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Πποηεινόμενη Γιαηύπυζη

ύνηομη Αιηιολογία

1.

1-Β

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ηελ ππνρξέσζε λα
ηδξχεη ηνπηθά ηκήκαηα, εθηφο Αηηηθήο, φπνπ ν
αξηζκφο ησλ κειψλ μεπεξλά ηα 20 άηνκα

…έρεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνηείλεη ζηα κέιε ηεο ΠΔΒ
εθηφο Αηηηθήο ηε δεκηνπξγία ηνπηθνχ παξαξηήκαηνο ζηελ
πεξηνρή ηνπο, αλ ηα κέιε ηεο ΠΔΒ ζε απηή ηελ πεξηνρή
μεπεξλνχλ ηα 15.

Η δεκηνπξγία παξαξηεκάησλ είλαη
ΚΑΘΟΡΙΣΙΚΗ, αιιά δελ κπνξεί λα
απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Γ.. ε ίδξπζε ηνπο
…ληε θαη θαιά, αλ ηα κέιε ηεο πεξηνρήο δελ
ην επηζπκνχλ.

2.

2-Α

α/α

3.

4.

(ςμπλήπυζη άπθπος)
…, φπσο θαη ηεο παηδείαο ζηα ζρεηηθά αληηθείκελα.

9-β

Να ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ
ηεο δηνίθεζεο ηνπ πιιφγνπ

Να ζέβνληαη ηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο ηνπ
πιιφγνπ

(ςμπλήπυζη άπθπος)

10 - α

Σα κέιε ηεο Έλσζεο έρνπλ δηθαίσκα λα
παξεπξίζθνληαη ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο, λα
παίξλνπλ ηνλ ιφγν θαη λα εθθέξνπλ ηηο απφςεηο ηνπο
ζε θάζε ζέκα. Δπίζεο κεηέρνπλ ζηηο εθδειψζεηο ηεο
Έλσζεο.

…ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο, ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. θαη
ησλ άιισλ νξγάλσλ (ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ), λα παίξλνπλ
ην ιφγν…

Υξεηάδεηαη θαη ξεηή αλαθνξά ζηελ Παηδεία.
Σα κέιε έρνπλ ειεχζεξε βνχιεζε! Τπάξρεη
θαη ην δηθαίσκα ηεο δηαθσλίαο. Η παιαηά
δηαηχπσζε παξαπέκπεη ζε «δεκνθξαηηθφ
ζπγθεληξσηηζκφ», γεγνλφο πνπ δε ζπλάδεη κε
έλα επηζηεκνληθφ ζσκαηείν, αιιά κε
ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ θφκκα.
Απηφ ηζρχεη ζε ΚΑΘΔ δεκνθξαηηθφ
ζσκαηείν. Δληζρχεηαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ
κειψλ θαη ν πινπξαιηζκφο ησλ απφςεσλ.
Δληζρχεηαη ην θχξνο ησλ απνθάζεσλ ησλ
νξγάλσλ.

(Σποποποιείηαι υρ παπάγπαθορ α.)

5.

13

Η Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη ζηελ Αζήλα θαη
ζπλέξρεηαη ηαθηηθά κελ κία θνξά ην ρξφλν, ην κήλα
Φεβξνπάξην, έθηαθηα δε φζεο θνξέο ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην θξίλεη αλαγθαίν ή ππνβιεζεί αίηεζε ηνπ
1/8 ησλ ηακεηαθψο εληάμεη κειψλ ηνπ πιιφγνπ,
ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη απαξαίηεηα θαη ηα ζέκαηα
πνπ ζα ζπδεηεζνχλ.

Η Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ
ζηελ Αζήλα ή ζε άιιν κέξνο πνπ πξνηείλεη ην Γ θαη
ζπλέξρεηαη ηαθηηθά κελ κία θνξά ην ρξφλν, έθηαθηα δε φζεο
θνξέο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θξίλεη αλαγθαίν ή
ππνβιεζεί αίηεζε ηνπ 1/8 ησλ ηακεηαθψο εληάμεη κειψλ ηνπ
πιιφγνπ, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη απαξαίηεηα θαη ηα
ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ.
Γηα ηα έηε πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί ε Δλσζε λα νξγαλψζεη
ζπλέδξην, ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε κπνξεί λα γίλεη ζηα
πιαίζηα ηνπ ζπλεδξίνπ

Μεγαιχηεξε επειημία ζην λα γίλεηαη ε Γ ζην
κέξνο πνπ γίλεηαη ην εθάζηνηε εηήζην
ζπλέδξην ηεο ΠΔΒ (ζπλήζσο Αζήλα) θαη φπνπ
εθ ησλ πξαγκάησλ ζα ππάξρεη θπζηθή
παξνπζία κεγάινπ αξηζκνχ ηακεηαθά εληάμεη
ηαθηηθψλ κειψλ. Οη Γ.. γηα ιφγνπο
καδηθφηεηαο γίλνληαη, πιένλ, ζηα πιαίζηα ελφο
πλεδξίνπ

(Πποζηίθεηαι παπάγπαθορ β.)
Καηά ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ζπδεηνχληαη ηα ζέκαηα
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ απαξαίηεηα
πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη:
α) Λνγνδνζία γηα ηα πεπξαγκέλα ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ,
6.

β) Απνινγηζκφο ηνπ ιήμαληνο Οηθνλνκηθνχ Έηνπο,
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Γηεπθξίληζε δηαδηθαζηψλ

γ) Πξνυπνινγηζκφο ηνπ λένπ έηνπο γηα λα εγθξηζεί απφ ηε
Γεληθή πλέιεπζε, ν νπνίνο θαηαξηίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην,
δ) Αλά δηεηία γίλεηαη εθινγή ηξηκεινχο Δθνξεπηηθήο
Δπηηξνπήο θαη νη αξραηξεζίεο, κε κπζηηθή ςεθνθνξία, γηα
ηελ αλάδεημε λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη
Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο.

7.

8.

14

16

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξεψλεηαη φηαλ
ππνβιεζεί ε παξαπάλσ αίηεζε λα ζπγθαιέζεη
Γεληθή πλέιεπζε ζε 20 εκέξεο κε ζέκαηα
εκεξεζίαο δηάηαμεο κφλνλ φζα αλαθέξνληαη ζηελ
αίηεζε
Η πξφζθιεζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε, ζηελ νπνία
αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ηα ζέκαηα πνπ ζα
ζπδεηεζνχλ, ν ηφπνο, ε εκεξνκελία θαη ε αθξηβήο
ψξα έλαξμεο, απνζηέιιεηαη ζε φια ηα κέιε ηνπ
πιιφγνπ, θνηλνπνηείηαη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ
αζελατθέο εθεκεξίδεο θαη ηνηρνθνιιάηαη ζε
ηδηαίηεξα εκθαλέο κέξνο ηνπ πιιφγνπ, ηνπιάρηζηνλ
10 εκέξεο πξηλ, ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ε εκέξα ηεο
πλέιεπζεο θαη ηεο απνζηνιήο, δεκνζίεπζεο ή
ηνηρνθφιιεζεο.
Δάλ καηαησζεί ε πξψηε ζπλέιεπζε θαη ζπγθιεζνχλ
νη επφκελεο, ε πξφζθιεζε θνηλνπνηείηαη
ηνπιάρηζηνλ ζε δχν αζελατθέο εθεκεξίδεο 3 εκέξεο
πξηλ θαη κλεκνλεχεηαη κφλν φηη πξφθεηηαη γηα
δεχηεξε ή ηξίηε ζπλέιεπζε, φπσο νξίδεη ην άξζξν 15
απηνχ ηνπ Καηαζηαηηθνχ.

(ςμπλήπυζη άπθπος)
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξεψλεηαη φηαλ ππνβιεζεί ε
παξαπάλσ αίηεζε λα ζπγθαιέζεη Γεληθή πλέιεπζε ζε 20
εκέξεο κε ζέκαηα εκεξεζίαο δηάηαμεο κφλνλ φζα
αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε, ζε επείγνπζεο φκσο πεξηπηψζεηο,
κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζε κία εβδνκάδα
Η πξφζθιεζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε, ζηελ νπνία
αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ,
ν ηφπνο, ε εκεξνκελία θαη ε αθξηβήο ψξα έλαξμεο,
απνζηέιιεηαη κε πξνζθιήζεηο έληππεο ή ειεθηξνληθέο
κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζε φια ηα κέιε ηνπ
πιιφγνπ θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ ηζηνζειίδα θαη ζηα κέζα
θνηλσληθήο δηθηχσζεο ηνπ πιιφγνπ, ηνπιάρηζηνλ 10
εκέξεο πξηλ, ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ε εκέξα ηεο πλέιεπζεο
θαη ηεο απνζηνιήο, δεκνζίεπζεο ή θνηλνπνίεζεο.
Δάλ καηαησζεί ε πξψηε ζπλέιεπζε θαη ζπγθιεζεί ε
επφκελε, ε πξφζθιεζε απνζηέιιεηαη πάιη ειεθηξνληθά ζε
φια ηα κέιε ηνπ πιιφγνπ θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ
ηζηνζειίδα θαη ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ηνπ
πιιφγνπ 5 εκέξεο πξηλ θαη κλεκνλεχεηαη κφλν φηη
πξφθεηηαη γηα δεχηεξε φπσο νξίδεη ην άξζξν 15 απηνχ ηνπ
Καηαζηαηηθνχ.

Δπηηάρπλζε δηαδηθαζηψλ

Δπηθαηξνπνίεζε δηαδηθαζηψλ – αηψλαο ηεο
ηερλνινγίαο.
Οχησο ή άιισο ε επηθνηλσλία κε ηα κέιε
γίλεηαη θπξίσο ειεθηξνληθά.

9.

10.

11.

12.

13.

Οη απνθάζεηο ησλ πλειεχζεσλ ιακβάλνληαη κε
απφιπην πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ θαη ηακηαθά
εληάμεη ηαθηηθψλ κειψλ.

Οη απνθάζεηο ησλ πλειεχζεσλ ιακβάλνληαη κε απφιπην
πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ θαη ηακηαθά εληάμεη ηαθηηθψλ
κειψλ.

Δπηθαηξνπνίεζε δηαδηθαζηψλ – αηψλαο ηεο
ηερλνινγίαο.

Αλ πξφθεηηαη γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ή
δηάιπζε ηνπ πιιφγνπ ή αλάθιεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο
απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπ 1/2 ησλ ηακεηαθά εληάμεη
ηαθηηθψλ κειψλ θαη ε πιεηνςεθία ησλ 3/4 ησλ
παξφλησλ)

Αλ πξφθεηηαη γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ή δηάιπζε
ηνπ πιιφγνπ ή αλάθιεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη
ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο απαηηείηαη ε ςήθνο (είηε κε
θπζηθή παξνπζία είηε κε ειεθηξνληθφ ηξφπν) ηνπ 1/2 ησλ
ηακεηαθά εληάμεη ηαθηηθψλ κειψλ θαη ε πιεηνςεθία ησλ 3/4
ησλ ςεθηζάλησλ)

Η ΠΔΒ έρεη ηακεηαθά εληάμεη ηαθηηθά κέιε ζε
φιε ηελ Διιάδα θαη δελ είλαη εθηθηφ λα
έρνπκε ή λα απαηηνχκε θπζηθή παξνπζία ζηελ
Αζήλα κεγάινπ αξηζκνχ απηψλ.

20 α

1. Σαθηηθά δχν θνξέο ηνπιάρηζηνλ ηνλ κήλα, κεηά
απφ έγγξαθε πξνζσπηθή πξφζθιεζε πνπ
ππνγξάθεηαη απφ ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ Γεληθφ
γξακκαηέα θαη ζηέιλεηαη έγθαηξα ζηα κέιε ηνπ ψζηε
λα ηελ παξαιάβνπλ 48 ψξεο ην αξγφηεξν πξηλ απφ
ηελ ζπλεδξίαζε θαη ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη
ζέκαηα εκεξεζίαο δηάηαμεο

1. Σαθηηθά κηα θνξά ηνπιάρηζηνλ θάζε δχν κήλεο δηα
δψζεο, κεηά απφ έγγξαθε (ηαρπδξνκηθή ή ειεθηξνληθή)
πξνζσπηθή πξφζθιεζε πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν
θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα (Γ.Γ.) θαη ζηέιλεηαη έγθαηξα ζηα
κέιε ηνπ ψζηε λα ηελ παξαιάβνπλ κηα εβδνκάδα ην
αξγφηεξν πξηλ απφ ηελ ζπλεδξίαζε θαη ζηελ νπνία
αλαγξάθνληαη ζέκαηα εκεξεζίαο δηάηαμεο. Δπίζεο, ηαθηηθά
θαη κηα θνξά θάζε δχν εβδνκάδεο ηνπιάρηζηνλ, ν Πξφεδξνο
θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ζπγθαινχλ ειεθηξνληθή
ζπλεδξίαζε (ειεθηξνληθφο δηάινγνο, κέζσ Skype ή άιινπ
ειεθηξνληθνχ κέζνπ).

Δχινγα, ηα ηειεπηαία ΣΟΤΛΑΥΙΣΟΝ 20
ρξφληα απηή ε δηάηαμε ΠΟΣΔ ΥΔΓΟΝ δεν
ηηπήθηκε! Δίλαη πξαθηηθά αλέθηθην. Οη
ππθλέο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. (ζηηο νπνίεο
ΟΛΑ ηα κέιε είλαη ππνρξεσκέλα λα
ηνπνζεηνχληαη δηα δψζεο ή ειεθηξνληθά)
είλαη ζηνηρείν απαξαίηεην γηα ηελ εχξπζκε
ιεηηνπξγία ηεο Έλσζεο. Αλ παξακείλεη ε
παιαηά δηάηαμε, είηε δε δηαζθαιηζηεί θαη
θαηαζηαηηθά ε ζπλερήο ζπκκεηνρή φισλ ησλ
κειψλ ηνπ Γ.. ππνζθάπηεηαη θαη ε
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε δεκνθξαηηθφηεηα
ηνπ σκαηείνπ.
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Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ απνπζηάδεη
αδηθαηνιφγεηα ζε πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο θαηά ζεηξά
ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο, αληηθαζίζηαηαη κε θξνληίδα
ηνπ Πξνέδξνπ απφ ηνλ πξψην θαηά ζεηξά
αλαπιεξσκαηηθφ ζχκβνπιν.

Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ απνπζηάδεη
αδηθαηνιφγεηα ζε ηξεηο ή πεξηζζφηεξεο θαηά ζεηξά ηαθηηθέο
(δηα δψζεο) ζπλεδξηάζεηο ή ζε έμη- θαηά ζεηξάειεθηξνληθέο ζπλεδξηάζεηο, αληηθαζίζηαηαη κε θξνληίδα ηνπ
Πξνέδξνπ απφ ηνλ πξψην θαηά ζεηξά αλαπιεξσκαηηθφ
ζχκβνπιν.

Έρεη ζπκβεί ζην παξειζφλ (θαη ελφζσ ήκνπλ
κέινο ηνπ Γ..) ειάρηζηα κέιε λα κελ ηεξνχλ
ηελ ζπκβαηηθή (θαη ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΗ) απηή
ππνρξέσζε. Σν Γ.. ζπγθξνηείηαη απφ κέιε
πνπ έρνπλ πξνο ηνχην ηα ίδηα ζέζεη
ππνςεθηφηεηα, έρνπλ ςεθηζηεί θα έρνπλ
ζαθείο ππνρξεψζεηο.
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… κέρξη δχν κήλεο ηκεκαηηθά ή εθ’ άπαμ…

… κέρξη έμη κήλεο ηκεκαηηθά ή εθ’ άπαμ…

Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο, φπσο εθπαηδεπηηθή
άδεηα ζην εμσηεξηθφ, πνπ θάλνπλ πνιχ ιίγν
ην πεξηζψξην ησλ 2 κελψλ. Δμάιινπ, ζε απηφ
ην δηάζηεκα ην ελ αδεία κέινο αληηθαζίζηαηαη
θαηαζηαηηθά απφ ηνλ 1ν επηιαρφληα.

29

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο δηεμάγεη ηελ αιιεινγξαθία
ηνπ πιιφγνπ θαη ηεξεί ηα βηβιία, εθηφο απφ ηα
δηαρεηξηζηηθά, θαη ην αξρείν ηνπ, θαη πξνζππνγξάθεη
κε ηνλ Πξφεδξν ηα έγγξαθα. Απηφο αλαπιεξψλεηαη

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο δηεμάγεη ηελ αιιεινγξαθία ηνπ
πιιφγνπ (θαη ηελ ειεθηξνληθή), είηε έρεη ηελ επζχλε ηεο
πξαγκαηνπνίεζεο απηψλ ησλ εξγαζηψλ απφ εληεηαικέλα
κέιε, ηα νπνία νξίζηεθαλ απφ ην Γ... Σεξεί ηα βηβιία,
εθηφο απφ ηα δηαρεηξηζηηθά, θαη ην αξρείν ηνπ, θαη

ην λέν θαηαζηαηηθφ νθείιεη λα ππάξρεη ξεηή
αλαθνξά θαη ζηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία
γηα λα απνθεπρζνχλ ηππηθά πξνβιήκαηα. Ο
Γ.Γ. δελ κπνξεί απφ κφλνο ηνπ (ην έρεη δείμεη
ε εκπεηξία!) λα αληαπεμέιζεη ζηνλ φγθν ηεο

απφ ηνλ Αλαπιεξσηή Γεληθφ Γξακκαηέα.
ε πεξίπησζε αλάγθεο είλαη δπλαηφ λα δηνξηζηεί κε
ακνηβή Δηδηθφο Γξακκαηέαο κε απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθηφο ησλ κειψλ ηνπ θαη
ησλ κειψλ ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο

14.

15.

16.

πξνζππνγξάθεη κε ηνλ Πξφεδξν ηα έγγξαθα. Απηφο
αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ Αλαπιεξσηή Γεληθφ Γξακκαηέα.

δνπιεηάο. Άηππα, ηα πξνηεηλφκελα κε ηηο
αιιαγέο, ήδε ηζρχνπλ πξν πνιινχ.

ε πεξίπησζε αλάγθεο είλαη δπλαηφ λα δηνξηζηεί κε ακνηβή
ή φρη Δηδηθφο Γξακκαηέαο κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ εθηφο ησλ κειψλ ηνπ θαη ησλ κειψλ ηεο
Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο.

Γηαηί λα ππάξρεη θαηαζηαηηθή δέζκεπζε (πνπ
κπνξεί λα εγείξεη πξνβιήκαηα) ακνηβήο ηνπ
Δηδηθνχ Γξακκαηέα; Μπνξεί λα δηαηεζεί
νηθηνζειψο θάπνηνο- α ζπλάδειθνο θαη
ακηζζί.

Ο Σακίαο κφλνο ή βνεζνχκελνο απφ ηνλ Δηδηθφ
Γξακκαηέα ή ινγηζηή ή ππάιιειν ηνπ πιιφγνπ
ηεξεί φια ηα δηαρεηξηζηηθά βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ
πιιφγνπ θαη πξνζππνγξάθεη κε ηνλ Πξφεδξν θάζε
έγγξαθν πνπ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε.

Ο Σακίαο κφλνο ή βνεζνχκελνο απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα
ή άιιν κέινο ηνπ Γ (θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ Γ) ή ινγηζηή
ή ππάιιειν ηνπ πιιφγνπ ηεξεί φια ηα δηαρεηξηζηηθά βηβιία
θαη ζηνηρεία ηνπ πιιφγνπ θαη πξνζππνγξάθεη κε ηνλ
Πξφεδξν θάζε έγγξαθν πνπ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή
δηαρείξηζε.

Ο Δηδηθφο Γξακκαηέαο είλαη άηνκν κηζζσηφ
απφ ηελ ΠΔΒ ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ θαη
δελ ππάξρεη ηέηνηα νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα

30 -Β

Ο Σακίαο ππνβάιιεη θάζε κήλα ζπλνπηηθή
θαηάζηαζε εζφδσλ θαη εμφδσλ ζην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην. Κξαηάεη ην ηακείν ηνπ πιιφγνπ θαη
είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέηεη ζε Σξάπεδα ηεο
Αζήλαο πνζά αλψηεξα ησλ 30 (ηξηάληα) επξψ.

Ο Σακίαο ππνβάιιεη θάζε ηξίκελν ζπλνπηηθή θαηάζηαζε
εζφδσλ θαη εμφδσλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, θαηαξηίδεη
θαη ππνβάιιεη έγθαηξα ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνλ
απνινγηζκφ ηνπ ιήγνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ λένπ. Κξαηάεη ην ηακείν ηνπ πιιφγνπ
θαη είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέηεη ζηελ Σξάπεδα κε ηελ
νπνία ζπλεξγάδεηαη ε Έλσζε φιεο ηηο εηζπξάμεηο,
δηθαηνχηαη φκσο λα θξαηά αλά ρείξαο πνζφ κέρξη ηξηαθφζηα
(300) επξψ, γηα ηπρφλ επείγνπζεο δαπάλεο

Δπηθαηξνπνίεζε βάζεη εκπεηξίαο κε ηελ
νηθνλνκηθή θαζεκεξηλφηεηα ηεο ΠΔΒ

30 -Γ.

ηελ Σξάπεδα νη θαηαζέζεηο ζα γίλνληαη ζην φλνκα
ηνπ πιιφγνπ, νη δε αλαιήςεηο ησλ ρξεκάησλ ζα
δηελεξγνχληαη κε επηηαγέο πνπ ζα ππνγξάθνληαη απφ
ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Σακία.

ηελ Σξάπεδα νη θαηαζέζεηο ζα γίλνληαη ζην φλνκα ηνπ
πιιφγνπ, νη δε αλαιήςεηο ησλ ρξεκάησλ ζα δηελεξγνχληαη
θαηφπηλ εμνπζηνδφηεζεο απφ ην Γ, απφ ηνλ Πξφεδξν ή/θαη
ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ή/θαη ηνλ Σακία (θαηά κφλαο ή φινη
καδί).

Δπηθαηξνπνίεζε κε ηελ ζχγρξνλε ηξαπεδηθή
πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο
ΠΔΒ

30 -Α

(πποζηίθεηαι παπάγπαθορ Δ)

17.

30

18.

38 - Γ

Ο Σακίαο είλαη ππεχζπλνο θαη γηα ηελ θίλεζε ηνπ
ινγαξηαζκνχ ηεο Έλσζεο κε ειεθηξνληθά κέζα (ζχζηεκα
ebanking). Μέζσ απηήο κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε πιεξσκέο,
κεηαθνξέο ρξεκάησλ, εμνθιήζεηο ινγαξηαζκψλ θαη ινηπψλ
ππνρξεψζεσλ ηεο Έλσζεο θαη απνδνρή θαηαζέζεσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ σκαηείνπ.
Πξφζβαζε ζην ζχζηεκα ebanking έρνπλ (θαηφπηλ απφθαζεο
Γ) θαη ν Πξφεδξνο θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο.
Δηζπξάμεηο απφ εξάλνπο, έληππα ηνπ πιιφγνπ,
ιαρεηνθφξεο αγνξέο, δηαιέμεηο, γηνξηέο θαη

ΤΜΠΛΗΡΩΗ: …δηαιέμεηο, ζπλέδξηα, εκεξίδεο,

Δπηθαηξνπνίεζε κε ηελ ζχγρξνλε ηξαπεδηθή
πξαγκαηηθφηεηα θαη δηεπθφιπλζε ζηελ
νηθνλνκηθή θαζεκεξηλφηεηα ηεο ΠΔΒ

Ήδε ζπκβαίλεη. Να θαηνρπξσζεί θαη

ιεηηνπξγίεο ιέζρεο.

εθδειψζεηο, γηνξηέο…

θαηαζηαηηθά.

Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα
πξνζιεθζεί
19.

41

Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα
πξνζιεθζεί κε ακνηβή λνκηθφο ζχκβνπινο ηνπ
πιιφγνπ, γηα νξηζκέλν ή αφξηζην ρξφλν, έλαο
δηθεγφξνο απφ ηελ Αζήλα ή ηνλ Πεηξαηά

α) κε ακνηβή λνκηθφο ζχκβνπινο ηνπ πιιφγνπ, γηα
νξηζκέλν ή αφξηζην ρξφλν, έλαο δηθεγφξνο απφ ηελ Αζήλα ή
ηνλ Πεηξαηά ή άιιε πεξηνρή ηεο Διιάδαο

Γπλαηφηεηα γηα πξφζιεςε ζπλεξγαηψλ ή
ζπκβνχισλ πέξαλ ηνπ δηθεγφξνπ φηαλ
ππάξρεη αλάγθε.

β) κε ακνηβή ή ρσξίο ακνηβή ππάιιεινο ηεο Π.Δ.Β. ή
επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο

20.

42

Ό,ηη δελ πξνβιέπεηαη απφ απηφ ην Καηαζηαηηθφ θαη
ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ πνπ πξφθεηηαη λα
ζπληαρζεί,…

Ό,ηη δελ πξνβιέπεηαη απφ απηφ ην Καηαζηαηηθφ θαη ηνλ
εζσηεξηθφ θαλνληζκφ,…

Τπάξρεη ήδε εζσηεξηθφο θαλνληζκφο. Η
εθάζηνηε Γ.. κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε αιιαγέο
ηνπ.

ΘΔΜΙΚΔ* ΑΛΛΑΓΔ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΠΔΒ
*(Θα τηθιζηούν ξεσυπιζηά η κάθε μια)
α/α

Άπθπο –
Παπάγπ.

4-Α
1.

2.

3.

4-Β

8-Β

Ιζσύοςζα Γιαηύπυζη
Σαθηηθά κέιε ηεο Έλσζεο εγγξάθνληαη:
1. Οη Έιιελεο Βηνιφγνη, πηπρηνχρνη ησλ Σκεκάησλ
Βηνινγίαο ησλ ρνιψλ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ησλ
Παλεπηζηεκίσλ ηεο Διιάδαο ή άιισλ ηζφηηκσλ θαη
νκνηαγψλ ρνιψλ ή Σκεκάησλ Βηνινγίαο Αλσηάησλ
ρνιψλ ηνπ Δμσηεξηθνχ.
2. Όινη νη Πηπρηνχρνη Βηνινγηθψλ επηζηεκψλ
Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο
Διιάδαο, θαζψο θαη νη πηπρηνχρνη ηζφηηκσλ θαη
νκνηαγψλ ζρνιψλ ή ηκεκάησλ βηνινγηθψλ επηζηεκψλ
ηνπ εμσηεξηθνχ.

Πποηεινόμενη Γιαηύπυζη
Σαθηηθά κέιε ηεο Έλσζεο εγγξάθνληαη:
1. Απφθνηηνη Σκεκάησλ Βηνινγίαο θαη Βηνινγηθψλ
Δπηζηεκψλ (Β.Δ.Σ., Β.Β., Μ.Β.Γ.) (Βηνηερλνινγίαο ΓΠΑ;;;)
Διιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ , νη νπνίνη/εο
δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο Διιάδαο ή ζην Δμσηεξηθφ.
2. Οη πηπρηνχρνη ηζφηηκσλ θαη νκνηαγψλ Σκεκάησλ
Βηνινγηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Δμσηεξηθνχ, θαηφπηλ ηεο
αλαγλψξηζεο ηνπ πηπρίνπ απφ θξαηηθφ θνξέα θαη εθφζνλ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα.

Έθηαθηα κέιε εγγξάθνληαη νη 4εηείο θνηηεηέο
Σκεκάησλ Βηνινγίαο θαη Σκεκάησλ βηνινγηθψλ
επηζηεκψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.

Γφθηκα κέιε εγγξάθνληαη νη θνηηεηέο φισλ ησλ εηψλ
Σκεκάησλ Βηνινγίαο θαη Σκεκάησλ βηνινγηθψλ επηζηεκψλ
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.

Πιεξψλνπλ κφλνλ δηθαίσκα εγγξαθήο, ζπκκεηέρνπλ
ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Έλσζεο κε δηθαίσκα ιφγνπ
θαη φρη ςήθνπ.

Πιεξψλνπλ κφλνλ δηθαίσκα εγγξαθήο θαη κία ζπκβνιηθή
εηήζηα ζπλδξνκή, ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο
Έλσζεο κε δηθαίσκα ιφγνπ θαη φρη ςήθνπ.

Γελ έρνπλ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη ηνπ
εθιέγεζζαη.

Γελ έρνπλ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη ηνπ εθιέγεζζαη.
Δγγξάθνληαη ηαθηηθά κέιε, πιεξψλνπλ εηήζηα ζπλδξνκή θαη
απνθηνχλ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη ηνπ εθιέγεζζαη μεηά
ηελ απφθηεζε πηπρίνπ ηνπο θαη ηελ θαηάζεζε ησλ
αληίζηνηρσλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ.

Η επαλεγγξαθή δηαγξαθέληνο κέινπο είλαη δπλαηή
κεηά απφ αίηεζε ηνπ θαη απφθαζε ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο, κφλνλ αλ είλαη επαλεγγξαθή κεηά απφ
πεηζαξρηθή πνηλή.

Η επαλεγγξαθή δηαγξαθέληνο κέινπο είλαη δπλαηή κεηά απφ
αίηεζε ηνπ πξνο ην Γ.. ή ηε Γ.. Αλ ε δηαγξαθή ηνπ έρεη
γίλεη ιφγσ ηεο κε εθπιήξσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ
ππνρξεψζεσλ (άξζξν 8, παξ. Α) ηελ επαλεγγξαθή ηνπ ή φρη
ηελ απνθαζίδεη ην Γ.., ελψ αλ νθείιεηαη ζε πεηζαξρηθή πνηλή
ηελ απνθαζίδεη ή φρη ε Γ..

ύνηομη Αιηιολογία
Γελ ππάξρεη ιφγνο αλαθνξάο ηεο ιέμεο
«Έιιελεο». Τπάξρνπλ πιένλ απφθνηηνη
ησλ ηκεκάησλ ηεο Διιάδαο ρσξίο
Διιεληθή ππεθνφηεηα. Οπφηε
δηαρσξίδνπκε κφλν δχν ππνθαηεγνξίεο:
1) Απφθνηηνη Διιεληθψλ Σκεκάησλ φπνπ
θαη αλ βξίζθνληαη θαη δνπιεχνπλ
2) Πηπρηνχρνη εμσηεξηθνχ , νη νπνίνη/εο
εξγάδνληαη ζηελ Διιάδα.
Πάληα αλεμαξηήησο ππεθνφηεηαο ή
εζληθφηεηαο.

Να απμεζεί ε δεμακελή κειψλ ηεο ΠΔΒ
θαη λα έξζνπλ απφ πνιχ λσξίο θνληά καο
νη θνηηεηέο.

Γηα ηε ζαθήλεηα ηεο δηαηχπσζεο (θαη ησλ
πξνζέζεσλ). Δπίζεο, απνθιεηζηηθά ηα
ηειεπηαία 20 ρξφληα ηνπιάρηζηνλ, νη
δηαγξαθέο- επαλεγγξαθέο αθνξνχλ κφλν
νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. ε κηα ηέηνηα
πεξίπησζε είλαη πνιχ πην επέιηθην λα
απνθαζίδεη ην Γ.. θαη ζπκβάιιεη ζηελ
άκεζε βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο
Έλσζεο πνιχ πην άκεζα.

(πποζηίθεηαι παπάγπαθορ Γ.)
4.

5.

Αλ θάπνην κέινο νθείιεη ζπλδξνκέο πάλσ απφ 2 έηε
ζεσξείηαη αλελεξγφ κέινο θαη ράλεη ηα πξνλφκηά ηνπ
δηαηεξψληαο ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ ηνπ ζην αξρείν κειψλ. Η
επαλελεξγνπνίεζή ηνπ γίλεηαη απηφκαηα αθνχ ηαθηνπνηήζεη
ηηο ζπλδξνκέο ηνπ

8

9-γ

Σν δηθαίσκα εγγξαθήο θαη ε εηήζηα ζπλδξνκή θαη ν
ηξφπνο θαηαβνιήο ηνπο απφ ηα κέιε ηνπ πιιφγνπ,
θαζνξίδνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Σα παξαπάλσ
πνζά κπνξνχλ λα απμάλνληαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο.

Σν δηθαίσκα εγγξαθήο θαη ε εηήζηα ζπλδξνκή θαη ν ηξφπνο
θαηαβνιήο ηνπο απφ ηα κέιε ηνπ πιιφγνπ, θαζνξίδνληαη απφ
ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Σα παξαπάλσ πνζά κπνξνχλ λα
κεηαβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνχιην.

Μεγαιχηεξε επειημία ζηελ ζπιινγή ησλ
ζπλδξνκψλ θαη ζηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπο
κε βάζε ηα ηξέρνληα νηθνλνκηθά δεδνκέλα
ηεο ρψξαο

Η Γεληθή πλέιεπζε ζεσξείηαη φηη έρεη απαξηία φηαλ
παξεπξίζθεηαη ην 1/3 ησλ ηακεηαθά εληάμεη ηαθηηθψλ
κειψλ.

Η Γεληθή πλέιεπζε ζεσξείηαη φηη έρεη απαξηία φηαλ
παξεπξίζθεηαη ην 1/3 ησλ ηακεηαθά εληάμεη ηαθηηθψλ κειψλ.

Δπηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχγθιηζεο Γ
κε 2 θιήζεηο αληί 3

Όηαλ δελ επηηεπρζεί απαξηία ζηελ πξψηε ζπλέιεπζε,
ζπγθαιείηαη δεχηεξε ηελ ίδηα εκέξα ηεο επφκελεο εβδνκάδαο,
ζε ψξα θαη ηφπν πνπ ζα αλαθνηλσζεί ζηα κέιε, κε ηα ίδηα
αθξηβψο ζέκαηα, θαη ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε φζα
ηακεηαθά εληάμεη ηαθηηθά κέιε ηνπ ζπιιφγνπ είλαη παξφληα
αξθεί λα είλαη πάλσ απφ 20.

Η ΠΔΒ έρεη ηακεηαθά εληάμεη ηαθηηθά
κέιε ζε φιε ηελ Διιάδα θαη δελ είλαη
εθηθηφ λα έρνπκε ή λα απαηηνχκε θπζηθή
παξνπζία ζηελ Αζήλα κεγάινπ αξηζκνχ
απηψλ.

Κάζε κέινο κπνξεί λα παξεπξίζθεηαη
πλειεχζεηο κφλν απηνπξνζψπσο εθηφο :

Δπηθαηξνπνίεζε δηαδηθαζηψλ – αηψλαο ηεο
ηερλνινγίαο.

Όηαλ δελ επηηεπρζεί απαξηία ζηελ πξψηε ζπλέιεπζε,
ζπγθαιείηαη δεχηεξε ηελ ίδηα εκέξα ηεο επφκελεο
εβδνκάδαο, ηελ ίδηα ψξα θαη ζηνλ ίδην ηφπν, κε ηα ίδηα
αθξηβψο ζέκαηα, ε νπνία ζεσξείηαη φηη έρεη απαξηία
εθ’ φζνλ παξεπξίζθεηαη ην 1/4 ησλ ηακεηαθά εληάμεη
κειψλ ηνπ πιιφγνπ.
6.

15

Γηα ιφγνπο πξαθηηθνχο πξνηείλεηαη λα κελ
δηαγξάθνληαη ηα κέιε ιφγσ νηθνλνκηθψλ
αιιά λα κελ έρνπλ ηα ίδηα πξνλφκηα κε ηα
ηαθηηθά νηθνλνκηθά εληάμεη κέιε πρ
ελεκέξσζε, θηι

Όηαλ δελ πξαγκαηνπνηεζεί θαη πάιη απαξηία
ζπγθαιείηαη θαη ηξίηε, αθξηβψο φπσο ζπγθιήζεθε ε
δεχηεξε, ε νπνία ζεσξείηαη φηη έρεη απαξηία φηαλ είλαη
παξφληεο ην 1/5 ησλ ηακεηαθά εληάμεη ηαθηηθψλ κειψλ
ηνπ πιιφγνπ.
Αλ πάιη δελ επηηεπρζεί απαξηία ζπγθαιείηαη κεηά απφ
έλα κήλα ηνπιάρηζηνλ λέα ζπλέιεπζε ε νπνία
ζεσξείηαη πξψηε.

7.

17

Κάζε κέινο κπνξεί λα παξεπξίζθεηαη ζηηο Γεληθέο
πλειεχζεηο κφλν απηνπξνζψπσο, εθηφο απφ ηηο
πεξηπηψζεηο ησλ αξραηξεζηψλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν
32 απηνχ ηνπ Καηαζηαηηθνχ.

ζηηο

Γεληθέο

α) απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ αξραηξεζηψλ πνπ νξίδνληαη ζην
άξζξν 32 απηνχ ηνπ Καηαζηαηηθνχ (εθινγή Δμειεγθηηθήο
Δπηηξνπήο θαη Γ),
β) απφ ηελ πεξίπησζε Καηαζηαηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο
(ςεθνθνξία ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ)

Η ΠΔΒ έρεη ηακεηαθά εληάμεη ηαθηηθά
κέιε ζε φιε ηελ Διιάδα θαη δελ είλαη
εθηθηφ λα έρνπκε ή λα απαηηνχκε θπζηθή
παξνπζία ζηελ Αζήλα κεγάινπ αξηζκνχ

φπνπ ηα κέιε κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ εμ απνζηάζεσο θαη
κέζσ ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο.

απηψλ.

ε θάζε πεξίπησζε φκσο δελ επηηξέπεηαη ε αληηπξνζψπεπζε
κέζσ εθπξφζσπν.

8.

9.

10.

20 α

22 β.

22

Ο χιινγνο δηνηθείηαη απφ ελδεθακειέο Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην, εθιεγκέλν γηα κία δηεηία απφ ηελ Γεληθή
πλέιεπζε, κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη κε ςεθνδέιηηα.

Ο χιινγνο δηνηθείηαη απφ ελδεθακειέο Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην, εθιεγκέλν γηα κία δηεηία απφ ηελ Γεληθή
πλέιεπζε, κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη κε ςεθνδέιηηα, κέζσ
ςεθνθνξίαο κε ειεθηξνληθή ςήθν

Δπηθαηξνπνίεζε κε ηελ ζχγρξνλε
πξαγκαηηθφηεηα θαη εμνηθνλφκεζε πφξσλ
ηεο Έλσζεο

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ζε απαξηία ζηελ
πεξίπησζε πνπ ζηελ ζπλεδξίαζή ηνπ παξίζηαληαη 4
ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπ

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ζε απαξηία ζηελ πεξίπησζε
πνπ ζηελ ζπλεδξίαζή ηνπ (δηα δψζεο ή ειεθηξνληθή)
παξίζηαληαη ηα κηζά ζπλ έλα κέιε ηνπ κέιε ηνπ θαη έλαο
ηνπιάρηζηνλ εθ ηνπ Πξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ ή Γεληθνχ
Γξακκαηέα.

Να απνθεχγνληαη απνθάζεηο κε κηθξφ
αξηζκφ κειψλ θαη ρσξίο θακία ζπκκεηνρή
ηνπ Πξνεδξείνπ Δγείξεηαη ζέκα
δεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη
εγθπξφηεηαο ησλ απνθάζεσλ.

(πποζηίθεηαι παπάγπαθορ γ.)

Δπηθαηξνπνίεζε κε ηελ ζχγρξνλε
πξαγκαηηθφηεηα θαη εμνηθνλφκεζε πφξσλ
ηεο Έλσζεο

Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξνχλ λα
πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηειεδηάζθεςε (ειεθηξνληθά).
(πποζηίθεηαι παπάγπαθορ δ.)

11.

22

Μέινο πνπ θσιχεηαη ή απνπζηάδεη κπνξεί λα εθπξνζσπεζεί
ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε εηδηθή
εμνπζηνδνηηθή επηζηνιή. Ο αξηζκφο ησλ εθπξνζσπνχκελσλ
κε απηφλ ηνλ ηξφπν κειψλ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα δχν. Έλα
κέινο κπνξεί λα εθπξνζσπήζεη ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα
κέρξη δχν κέιε
(πποζηίθεηαι παπάγπαθορ ε.)

12.

22

13.

22

Γηεπθφιπλζε δηαδηθαζηψλ

ηηο δηα δψζεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
κπνξνχλ λα παξεπξίζθνληαη, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ αιιά κε
δηθαίσκα ιφγνπ, νπνηαδήπνηε κέιε ηνπ ζσκαηείνπ. Γηα απηφ,
κε επζχλε ηνπ Γ.Γ. αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ζσκαηείνπ ή ελεκεξψλνληαη θαη ειεθηξνληθά ηα κέιε ηνπ
ζσκαηείνπ γηα ηελ αθξηβή εκεξνκελία, ψξα θαη ηφπν ηεο
επηθείκελεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηνπιάρηζηνλ 5 εκέξεο πξηλ
ηελ ηαθηηθή (θαη δηα δψζεο) ζπλεδξίαζε ηνπ.
(πποζηίθεηαι παπάγπαθορ ζη.)
Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο είλαη ππεχζπλνο λα θαηαγξάθεη ηα

Αλ δελ είλαη γλσζηνπνηεκέλε ε (δηα
δψζεο, βέβαηα) ζπλεδξίαζε ηνπ Γ..
ππνβαζκίδεηαη, είηε πξαθηηθά δελ είλαη
εθηθηή, ε παξνπζία θαη άιισλελδηαθεξφκελσλ- κειψλ.

Πξνθεηκέλνπ ηα κέιε λα κπνξνχλ λα
ελεκεξψλνληαη θαη λα κπνξνχλ λα

… θαη ζπγθξνηεί εηδηθέο επηηξνπέο γηα ηελ κειέηε θαη
ηελ πξνψζεζε θάζε ζέκαηνο πνπ απαζρνιεί ην
ζσκαηείν.
Οη επηηξνπέο ιεηηνπξγνχλ ζαλ βνεζεηηθά φξγαλα
δηνίθεζεο ηνπ πιιφγνπ, κε εηζεγεηηθφ ραξαθηήξα.
14.

23

Ο χιινγνο εθδίδεη πεξηνδηθφ κε επζχλε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ ην επηκειείηαη
ζπληαθηηθή επηηξνπή

πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο θαη λα ηα πξσηνθνιιά ζην αξρείν
ηεο ΠΔΒ εληφο 7 εκεξψλ κεηά ηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ην
Γ θαη ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ λα αλαθνηλψλεηαη ζηελ
ηζηνζειίδα.

αλαηξέρνπλ ζηα πξαθηηθά Γεληθψλ
πλειεχζεσλ/Γ.

… θαη ζπγθξνηεί εηδηθέο Θεκαηηθέο Δπηηξνπέο, κεηά απφ
εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Σνκέα ή φρη, γηα ηελ
κειέηε θαη ηελ πξνψζεζε θάζε ζέκαηνο πνπ απαζρνιεί ην
ζσκαηείν. ε θάζε Θεκαηηθή Δπηηξνπή ζπκκεηέρεη
ππνρξεσηηθά ηνπιάρηζηνλ έλα κέινο ηνπ Γ.. ηνπ ζπιιφγνπ.

Οη «Θεκαηηθέο Δπηηξνπέο» (φπσο
Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, Ο.Δ. ηνπ Π.Γ.Β.,
Ο.Δ. πλεδξίσλ, Δπηηξνπή επεμεξγαζίαο
πξνηάζεσλ λνκνζρεδίσλ γηα ηελ Τγεία, ην
Πεξηβάιινλ, ηα Σξφθηκα θ.ά.)
ζπγθξνηνχληαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε
εηδηθέο αλάγθεο, ηα κέιε ηνπο δελ είλαη
εθιεγκέλα απφ ηε βάζε ηνπ ζσκαηείνπ θαη
επνπηεχνληαη απφ έλα- ηνπιάρηζηνλ- κέινο
ηνπ Γ.. πνπ απνηειεί κέινο ηνπο θαη
εμαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή ηνπο
επηθνηλσλία κε ην Γ.. Δπίζεο, νθείιεη λα
ελεκεξψλεηαη θαη ε αληίζηνηρε Δπηηξνπή
Σνκέα.

Οη επηηξνπέο (ηφζν νη Δπηηξνπέο Σνκέσλ, φζν θαη νη
Θεκαηηθέο Δπηηξνπέο) ιεηηνπξγνχλ ζαλ βνεζεηηθά φξγαλα
δηνίθεζεο ηνπ πιιφγνπ, κε εηζεγεηηθφ ραξαθηήξα.
Ο χιινγνο κπνξεί λα εθδίδεη πεξηνδηθφ ή ελεκεξσηηθά θαη
επεηεηαθά έληππα κε επζχλε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,
πνπ ηα επηκειείηαη ζπληαθηηθή επηηξνπή.

(πποζηίθεηαι παπάγπαθορ Δ)
Με κπζηηθή ή θαλεξή ςεθνθνξία ην Γ.. εθιέγεη θαηά ηελ 1 ε
ζπλεδξίαζε ηνπ έλα κέινο ηνπ σο Τπεχζπλνπ Δπηθνηλσλίαο,
ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ηζηνζειίδαο
ηνπ ζπιιφγνπ, ηελ απξφζθνπηε επηθνηλσλία ησλ ζπιιφγνπ κε
ηα κέιε ηνπ θαη κε ηνλ φπνην άιιν θνξέα. Ο Τπεχζπλνο
Δπηθνηλσλίαο κπνξεί λα ζπλεπηθνπξείηαη απφ άιια
εληεηαικέλα απφ ην Γ.. κέιε ηνπ ζπιιφγνπ θαη
ζπλεξγάδεηαη ζηα θαζήθνληα ηνπ ζηελά κε ηνλ Πξφεδξν θαη
ηνλ Γ.Γ. ηνπ ζπιιφγνπ.

15.

16.

33

Οχησο ή άιισο ην πξνηεηλφκελν
ζπκβαίλεη γηα πάλσ απφ 10 ρξφληα,
ηνπιάρηζηνλ. Κάπνηνο (θαη κηα κηθξή
νκάδα κε ηελ επζχλε ηνπ) νθείιεη λα
επηιακβάλεηαη, λα παξαθνινπζεί θαη λα
είλαη ππφινγνο γηα ηελ εχξπζκε
επηθνηλσλία ηεο Έλσζεο, ζχκθσλα κε ηηο
απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηεο θαη πιένλ
ζεζκνζεηεκέλα.

Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή νθείιεη …..λα απνζηείιεη ζε
φια ηα κέιε ςεθνδέιηηα φισλ ησλ ζπλδπαζκψλ θαη
ησλ κεκνλσκέλσλ ππνςεθίσλ γηα ην Γηνηθεηηθφ
πκβνπιίνπ θαη ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή

Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή νθείιεη….…λα απνζηείιεη
(ειεθηξνληθά ή ηαρπδξνκηθά) ζε φια ηα κέιε ςεθνδέιηηα
φισλ ησλ ζπλδπαζκψλ θαη ησλ κεκνλσκέλσλ ππνςεθίσλ γηα
ην Γηνηθεηηθφ πκβνπιίνπ, ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή

Ο πξσηνδίθεο απαηηείηαη βάζεη ηνπ
Ν.1264/82 μόνο για ηα δεςηεποβάθμια
και ηπιηοβάθμια ζςνδικαλιζηικά
ζυμαηεία.

Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή έρεη Πξφεδξφ ηεο
ππνρξεσηηθά Γηθαζηή Πξσηφδηθε πνπ νξίδεηαη απφ
ηνλ Πξφεδξν ησλ Πξσηνδηθψλ ηεο Αζήλαο κεηά απφ
έγγξαθε αίηεζε γη’ απηφ ην ιφγν ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ζηνλ Πξφεδξν ησλ Πξσηνδηθψλ.

Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή έρεη Πξφεδξφ ηεο ην κέινο ηεο πνπ
ήηαλ πξψην ζε ςήθνπο θαηά ηελ δηαδηθαζία αλάδεημεο ηεο ΔΔ
ζηελ ηαθηηθή Γ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ν Πξφεδξνο
νξίδεηαη κε θιήξν

Η ΠΔΒ είλαη επηζηεκνληθφ ζσκαηείν θαη
σο ηέηνην δελ έρεη απηήλ ηελ ππνρξέσζε.

Οη αξραηξεζίεο γίλνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία

17.

34

Οη αξραηξεζίεο γίλνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία κέζσ
ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο.

Αλαγθαία αιιαγή γηα αχμεζε ησλ κειψλ
πνπ ζπκκεηέρνπλ

Η επηινγή ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ςεθνθνξίαο θαη ε
δηάξθεηα απηήο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.

Η ΠΔΒ έρεη ηακεηαθά εληάμεη ηαθηηθά
κέιε ζε φιε ηελ Διιάδα θαη δελ είλαη
εθηθηφ λα έρνπκε ή λα απαηηνχκε θπζηθή
παξνπζία ζηελ Αζήλα κεγάινπ αξηζκνχ
απηψλ.

(πποζηίθεηαι ζηο ηέλορ ηος άπθπος οι παπάγπαθοι)

Δπηθαηξνπνίεζε ζχκθσλα κε φζα
εθαξκφδνληαη εδψ θαη ρξφληα ζηηο εθινγέο
ηεο ΠΔΒ

ηελ πεξίπησζε χπαξμεο εληαίνπ ςεθνδειηίνπ γηα ηελ
αλάδεημε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθιέγνληαη νη πξψηνη
έληεθα ζε ςήθνπο ππνςήθηνη ηνπ εληαίνπ ςεθνδειηίνπ.
Γηα ηελ αλάδεημε ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο εθιέγνληαη νη
πξψηνη ηξείο ζε ςήθνπο ππνςήθηνη ηνπ εληαίνπ ςεθνδειηίνπ.
18.

34

Δάλ ππάξρνπλ ηζνςεθνχληεο ζηελ ηειεπηαία ζέζε γίλεηαη
θιήξσζε κεηαμχ ηνπο
Η εθινγή ησλ ππνςεθίσλ κέζσ ηε ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο
γίλεηαη κε επηινγή πξνηίκεζεο. Κάζε κέινο ηνπ πιιφγνπ
επηιέγεη ζην ειεθηξνληθφ ςεθνδέιηην ηα νλφκαηα ησλ
ππνςεθίσλ κέρξη ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ή ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο

19.

20.

35

36

Με ηε ιήμε ηεο ςεθνθνξίαο, ε νπνία παξαηείλεηαη θαη
κεηά ηελ θαζνξηζκέλε ψξα εάλ ππάξρνπλ ζην
εθινγηθφ ηκήκα κέιε ηνπ πιιφγνπ πνπ δελ ςήθηζαλ
κέρξη ηφηε, γίλεηαη ε δηαινγή, επαθνινπζεί ε
αλαθήξπμε ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ εθιεγεί κε
πξάμε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο ζηελ νπνία
αλαγξάθνληαη ηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ θαηά ζεηξά
πξνηίκεζεο θάζε ππνςεθίνπ.

Δάλ ππάξμεη θαηαζηαηηθή απνδνρή ηεο
ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο σο
απνθιεηζηηθφο ηξφπνο ςεθνθνξίαο
πξνζηίζεηαη ε ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθνο
ζην άξζξν αλάινγα

Με ηε ιήμε ηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο, γίλεηαη ε δηαινγή,
επαθνινπζεί ε αλαθήξπμε ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ εθιεγεί
κε πξάμε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο ζηελ νπνία
αλαγξάθνληαη ηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ θαηά ζεηξά
πξνηίκεζεο θάζε ππνςεθίνπ.

Δάλ ππάξμεη θαηαζηαηηθή απνδνρή ηεο
ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο σο
απνθιεηζηηθφο ηξφπνο ςεθνθνξίαο
αιιάδεη ην άξζξν αλάινγα

(πποζηίθεηαι ζηο ηέλορ ηος άπθπος οι παπάγπαθοι)

Δάλ ππάξμεη θαηαζηαηηθή απνδνρή ηεο
ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο σο
απνθιεηζηηθφο ηξφπνο ςεθνθνξίαο
αιιάδεη ην άξζξν αλάινγα κε ηελ
αληηθαηάζηαζε ησλ ζρεηηθψλ
παξαγξάθσλ.

ηελ πεξίπησζε ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο, ηα ηαθηηθά κέιε
ηελ εκέξα ησλ αξραηξεζηψλ ςεθίδνπλ κέζσ εηζφδνπ ζην
ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο πνπ έρεη επηιέμεη ην Γ
Α. ε θάζε εθινγέα πνπ αλαθέξεηαη ζε απηφ ην άξζξν
απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά κήλπκα πνπ πεξηιακβάλεη νδεγίεο
γηα ηελ δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο.
Η απνζηνιή ηνπ κελχκαηνο ζα γίλεη, κέζα ζηα ρξνληθά φξηα

(ηελ ειεθηξνληθή ςεθνθνξία δελ ζα
ππάξρεη παξάηαζε)

πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 33 απηνχ ηνπ Καηαζηαηηθνχ.
Β. Ο εθινγέαο αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο, εηζέξρεηαη ζην
πεξηβάιινλ ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο θαη θαηαζέηεη ηελ
ειεθηξνληθή ηνπ ςήθν.
Γ. Μεηά ηε ιήμε ηεο ςεθνθνξίαο ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή,
παξαιακβάλεη απφ ην ζχζηεκα ηα απνηειέζκαηα θαη
ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ.

