ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ
Σου ωματεύου με την επωνυμύα
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ
ΣΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»
και το διακριτικό
Π.Ε.Ε.Ν.Α.@ΣΠΕ
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α΄
Επωνυμύα - Έδρα – φραγύδα
Άρθρο 1ο
Ιδρύεται μη κερδοςκοπικό ςωματεύο, με την επωνυμύα

«Πανελλόνια

Επιςτημονικό Ένωςη Νηπιαγωγών για την Αξιοπούηςη των Σεχνολογιών
τησ Πληροφορύασ και των Επικοινωνιών (ΣΠΕ)», (εφεξόσ Ένωςη), σε
συντομογραφία Π.Ε.E.Ν.Α@ΣΠΕ. με ϋδρα το Ηρϊκλειο Αττικόσ, Μητροπούλου 22.
την αγγλικό η επωνυμύα του θα εύναι: «Hellenic Scientific Association of
preschool Teachers for the Utilization of Information Technology and
Communication (ICT)»
Η Π.Ε.Ε.ΝΑ.@ΣΠΕ. εύναι Επιςτημονικό Ένωςη που εκπροςωπεύ τουσ/τισ
νηπιαγωγούσ τησ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ.
Σο καταςτατικό τησ Ένωςησ ϋχει ωσ ακολούθωσ :
Άρθρο 2ο
Η Ένωςη ϋχει κυκλικό ςφραγύδα ςτησ οπούασ την περιφϋρεια αναγρϊφεται:
«Πανελλόνια Επιςτημονικό Ένωςη Νηπιαγωγών για την Αξιοπούηςη των ΣΠΕ».
το ϋνα ημικύκλιο η επωνυμύα «Π.Ε.Ε.Ν.Α.@ΣΠΕ» και ςτο ϊλλο η χρονολογύα
ύδρυςησ «2015».
το κϋντρο το λογότυπο τησ Ένωςησ: «ϋνασ φορητόσ υπολογιςτόσ που η
επιφϊνειϊ του διατρϋχεται, από δεξιϊ προσ τα αριςτερϊ και από πϊνω προσ τα
κϊτω, από μια παραδοςιακό πϋνα ςε χρώμα πορτοκαλύ.
Σο λογότυπο τησ Ένωςησ όπωσ παριςτϊνεται και περιγρϊφεται παραπϊνω,
εύναι ϋγχρωμο, αποτελεύ το ϋμβλημα τησ Πανελλόνιασ Επιςτημονικόσ Ένωςησ

Νηπιαγωγών για την Αξιοπούηςη των ΣΠΕ και εμφανύζεται ςε όλεσ τισ χρόςεισ τησ
Ένωςησ ηλεκτρονικϋσ και ϋντυπεσ.
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄
κοπόσ - τόχοι – Δραςτηριότητεσ
Άρθρο 3ο
κοπόσ τησ Ένωςησ εύναι η υποςτόριξη και η ανϊδειξη του επιςτημονικού
ρόλου των νηπιαγωγών τησ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ με κοινό ενδιαφϋρον την
αξιοπούηςη των Σεχνολογιών τησ Πληροφορύασ και των Επικοινωνιών (εφεξόσ
ΣΠΕ) ςτο νηπιαγωγεύο και η ςυνειςφορϊ ςτην ανϊπτυξη τησ επιςτημονικόσ
ϋρευνασ. Η παροχό ςυμβουλών προσ την πολιτεύα, το δημόςιο και τον ιδιωτικό
τομϋα, η αντιπροςώπευςη και υποςτόριξη των νηπιαγωγών τησ πρωτοβϊθμιασ
εκπαύδευςησ ςτην Ελλϊδα και ςτο εξωτερικό.
Ειδικότερα ςτόχοι τησ Ένωςησ εύναι:
1. Η πνευματικό εξύψωςη, η επιςτημονικό ανϋλιξη, η κοινωνικό αναγνώριςη και η
καταξύωςη τησ προςφορϊσ και του ϋργου των μελών τησ και ευρύτερα του κλϊδου
των νηπιαγωγών τησ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ.
2. Η δημιουργύα και η καλλιϋργεια ςτενότερων δεςμών αλληλεγγύησ και
επικοινωνύασ ανϊμεςα ςτα μϋλη τησ.
3. Η κατοχύρωςη ανεμπόδιςτου επιςτημονικού διαλόγου και η ελεύθερη διακύνηςη
και διαμόρφωςη επιςτημονικών ιδεών ανϊμεςα ςτα μϋλη τησ.
4. Η ανταλλαγό απόψεων,

η ςυνεχόσ

ανατροφοδότηςη και υποςτόριξη των

Νηπιαγωγών τησ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ ςτη

χρόςη και αξιοπούηςη των

Σ.Π.Ε. ςε όλεσ τισ θεματικϋσ περιοχϋσ και τα γνωςτικϊ αντικεύμενα του Αναλυτικού
Προγρϊμματοσ του νηπιαγωγεύου.
5. Ο ςχεδιαςμόσ, η ανϊπτυξη, η παραγωγό, η διϊχυςη και η αξιολόγηςη
εκπαιδευτικού υλικού με τη χρόςη των Σ.Π.Ε. και η προώθηςη τησ διαρκούσ
επιμόρφωςησ των μελών τησ.
6. Η βελτύωςη των ςυνθηκών που διαμορφώνουν το πλαύςιο ϋνταξησ των ΣΠΕ ςτην
εκπαιδευτικό διαδικαςύα ώςτε αυτϋσ να χρηςιμοποιούνται ωσ εργαλεύα γνώςησ,
ϋρευνασ και μϊθηςησ που διαπερνϊ όλα τα γνωςτικϊ αντικεύμενα του Αναλυτικού

Προγρϊμματοσ ςτο πλαύςιο μιασ ολιςτικόσ και διαθεματικόσ προςϋγγιςησ τησ
γνώςησ.
7. Η ανϊπτυξη ςυνεργαςιών με διεθνεύσ και ελληνικούσ φορεύσ, ιδιωτικούσ και
δημοςύουσ (εποπτευόμενουσ και μη από το Τπουργεύο Παιδεύασ, Πανεπιςτημιακϊ
και Σεχνολογικϊ Ιδρύματα, Ινςτιτούτα, Μουςεύα κ.λ.π.).
8. Η ςυμμετοχό, η ανϊπτυξη και η διεξαγωγό ερευνητικών μελετών και
αναπτυξιακών ϋργων για την προαγωγό τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ και
διδακτικόσ πρακτικόσ.
9. Η μελϋτη και η προώθηςη τησ ϋρευνασ γύρω από τη Διούκηςη τησ Εκπαύδευςησ
ςτην Ελλϊδα και η υποςτόριξη των νηπιαγωγών ςτο διοικητικό τουσ ϋργο.
10. Η διοργϊνωςη και διεξαγωγό ςυνεδρύων, ημερύδων, workshops, επιμορφωτικών
ςεμιναρύων, διαλϋξεων, εκδηλώςεων κλπ
11. Η θεςμικό εκπροςώπηςη των νηπιαγωγών ςε εθνικούσ ό διεθνεύσ φορεύσ και
επιτροπϋσ που ςυγκροτούνται από κρατικούσ ό ιδιωτικούσ φορεύσ για θϋματα,
επικοινωνιών και υψηλόσ τεχνολογύασ
12. Η

θεςμοθετημϋνη

εκπροςώπηςη

των νηπιαγωγών

ςτισ

διαδικαςύεσ

τησ

Εκπαύδευςησ και Επιμόρφωςησ των Εκπαιδευτικών του νηπιαγωγεύου τησ
πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ όπου λαμβϊνονται αποφϊςεισ, οι οπούεσ ςχετύζονται
με το αντικεύμενο εργαςύασ τουσ και γενικότερα την αξιοπούηςη των ΣΠΕ ςτην
εκπαιδευτικό διδακτικό διαδικαςύα.
Άρθρο 4ο
Οι ςτόχοι αυτού θα μπορούν να επιτευχθούν μϋςω τησ ςυνεργαςύασ τησ
Ένωςησ με κϊθε νομικό ό φυςικό πρόςωπο, Υορεύσ Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ,
Τπουργεύα, Ιδρύματα, ϊλλουσ ςυλλόγουσ αλλϊ και εταιρεύεσ που επιδιώκουν
παρεμφερεύσ ό μη ςκοπούσ, τησ Ελλϊδασ ό τησ αλλοδαπόσ καθώσ και με
ευρωπαώκούσ ό διεθνεύσ εν γϋνει φορεύσ. Μϋςα ςτα πλαύςια αυτϊ η Ένωςη θα
μπορεύ να προβαύνει ςε κϊθε μορφόσ ςυνεργαςύα ό/και να ςυνϊπτει ςυμβϊςεισ με
κϊθε τρύτον, φυςικό ό νομικό πρόςωπο.
Άρθρο 5ο

Ειδικότερα, για την προώθηςη του ςκοπού και την επύτευξη των ςτόχων τησ, η
ϋνωςη:


υνεργϊζεται με τα θεςμοθετημϋνα όργανα τησ Πολιτεύασ, τισ υπηρεςύεσ του
Τπουργεύου Παιδεύασ, Ινςτιτούτο Σεχνολογύασ Τπολογιςτών και Εκδόςεων
(Ι.Σ.Τ.Ε.), Ινςτιτούτο Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ (ΙΕΠ), τουσ διευθυντϋσ ςχολεύων
και Εκπαιδευτικών Ιδρυμϊτων, τουσ υλλόγουσ δαςκϊλων, Νηπιαγωγών και
Καθηγητών, τουσ υλλόγουσ και τισ Ενώςεισ Γονϋων και Κηδεμόνων, τισ δ/νςεισ
Εκπαύδευςησ, τουσ χολικούσ υμβούλουσ, τουσ υπευθύνουσ Κε.Πλη.Νε.Σ., την
Σοπικό Αυτοδιούκηςη και τισ δημοτικϋσ Επιτροπϋσ Παιδεύασ, με Ιδρύματα
Σριτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ, με ϊλλουσ υλλόγουσ του υπουργεύου Παιδεύασ ό
ϊλλων υπουργεύων και γενικότερα κϊθε φορϋα ιδιωτικό ό δημόςιο που ςχετύζεται
με την εκπαύδευςη.



υνεργϊζεται για θϋματα που ςχετύζονται με την αξιοπούηςη των Σ.Π.Ε. ςτην
εκπαιδευτικό διαδικαςύα, με κϊθε Εκπαιδευτικό φορϋα, δημόςιο ό Ιδιωτικό,
καθώσ και με εταιρεύεσ παραγωγόσ εμπορύασ ό αντιπροςώπευςησ προώόντων
Πληροφορικόσ.



υνεργϊζεται με Επιςτημονικϋσ Ενώςεισ τησ Ελλϊδασ και ϊλλων χωρών που
δραςτηριοποιούνται ςτο χώρο τησ εκπαύδευςησ των νηπιαγωγών.



Ενημερώνει με κϊθε πρόςφορο μϋςο, όταν το κρύνει απαραύτητο, κϊθε
ενδιαφερόμενο ϊτομο ό φορϋα για κϊθε θϋμα που ϋχει ςχϋςη με την Εκπαύδευςη
των παιδιών τησ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ.



υγκροτεύ ομϊδεσ εργαςύασ για την εκπόνηςη μελετών καθώσ και για την
υλοπούηςη επιμορφωτικών δρϊςεων.



Εκδύδει Ενημερωτικό Δελτύο (ηλεκτρονικό ό ϋντυπο).



Εκδύδει Περιοδικό (ηλεκτρονικό ό ϋντυπο).



Δημιουργεύ και διατηρεύ ςε τραπεζικούσ λογαριαςμούσ που διαχειρύζεται το
Διοικητικό υμβούλιο, το απαραύτητο οικονομικό κεφϊλαιο για την λειτουργύα
τησ, καθώσ και για την πραγματοπούηςη ϋργων ςχετικών με την επιμόρφωςη, τη
διοργϊνωςη ημερύδων ό ςυνεδρύων, ό ϊλλων ϋργων που εύναι ςυμβατϊ με τουσ
καταςτατικούσ ςκοπούσ του.



Φρηςιμοποιεύ την Πληροφορικό και τισ ΣΠΕ για την επικοινωνύα μεταξύ των
μελών τησ και την προώθηςη των δρϊςεών τησ.
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ΄
Μϋλη
Άρθρο 6ο
Μϋλη τησ Ένωςησ μπορεύ να εύναι νηπιαγωγού που δύνανται να εργαςτούν ό
εργϊζονται ςτα νηπιαγωγεύα τησ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ, με κοινό
ενδιαφϋρον την προώθηςη τησ γνώςησ, τησ διδαςκαλύασ και τησ μϊθηςησ με την
υποςτόριξη των Σεχνολογιών Πληροφορύασ και Επικοινωνιών (ΣΠΕ). Η αύτηςη
εγγραφόσ μϋλουσ ςυνοδεύεται από αντύγραφο πτυχύων ςπουδών, και ςύςταςη
ενόσ μϋλουσ τησ Ένωςησ.
Σα μϋλη τησ Ένωςησ διακρύνονται ςε τακτικϊ, ςυνεργαζόμενα, δόκιμα και επύτιμα
α. Σακτικϊ μϋλη
Σακτικϊ μϋλη εύναι οι ιδρυτϋσ, καθώσ και κϊθε ϊλλο φυςικό πρόςωπο που όθελε
να εγγραφεύ ωσ τακτικό μϋλοσ από το Διοικητικό υμβούλιο. Ένα πρόςωπο μπορεύ
να γύνει δεκτό ωσ τακτικό μϋλοσ τησ Ένωςησ,

αν κατϋχει τύτλο ςπουδών

νηπιαγωγού από οποιοδόποτε ελληνικό (ό ιςότιμο τησ αλλοδαπόσ) Ανώτατο
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και εργϊζεται ό δύναται να εργαςτεύ ωσ νηπιαγωγόσ ςτην
πρωτοβϊθμια εκπαύδευςη.
Σα τακτικϊ μϋλη ϋχουν ταμειακϋσ υποχρεώςεισ οι οπούεσ ορύζονται από το Δ..,
μετϋχουν με δικαύωμα ψόφου ςτισ Γενικϋσ υνελεύςεισ, τακτικϋσ ό ϋκτακτεσ, και
ϋχουν το δικαύωμα του εκλϋγειν και εκλϋγεςθαι.
Η ιδιότητα του τακτικού μϋλουσ αναςτϋλλεται ςτην περύπτωςη που και για όςο
χρόνο αυτό απολϋςει την ωσ ϊνω ιδιότητα.
β. υνεργαζόμενα μϋλη
Ένα πρόςωπο μπορεύ να γύνει δεκτό ωσ ςυνεργαζόμενο μϋλοσ τησ Ένωςησ, αν
κατϋχει τύτλο ςπουδών από οποιοδόποτε ελληνικό (ό ιςότιμο τησ αλλοδαπόσ)
Ανώτατο

Εκπαιδευτικό

Ίδρυμα

ςε

οποιοδόποτε

επιςτημονικό

πεδύο,

δραςτηριοποιεύται αποδεδειγμϋνα ςτο χώρο τησ εκπαύδευςησ των νηπιαγωγών

τησ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ ό τησ επιμόρφωςησ ςτισ

ΣΠΕ, για δύο (2)

τουλϊχιςτον χρόνια και επιθυμεύ να ςυνειςφϋρει ςτην επύτευξη των ςκοπών τησ
Ένωςησ.
Σα ςυνεργαζόμενα μϋλη ϋχουν ταμειακϋσ υποχρεώςεισ οι οπούεσ ορύζονται από το
Δ.., αλλϊ δεν ϋχουν το

δικαύωμα του εκλϋγειν και εκλϋγεςθαι. Δικαιούνται να

παρευρύςκονται χωρύσ ψόφο ςτισ Γ.. και να παρακολουθούν τισ εργαςύεσ τησ
καθώσ και να λαμβϊνουν το λόγο.
γ. Δόκιμα μϋλη
Ένα πρόςωπο μπορεύ να γύνει δεκτό ωσ δόκιμο μϋλοσ τησ Ένωςησ, αν εύναι
φοιτητόσ οποιουδόποτε Σμόματοσ ελληνικού (ό ιςότιμου τησ αλλοδαπόσ)
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματοσ ςτισ επιςτόμεσ τησ αγωγόσ των παιδιών του
νηπιαγωγεύου

τησ

πρωτοβϊθμιασ

εκπαύδευςησ.

Σα

δόκιμα

μϋλη

αφού

αποφοιτόςουν ϋχουν το δικαύωμα να παραμεύνουν ςτην Ένωςη ωσ τακτικϊ μϋλη.
Για την εγγραφό τουσ ςε τακτικϊ μϋλη απαιτεύται αντύγραφο πτυχύου ςπουδών.
Σα δόκιμα μϋλη ϋχουν ταμειακϋσ υποχρεώςεισ οι οπούεσ ορύζονται από το Δ..
αλλϊ δεν ϋχουν το

δικαύωμα του εκλϋγειν και εκλϋγεςθαι.

Δικαιούνται να

παρευρύςκονται χωρύσ ψόφο ςτισ Γ.. και να παρακολουθούν τισ εργαςύεσ τησ
καθώσ και να λαμβϊνουν το λόγο.
δ. Επύτιμα μϋλη
Επύτιμα μϋλη μπορούν να γύνουν, με ειδικϊ αιτιολογημϋνη απόφαςη του
Διοικητικού υμβουλύου, πρόςωπα που ϋχουν διακριθεύ για το κοινωνικό,
πνευματικό και επιςτημονικό τουσ ϋργο ςτο χώρο τησ εκπαύδευςησ των
νηπιαγωγών τησ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ. Επύςησ ϋνα πρόςωπο μπορεύ να
γύνει δεκτό ωσ επύτιμο μϋλοσ τησ Ένωςησ, αν ϋχει επιδεύξει εξαιρετικό ςυνειςφορϊ
ςτουσ ςκοπούσ τησ. Σα επύτιμα μϋλη δεν ϋχουν ταμειακϋσ υποχρεώςεισ και
δικαύωμα εκλϋγειν και εκλϋγεςθαι. Δικαιούνται να παρευρύςκονται χωρύσ ψόφο
ςτισ Γ.. και να παρακολουθούν τισ εργαςύεσ τησ από τιμητικό θϋςη καθώσ και να
λαμβϊνουν το λόγο.
Άρθρο 7ο

H εύςοδοσ νϋων μελών ςτην Ένωςη λαμβϊνει χώρα με απόφαςη του Δ.. και με
τουσ περιοριςμούσ που αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 6.
Άρθρο 8ο
Μϋλοσ διαγρϊφεται:
Α. Αν η δραςτηριότητϊ του αντιςτρατεύεται τουσ ςκοπούσ και τισ επιδιώξεισ
του ωματεύου και αν εμποδύζει την εκτϋλεςη των αποφϊςεων των οργϊνων του
ωματεύου.
Η διαγραφό γύνεται με απόφαςη τησ Γ.. μετϊ από πρόταςη του Δ.. Η απόφαςη
τησ Γ.. πρϋπει να εύναι επαρκώσ αιτιολογημϋνη και λαμβϊνεται με πλειοψηφύα
ϋνα δεύτερο ςυν ϋνα ( ½ + 1) των παριςταμϋνων μελών. Η πρόταςη κοινοποιεύται
δϋκα ημϋρεσ πριν από την ςύγκληςη τησ Γ.. Σο μϋλοσ αυτό ϋχει δικαύωμα να
απολογηθεύ ςτην Γ.. Αν δεν απολογηθεύ, η Γ.. αποφαςύζει και χωρύσ την
απολογύα του.
Β. Αν δεν ανανεώςει την εγγραφό του, καταβϊλλοντασ την ετόςια ςυνδρομό, για
δύο ςυνεχόμενα ϋτη. Η διαγραφό ςτη περύπτωςη αυτό λειτουργεύ αυτοδύκαια,
αφού προηγηθεύ ϋγγραφη/ειδοπούηςη του Δ.., δύο μόνεσ πριν την λόξη τησ
διετύασ.
Σα τακτικϊ μϋλη υποχρεούνται, για να ςυμμετϋχουν ςτα όργανα τησ Ένωςησ, να
ϋχουν καταβϊλλει τισ ετόςιεσ ό τυχόν ϋκτακτεσ ειςφορϋσ, που ορύζει εκϊςτοτε το
Διοικητικό υμβούλιο.
Άρθρο 9ο
Μϋλοσ αποχωρεύ, αν υποβϊλλει ϋγγραφα την παραύτηςό του ςτο Δ.. Η
αποχώρηςη πρϋπει να γνωςτοποιεύται τρεισ τουλϊχιςτον μόνεσ πριν από τη λόξη
του λογιςτικού ϋτουσ και ιςχύει για το τϋλοσ του.
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄
Οικονομικού Πόροι τησ Ένωςησ

Άρθρο 10ο
Η περιουςύα τησ Ένωςησ αποτελεύται από τισ ειςφορϋσ των μελών και τισ εν
γϋνει παροχϋσ των δωρητών του ό τρύτων, τυχόν επιχορηγόςεων Τπουργεύων,
νομικών προςώπων δημοςύου και ιδιωτικού δικαύου, των Οργανιςμών Σοπικόσ
Αυτοδιούκηςησ ό ϊλλησ Δημόςιασ Τπηρεςύασ, τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, Διεθνών
Οργανιςμών ό Οργανώςεων και των εν γϋνει περιουςιακών δικαιωμϊτων που
αποκτούνται, μετϊ ό ϊνευ ανταλλϊγματοσ, κατϊ τη λειτουργύα του. Επύςησ τα
ϋςοδα από παραγωγϋσ ό υπηρεςύεσ τησ Ένωςησ προσ τρύτουσ και γενικϊ κϊθε
παροχό από οπουδόποτε προερχομϋνη, που θα κϊνουν δεκτό τα αρμόδια όργανϊ
τησ, ϋχοντασ ωσ γνώμονα τη διατόρηςη τησ αυτονομύασ τησ.
Σα ϋςοδα τησ Ένωςησ κατατύθενται ςε υποκατϊςτημα Σρϊπεζασ που
επιλϋγεται από το Διοικητικό υμβούλιο και αναλαμβϊνονται από τον ταμύα τησ
Ένωςησ, τον Πρόεδρο ό ϊλλο εξουςιοδοτημϋνο μϋλοσ από το Δ.
Άρθρο 11ο
Οι υποχρεώςεισ που γεννώνται ϋναντι τρύτων από τη διαχεύριςη ό την
αντιπροςώπευςη τησ Ένωςησ βαρύνουν μόνο τα μϋλη του Δ.. και περιοριςμϋνα
μϋχρι το ύψοσ τησ ειςφορϊσ που ϋχουν καταβϊλει. Σα τακτικϊ, δόκιμα και
ςυνεργαζόμενα μϋλη, δεν ϋχουν ούτε αναλαμβϊνουν οικονομικό υποχρϋωςη προσ
τρύτουσ. Η μόνη υποχρϋωςη εύναι η καταβολό τησ ετόςιασ ειςφορϊσ τουσ.
Άρθρο 12ο
Η Ένωςη δεν εύναι κερδοςκοπικό ςωματεύο. Καμιϊ διανομό κερδών ό
καταβολό τόκων επύ των ποςών των ειςφορών των μελών τησ κατϊ τη λειτουργύα
ό τη διϊλυςό τησ δεν επιτρϋπεται προσ τα μϋλη τησ. Σα κεφϊλαια τησ Ένωςησ δεν
διανϋμονται ςτα μϋλη, αλλϊ διατύθενται ςε όλη τη διϊρκειϊ τησ αποκλειςτικϊ και
μόνο για την πραγματοπούηςη των ςκοπών τησ. ε περύπτωςη διαλύςεώσ τησ, αν
πϋραν των ειςφορών των μελών απομϋνουν καθαρϊ κεφϊλαια, αυτϊ θα
διατύθενται με απόφαςη των μελών για την πραγματοπούηςη των ςκοπών τησ.

Άρθρο 13ο
Για τη ςύςταςη τησ Ένωςησ, τα ιδρυτικϊ μϋλη κατϋβαλαν ποςό αξύασ 20 ευρώ
το κϊθε μϋλοσ.
Άρθρο 14ο
Οι λογαριαςμού και τα βιβλύα τησ Ένωςησ κλεύνονται την 31η Δεκεμβρύου κϊθε
ϋτουσ με τη λόξη τησ αντύςτοιχησ χρόςεωσ. Ειδικϊ για το πρώτο χρονικό διϊςτημα
λειτουργύασ του, η χρόςη λόγει ςτισ 31-12-2015.
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Ε΄
Όργανα Διούκηςησ -Αρμοδιότητεσ
Άρθρο 15ο
Σα όργανα τησ Ένωςησ εύναι:
1. Η Γενικό υνϋλευςη των μελών
2. Σο Διοικητικό υμβούλιο τησ Ένωςησ και
3. Η Ελεγκτικό Επιτροπό.
Άρθρο 16ο
Η Γενικό υνϋλευςη απαρτύζεται από όλα τα τακτικϊ μϋλη τησ Ένωςησ και
αποτελεύ το ανώτατο Όργανό του. υνϋρχεται με πρωτοβουλύα του Δ..
τουλϊχιςτον μια φορϊ το χρόνο (τακτικό Γ..). Εκτϊκτωσ μπορεύ να ςυνϋλθει εύτε
με απόφαςη του Δ.. εύτε όταν εύκοςι (20) τουλϊχιςτον τακτικϊ μϋλη τησ Ένωςησ
υποβϊλουν ςχετικό αύτημα ςτον Πρόεδρο, υποδεικνύοντασ και τα θϋματα τησ
ημερόςιασ διϊταξησ. την περύπτωςη αυτό η Έκτακτη Γενικό υνϋλευςη
πραγματοποιεύται με τη διαδικαςύα που προβλϋπεται για τισ τακτικϋσ Γενικϋσ
υνελεύςεισ.

Η Γενικό υνϋλευςη, ςτην οπούα μπορούν να μετϋχουν με δικαύωμα γνώμησ και τα
επύτιμα, δόκιμα και ςυνεργαζόμενα μϋλη, ςυζητϊει και αποφαςύζει επύ ζητημϊτων
ςτρατηγικόσ και επύ παντόσ θϋματοσ αφορϊ ςτην Ένωςη ελϋγχει όλα τα λοιπϊ
Όργανα και εκλϋγει, παύει ό αντικαθιςτϊ τα μϋλη του Δ. και τησ Ελεγκτικόσ
Επιτροπόσ. Αρμοδιότητα επύςησ τησ Γενικόσ υνϋλευςησ εύναι η ϋγκριςη του
οικονομικού προώπολογιςμού και απολογιςμού του Δ.. τον οπούο υποβϊλλει ςε
αυτό, κατόπιν ετόςιου ελϋγχου, η Ελεγκτικό Επιτροπό.
Οι ςυνεδριϊςεισ τησ Γενικόσ υνϋλευςησ δεν εύναι δημόςιεσ. υγκαλούνται με
ειδοπούηςη του Προϋδρου ό του Αντιπροϋδρου, μϋςω μηνύματοσ ηλεκτρονικού
ταχυδρομεύου, προσ όλα τα μϋλη πϋντε (5) τουλϊχιςτον ημϋρεσ νωρύτερα. Η
ειδοπούηςη περιλαμβϊνει και τα θϋματα τησ ημερόςιασ διϊταξησ. την ημερόςια
διϊταξη μπορούν να προςτεθούν θϋματα, εφόςον προταθούν από δϋκα (10)
τουλϊχιςτον παριςτϊμενα (ό και εκπροςωπούμενα) μϋλη.
Για την ύπαρξη απαρτύασ απαιτεύται, κατϊ την ϋναρξη τησ ςυνεδρύαςησ, να
παρύςτανται τα μιςϊ τουλϊχιςτον από τα ταμειακϊ ενόμερα τακτικϊ μϋλη. Για τη
λόψη απόφαςησ απαιτεύται πλειοψηφύα ϋνα δεύτερο ςυν ϋνα ( ½ + 1) των
παριςταμϋνων κατϊ τη ψηφοφορύα μελών. Αν κατϊ την τακτικό ό ϋκτακτη Γενικό
υνϋλευςη δεν υπϊρξει απαρτύα, η ςυνεδρύαςη πραγματοποιεύται ςτον ύδιο χώρο,
την ύδια ώρα και μϋρα τησ επόμενησ εβδομϊδασ και βρύςκεται ςε απαρτύα
ανεξϊρτητα από τον αριθμό των παριςταμϋνων μελών. τον υπολογιςμό τησ
απαρτύασ και τησ πλειοψηφύασ προςμετρούνται και τα εκπροςωπούμενα μϋλη όχι
όμωσ και τα τυχόν παριςτϊμενα επύτιμα. Ένα μϋλοσ που απουςιϊζει μπορεύ να
εκπροςωπηθεύ από ϊλλο με ϋγγραφη εξουςιοδότηςη. Κϊθε παριςτϊμενο μϋλοσ
μπορεύ να εκπροςωπόςει μϋχρι δύο (2) από τα απουςιϊζοντα μϋλη.
Με

πρωτοβουλύα

του

Προϋδρου,

η

Γενικό

υνϋλευςη

εκλϋγει

τον

προεδρεύοντα τησ ςυνεδρύαςησ καθώσ και εφορευτικό επιτροπό για τη διενϋργεια
αρχαιρεςιών. Σα θϋματα που απαςχόληςαν τη Γενικό υνϋλευςη και οι αποφϊςεισ
που ελόφθηςαν καταγρϊφονται ςτο βιβλύο πρακτικών, που τηρεύται, από ειδικό
γραμματϋα με την επιμϋλεια του Προϋδρου τησ Ένωςησ.
Άρθρο 17ο

Σην Ένωςη διοικεύ επταμελϋσ (7) διοικητικό

υμβούλιο (Δ..) το οπούο

εκλϋγεται με μυςτικό ψηφοφορύα για τριετό θητεύα, ςε ημερομηνύα που ορύζεται
από το απερχόμενο Δ.. Εκτόσ από τα τακτικϊ επτϊ μϋλη εκλϋγονται και δύο (2)
αναπληρωματικϊ μϋλη, η ςειρϊ των οπούων καθορύζεται ανϊλογα με τον αριθμό
ψόφων που ϋλαβε το κϊθε ϋνα.
Σο Δ.. απαρτύζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματϋα,
τον Σαμύα, τον Ειδικό Γραμματϋα και δύο μϋλη. τισ εκλογϋσ για την ανϊδειξη του
Δ.. εκλϋγεται και τριμελόσ Ελεγκτικό Επιτροπό (Ε.Ε.) η οπούα μετϊ τη
ςυγκρότηςό τησ απαρτύζεται από τον Πρόεδρό τησ, τον Γραμματϋα και ϋνα μϋλοσ.
Μϋλη του Δ.. καθώσ και τησ Ελεγκτικόσ Επιτροπόσ (Ε.Ε.) μπορεύ να εύναι όλα τα
τακτικϊ μϋλη τησ Ένωςησ , εφ’ όςον εύναι τακτοποιημϋνα οικονομικϊ.
Σο Διοικητικό

υμβούλιο διαμορφώνει την πολιτικό τησ Ένωςησ και

αποφαςύζει επύ παντόσ θϋματοσ που αφορϊ ςτη λειτουργύα τησ, τηρώντασ τισ
αποφϊςεισ τησ Γενικόσ υνϋλευςησ και τισ διατϊξεισ του παρόντοσ καταςτατικού.
Έχει το δικαύωμα να ορύζει επιτροπϋσ από μϋλη τησ Ένωςησ οι οπούεσ ςε
ςυνεργαςύα με αυτό, αςχολούνται με κϊθε εργαςύα που ςτοχεύει ςτην επύτευξη
των ςκοπών τησ Ένωςησ.
Με απόφαςό του ορύζει (ό αντικαθιςτϊ) ϋνα από τα μϋλη του ωσ Πρόεδρο του
υλλόγου καθώσ και ϋναν Αντιπρόεδρο.
υγκαλεύται με πρωτοβουλύα του Προϋδρου μύα φορϊ το τρύμηνο, και εκτϊκτωσ
όταν το ςυγκαλεύ ο Πρόεδροσ ό αν ζητηθεύ γραπτώσ ςτον Πρόεδρο από τρύα μϋλη
του Δ.. αιτιολογώντασ τουσ λόγουσ τησ ςύγκλιςησ.
Μπορεύ να ςυνεδριϊζει και με τηλεδιϊςκεψη. Οι αποφϊςεισ του λαμβϊνονται με
απόλυτη πλειοψηφύα των μελών του. ε περύπτωςη ιςοψηφύασ υπεριςχύει η
ψόφοσ του Προϋδρου.
Κατϊ τισ ςυνεδριϊςεισ του, μπορούν να παρύςτανται, με δικαύωμα γνώμησ και
τα τακτικϊ μϋλη, που ο Πρόεδροσ ό ο Αντιπρόεδροσ του διοικητικού ςυμβουλύου
θα ϋχει προσ τούτο προςκαλϋςει. Με την επιμϋλεια του Προϋδρου τηρεύται βιβλύο
πρακτικών και αποφϊςεών.

Σο πρώτο διοικητικό ςυμβούλιο που θα διοικόςει την Ένωςη μϋχρι τισ
πρώτεσ αρχαιρεςύεσ, που θα γύνουν ςτην 1η Γενικό υνϋλευςη αποτελεύται από
τουσ:
α) Παναγιώτα Παναγιωτοπούλου του Ηλύα ωσ Πρόεδροσ,
β) Μαρύα Κτενιαδϊκη του Εμμανουόλ, ωσ Αντιπρόεδροσ,
γ) Παραςκευό Παγώνη του Ιωϊννη, ωσ Γενικόσ Γραμματϋασ,
δ) Βαςιλικό Νούτςου, του Γεωργύου ωσ Ειδικόσ Γραμματϋασ,
ε) Παπαθαναςύου Γεωργύα του Ευαγγϋλου, ωσ Σαμύασ
ςτ) Άννα Νικολακούλη του Νικολϊου, ωσ μϋλοσ και
ζ) Ζωό Μπρϊτςου του Νικολϊου, ωσ μϋλοσ.
Αναπληρωματικϊ μϋλη θα εύναι οι Παναγιώτα Ρύζου και Αικατερύνη Πουλακύδα
Άρθρο 18ο
Οι αρχαιρεςύεσ τησ Ένωςησ για την εκλογό του Δ.. και τησ Ε.Ε., γύνονται κϊθε
τρύα χρόνια, με μυςτικό ψηφοφορύα και διεξϊγονται από τριμελό Εφορευτικό
Επιτροπό, η ςύνθεςη τησ οπούασ καθορύζεται από την Γ.. με φανερό ψηφοφορύα.
Έργο τησ Εφορευτικόσ Επιτροπόσ εύναι να διαπιςτώνει την απαρτύα τησ Γ.., να
μεριμνϊ για την ομαλό διεξαγωγό τησ ψηφοφορύασ, να λαμβϊνει οποιοδόποτε
πρόςφορο μϋτρο, κυρύωσ ςε ό,τι αφορϊ τη διαςφϊλιςη τησ μυςτικότητασ τησ
ψηφοφορύασ, τησ διαπύςτωςησ τησ ταυτότητασ των ψηφοφόρων και τησ
νομιμοπούηςησ αυτών ωσ εκλογϋων. Επύςησ η Εφορευτικό Επιτροπό φϋρει την
ευθύνη για την καταμϋτρηςη, για την κατανομό των ψόφων και την ςύνταξη των
ςχετικών πρακτικών ανϊδειξησ των Εκλεγϋντων. Σα μϋλη τησ Εφορευτικόσ
Επιτροπόσ υποχρεωτικϊ δε μπορούν να εύναι υποψόφιοι για οποιοδόποτε αξύωμα.
Σα μϋλη τησ Ένωςησ ϋχουν τη δυνατότητα να ψηφύζουν εύτε αυτοπροςώπωσ
εύτε δια αντιπροςώπου εύτε δια αλληλογραφύασ εύτε ηλεκτρονικϊ. Ση διαδικαςύα
τησ ψηφοφορύασ για τη διαςφϊλιςη τησ μυςτικότητασ ςτην επιςτολικό ψόφο θα
καθορύζει κϊθε φορϊ το Δ.. Η ϋναρξη χρόςησ τησ ηλεκτρονικόσ ψόφου θα
αποφαςιςτεύ από το Δ.., όταν κατϊ την κρύςη του, διαςφαλιςτεύ η μυςτικότητα
τησ ψηφοφορύασ.

Δικαύωμα ψόφου και υποβολόσ υποψηφιότητασ για τη ςυμμετοχό τουσ ςτα
όργανα του ωματεύου, ϋχουν όλα τα τακτικϊ μϋλη που ϋχουν εκπληρώςει τισ
ταμειακϋσ τουσ υποχρεώςεισ. Σα ονόματα όλων των υποψηφύων κατατύθενται ςτο
απερχόμενο Δ.. τουλϊχιςτον εννιϊ (9) ημϋρεσ πριν την ημερομηνύα διεξαγωγόσ
των αρχαιρεςιών και το Δ.. υποχρεούται να καταρτύςει το ενιαύο ψηφοδϋλτιο και
να το γνωςτοποιόςει (ηλεκτρονικϊ) ςτα μϋλη τουλϊχιςτον επτϊ (7) ημϋρεσ πριν
τη διενϋργεια των εκλογών. Οι ύδιεσ προθεςμύεσ ιςχύουν και ςτην περύπτωςη
ςύγκληςησ ϋκτακτησ Γ.. για τη διενϋργεια εκλογών λόγω παραύτηςησ του Δ..
Η Γ.. βρύςκεται ςε απαρτύα κατϊ τη διενϋργεια των εκλογών ςύμφωνα με το
ϊρθρο 16 του παρόντοσ καταςτατικού. ε περύπτωςη ϋλλειψησ απαρτύασ κατϊ την
πρώτη ςύγκληςη τησ Γ.., οι επιςτολικϋσ ψόφοι θα φυλϊςςονται με επιμϋλεια του
απερχόμενου Δ.. και το περιεχόμενό τουσ θα ανακοινώνεται και θα
προςμετρεύται ςτισ λοιπϋσ ψόφουσ ςτην επόμενη Γ..
Μετϊ την λόξη τησ ψηφοφορύασ η Εφορευτικό Επιτροπό προβαύνει ενώπιον
των μελών τησ Ένωςησ που επιθυμούν να παρακολουθόςουν τη διαδικαςύα, ςτην
καταμϋτρηςη των ψηφοδελτύων και ςτην καταγραφό των ψόφων ανϊ υποψόφιο.
Κϊθε ψηφοφόροσ μπορεύ να θϋςει μϋχρι επτϊ ςταυρούσ προτύμηςησ και οι
θϋςεισ του Δ.. κατανϋμονται με βϊςη τον αριθμό των ςταυρών που ϋλαβε κϊθε
υποψόφιοσ. ε περύπτωςη και πϊλι ιςοψηφύασ γύνεται κλόρωςη από την
Εφορευτικό Επιτροπό. Όλοι οι μη εκλεγϋντεσ εύναι κατϊ ςειρϊ ψόφων
αναπληρωματικού.
Σο νεοεκλεγμϋνο Δ.. ςυνϋρχεται υποχρεωτικϊ μϋςα ςε οκτώ (8) ημϋρεσ από
την ανακόρυξη των υποψηφύων που εκλϋχτηκαν, με ευθύνη και προεδρεύα του
πρώτου ςε ψόφουσ υποψηφύου και εκλϋγει με μυςτικό ψηφοφορύα και με ςχετικό
πλειοψηφύα

των

παρόντων,

Πρόεδρο,

Αντιπρόεδρο,

Γραμματϋα,

Ειδικό

Γραμματϋα, Σαμύα και Μϋλη. Σο απερχόμενο Δ.. καλεύται να παραδώςει τα
κλειδιϊ, τα τηρούμενα αρχεύα και βιβλύα, τη ςφραγύδα και την περιουςύα του
ωματεύου με πρωτόκολλο παρϊδοςησ που υπογρϊφεται από τα προεδρεύα. ε
περύπτωςη δε που το νϋο Δ.. δε ςυγκληθεύ ό δε ςυγκροτηθεύ ςε ςώμα εντόσ
εύκοςι (20) ημερών από την διενϋργεια των εκλογών, το απερχόμενο Δ.. ςυγκαλεύ
ϋκτακτη Γ.. με μόνο θϋμα ςυζότηςησ τη ςυγκρότηςη ςε Δ..

Αν ςτη διϊρκεια τησ τριετούσ θητεύασ του, ο πρόεδροσ του Δ.. παραιτηθεύ,
παυτεύ ό εκπϋςει του αξιώματόσ του, αντικαθύςταται από το πρώτο ςτη ςειρϊ
αναπληρωματικό μϋλοσ, οπότε και το Δ.. με την νϋα του ςύνθεςη, ςυνϋρχεται εκ
νϋου για να ςυγκροτηθεύ ςε ςώμα. Αν παραιτηθεύ ϊλλο μϋλοσ αντικαθύςταται από
το πρώτο ςτη ςειρϊ αναπληρωματικό μϋλοσ. την περύπτωςη δε που παραιτηθεύ η
απόλυτη πλειοψηφύα των μελών του Δ.. (4 μϋλη), τότε το Δ.. θεωρεύται
παραιτηθϋν και ακολουθεύται η διαδικαςύα που προβλϋπεται για τισ Έκτακτεσ
Γενικϋσ υνελεύςεισ του ϊρθρου 16.
Άρθρο 19ο
Ο Πρόεδροσ τησ Ένωςησ εύναι επικεφαλόσ τησ λειτουργύασ και του ςυνολικού
ϋργου τησ, διευθύνει τισ εργαςύεσ του Δ.., εκφρϊζει τισ θϋςεισ τησ Ένωςησ και την
εκπροςωπεύ ϋναντι του δημοςύου, τησ δικαιοςύνησ, των ημεδαπών και διεθνών
Οργανιςμών και ϋναντι παντόσ φυςικού ό νομικού προςώπου. Σον Πρόεδρο
μπορεύ να αντικαθιςτϊ, ςε περύπτωςη κωλύματόσ του, ο Αντιπρόεδροσ. Η Ένωςη
μπορεύ επύςησ να εκπροςωπηθεύ νομύμωσ από το Γ. Γραμματϋα ό από ϊλλα μϋλη
του Δ.. με ειδικό πληρεξούςιο ό εξουςιοδότηςη του Προϋδρου.
Ο Αντιπρόεδροσ, αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτόσ κωλύεται να
ςυμμετϊςχει ςτισ τακτικϋσ ό ϋκτακτεσ ςυνεδριϊςεισ του υλλόγου, καθώσ και ςε
παραςτϊςεισ ςε τρύτα φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα και εκπροςώπουσ φορϋων.
Τπογρϊφει ςτην περύπτωςη κωλύματοσ του Προϋδρου ό με εξουςιοδότηςό του,
τα απαραύτητα ϋγγραφα, ςυμβόλαια ό πρωτόκολλα που αφορούν την Ένωςη, την
αλληλογραφύα τησ, καθώσ και τισ ανακοινώςεισ, προςκλόςεισ κ.λπ. Μπορεύ τϋλοσ
να αναπληρώνει τον Πρόεδρο για οριςμϋνο χρόνο, ό να χειρύζεται ςυγκεκριμϋνα
θϋματα με ςχετικό εξουςιοδότηςη.
Ο Γενικόσ Γραμματϋασ εκπροςωπεύ και αντιπροςωπεύει την Ένωςη από
κοινού ό χωριςτϊ με τον Πρόεδρο. Εύναι υπεύθυνοσ για την αλληλογραφύα και τισ
ανακοινώςεισ τησ Ένωςησ και υπογρϊφει εύτε μόνοσ εύτε μαζύ με τον Πρόεδρο όλα
τα ϋγγραφα, ςυμβόλαια ό πρωτόκολλα που αφορούν ςτην αλληλογραφύα τησ,
καθώσ και τισ ανακοινώςεισ, προςκλόςεισ κ.λπ. Υροντύζει για τη ςύνταξη των
πρακτικών των ςυνεδριϊςεων του Δ.., των κοινών ςυνεδριϊςεων, Δ.. και Ε.Ε.,

καθώσ και των Γ.. Εύναι υπεύθυνοσ για το πρωτόκολλο και τα αρχεύα
ειςερχομϋνων και εξερχομϋνων εγγρϊφων, φυλϊςςει τη ςφραγύδα τησ Ένωςησ και
φροντύζει για τη λειτουργύα των γραφεύων. ε ςυνεργαςύα με τον Σαμύα τησ
Ένωςησ καταγρϊφει πριν τησ εκλογϋσ και τισ Γ.. τα ταμειακώσ εντϊξει μϋλη και
ςυντϊςςει τουσ ςχετικούσ καταλόγουσ. υντϊςςει και υποβϊλλει ςτο Δ.. για
ϋγκριςη την τριετό ϋκθεςη πεπραγμϋνων και την παρουςιϊζει ςτη Γ..
Προγραμματύζει ύςτερα από απόφαςη του Δ.. και οργανώνει τισ εκδηλώςεισ τησ
Ένωςησ (ενημερωτικϋσ ςυγκεντρώςεισ, ςυνεδριϊςεισ,

διαλϋξεισ, ημερύδεσ,

ςεμινϊρια, ςυνϋδρια, ςυνεντεύξεισ, εκδηλώςεισ, κ.λπ.).
Ο Σαμύασ εύναι υπεύθυνοσ για την κινητό και ακύνητη περιουςύα τησ Ένωςησ.
Ειςπρϊττει τισ ςυνδρομϋσ των μελών και κϊθε ϊλλη ϋκτακτη ειςφορϊ, εκδύδοντασ
διπλότυπεσ αποδεύξεισ και καταχωρύζει ςτο ςχετικό βιβλύο εςόδων – εξόδων, τα
αντύςτοιχα ποςϊ. Εξοφλεύ κϊθε ϋξοδο, προβλεπόμενο από τον προώπολογιςμό ό
ϋκτακτο, φυλϊςςοντασ ςε ειδικό φϊκελο το ςχετικό παραςτατικό (τιμολόγιο,
απόδειξη, δελτύο παροχόσ υπηρεςιών, απόδειξη δαπϊνησ κ.λπ.) και καταχωρύζει
ςτο ςχετικό βιβλύο εςόδων – εξόδων, τα αντύςτοιχα ποςϊ. Σηρεύ τα ςύμφωνα με
τη νομοθεςύα απαραύτητα ταμειακϊ και διαχειριςτικϊ βιβλύα τησ Ένωςησ και εύναι
υπεύθυνοσ για τη λογιςτικό διαχεύριςη η οπούα μπορεύ να γύνεται με τη βοόθεια
κατϊλληλου Λογιςμικού. την καθημερινό διαχεύριςη του Σαμύα και ςε όλα
γενικώσ τα οικονομικϊ και φορολογικϊ ςτοιχεύα θα ϋχει πϊντοτε ελεύθερη και
ακώλυτη πρόςβαςη ο Πρόεδροσ ό/και ϊλλο μϋλοσ, που τυχόν θα οριςτεύ με
απόφαςη του Δ.. Σηρεύ το αρχεύο των μελών, ενημερωμϋνο με τα ταμειακώσ
εντϊξει μϋλη. Εύναι υπεύθυνοσ για την απόδοςη του Αριθμού Μητρώου ςτο κϊθε
μϋλοσ και την επύδοςη τησ ςχετικόσ ταυτότητασ μϋλουσ. Διαχειρύζεται τουσ
λογαριαςμούσ και τισ καταθϋςεισ του υλλόγου ςε τρϊπεζεσ, ενημερώνοντασ τα
μϋλη του Δ.. για το ύψοσ τουσ, όταν του ζητηθεύ. υντϊςςει και υποβϊλλει για
ϋγκριςη ςτο Δ.. και ςτη ςυνϋχεια ςτη Γ.., τον ετόςιο προώπολογιςμό και ςτην
Ελεγκτικό Επιτροπό τον ετόςιο οικονομικό απολογιςμό τησ θητεύασ του.
Καταθϋτει τα ϋςοδα ςε κοινό τραπεζικό λογαριαςμό με τον Πρόεδρο τησ Ένωςησ
ό με ϊλλο μϋλοσ του Δ.., που θα οριςτεύ με απόφαςη του τελευταύου. Για τισ
τρϋχουςεσ δαπϊνεσ μπορεύ να διαχειρύζεται ςε μετρητϊ, εκτόσ τραπεζικού
λογαριαςμού, ποςό που δεν υπερβαύνει τα 300€.

Ο Ειδικόσ Γραμματϋασ Αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματϋα όταν αυτόσ
κωλύεται να ςυμμετϊςχει ςτισ τακτικϋσ ό ϋκτακτεσ ςυνεδριϊςεισ του Δ..
Τπογρϊφει ςτην περύπτωςη κωλύματοσ του Γενικού Γραμματϋα ό με
εξουςιοδότηςό του, τα απαραύτητα ϋγγραφα, ςυμβόλαια ό πρωτόκολλα που
αφορούν την Ένωςη, την αλληλογραφύα τησ, καθώσ και τισ ανακοινώςεισ,
προςκλόςεισ κ.λπ. Μπορεύ να αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματϋα για οριςμϋνο
χρόνο, ό να χειρύζεται ςυγκεκριμϋνα θϋματα με ςχετικό εξουςιοδότηςη. ε
ςυνεργαςύα με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματϋα ςυντονύζει τισ επαφϋσ με
φορεύσ του δημόςιου και Ιδιωτικού τομϋα. ε ςυνεργαςύα με τον Πρόεδρο
ςυντονύζει τη δημιουργύα, την επαφό, τη ςυνεργαςύα και γενικϊ κϊθε θϋμα που
αφορϊ ςτα παραρτόματα τησ Ένωςησ.
Σα μϋλη του Δ εύναι υπεύθυνα για τισ δημόςιεσ χϋςεισ, την επικοινωνύα και την
αποτελεςματικότερη οργϊνωςη των ςχϋςεων και επαφών τησ Ένωςησ.

Άρθρο 20ο
Η Ελεγκτικό Επιτροπό εύναι τριμελόσ με δύο αναπληρωματικϊ μϋλη,
εκλϋγεται όπωσ ακριβώσ και το Δ.. και με την ύδια θητεύα, ϋχει ςαν ϋργο τησ τον
ϋλεγχο και την εποπτεύα τησ οικονομικόσ και μόνον διαχεύριςησ του Δ.. και εύναι
υποχρεωμϋνη να υποβϊλλει για ϋγκριςη ςτην ετόςια τακτικό Γ.. λεπτομερό
ϋκθεςη των οικονομικών πεπραγμϋνων τησ διούκηςησ του ωματεύου, η οπούα και
καταχωρεύται ςτα πρακτικϊ. ε περύπτωςη που διαφωνεύ κϊποιο από τα μϋλη τησ,
ςυντϊςςει χωριςτό ϋκθεςη και αποφαςύζει η Γ..
Για την εκλογό τησ Ε.Ε. κϊθε ψηφοφόροσ μπορεύ να θϋςει μϋχρι και τρεισ
ςταυρούσ προτύμηςησ και οι υποψόφιού τησ δε μπορούν να εύναι υποψόφιοι για το
Δ..
Η Ελεγκτικό Επιτροπό ςυνϋρχεται ςτα γραφεύα τησ Ένωςησ.
Σακτικϊ, κϊθε εξϊμηνο για τον ϋλεγχο τησ οικονομικόσ διαχεύριςησ. Σηρεύ δικό
τησ βιβλύο πρακτικών και λαμβϊνει γνώςη όλων των ςτοιχεύων τησ οικονομικόσ
κατϊςταςησ τησ ϋνωςησ. Ο Σαμύασ ειδοποιεύται εγγρϊφωσ ό ηλεκτρονικϊ και
οφεύλει μϋςα ςε τρεισ ημϋρεσ να ϋχει ςτη διϊθεςη τησ Ε.Ε. όλα τα ςτοιχεύα.

Έκτακτα, όταν καλεύται από το Δ.. ό από κϊποιο μϋλοσ τησ.
ε περύπτωςη που η Ε.Ε. διαπιςτώςει οικονομικϋσ ό διαχειριςτικϋσ ανωμαλύεσ,
εύναι υποχρεωμϋνη να ζητόςει από τον Πρόεδρο του Δ.. τη ςύγκληςη ϋκτακτησ
Γ.. Ο Πρόεδροσ οφεύλει να ςυγκαλϋςει ϋκτακτη Γ...
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Σ΄
Περιφερειακϊ Σμόματα τησ Π.Ε.Ε.Ν.Α@ΣΠΕ
Άρθρο 21ο
1. Η Πανελλόνια Επιςτημονικό Ένωςη Νηπιαγωγών για την αξιοπούηςη των ΣΠΕ ,
με απόφαςη του Διοικητικού τησ υμβουλύου μπορεύ να ιδρύει Περιφερειακϊ
τμόματα με τη ςυντομογραφύα ΠΕ.Σ.-Π.Ε.Ε.Ν.Α., που αντιςτοιχούν ςτισ ϋδρεσ των
εκϊςτοτε Περιφερειακών Διευθύνςεων Εκπαύδευςησ.
α) Η Π.Ε.Ε.Ν.Α.@ΣΠΕ δεν θα ϋχει το δικαύωμα τησ ύδρυςησ ΠΕ.Σ. ςτην
Περιφερειακό Διεύθυνςη Αττικόσ, αφού η ύδια η Ένωςη ϋχει ϋδρα εντόσ τησ
ςυγκεκριμϋνησ περιφϋρειασ και εκπροςωπεύται από το Διοικητικό τησ υμβούλιο.
β) Αναλόγωσ τησ διαμόρφωςησ του Διοικητικού χϊρτη τησ χώρασ ςε
Περιφερειακϋσ Διευθύνςεισ Εκπαύδευςησ, το Διοικητικό υμβούλιο με απόφαςό
του θα ϋχει το δικαύωμα τησ ύδρυςησ νϋου Περιφερειακού Σμόματοσ ό επϋκταςησ
γεωγραφικόσ εμβϋλειασ αρμοδιοτότων όδη ιδρυθϋντοσ.
2. Σα ΠΕ.Σ.-Π.Ε.Ε.Ν.Α. αποτελούν παραρτόματα τησ Π.Ε.Ε.Ν.Α.@ΣΠΕ, ωσ ενιαύου
εθνικού

φορϋα

εκπροςώπηςησ

των

Νηπιαγωγών

τησ

Πρωτοβϊθμιασ

Εκπαύδευςησ και διϋπονται από πνεύμα επιςτημονικόσ ενότητασ, ςυναδελφικόσ
αλληλεγγύησ και δημοκρατικόσ ςυμμετοχόσ. Η τυχόν ανϊπτυξη ανταγωνιςτικόσ
δρϊςησ των παραρτημϊτων μεταξύ τουσ

ό προσ την Ένωςη επιςύρει τισ

ςυνϋπειεσ του ϊρθρου 8 του παρόντοσ καταςτατικού.
2. Σα παραρτόματα ϋχουν ςφραγύδα με την επωνυμύα τησ Π.Ε.Ε.Ν.Α.@ΣΠΕ, όπωσ
περιγρϊφεται ςτο ϊρθρο 2 του παρόντοσ, κϊτω απ΄ την οπούα προςτύθεται η
γεωγραφικό διϊκριςη του ςυγκεκριμϋνου ΠΕ.Σ.

3. Σο Διοικητικό υμβούλιο τησ Ένωςησ, αποφαςύζει αν θα δημιουργηθεύ ϋνα
παρϊρτημα.

Για την ύδρυςη του παραρτόματοσ

απαιτούνται υπογραφϋσ

τουλϊχιςτον 60 μελών τησ Ένωςησ που υπηρετούν ςτην ςυγκεκριμϋνη
Περιφερειακό Δ/νςη Εκπαύδευςησ και εφόςον αυτϊ ϋχουν δικαύωμα εκλϋγειν και
εκλϋγεςθαι ςτα όργανα διούκηςησ τησ Ένωςησ ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του
ϊρθρου 6 του παρόντοσ, για μια διετύα τουλϊχιςτον.
4. Σο Διοικητικό υμβούλιο τησ Ένωςησ, διορύζει προςωρινό Διοικούςα Επιτροπό
από τρύα (3)μϋλη, δηλ. τον Πρόεδρο, τον Γραμματϋα και τον Σαμύα. Έργο τησ
Προςωρινόσ Διοικούςασ Επιτροπόσ εύναι η φροντύδα για την ύδρυςη του
παραρτόματοσ

και την οργϊνωςη τησ πρώτησ υνϋλευςόσ του, την οπούα

ςυγκαλεύ το Διοικητικό υμβούλιο τησ Π.Ε.Ε.Ν.Α.@ΣΠΕ.
5. Η τακτικό υνϋλευςη του παραρτόματοσ γύνεται μια φορϊ το χρόνο. Για τα
θϋματα που αφορούν ςτη ςύςταςη, ςτη ςύγκληςη, ςτισ αρμοδιότητεσ, ςτη
διαδικαςύα των εργαςιών και ςτισ αρχαιρεςύεσ τησ υνϋλευςησ εφαρμόζονται
ανϊλογα οι διατϊξεισ του παρόντοσ που ρυθμύζουν τα αντύςτοιχα θϋματα τησ
Γενικόσ υνϋλευςησ τησ Π.Ε.Ε.Ν.Α.@ΣΠΕ.

τη ςυνϋλευςη του ΠΕ.Σ. μπορούν να παρύςτανται ο Πρόεδροσ ό ο
Αντιπρόεδροσ του Διοικητικού υμβουλύου τησ Π.Ε.Ε.Ν.Α.@ΣΠΕ, ό ϊλλο
εξουςιοδοτημϋνο μϋλοσ του Δ.. αυτόσ. Επύςησ ςτη υνϋλευςη του εκϊςτοτε
παραρτόματοσ, μπορούν να παρύςτανται μϋλη ϊλλων παραρτημϊτων, ό τησ
κεντρικόσ Ένωςησ χωρύσ όμωσ δικαύωμα ψόφου.
6. Ση Διούκηςη του ΠΕ.Σ. αςκεύ η Διοικούςα Επιτροπό (ΔΕ) του ΠΕ.Σ., που
αποτελεύται από πϋντε (5) τακτικϊ μϋλη και δυο (2) αναπληρωματικϊ, που
εκλϋγονται για τρύα (3) χρόνια με μυςτικό ψηφοφορύα από την υνϋλευςη του
ΠΕ.Σ.
7. Για τα θϋματα που αφορούν ςτην ανϊδειξη, ςτη ςυγκρότηςη, ςτα καθόκοντα και
ςτισ υποχρεώςεισ τησ Διοικούςασ Επιτροπόσ του ΠΕΣ εφαρμόζονται ανϊλογα οι
διατϊξεισ του παρόντοσ, που ρυθμύζουν τα αντύςτοιχα θϋματα του Διοικητικού
υμβουλύου τησ Π.Ε.Ε.Ν.Α.@ΣΠΕ

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Ζ΄
Διϊρκεια – Σροποποιόςεισ
Άρθρο 22ο
Η διϊρκεια τησ Ένωςησ ορύζεται ςε τριϊντα (30) ϋτη και λόγει ςτισ 15-032045. Παρϊταςη τησ διϊρκειασ επιτρϋπεται με τη ςυναύνεςη τησ πλειοψηφύασ
των μελών τησ.
Άρθρο 23ο
Η Ένωςη λύνεται με απόφαςη τησ πλειοψηφύασ των δύο τρύτων (2/3) των
μελών τησ ό όταν λόξει η διϊρκειϊ τησ και δεν ανανεωθεύ αυτό. Με τη λύςη τύθεται
ςε εκκαθϊριςη από τα μϋλη τησ Διοικούςασ Επιτροπόσ τησ, ωσ εκκαθαριςτϋσ
ςύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 24ο
Οι τροποποιόςεισ του παρόντοσ αποφαςύζονται με απόφαςη τησ Γ.., μόνο με
απαρτύα των τριών τετϊρτων (3/4) του όλου αριθμού των μελών και πλειοψηφύα
50% πλϋον ενόσ.
Άρθρο 25ο
Η Ένωςη τηρεύ τα βιβλύα και ςτοιχεύα που προβλϋπονται από τη φορολογικό
νομοθεςύα.

Άρθρο 26ο
Σα κενϊ του Καταςτατικού αυτού ςυμπληρώνονται με ανϊλογη εφαρμογό των
διατϊξεων του νόμου και του Αςτικού Κώδικα που αναφϋρονται ςτα νομικϊ
πρόςωπα. ε πύςτωςη των παραπϊνω καταρτύςτηκε αυτό το ϋγγραφο που
υπογρϊφηκε από τα ιδρυτικϊ μϋλη :
Άρθρο 27ο
Σελικό Διϊταξη
Σο Καταςτατικό αυτό αποτελεύται από εύκοςι επτϊ ( 27 ) ϊρθρα εγκρύνεται
ςόμερα 5 Μαρτύου από τα ιδρυτικϊ μελό ςτο Ηρϊκλειο Αττικόσ και υπογρϊφεται
ωσ εξόσ :

Αθόνα, 5/3/2015
ΟΙ ΙΔΡΤΣΕ

