ'

1. o
δIεvεργε(ταl

Συμβoυλioυ

εκλ6γovταl

ι|.lηφoφoρiο.

2. Eκτog απ6 τo κωλι1ματο εκffilβ6τηταq Kαι σUμμειoxηq

6ργαvo, 
-6πωq αvαφ6ρovταl στo dρΘρo 23 τo0 πoρ6vτoq KαI

οπ6 τηv Eφoρευτικη Eπlτρoπξ γιo τηv αvdδεlξη τιilv υπoι'pηφfωv'

voεivοlμ6λoqτoιjΠεrΘαρxικoΟΣυμβoυλioυ,6πoιoq6xει
πειΘαρxικd, με oπoιαδηπoτε πoιvη'

3. Σε περiπτ<υ'δη Θαvdτoυ, oπoxωρησεωq' οπoβoληq R δlαρκoιiq

κιυλ0ματoq μελιi.lv τo0 ΠειΘορ1ικoυ Συμβoυλ[oυ, και εφ6oov εξovτληθηKov

τα ovτfαιoιΧct οvαπληριυματrκ6 μ6λη Xωρiq vα σUμπληριi:vετοι o αριθμoq

τΦv τριΦv (3), oυγκαλεiται αμ6o<οq Γεvrκ( Συv6λευoη πρoq δrεv6ργειo

εκλoγΦv γlα τη oυμπληριυoη τoιj αρrΘμoι3 τoυq'

4. Τo εκλεγ6vτα τoκτlκd μ6λη τoυ ΠειΘαρ1ικo0 Συμβουλioυ

ουv6ρ1ovτοι μ69α oε τριdvτα (3O) ημ6ρεq τo πoλιj απ6 τηv εκλoYη τouq'

μετd οπ6 πρooκληoη τoυ πλειoιQηφioαvτo, κclι σUYκρoτo0vται οε Σιbμα' δια

τηq μεταξυ τoUq εκλογξq με μυαιικ( ιpηφoφoρiα τoιj Πρo6δρoυ' Η

oυγκρ6τηoη τo0 ΠειΘορxικo(l Συμβoυλfoυ, αvακoιvωvετclι 6μεoo σιo

Διoικητικ6 Συμβoυλιo'

πειΘαρ1rκ6q6λεγ1oq6λωvτιi.lvμελιbvτo0Συλλ6γoυ,
απ6τoΠεrΘαρ1ικ6Συμβo0λlo.Tαμ6λητoιjΠειΘαρ1ικo0
εfvot τρiα (3) τακτικd Kαι δυo (?) αvοπληρωματlκ6' πoU

απ6τηΓεvικηΣυv6λευoημετρIετηΘητε(αKcltμυαιικη

oτo παρ6v

ελ6γxovτοt

δεv μπoρεf

τrμωρηΘε[
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5. Για τη σUVεδρrαση τηg πρoηYouμεvηq παροYροφoU, απαlτεiταl
")fr!''" καl τΦV τρlΦV (3) μελιbv. Απ6v η κωλυoμεvo μελog αvτtκαΘΓoταταr

''. .qβρ τo αvοπληρωματlκo.
'*#'a/ 6. Γlα καΘε,ζητημα πoυ δεv oρζεταl ρητα στηv παρoυoα δlατοξη,

::::::-γ"l 
αvαloγα δr δlατdξεlg τΦv αρΘριυv πoU αφoρoυv τηoυγκρoτηo:''n *','::1': 

:1 
.,: αρμoδloτnτ9g:oυ Δlolκητlκoυ ΣυμβoυλΓoυ.

1' To ΠεlΘαρ1rκo Συμβoυλlo εΓvαl oρμ6δlo γlα τηv εκδiκαoη τΦvυπoΘ6oειυv ποιl τταnrrττ6l lπ^ι,-^. -'
Συλλoγoυ ;;.;"χ.iΗχ:L;;"ffi, ;i.;"Η#,::}#
τηq Εξελεγκτlκηg Eπlτρoπηg, τoιj ΠεlΘαρxlκoιi Συμβouλioυ καΘΦg επΓoηg καlol αvτlπρ6οζυπol σrηv Α.Σ.Π.Ε., ελ6γxovταl πεlΘαρ1lκd σε πρΦτo Kα.τελευτα[o βαΘμo, μ6vo oπ6 τη Γεvlκη Σuv6λευoη. H πoραπoμπη γΙvεταl απoτo Δlolκητlκo Συμβo0λlo.

2' H ποροπoμπ( τΦv πεlΘoρxtκιilv υπoΘεoεωv γivεταt oπ6 τoΔlolκητlκo Συμβoιiλlo, εΓτε αυτεπdγγελτα, εΓτε μετd απo αvαφoρdoπoloυδηπoτε, μελoug η 6χl τoιj Σffiλ6γoυ. ΣτηV τελευταfα περΓπτωoη,πρoηyεfτor ovαγκαiα πρoKoταρκτlκη εξ6ταoη επαρκιi.lv εvδεξεωv Ylα τηβαorμoτητα τηg αvαφoρog. Elδlκo o] clπouσiεq μελΦv απo τlg oυvεδρldαεlg
τΦv oργαvιυv πoU αvoφ6ρovταl αιo dρΘρ o 24 $8 τoυ πoρovτog, κρfvovταlαπ6 τo ΠεlΘαρxlκo Συμβoι1λlo, κol σε περΓπτωoη πoU ΧclραKτηρloΘouv ωgαδlκoloλoYητεq τo μεΧbg παραπ6μπετcll oτη Γεvlκη Συv6λεUση πρot(εlμ6voυvα ελεγxΘεr' πεlΘoρx,nο. ΠεlΘαρxικα παραπτΦματα πbυ γivovταt κατα τηδldρκεlα Γεvlκηg Συvελε,oεωg, μπoρoιiv Vα παραπεμφΘoυv οηd τoVΠρoεδρεuovτα απεuΘε[oq αo ΠεlΘoρ1lκ6 Συμβoιiλlo.

3' o πρoεδρog τoυ ΠειΘαρ1ικoΟ ΣυμβoυλΓoυ, οφoιi Wωσcoπolηoεl τηv e
παραπεμπτtκη αvαφoρd σiov εvδlαφερoμεvo καl λdβεl oε ειjλoγo xρovo,6xl oλlγoτερo τΦv π6vτε (5) ημερΦv, τη γραπτη απoλoγiα τoυ, καλεΙ dμεoατcΙ μ6λη τou Συμβouλfou, τoκτlκd καl αvαπληριυματlκd. Tα τελευτο[α,
μετε1ouv σtη σUvεδρiαoη τoι] ΠεlΘαρ1lκoιi Συμβoυλioυ με δlκοΓωμo λoγoυ,καt 61l Ψ(φου.

4' Στη oυvεδρiαoη πορ[αιοταl υπo1ρε<υτlκo KcΙl o καταγγι1λωv αVαυτo ε[vαl εφlκτo. Δlαφoρετlκα, η καταγγελfα απoρiπτεταl. o ελεγxoμεVoc

-



δικαιoυτα| Vα παρfαιαταt στη σUVεδρΓαoη o Γδlog η αvτιπρoo<υπoq τoU, VQ

αvαπτ.υoεl πρoφoρlκd τlq οπoψειg τoU, vα uπoβολει εριυτηoειg σtov
1

κατEfuελovτα, Vα επlKαλε[ταt μαρτυρεq καl αλλo απoδεικτrκd μ6oα, vα ζητd

ffioxη τηq oυvεδμdoε<οq Y|ο τηv ευ1ερι1αιερη απoλoγ[ο τoυ, καl γεvIκd

τoυ δivεταl η ευxιiρεlo , με απoφαoη τo0 ΣυμβoυλΓoυ κdΘε φoρd, Vo

Χρησ|μoπoι(oει κdΘε,v6μlμο μddo ιi:oτε η υπoΘεoη τoU vo κρlΘεi δiκαlο.

5. Στo' πλοΙoιo τιbv δικαιωματιυv τoU"" o ελεγ16μεvoq μπoρεi

οIτloλoγημ6vo vo ζητηoεl Kαl τηv εξοiρεoη μ6λoυ9 η μελΦv τoιj ΠεrΘορxικoυ

Συμβoυλioυ. Επi τoυ αιτημoτoζ ουτo0, τo ΠειΘαρxlκ6 Συμβoι1λlo απoφαoζεl
. \,:

με τη σUμμετoΧη καl τιbv υπo εξoiρεoη μελιbv τoυ. 9

6. Aφo0 η 6λη oυζητηoη εξοvτληΘε[ με τη δηλ<υoη τo0 ελεγxoμεvoυ

6τl δεv 6xεl τiπoτε dλλo vα πρooΘ6oει, o Πρ6εδρo9 κηρι1ooει τo π6ρα9 τηq

oυvεδρl6σεωq.

7. Mετd απ6 μυαιlκη δrαλoγrκ( oυζητηoη μεταξιj τΦv μελιbv τoιj

ΠεlΘαρxικoιi Συμβoυλioυ, ol ιixovτεg δtκαiωμα Ψηφou απoφαoζoυv

αlτloλoγημ6vα εvτ6q δ6κo (1ο) τo πoλυ ημερΦv, κοτd πλεroι|.lηφΓα, αv η

υπoβληΘεΓοα αvοφoρd ε[vαι οληΘηq-ftοΓ oε πo16" βαΘμ6. Σε καταφατlκη

περΓπτ<υoi1, επlβdλλouv Kol τηv αvτfoτolxη πolvη, oιjμφαlvα μετo επ6μεvo

dρΘρo.

8. Σε περ[πτωση πoU η oπ6φooη δεv ληφΘεi σtηV πρoΘεoμfα τηq

πρoηγoυμεVηq παραγρdΨoU, η αv η κοταδικααιικη κρfoη δεv oυγκεvτρΦoεt

τoυλdxrαιo δuo (z) ψηboυg, Θεωρε[τοι 6τl η κoταYγγελio oπoρfφΘηκε.

9. To nειοαρxlκ6 Συμβoυλlo oφελεl vα Yvωστoπolηοει τηv γραπτη

κοτοδlκooτlκη απ6φooη τoU στoV εvδlαφερ6μεvo, μ6oα οε π6vτε (5) ημερεq

τo πoλ0, απ6 τη ληΨη τηq.

1O. Aπo τη Yvωστoπofηoη τηq κατoδικαoιικηq απoφdσεωq kαι μ6oα

oε τριαvτα (30) ημ6ρεq, o εvδlαφερoμεvoq μπoρε( Vα πρoσφ0γει oτη Γεvικη

Συv6λεuoη, oπoυ 6xει oλο τα δtκotιbματα πoU αvοφ6ρovταt στηv

πορdγραφo 4 τoυ πoρovτoq dρΘρoυ. H πρooφυγη κατατiΘεταl σιo

Δloικητικo Συμβo0λlo τo0 Συλλoγoυ, τo oπoio τηv εlodYa σtηV επ6μεvη

τακτtκη Γεvικη Συv6λευoη. Τo Διoικητικ6 Συμβoι1λιo μπoρεf v' απoφαoΙoει

l(cΙl τη o0γκληoη 6κτακτηq Γεvικηq Συvελευoειυg πρoq τoιjτo.
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1 1' H πρoΘεoμΓα πρoσφUYηq σrη Γεvlκξ Σuvελεuoη Kαl η αoκηoη τηg,
"".*,:γUV τηV εκτελεoη τηg καταδικαoτlκηg απoφοoεωg.

n|Α - 
Αv η Γεvlκη Συvελευoη απoρΓψεl τηV πρooφυγη, o

'A':*ερoμεvog 

δlκαloσταl Vο πρoσβαλεl τηv απoφαση τηq αιο Movoμελdg""/Πρωτoδlκεio Hρακλεioυ, μi6,oα oε δυo (2) μηνεg απo τηV με oπolovδηπoτετρoπo YvωσtoποΓηoη L.ηg. .i

or πolvεg πoυ μπδρoυv vα επlβληΘoιjv γlα πεlΘαρxlκα πoραπτΦματcΙ

,J#;",,,j": j:Ψ:]i γ H απαγoρεuoη oυμμετoxηg αlq Γεvlκ6gΣυvελει]oεlg' σUq αρχb'[εoiεg, αεα oργαro .o,'r;;;;J'-", ;:r,:;";,:επlτρoπ69, απ6 6vα (1) 6ωq τρlα (3) 1ρ6vlo, γ) oρlcrεlκη oπoγ6ρευoη τoσδlκαlιilματog εκλ6YεlV Καl εκλ6γεoΘαl σtηV περΓπτωoη τoιi dρΘρoυ 7 S 1 τoυπαρ6vτoq, δ) 'Eκπτωoη οπ6 τo αξiωμα σrηv περiπτωoη τrilv μελΦv τoυΔlolκητlκoιi Σuμβoυλl'oυ, τηq Eφoρευτlκηg Επlτρoπηg, τηg ΕξελεγκτlκηgEπlτρoπηg, τoσ ΠεlΘαρxlκoυ Συμβoυλioυ καΘιilg επioηg Kαl τΦvαVτtπρoσΦπιυv σrηv A.Σ. Π.E.

1'- Παρ' 6λo πoU ol αvτlπρ.oωπol σrηV o.rri* oπoτελo,v

::i::: ::::}i:'o'i 
oV Kctl εκλ6γovταl κo1d τlg iδlεg αρΧοlρεσΓεg καl oπ6τo iδlo ψηφoδ6λτlo μ' αυτd, ωαt6oo ιυg μ6λη ;"-;r; "r#: ".uπoxρειi:σεlq πoU πρoβλ6πovταl αco dρΘρo 6 52 τoιi πoρ6vτοq2. Εvδεlκτικα,.,,-oι αvτπρ6oωπol στηV Α.Σ.Π.Ε. υπoxρεoι]vταl voεvημερΦVoUV με πiηρ6τητo κοl με καθε λεπτoμ6ρεlο τo Δlolκητtκ6Συμβoιjλιo, πρlv Kαl αμ6oω9 μετd απo κdΘε ouvεδρΙαoη σrηv oπoiομετεixαv, καΘιbg επfoηg vα τηρoυv τlq εvιoλ6q Kοl Vο αcηρζoυv τ1g Θ6oε19τo0 Διolκητικoυ Σuμβoυλtoυ αια oργαvα πoυ μετεΧoUV ωq εκ τηg lδloτητοgτouq' Mεταξυ αυτΦv, υπoxρεoovταt Vo εvημερΦVoUV τo ΔlolκητlκoΣυμβoιiλto YΙcl τιg oυvδρldoεlg τci:v επlτρoπΦv δloρloμΦv τoιj o.Α.E.Δ., τlgΘ6oε19' τo ov6ματα τΦv υπoψηφfωV καl γεvlκd ylo κdΘε λεπτoμερεtcl πoUμπoρef vo εvδιαφερεl τα μ6λη τo0 Συλλ6γoυ. Αvτfocolxcι, Uπoχρεoυvταl vαεvεργoιiv σtcl oργαvo αυτα oιjμφωvα με τlq εvτoλ6g τoσ ΔlolκητlκoυΣuμβoυλioυ, τlg oπo[εg oφελoυv vα τηρoυv απερεγκλlτα.

:
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To δIαxεtρlαιικo ιiτoq αρxηεl τηv 1 η lαvoυαρΓoυ και τελειιbvεl ιηv 31 η

Δεκεμβριoυ. o προUπoλoγroμ6q Kαl o οπoλoγιofuoq κολι3πτεl τo αvτfαιol1o

xρovικ6 διοαιημα.

Tηv τρoπoπofηoη τoU Kclτααιατlκoυ καΘιbq επfoηg Kαl τη δlαλυoη τo0

Συλλ6γoU, oποφαoζεl πdvτoτε η Γεvικη Συv6λευoη με απoρτiα τιilv μloΦv

(1/2)' τoυλ6xιαιo εYYεYραμμdvωv μελι[:v, KαΙ πλεloιpηφfα τΦv τρtιilv

τετdρτιοv (3/4) τΦv παρ6vτωv.

1. Mε Kαvovlσμo0g iτoυ εγκρfvovται απ6 τη Γενικ( Συv6λευoη,

μπoρoιlv α ρuΘμζovταl Θιiματο πoιffivdγovται στηV εσωτερlKη λεlτoυργfα
- - -{,τoU 2UΛ^oYoU.

2. Αvτlγραφα τΦv πρoηγo0μεvωV -καvovloμΦv κατοτfΘεvταl σιη

Γραμματεio τo0 Πριυτoδικεioυ Hρακλε[oυ αμ6oιυq, Yια τηv κατdΘεoη τΦv

oπofωv oυvτdooεται 6κΘεoη, 6πωq επfoηg Kαl σtηV επoπτειjoυoα oρxη.

1. o Συλλoγoq 61ει αιρoYγUλη oφρoγiδα με γρομμ6vη κυκλlκd τηv

επιυvυμ[α "ΣYΛΛoΓoΣ ΠOΛYτΕKΝΩN ΓONEΩN ΝoMoY ΗPAKΛE|OY" καt τo

6τoq tδριjoεαlq τoυ, 1925. Στη μ6oη 6xεl εικ6vα τoιj Xρlαιoιi πoυ ευλoγεf

παιδtd.

2. o Σ0λλoγoq εoρτdζεr τηv πριi_lτη Kυρrακη τoιi Νoεμβρioυ.

3. Kdθε ΘΦμο πoU αφoρd τo Σ(λλoγo καt δεv πρoβλ6πεταl σιo πoρ6v

κοτοσιclτIκ6, ρυΘμζεται κατd τrq δlατdξειq τo0 v6μoυ, oOμφωvα παvτoτε με

τo πVεUμα τoU πclρovτoq KατoστατlKoU.

4. To παρ6v κατααιατικ6, πoU κωδικoπorημ6vo σε εvια[o κε[μεvo

εγκρ[Θηκε κατd'τηv κoτααιατικη Γεvικη Συv6λευoη τηq 25ηq ΝoεμβρΙoυ

?oo7, απoτελε[ται oπo 38 αρΘρα, Kol αvτlκαΘIαια oτo o0voλo τoυ τηv
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τελευταiα τρoπoπoiηoη-κωδlκoπolηoη, 
πoU εyκρiΘηκε με τηV Z73/1g84απoφαoη τoυ Πoλυμελoυg Πρωτoδrκεi.oυ HρακλεΓoυ"5" Τo παρov Kατασtατlκo Θα ιoyυoει απo τη δημooΙευoη τoU στα

olκεfα βlβλiα .,o0 Πρωτoδlκεfoυ ΗρακλεΓoυ,
".' δlκαoτlκη απoφαση Kαl τrg κατο ,r;;;##' τηV εγκρroη τoU με

o ΠPoEΔPoΣ

ΓεΦργlog Παραoιjρηg

Ηρακλεlo Ζ5 Νoεμβ ρbυ 2oo7
o ΓΕΝ,KoΣ ΓPΑΛ4MΑTΕΑΣ
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τllv l(αΤα σε!
εκδοαι1 τoυ.

Η cακλειo
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