
ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ 
ηνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία 

"ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ " 

 

ΙΓΡΤΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ 

Άξζξν 1 

Ιδξύεηαη σκαηείν κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα κε ηελ επσλπκία "ύιινγνο Καζεγεηώλ 

Γαιιηθήο Γιώζζαο & Φηινινγίαο Πηπρηνύρσλ Παλεπηζηεκίνπ". 

 

ΔΓΡΑ 

Άξζξν 2 

Έδξα ηνπ πιιόγνπ νξίδεηαη ε Θεζζαινλίθε. 

ΚΟΠΟΙ, ΜΔΣΡΑ ΔΠΙΣΔΤΞΗ ΣΩΝ ΚΟΠΩΝ 

Άξζξν 3 

α) Η πξνώζεζε θαη ε δηάδνζε ηεο Γαιιηθήο Γιώζζαο θαη Πνιηηηζκνύ σο κέζν επηθνηλσλίαο, β) Η 

δηαξθήο θαη έγθπξε ελεκέξσζε ησλ κειώλ ζε ό,ηη αθνξά ηηο λέεο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο 

κεζόδνπο ζύκθσλα κε ηα λεόηεξα δεδνκέλα ησλ Δπηζηεκώλ, γ) Η επαγγεικαηηθή ππνζηήξημε ησλ 

κειώλ κε παξνρή επηκόξθσζεο, κε ηελ δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ, ζεκηλαξίσλ, εκεξίδσλ, δηαιέμεσλ 

θαη ό,ηη άιιν θξίλεηαη απαξαίηεην θαη εθηθηό ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο θαη νξγαληζκνύο ηεο 

Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνύ, δ) Η αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κεηαμύ όισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ησλ θνξέσλ θαηάξηηζεο, επηκόξθσζεο θαη κεηεθπαίδεπζεο θαζώο θαη νκνεηδώλ 

ζπιιόγσλ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπώλ ηνπ πιιόγνπ, ε) 

Η κειέηε θαη ε παξαθνινύζεζε ησλ αλαθπνκέλσλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηνλ θιάδν ησλ 

θαζεγεηώλ Γαιιηθήο Γιώζζαο θαη ε πξνζπάζεηα γηα ηελ επίιπζε ηνπο κε θάζε λόκηκν κέζν. ζη) Η 

δηαξθήο πιεξνθόξεζε θαη επηζηεκνληθή ελεκέξσζε ησλ κειώλ, κέζσ ησλ Μ.Μ.Δ. θαη ησλ πάζεο 

θύζεσο εθδόζεσλ ηνπ πιιόγνπ. 

ΜΔΛΗ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 

Άξζξν 4 

Σα κέιε ηνπ πιιόγνπ δηαθξίλνληαη ζε ηδξπηηθά, ηαθηηθά, κέιε-παξαηεξεηέο θαη επίηηκα,  

α) Ιδξπηηθά κέιε είλαη απηά πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ην πξαθηηθό ίδξπζεο ηνπ πιιόγνπ θαη έρνπλ ηα 

ίδηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ίδηεο ππνρξεώζεηο κε ηα ηαθηηθά κέιε. β) Σαθηηθά κέιε ηνπ πιιόγνπ 

είλαη όινη νη Πηπρηνύρνη Γαιιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο Παλεπηζηεκίσλ ηεο Διιάδαο θαη 

ηνπ εμσηεξηθνύ, κε αλαγλσξηζκέλν ηνλ ηίηιν ηνπο από ηελ αξκόδηα Γεκόζηα αξρή ηεο 

Διιάδαο. Σα ηαθηηθά κέιε εξγάδνληαη ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο Διιάδαο σο κόληκνη 

θαζεγεηέο, σο αλαπιεξσηέο ή σο σξνκίζζηνη ζηε Γεκόζηα Δθπαίδεπζε, κε νπνηαδήπνηε 

ζρέζε εξγαζίαο, ζύκβαζε ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζηελ Ιδησηηθή Δθπαίδεπζε, όζνη 

εξγάδνληαη σο ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο θαη γεληθά όινη νη πηπρηνύρνη Γαιιηθήο Γιώζζαο θαη 

Φηινινγίαο Παλεπηζηεκίσλ ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνύ, κε ηζόηηκν ηίηιν ζπνπδώλ, 

εθηόο από ηνπο ηδηνθηήηεο Φξνληηζηεξίσλ.  γ) Μέιε-παξαηεξεηέο είλαη νη θνηηεηέο ησλ 

Σκεκάησλ Γαιιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο Παλεπηζηεκίσλ ηεο Διιάδαο θαη ηνπ 

εμσηεξηθνύ. δ) Δπίηηκα κέιε αλαθεξύζζνληαη κε απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο κεηά από 

εηζήγεζε ηνπ Γ.. πξόζσπα πνπ έρνπλ πξνζθέξεη εζηθή ή πιηθή ζπλδξνκή γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζθνπώλ ηνπ πιιόγνπ.  

Άξζξν 5 

Η εγγξαθή ησλ κειώλ ζην ύιινγν γίλεηαη κε γξαπηή αίηεζή ηνπο πξνο ην Γηνηθεηηθό 

πκβνύιην θαη εγθξίλεηαη από απηό ζε ζπλεδξίαζή ηνπ. 

 



Άξζξν 6 

Κάζε κέινο ηδξπηηθό ή ηαθηηθό θαηαβάιιεη εθάπαμ πνζό ζην ηακείν ηνπ πιιόγνπ σο δηθαίσκα 

εγγξαθήο θαη σο εηήζηα ηαθηηθή ζπλδξνκή πνζό αλάινγν πξνο ηηο αλάγθεο ηνπ πιιόγνπ, ην νπνίν 

ζα πξνηείλεηαη από ην Γ.. θαη ζα απνθαζίδεηαη από ηε Γεληθή πλέιεπζε. Σα κέιε-παξαηεξεηέο 

θαηαβάιινπλ επίζεο εθάπαμ πνζό ζην ηακείν ηνπ πιιόγνπ σο δηθαίσκα εγγξαθήο θαη σο 

εηήζηα ηαθηηθή ζπλδξνκή ην κηζό πνζό ηεο ζπλδξνκήο ησλ ηδξπηηθώλ θαη ηαθηηθώλ κειώλ. 
Με ηελ εγγξαθή ηνπ ην κέινο γίλεηαη απηνδίθαηα ζπλδξνκεηήο ηεο πεξηνδηθήο έθδνζεο ηνπ 

πιιόγνπ. Σα επίηηκα κέιε δελ έρνπλ ρξεκαηηθέο ππνρξεώζεηο. 

Άξζξν 7  

Μέιε πνπ θαζπζηεξνύλ κία εηήζηα ηαθηηθή ζπλδξνκή ράλνπλ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη 

εθιέγεζζαη, όπσο επίζεο θαη λα παίξλνπλ κέξνο ζηηο Γεληθέο πλειεύζεηο. Μέιε πνπ θαζπζηεξνύλ 

δύν εηήζηεο ζπλδξνκέο δηαγξάθνληαη κεηά από πξνεηδνπνίεζή ηνπο. Η επηθύξσζε ηεο δηαγξαθήο 

γίλεηαη ζηελ ακέζσο επόκελε Γεληθή πλέιεπζε, κεηά από εηζήγεζε ηνπ Γ.. Δθ' όζνλ 

θαηαβάινπλ ηηο νθεηιόκελεο εηήζηεο ζπλδξνκέο απνθηνύλ πάιη όια ηα δηθαηώκαηα ηνπ κέινπο. 

Γηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη έρνπλ όια ηα κέιε ηνπ πιιόγνπ, εθηόο από ηα κέιε-

παξαηεξεηέο, πνπ έρνπλ εθπιεξώζεη όιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πξνο ην ύιινγν θαη δελ 

νθείινπλ θακία ηαθηηθή ζπλδξνκή, όπσο θαζνξίζζεθαλ ζην άξζξν 6. Όια ηα ηακεηαθώο 

ηαθηνπνηεκέλα κέιε κπνξνύλ λα παξαθνινπζνύλ ηε δξάζε ηνπ πιιόγνπ ζπκκεηέρνληαο ζε όιεο 

ηηο εθδειώζεηο ηνπ, επηκνξθσηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο θαη λα παίξλνπλ κέξνο ηζόηηκα ζηηο 

Γεληθέο πλειεύζεηο, Σαθηηθέο, Έθηαθηεο θαη Καηαζηαηηθέο. Σα κέιε πνπ δελ εξγάδνληαη σο 

κόληκνη θαζεγεηέο ζηε Γεκόζηα Δθπαίδεπζε έρνπλ ην δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα 

εθιέγνληαη ζηα όξγαλα Γηνίθεζεο ηνπ πιιόγνπ κε ην εληαίν ςεθνδέιηην, θαηαιακβάλνληαο 

ζην κελ Γ.., έσο δύν ζέζεηο, ζηε δε Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή κία ζέζε, ζύκθσλα κε ηε ζεηξά 

επηηπρίαο ησλ ππνςεθίσλ. Γίπια ζην όλνκα ηνπ θάζε ππνςήθηνπ κέινπο, γηα ην Γ.. ή γηα ηελ 

Δ.Δ., ζα αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ν ρώξνο θαη ε ζρέζε εξγαζίαο ηνπ. Σα επίηηκα κέιε 

κπνξνύλ λα παξαθνινπζνύλ ηε δξάζε ηνπ πιιόγνπ θαη λα ζπκβάιινπλ κε εηζήγεζε ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζθνπώλ ηνπ.  

 

Άξζξν 8 

Σα κέιε δηθαηνύληαη λα απνρσξήζνπλ από ην ύιινγν νπνηεδήπνηε αθνύ θαηαβάινπλ ηηο 

νθεηιόκελεο ζπλδξνκέο έσο θαη ην ρξόλν απνρώξεζήο ηνπο. Η απνρώξεζε γηα λα είλαη έγθπξε ζα 

γλσζηνπνηείηαη κε έγγξαθν θαη ζα απεπζύλεηαη πξνο ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ.. ηξεηο ηνπιάρηζηνλ 

κήλεο πξηλ από ηελ ιήμε ηνπ Λνγηζηηθνύ έηνπο θαη ζα ηζρύεη γηα ην ηέινο απηνύ. 

 

Άξζξν 9 

Σαθηηθνί πόξνη ηνπ πιιόγνπ είλαη ηα δηθαηώκαηα εγγξαθήο θαη νη ζπλδξνκέο ησλ κειώλ ηνπ. 

Έθηαθηνη δε νη εηζθνξέο ησλ κειώλ, νη ηόθνη ησλ ηξαπεδηθώλ θαηαζέζεσλ θαη ρξενγξάθσλ, νη 

δσξεέο, νη θιεξνλνκηέο θαη θιεξνδνζίεο, νη εηζπξάμεηο από εξάλνπο θαη γηνξηέο, νη επηδνηήζεηο 

από Τπνπξγεία θαη θνξείο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό θαη θάζε άιιν έζνδν πνπ λόκηκα 

πεξηέξρεηαη ζην Σακείν ηνπ πιιόγνπ. Οη δσξεέο πξνο ηνλ ύιινγν γίλνληαη δεθηέο εθ' όζνλ 

γίλνληαη επώλπκα. Οη θιεξνλνκηέο, θιεξνδνζίεο θαη δσξεέο αηηία ζαλάηνπ, πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ηξόπν, γίλνληαη δεθηέο κεηά από έγθξηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειώλ, κε πιεηνςεθία ησλ 

παξόλησλ ηαθηηθώλ κειώλ ηεο. Οη θιεξνλνκηέο πξνο ην ύιινγν γίλνληαη απνδεθηέο πάληνηε "επ' 

σθειεία απνγξαθήο". 

ΓΑΠΑΝΔ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 

Άξζξν 10 

Γαπάλεο ηνπ πιιόγνπ είλαη 1) ηα έμνδα ζπληήξεζεο ησλ γξαθείσλ ηνπ πιιόγνπ, ηεο γξαθηθήο 

ύιεο θαη ηεο αιιεινγξαθίαο, 2) ηα έμνδα δηνίθεζεο ηνπ πιιόγνπ, ηεο δηελέξγεηαο ησλ Γεληθώλ 

πλειεύζεσλ θαη ησλ Αξραηξεζηώλ, 3) ηα δηθαζηηθά έμνδα πνπ ηπρόλ επηβαξύλνπλ ην ύιινγν, 4) 

ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ δηαηίζεληαη γηα αγαζνεξγείο ζθνπνύο, κεηά από απόθαζε ηεο Γ.. ησλ 

κειώλ. 5) Κάζε άιιε δαπάλε πνπ πξνβιέπεηαη από ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνλ εγθεθξηκέλν από ηελ 

Γ.. θαη δηελεξγείηαη κεηά από απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 



Άξζξν 11 

Γηα ηηο εηζπξάμεηο θαη δαπάλεο ηνπ πιιόγνπ ζπληάζζεηαη θάζε έηνο πξνϋπνινγηζκόο εζόδσλ θαη 

εμόδσλ ν νπνίνο ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε ζηελ πξώηε Γ.. κειώλ. Σν νηθνλνκηθό έηνο ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ πιιόγνπ αξρίδεη ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ θάζε έηνπο θαη ιήγεη ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ ηνπ 

ίδηνπ έηνπο. Μεηά ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο θαη ζηελ πξώηε  Γ.. ησλ κειώλ ππνβάιινληαη 

από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ν απνινγηζκόο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ έηνπο πνπ έιεμε, 

καδί κε ηελ ζρεηηθή έθζεζε ειέγρνπ ηεο εμειεγθηηθήο επηηξνπήο. Γαπάλε πνπ δελ πξνβιέπεηαη από 

ηνλ εγθεθξηκέλν πξνϋπνινγηζκό δελ επηηξέπεηαη ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο Γ.. πνπ ζπγθαιείηαη 

ηαθηηθά θαη έθηαθηα. 

ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 

Άξζξν 12 

 Ο ύιινγνο δηνηθείηαη από επηακειέο Γηνηθεηηθό πκβνύιην πνπ απνηειείηαη από ηνλ Πξόεδξν, 

ηνλ Αληηπξόεδξν, ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα, ηνλ Αλαπιεξσηή Γεληθό Γξακκαηέα, ηνλ Σακία θαη  δύν 

κέιε. Σν Γ.. εθιέγεηαη από ηε Γεληθή πλέιεπζε κέζα ζην κήλα Φεβξνπάξην θάζε δεύηεξνπ 

έηνπο κε κπζηηθή ςεθνθνξία πνπ γίλεηαη κε εληαίν ςεθνδέιηην. Οη αξραηξεζίεο γίλνληαη από 

ηξηκειή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή πνπ εθιέγεηαη από ηε Γ.. Καηά ηελ άλσ ζπγθαινύκελε Γεληθή 

πλέιεπζε  εθιέγνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία ηα κέιε ηνπ Γ.. σο εμήο : πέληε κέιε από όζνπο 

εξγάδνληαη σο κόληκνη θαζεγεηέο ζηε Γεκόζηα Δθπαίδεπζε θαη δύν κέιε από όζνπο 

εξγάδνληαη ζηε Γεκόζηα Δθπαίδεπζε σο αλαπιεξσηέο ή σο σξνκίζζηνη ή ζηελ Ιδησηηθή 

Δθπαίδεπζε κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, ζύκβαζε ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξόλνπ ή όζνπο 

εξγάδνληαη σο ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο θαη γεληθά όζνπο είλαη πηπρηνύρνη Γαιιηθήο Γιώζζαο 

θαη Φηινινγίαο Παλεπηζηεκίσλ ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνύ, κε ηζόηηκν ηίηιν ζπνπδώλ, 

πιελ ησλ ηδηνθηεηώλ Φξνληηζηεξίσλ. Ωο ηαθηηθά κέιε ηνπ Γ.. αλαθεξύζζνληαη νη πέληε 

πξώηνη θαηά ζεηξά από όζνπο ππεξεηνύλ σο κόληκνη θαζεγεηέο ζηε Γεκόζηα Δθπαίδεπζε θαη 

νη δύν πξώηνη θαηά ζεηξά από όζνπο δελ ππεξεηνύλ σο κόληκνη θαζεγεηέο ζηε Γεκόζηα 

Δθπαίδεπζε θαη σο αλαπιεξσκαηηθά κέιε νη ππόινηπνη κε ηε ζεηξά επηηπρίαο αληηζηνίρσο. ε 

πεξίπησζε ηζνςεθίαο δηελεξγείηαη θιήξσζε κεηαμύ ησλ ηζνςεθεζάλησλ. 

 

Άξζξν 13 

Σν εθιεγκέλν Γ.. κε πξόζθιεζε ηνπ πκβνύινπ πνπ πιεηνςήθεζε ζπλέξρεηαη κέζα ζε νθηώ (8) 

εκέξεο θαη εθιέγεη κε κπζηηθή ςεθνθνξία κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ, ηνλ Πξόεδξν, ηνλ Αληηπξόεδξν, 

ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα, ηνλ Αλαπιεξσηή Γεληθό Γξακκαηέα θαη ηνλ Σακία. Απαγνξεύεηαη λα 

ζπκπέζεη ε ηδηόηεηα ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ Αληηπξνέδξνπ, ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα, ηνπ Αλαπιεξσηή 

Γεληθνύ Γξακκαηέα θαη ηνπ Σακία ζην απηό πξόζσπν. Η ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

νξίδεηαη γηα δύν ρξόληα. Σα δύν κέιε πνπ δελ εξγάδνληαη σο κόληκνη θαζεγεηέο ζηε Γεκόζηα 

Δθπαίδεπζε δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα εθιέγνληαη ζηηο ζέζεηο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Σακία 

ηνπ πιιόγνπ. 
 

Άξζξν 14 

Αθνύ θαηαξηηζζεί ην λενεθιεγέλ Γ.., ην απεξρόκελν παξαδίδεη ζην λενεθιεγέλ ηελ Γηνίθεζε θαη 

ηελ πεξηνπζία ηνπ πιιόγνπ, θαη ζπληάζζεηαη ζρεηηθό πξσηόθνιιν, πνπ θαηαρσξείηαη ζην βηβιίν 

Πξαθηηθώλ ηνπ Γ.. θαη ππνγξάθεηαη από ηα κέιε πνπ απνρσξνύλ θαη από ηα λενεθιεγέληα κέιε 

ηνπ Γ.. 

 

Άξζξν 15 

Σν Γ.. ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κία θνξά ην κήλα κεηά από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ 

Γεληθνύ Γξακκαηέα, ε νπνία αλαγξάθεη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έθηαθηα δε θάζε θνξά 

πνπ ζα παξαζηεί αλάγθε ή αλ ην δεηήζνπλ ηξεηο ηνπιάρηζηνλ ζύκβνπινη κε αίηεζε ηνπο. Σν Γ.. 

βξίζθεηαη ζε απαξηία εθ' όζνλ παξίζηαληαη ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ κέιε, από ηα νπνία ηνπιάρηζηνλ 

ηξία εξγάδνληαη σο κόληκνη θαζεγεηέο ζηε Γεκόζηα Δθπαίδεπζε, νη δε απνθάζεηο ηνπ 

ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ θαη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρύεη ε ςήθνο ηνπ 

Πξνέδξνπ. Σπρόλ δηαθσλία κέινπο ηνπ Γ.. γηα ηελ ιήςε θάπνηαο απόθαζεο θαηαρσξείηαη ζηα 

πξαθηηθά. Μέινο ηνπ Γ.. δελ έρεη ςήθν ζε δήηεκα πνπ αθνξά δηθαηνπξαμία, έγεξζε ή θαηάξγεζε 



δίθεο κεηαμύ πιιόγνπ θαη απηνύ ή ηεο ζπδύγνπ ηνπ ή άιινπ ζπγγελή ηνπ εμ αίκαηνο κέρξη θαη ηνπ 

ηξίηνπ βαζκνύ. 

 

Άξζξν 16 

Σν Γ.. δηνηθεί ππεύζπλα ην ύιινγν βάζεη ησλ λόκσλ θαη ηνπ θαηαζηαηηθνύ θαη απνθαζίδεη γηα 

θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηελ εθπιήξσζε ησλ επηδησθόκελσλ ζθνπώλ, δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηνπ 

πιιόγνπ, ιακβάλεη όια ηα ελδεηθλπόκελα κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαη ιύζε ησλ δηαθόξσλ 

δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ην ύιινγν, εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, εθαξκόδεη ην 

Καηαζηαηηθό θαη απνθαζίδεη έγθπξα γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πιιόγνπ ζε ππεξθείκελεο νξγαλώζεηο, 

Οκνζπνλδία θαη πλνκνζπνλδία ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό. Μέινο ηνπ Γ.. πνπ απνπζηάδεη 

αδηθαηνιόγεηα ζε πεξηζζόηεξεο από ηξεηο, θαηά ζεηξά ζπλεδξηάζεηο αληηθαζίζηαηαη κε κέξηκλα ηνπ 

Πξνέδξνπ από ηνλ θαηά ζεηξά επηιαρόληα αληηζηνίρσο ζύκβνπιν. ε πεξίπησζε παξαίηεζεο 

θάπνηνπ κέινπο ηνπ Γ.. θαιείηαη γηα αλαπιήξσζε κε κέξηκλα ηνπ Πξνέδξνπ ν θαηά ζεηξά 

επηιαρώλ ζηηο αξραηξεζίεο από ην εληαίν ςεθνδέιηην αληηζηνίρσο. Αλ δελ ππάξρνπλ επηιαρόληεο 

θαιείηαη ε Γεληθή πλέιεπζε γηα εθινγή-αληηθαηάζηαζε ηνπ αληίζηνηρνπ κέινπο. 

 

ΔΞΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

Άξζξν17   

 

Σαπηόρξνλα κε ηελ εθινγή ηνπ Γ.. από ηελ ηαθηηθή Γ.. εθιέγεηαη κε δηεηή ζεηεία, κε κπζηηθή 

ςεθνθνξία θαη εληαίν ςεθνδέιηην, ηξηκειήο Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή. Ωο ηαθηηθά κέιε ηεο 

ηξηκεινύο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο εθιέγνληαη νη ηξεηο πξώηνη θαηά ζεηξά επηηπρίαο από ην εληαίν 

ςεθνδέιηην, δύν από απηνύο πνπ εξγάδνληαη σο κόληκνη θαζεγεηέο ζηε Γεκόζηα Δθπαίδεπζε 

θαη έλαο, από απηνύο πνπ δελ εξγάδνληαη σο κόληκνη θαζεγεηέο ζηε Γεκόζηα Δθπαίδεπζε, θαη 

σο αλαπιεξσκαηηθά κέιε νη επόκελνη αληηζηνίρσο. Η Δ.Δ. έρεη σο έξγν ηνλ έιεγρν ηεο 

Γηνίθεζεο θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ Γ.. θαη ηνπ Σακείνπ θαη επνπηεύεη γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ άξζξσλ ηνπ θαηαζηαηηθνύ θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ πιιόγνπ. Η Δμειεγθηηθή 

Δπηηξνπή παξαθνινπζεί όιεο ηηο πξάμεηο ηνπ Γ.. γεληθά θαη ζην ηέινο θάζε δεύηεξνπ ρξόλνπ, 

αθνύ ειέγμεη ηα βηβιία θαη ηνπο ινγαξηαζκνύο ηνπ πιιόγνπ, ππνβάιιεη ηελ έθζεζε ζηελ εηήζηα 

Γ.. θαηά ηελ νπνία δηεμάγνληαη θαη νη αξραηξεζίεο. 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΜΔΛΩΝ Γ.. 

Άξζξν 18   

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. εθπξνζσπεί ηνλ ύιινγν ελώπηνλ ησλ Γηθαζηεξίσλ θαη όισλ γεληθά ησλ 

θξαηηθώλ Αξρώλ γηα όιεο ηηο ζρέζεηο θαη ηηο δηαθνξέο ηνπ, ζπγθαιεί, πξνεδξεύεη θαη δηεπζύλεη ηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. δίλεη ηνλ ιόγν ζ' απηνύο πνπ ηνλ δεηνύλ θαηά ζεηξά θαη ηνλ αθαηξεί από 

απηνύο πνπ εθηξέπνληαη, θεξύζζεη ηελ έλαξμε θαη ιήμε ησλ ζπδεηήζεσλ θαη ζπλεδξηάζεσλ ηνπ 

Γ.., ζέηεη δεηήκαηα ζε ςεθνθνξία, κπνξεί λα δηαθόςεη ή λα δηαιύζεη νπνηαδήπνηε ζπλεδξίαζε ε 

νπνία είλαη ζνξπβώδεο θαη απεηινύληαη πξνζηξηβέο θαη αληεγθιήζεηο, εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ 

Γ.. θαη ησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ, ππνγξάθεη κε ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα όια γεληθά ηα έγγξαθα 

θαη ηα εληάικαηα πιεξσκήο, θαζώο θαη ηα πξαθηηθά ηνπ πκβνπιίνπ θαη ησλ Γεληθώλ 

πλειεύζεσλ. Ο Πξόεδξνο ζπγθαιεί ηηο Γεληθέο πλειεύζεηο. Αλ ν Πξόεδξνο απνπζηάδεη ή 

θσιύεηαη ηνλ αλαπιεξώλεη ν Αληηπξόεδξνο θαη ζε πεξίπησζε θσιύκαηνο θαη ηνπ Αληηπξνέδξνπ ν 

πξεζβύηεξνο ησλ πκβνύισλ. 

 
Άξζξν 19  

Ο Αληηπξόεδξνο αλαπιεξώλεη ηνλ Πξόεδξν πνπ απνπζηάδεη ή θσιύεηαη ζε όια γεληθά ηα 

θαζήθνληα θαη ηα δηθαηώκαηα ηνπ. 

 
Άξζξν 20   

Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο δηεπζύλεη ην Γξαθείν, θπιάζζεη ηα Αξρεία δηαρείξηζεο, ην κεηξών 

ησλ κειώλ, ηεξεί όια ηα δηνηθεηηθά βηβιία ηνπ πιιόγνπ. Καηαξηίδεη καδί κε ηνλ Πξόεδξν 

ηελ Ηκεξήζηα Γηάηαμε θάζε ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.., ζπληάζζεη ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ 

ηνπ Γ.., ηα νπνία ππνγξάθεη καδί κε ηνλ Πξόεδξν. ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πξόεδξν, ζπληάζζεη 

θαη ππνγξάθεη όια ηα έγγξαθα ηνπ πιιόγνπ. Σνλ Γεληθό Γξακκαηέα πνπ απνπζηάδεη ή 



θσιύεηαη ηνλ αλαπιεξώλεη ν Αλαπιεξσηήο Γεληθόο Γξακκαηέαο. 

Ο Αλαπιεξσηήο Γεληθόο Γξακκαηέαο θαζαξνγξάθεη ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ 

Γ.., θξνληίδεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπο θαη από ηα ππόινηπα κέιε ηνπ Γ..  θαη γεληθά δηεμάγεη 

όιε ηε γξαθηθή ππεξεζία ηνπ πιιόγνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα.  

 

Άξζξν 21   
Ο Σακίαο εηζπξάηηεη κε δηπιόηππεο απνδείμεηο, πνπ θέξλνπλ ηελ ζθξαγίδα ηνπ πιιόγνπ θαη ηελ 

ππνγξαθή απηνύ πνπ εηζπξάηηεη ηηο εηζθνξέο ησλ κειώλ θαη όια γεληθά ηα έζνδα ηνπ πιιόγνπ. Ο 

Σακίαο ελεξγεί θάζε πιεξσκή κε βάζε εληάικαηα, πνπ εθδίδνληαη κεηά από έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο 

δαπάλεο από ην Γ.. ππνγεγξακκέλα από ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα θαη ζθξαγηζκέλα 

κε ηελ ζθξαγίδα ηνπ πιιόγνπ. Ο Σακίαο είλαη ππόινγνο θαη ππέρεη πνηληθή θαη αζηηθή επζύλε γηα 

θάζε απώιεηα ρξεκάησλ ή πιεξσκή ρσξίο έληαικα. Καηαζέηεη ζε Σξάπεδα ή ζην Σαρπδξνκηθό 

Σακηεπηήξην όιεο ηηο εηζπξάμεηο ηνπ πιιόγνπ, δηθαηνύηαη όκσο λα θξαηά ζηα ρέξηα ηνπ πνζό πνπ 

ην ύςνο ηνπ ζα απνθαζίδεηαη από ην Γ.. γηα ηηο επείγνπζεο δαπάλεο ηνπ πιιόγνπ. Η αλάιεςε 

ρξεκάησλ από απηά πνπ είλαη θαηαηεζεηκέλα ζηελ Σξάπεδα ή ην Σαρπδξνκηθό Σακηεπηήξην 

ελεξγείηαη από ηνλ Σακία θαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο θσιύκαηόο ηνπ από ηνλ Πξόεδξν, 

κεηά από απόθαζε ηνπ Γ.. θαη γξαπηή εμνπζηνδόηεζε πξνο ηνλ Πξόεδξν. Ο Σακίαο ηεξεί ην 

βηβιίν Σακείνπ θαη θπιάζζεη ζε ηδηαίηεξνπο θαθέινπο όια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο. ηελ 

αξρή ηνπ θάζε κήλα ππνβάιεη πξνο ην Γ.. ζπλνπηηθή θαηάζηαζε ησλ εζόδσλ ηνπ πξνεγνύκελνπ 

κελόο. ην ηέινο θάζε εμακήλνπ ππνβάιεη πξνο ην Γ.. ιεπηνκεξή θαηάζηαζε ησλ κειώλ πνπ 

θαζπζηεξνύλ ηηο ζπλδξνκέο ηνπο. ην ηέινο δε ηνπ έηνπο ππνβάιιεη ηνλ απνινγηζκό ηεο 

δηαρείξηζεο θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνπ πιιόγνπ. Αλ ν Σακίαο δελ ζπκκνξθώλεηαη κε ην παξόλ άξζξν 

θαη δελ εθηειεί απηά πνπ νξίδεη ην άξζξν θεξύζζεηαη έθπησηνο κε απόθαζε ηνπ Γ.. θαη 

αληηθαζίζηαηαη κέζα ζε νθηώ (8) κέξεο. Ο Σακίαο ππνρξενύηαη λα ζέηεη γηα έιεγρν ηα βηβιία πνπ 

ηεξνύληαη απ' απηόλ θαη θάζε ινγαξηαζκό ηνπ πιιόγνπ ζην Γ.. θαη ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή. 

Σνλ Σακία πνπ απνπζηάδεη ή θσιύεηαη ηνλ αλαπιεξώλεη έλαο από ηνπο πκβνύινπο πνπ νξίδεηαη 

από ην Γ.., νπδέπνηε όκσο ν Πξόεδξνο ή νη Γξακκαηείο ηνπ πιιόγνπ.  

 

Άξζξν 22   

Σα απιά κέιε ηνπ Γ.. αλαιακβάλνπλ από θνηλνύ ηελ νξγάλσζε, ηνλ εκπινπηηζκό θαη ηε 

δηαθίλεζε ηεο Γαλεηζηηθήο Βηβιηνζήθεο ηνπ πιιόγνπ θαζώο θαη ηελ ελεκέξσζε ηεο 

ηζηνζειίδαο ηνπ πιιόγνπ, πάληα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα 

ηνπ πιιόγνπ. 

 

Άξζξν 23   
Σα κέιε ηνπ Γ.. θαη νη αληηπξόζσπνη ηνπ πιιόγνπ δηθαηνύληαη απνδεκίσζεο γηα ηηο δαπάλεο 

ηνπο εθ' όζνλ ππνρξενύληαη λα κεηαθηλεζνύλ έμσ από ηελ έδξα ηνπ πιιόγνπ γηα ππνζέζεηο απηνύ. 

Η δαπάλε ρνξεγείηαη κε απόθαζε ηνπ Γ.. 

 

Άξζξν 24   
Σα θαζήθνληα ηνπ Γ.. είλαη απηά πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί αλσηέξσ θαη όπσο απηά νξίδνληαη από ηνλ 

λόκν. 

 

Άξζξν 25   

Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπώλ ηνπ ν ύιινγνο κπνξεί κε ην παξόλ Καηαζηαηηθό λα 

ζπγθξνηεί Σνπηθά Παξαξηήκαηα ζε ζηελόηεξεο πεξηθέξεηεο όπνπ ππάξρνπλ κέιε ηνπ. Σα 

Σνπηθά Παξαξηήκαηα κπνξνύλ, θαηά ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ λόκνπ, λα έρνπλ δηθά ηνπο όξγαλα 

(Γεληθή πλέιεπζε θαη Γηνηθεηηθό πκβνύιην). Σα Σνπηθά παξαηήκαηα ζα αλαπηύζζνπλ 

δξάζε ζύκθσλε κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπώλ ηνπ παξόληνο Καηαζηαηηθνύ ηνπ 

πιιόγνπ θαη κπνξνύλ λα εθιέγνπλ έλαλ εθπξόζσπν ν νπνίνο ζα ηνπο εθπξνζσπεί ζηελ έδξα 

ηνπ παξόληνο πιιόγνπ, ζα έρεη άκεζε ζπλεξγαζία θαη επαθή κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ πιιόγνπ 

θαη ζα εθπξνζσπεί ηνλ παξόληα ύιινγν ζηηο ηνπηθέο αξρέο. Σα Σνπηθά Παξαξηήκαηα 

κπνξνύλ λα έρνπλ ζθξαγίδα κε ηελ επσλπκία ηνπ Παξόληνο πιιόγνπ θαη επηπξνζζέησο ηελ 

έλδεημε ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ηνπ Ννκνύ Υ .   Αληηπξόζσπνη νξίδνληαη ή εθιέγνληαη θαηά πεξίπησζε 

γηα ηελ εθπξνζώπεζε ηνπ πιιόγνπ ζε Οκνζπνλδία ή πλνκνζπνλδία ζηελ Διιάδα ή ην 



εμσηεξηθό. Η ζεηεία ηνπο είλαη αλεμάξηεηε από απηή ηνπ Γ.. 

 

Άξζξν 26   
Μέιε ηνπ πιιόγνπ πνπ αληηηίζεληαη πξνο ηηο αξρέο απηνύ ή παξαθσιύνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ησλ ζθνπώλ απηνύ ή ζπληεινύλ κε ηε δηαγσγή ηνπο ζηε δηαίξεζε ηνπ πιιόγνπ ή ηε δπζθήκεζε 

απηνύ, δηαγξάθνληαη από ηε δύλακε ησλ κειώλ ηνπ πιιόγνπ κεηά από αηηηνινγεκέλε απόθαζε 

ηνπ Γ.. πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ κειώλ ηνπ. Η απόθαζε ηνπ Γ.. πεξί 

δηαγξαθήο κπνξεί λα πξνζβιεζεί ρσξίο αλαζηαιηηθή ηζρύ, ζηελ ακέζσο επόκελε Γεληθή 

πλέιεπζε. Γηαγξαθή κέινπο πνπ πξνζβιήζεθε ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη αθπξώζεθε από απηή 

ζεσξείηαη ζαλ λα κελ έγηλε. 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΤΝΔΛΔΤΔΙ 

Άξζξν 27   
Οη Γεληθέο πλειεύζεηο ησλ κειώλ ηνπ πιιόγνπ είλαη ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο. Η Γεληθή πλέιεπζε 

ζπγθαιείηαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηαθηηθά θάζε δεύηεξν ρξόλν ην κήλα Φεβξνπάξην. ε 

απηή γίλεηαη ινγνδνζία ηνπ απεξρόκελνπ Γ.. θαη δηελεξγνύληαη αξραηξεζίεο γηα ηελ αλάδεημε 

λένπ Γ.. θαη λέαο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο, θαζώο θαη αληηπξνζώπσλ γηα Οκνζπνλδία θαη 

πλνκνζπνλδία. Δπίζεο, εγθξίλνληαη ηα πεπξαγκέλα θαη ν νηθνλνκηθόο απνινγηζκόο ηεο 

πξνεγνύκελεο δηεηίαο θαη ςεθίδεηαη ν πξνϋπνινγηζκόο ησλ δύν επόκελσλ εηώλ. Έθηαθηα 

ζπλέξρεηαη θαη ζπλεδξηάδεη ε Γ.. όηαλ θξίλεη απηήλ αλαγθαία ην Γ.. κε πιεηνςεθία ή όηαλ 

δεηήζνπλ ηε ζύγθιηζε ηεο Γ.. ην 1/5 ηνπιάρηζηνλ ησλ κειώλ ηνπ πιιόγνπ πνπ είλαη γξακκέλα 

θαη έρνπλ πιεξώζεη ηηο εηζθνξέο ηνπο, κε έγγξαθε αίηεζε ηνπο πξνο ην Γ.. πνπ αλαγξάθεη θαη ηα 

πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα. Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.., ζηελ πεξίπησζε απηή, νθείιεη λα ζπγθαιέζεη ηελ 

Γ.. κέζα ζε δώδεθα κέξεο από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Αλ ε αίηεζε δελ εηζαθνπζηεί κπνξεί ην 

αξκόδηα Γηθαζηήξην λα  εμνπζηνδνηήζεη ηνπο αηηνύληεο γηα λα ζπγθαιέζνπλ ηελ Γ.. θαη λα 

ξπζκίζεη ηα ηεο πξνεδξίαο ηεο. ηε Γ.. κεηέρνπλ όια ηα κέιε ηνπ πιιόγνπ, εθόζνλ έρνπλ 

εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πξνο ην ύιινγν. Γηθαίσκα ςήθνπ ζηηο πλειεύζεηο έρνπλ κόλν 

ηα ηδξπηηθά θαη ηα ηαθηηθά κέιε, όπσο απηά νξίδνληαη ζην Άξζξν 4 ηνπ παξόληνο 

Καηαζηαηηθνύ ηνπ πιιόγνπ. 

 

Άξζξν 28   
Οη Γεληθέο πλειεύζεηο ησλ κειώλ ηνπ πιιόγνπ ηαθηηθέο ή έθηαθηεο ζπγθαινύληαη από ην Γ.. 

είηε κε έγγξαθεο πξνζθιήζεηο ππνγξαθόκελεο από ηνλ Πξόεδξν θαη ην Γεληθό Γξακκαηέα πνπ 

απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά ζε έθαζην κέινο ηνπιάρηζηνλ 8 εκέξεο λσξίηεξα, είηε κε ηε 

δεκνζίεπζε ζε δύν (2) εθεκεξίδεο έθδνζεο εκέξαο Κπξηαθήο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ζε κία (1) ηεο 

Αζήλαο θαη κε ηελ έγθαηξε αλάξηεζε ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πιιόγνπ θαη 

ηελ ηνηρνθόιιεζή ηεο ζηα Γξαθεία ηνπ πιιόγνπ. Οη δεκνζηεύζεηο ζηηο εθεκεξίδεο πξέπεη λα 

γίλνληαη έμη (6) εκέξεο λσξίηεξα από ηελ εκέξα ζύγθιεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. ηηο 

πξνζθιήζεηο πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγξάθνληαη ν ηόπνο, ε εκέξα θαη ε ώξα ζύγθιεζεο ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο, ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα θαη ν απαηηνύκελνο αξηζκόο ησλ κειώλ γηα ηελ 

απαξηία. Απαγνξεύεηαη ε πξνζζήθε λέσλ ζεκάησλ γηα ζπδήηεζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε πνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξόζθιεζε. 
 

Άξζξν 29   
Η Γεληθή πλέιεπζε ηνπ πιιόγνπ βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη απνθαζίδεη έγθπξα: α) γηα 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Καηαζηαηηθνύ ή γηα κεηνλνκαζία ή δηάιπζε ηνπ πιιόγνπ, εηδηθά 

ζπγθαινύκελε γηα ηα ζέκαηα απηά, κε απόθαζε ησλ 3/4 ησλ κηζώλ ηνπιάρηζηνλ από ηα 

γξακκέλα ηδξπηηθά θαη ηαθηηθά κέιε ηνπ πιιόγνπ, κε ηαθηνπνηεκέλεο ηηο ηαθηηθέο εηζθνξέο 

ηνπο θαη ηνπ έηνπο πνπ ζπγθαιείηαη ε πλέιεπζε,  β) Γηα θάζε άιιν ζέκα, ε Γεληθή πλέιεπζε 

απνθαζίδεη έγθπξα εθ' όζνλ παξίζηαληαη ηα 2/3 ησλ κειώλ πνπ εθπιήξσζαλ ηηο εηζθνξέο ηνπο. ε 

πεξίπησζε κε επίηεπμεο απαξηίαο θαηά ηελ παξάγξαθν β ε Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη θαη 

πάιη κεηά παξέιεπζε 5 έσο 10 εκεξώλ από ηελ πξώηε, επξίζθεηαη δε ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη 

έγθπξα κε απόιπηε πιεηνςεθία νζαδήπνηε ηαθηηθά κέιε θαη αλ πξνζέιζνπλ ζ' απηήλ, αξθεί λα 

έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο εηζθνξέο ηνπο. Κάζε ςεθνθνξία ζηε Γεληθή πλέιεπζε πνπ αθνξά 

Αξραηξεζίεο, ζέκαηα εκπηζηνζύλεο πξνο ηε Γηνίθεζε ηνπ πιιόγνπ, έγθξηζε απνινγηζκνύ, 



πξνϋπνινγηζκνύ, ινγνδνζίαο ηνπ Γ.., εθινγή ζπιινγηθώλ νξγάλσλ, εθινγή αληηπξνζώπσλ ζε 

αλώηεξεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο, επηβνιή εθηάθησλ εηζθνξώλ, αιιαγή επσλπκίαο ηνπ 

πιιόγνπ θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ είλαη πάληνηε κπζηηθή θαη γίλεηαη κε ςεθνδέιηηα, 

δηαθνξεηηθά νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη είλαη άθπξεο. ηηο ινηπέο πεξηπηώζεηο θαη ζέκαηα ε  

Γεληθή πλέιεπζε απνθαζίδεη κε θαλεξή ςεθνθνξία, κε αλάηαζε ηνπ ρεξηνύ ή κε νλνκαζηηθή 

θιήζε νπδέπνηε δε κε βνή. Η κπζηηθή ςεθνθνξία γηα ηελ εθινγή ηνπ Γ.. θαη ηεο Δ.Δ. ηνπ 

πιιόγνπ γίλεηαη κε βάζε ηνλ εληαίν θαηάινγν ησλ κειώλ πνπ δήισζαλ ππνςεθηόηεηα. Η 

ππνβνιή ππνςεθηνηήησλ πξνο ην Γ.. ηνπ πιιόγνπ γίλεηαη 10 εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ από ηε 

ζύγθιεζε ηεο ν Γ.. Σν Γ.. νθείιεη λα ζπληάμεη έγθαηξα ηνλ εληαίν θαηάινγν, κε απόιπηε 

αιθαβεηηθή ζεηξά θαη λα πξνβεί, ζηελ εθηύπσζε ηθαλνύ αξηζκνύ ςεθνδειηίσλ.
 
Σν Γ.. κεξηκλά 

γηα ηελ ιήςε ησλ ςεθνδειηίσλ πξηλ πέληε ηνπιάρηζηνλ εκέξεο από ηα ηαθηηθά κέιε πνπ 

βξίζθνληαη εθηόο έδξαο ηνπ πιιόγνπ, ώζηε λα είλαη δπλαηή ε ζπκκεηνρή ζηνπο ζηηο Αξραηξεζίεο. 

Απηόο πνπ ςεθίδεη, ππνγξάθεη ζην ζρεηηθό πξσηόθνιιν ςεθνθνξίαο, παίξλεη ην αληίζηνηρν 

ςεθνδέιηην από ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή θαη απεξρόκελνο θαη' ηδίαλ ζε απνρσξηζκέλν ρώξν 

βάδεη ηνλ ζηαπξό ή ζηαπξνύο πξνηίκεζεο κπξνζηά  από ην όλνκα ηνπ ππνςεθίνπ ή ησλ 

ππνςεθίσλ, κε κνιύβη πνπ θέξεη θπαλή ή κειαλή απόρξσζε, έπεηηα δε αθνύ ζέζεη ην ςεθνδέιηην 

ζην  ζρεηηθό  θάθειν θαη αθνύ ηνλ ζθξαγίζεη, ηνλ ξίπηεη κέζα  ζηελ ςεθνδόρν θάιπε. Σν  εθηόο 

έδξαο ηνπ πιιόγνπ ηαθηηθό κέινο ηνπ πιιόγνπ εθόζνλ δελ πξνζέιζεη ζηηο αξραηξεζίεο ςεθίδεη 

κε εηδηθή επηζηνιή κέζα ζηελ νπνία ζα ππάξρεη, ρσξίο θακία έλδεημε, ςεθνδέιηην θιεηζκέλν κέζα 

ζε ιεπθό θάθειν, όπνπ ζα αληηγξάθνληαη επί κελ ηεο πξόζζηαο όςεο απηνύ ε ιέμε ςεθνδέιηην 

θάησ δε από απηή ε δηεύζπλζε ησλ Γξαθείσλ ηνπ πιιόγνπ, επί δε ηεο νπίζζηαο, ηα ζηνηρεία ηνπ 

απνζηνιέα θαη ε ππνγξαθή ηνπ. Σα ςεθνδέιηηα όκσο απηώλ πξέπεη λα ηαρπδξνκεζνύλ πξνο ην 

ύιινγν έγθαηξα πξηλ από ηηο αξραηξεζίεο. Οη εμσηεξηθνί θάθεινη ζα αλνηρζνύλ από ηελ 

Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ηελ εκέξα ησλ εθινγώλ θαη νη κηθξνί ιεπθνί θάθεινη, πνπ ζα πεξηέρνπλ ην 

ςεθνδέιηην ζα ξηθζνύλ κε ηελ παξνπζία ησλ κειώλ ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο κέζα ζηελ θάιπε. 

Μεηά ηε δηαινγή ησλ ςήθσλ, από ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ζπληάζζεηαη πξαθηηθό πνπ ζα 

ππνγξάθεηαη από ηα κέιε απηήο πνπ παξαδίδεηαη ζην απεξρόκελν Γ.. ηηο Γεληθέο πλειεύζεηο 

δύλαηαη λα πξνΐζηαηαη αληηπξόζσπνο ηεο δηθαζηηθήο αξρήο. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεξηκλά γηα 

ηελ λόκηκε θαη έγθπξε πξόζθιεζε απηνύ. 

 

Άξζξν 30   
Σν σκαηείν πνπ ζπλίζηαηαη δηα ηνπ παξόληνο δηαιύεηαη θαηά πάληα ρξόλν κε απόθαζε ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειώλ ηνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη κε ηελ από ην άξζξν 29 παξ. α νξηδόκελε 

απαξηία. Καηά ζπλέπεηα ην σκαηείν δηαιύεηαη : α) Όηαλ ηα κέιε κεηώλνληαη ζε ιηγόηεξα από 

δέθα (10). β) Όηαλ εθπιεξώζεθε  ν ζθνπόο ηνπ σκαηείνπ ή θαζίζηαηαη αλέθηθηε ε 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ή όηαλ ην σκαηείν μέθπγε θαλεξά από ην ζθνπό ηνπ. Σν σκαηείν όηαλ 

δηαιπζεί δηαηειεί απηνδίθαηα ππό εθθαζάξηζε, κέρξη δε λα πεξαησζεί ε εθθαζάξηζε ζεσξείηαη όηη 

πθίζηαηαη γηα ηηο αλάγθεο απηήο. Αλ δελ απνθαζηζζεί δηαθνξεηηθά από ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

κειώλ, ε εθθαζάξηζε ηνπ σκαηείνπ γίλεηαη από απηνύο πνπ έρνπλ ηελ δηνίθεζε ηνπ, ε εμνπζία 

ησλ νπνίσλ πεξηνξίδεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο εθθαζάξηζεο θαη κόλν σο πξνο ηηο δεκίεο. Η εθθαζάξηζε 

γίλεηαη κε ηε λόκηκε  δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη ν  αζηηθόο θώδηθαο. Μεηά ηε ιύζε ηνπ σκαηείνπ 

ε πεξηνπζία ηνπ πεξηέξρεηαη ζε άιιν νκνεηδή ύιινγν κε ηαπηόζεκνπο ζθνπνύο ή ζην 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Σκήκα Γαιιηθήο. 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Άξζξν 31  

Δπεξγέηεο θαη δσξεηέο ηνπ πιιόγνπ αλαθεξύζζνληαη κε πξόηαζε ηνπ Γ.. από ηε Γεληθή 

πλέιεπζε ή θαη κε πξόηαζε ησλ ηαθηηθώλ κειώλ, απηνί πνπ πξνζθέξνπλ αλάινγα πνζά πνπ 

νξίδνληαη από ηε Γεληθή πλέιεπζε. Μεγάινη επεξγέηεο απηνί πνπ πξνζθέξνπλ εμαηξεηηθά κεγάια 

πνζά πνπ νξίδνληαη επίζεο από ηε Γεληθή πλέιεπζε θαζώο θαη απηνί πνπ πξόζθεξαλ κεγάιεο 

εζηθέο θαη άιιεο αμηόινγεο ππεξεζίεο ζην ύιινγν. 

 

Άξζξν 32   

Ο ύιινγνο έρεη ζθξαγίδα θπθιηθή πνπ θέξεη ζηελ πεξηθέξεηά ηεο θπθιηθά ηηο ιέμεηο 



"ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ 
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ " θαη ζην θέληξν ηελ ρξνλνινγία ίδξπζεο ηνπ πιιόγνπ "1975". Η επσλπκία 
ηνπ πιιόγνπ ζηε Γαιιηθή Γιώζζα είλαη ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE LANGUE 
ET DE LITTÉRATURE FRANÇAISES DIPLOMÉS DES UNIVERSITÉS (APLF  DU). 

Άξζξν 33   
Με απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κπνξνύλ λα ζπγθξνηνύληαη δηάθνξεο επηηξνπέο από 

ηαθηηθά κέιε, όπσο επηηξνπή δεκνζίσλ ζρέζεσλ, επηηξνπή εθδόζεσλ, επηηξνπή  κνξθσηηθώλ θαη 

θαιιηηερληθώλ εθδόζεσλ κε ελδεηθηηθή αλαθνξά ζ' απηέο. Ο ύιινγνο κπνξεί κε απόθαζε ηνπ 

Γ.. λα πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε εληύπσλ (εθεκεξίδαο, πεξηνδηθώλ, κνλνγξαθηώλ θ.ι.π.) κεηά από 

ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη από ηνλ Νόκν. 

 

Άξζξν 34   

Κάζε ηη πνπ δελ πξνβιέπεηαη από ην θαηαζηαηηθό απηό θαη από ηνπο θαλνληζκνύο ιεηηνπξγίαο ησλ 

επηηξνπώλ ηνπ πιιόγνπ πνπ ζα ζπληαρζνύλ ξπζκίδεηαη κε απόθαζε ηεο Γ.. ησλ κειώλ θαη θαηά 

ηηο δηαηάμεηο ησλ λόκσλ πεξί σκαηείσλ, Γηαηαγκάησλ θαη ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ ηνπ Αζηηθνύ 

Κώδηθα. 

Άξζξν 35   
Σν παξόλ Καηαζηαηηθό πνπ απνηειείηαη από ηξηάληα πέληε (35) άξζξα εγθξίζεθε αξρηθά ζηηο 12 

Μαξηίνπ 1975 από ηα ηδξπηηθά κέιε, ηξνπνπνηήζεθε δε κε ηέζζεξηο απνθάζεηο Γεληθώλ 

πλειεύζεσλ ησλ κειώλ ζηηο 10 Οθησβξίνπ 1981, ζηηο 12 Ννεκβξίνπ 1994, ζηηο 18 επηεκβξίνπ 

1999 θαη ζηηο 4 επηεκβξίνπ 2009. 

 

Η Πξόεδξνο     Η Γεληθή Γξακκαηέαο 

 

 

 

Βαζηιηθή Μαξαζιίδνπ-Βαηακίδνπ     Μαξία Βξεηαλίδνπ 


