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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' :ι~(..

!ρθρο 1.
\ ..•

Επωνυμ Ια - Σφραγί δα- 'Έδρα \~..' ~
Ιδρύεται Σωματείο με τα ακσλουθα στοιχεία:. ."'.1 ....•.Hoι.η~'\.~\.'\:

1. Eπωwμία: Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού Πολυτεχνείου Κρήτης.
2. Σφραγίδα: Κυκλική με διάμετρο 4 εκ., που φέρεί κυκλικά και στο μεσο την." --επωwμια του Συλλογου. .-----.-.------.

• >" .~..~,3. Έδρα: ΧάνΊ..α•. ' .

συνεργασίας και αλληλεγγύης ανάμε-

, Aρθρo'2~'
Σκοποί _.

~Jεύματος συναδε~φιKστητας,1. Η ανάπτυξη
σα στα μέλη~
2. Η πρoαγ~ και εξύψψση του συνδικαλιστικού, Koινωνι~oύ,πνευματιKoύ και '
γενικά του πoλιτι~ιKoύ επιπέδου τωνμε~ν.
]. Η μελέτη και επrλύση των 'συνδικαλιστικών, υπηρεσιακών, CΙΙ<ΟΥομικώνκαι

, λ ' , λ' , ,γενικα επαγγε ματικων ζ:y:ηf.:ιατωντων με ων και η προασπιση ι..:αι επεκταση των
αντίστοιχων δικαιωμάτων κα'ί ~μΦερσντων των μελών~.

4 Ε λ, , " ,• σuμβo η~ως οργανωμενου πανείΓ.στημιακου φορεα, σε σuνεργασια με τους
άλλους πανεπιστημΙ~Koύς'Φoρείς, στην εκπλήρωση της ~πoστoλής του Ιδρύματος.

..... .
5. Η.δημιουργία, δι ατήρηση και ανάπτυξη των σχέσεων και της, συνεργασίας. με

, ,'" . , ο,:.. -::. , ,
αντιστοιχους Συλλογους ομοειδων Ιδρυματων, για την εΠΙΤUXια'των κοινων σκοπων.
6. ,Η κατά το' μέτρο τωΥ.~Suνάμε.ωντv~' συμβολή στη ..'it~oπ&eEla για την ανύψωση
της Ανώτατης 1ίαιδείας στη Χώρα μας, στην επαύξηση του ρσλου της, στον εκδημο-

, " , , ., ).κρατισμο Κα .••.cτ/ν παρα~ΓεpαπροωΘησητης 'Προc"φορας L~S στο Κοινωνικο σι.;νcο.
Η πrοάσπισrτ και, προώθηση της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών i-I~cra .στα.Αν(;,,'ατα

. Fκπ(.l,ιδευτικ& Ιδρύματα .•

-.ι
~

,. Άρθρο ~ •.

Μέσα"

M~σαγια την, t::'κπλήρ~cfιΊτων σκοπών είναι:
1.. Η ουσιαστική,' συμμετοχή σε όλες τις ΠανεΠ1.στπι.ιακες δρα.στnρισΊητες και
εκδήλωση ενεργού ενδιαΦέροντος για τη ,λειτουργία και τη διοίκηση του Ιδρύμα-
τος, σ' όλους τόυ τo~~:ί ς της δράσεως του.
2.'ΕγΥραΦα Yπoμνή~ατα και παρα~άσεLς σε 'αρμόδιες ~πηρεσίες και σργανα,παρα-
κολούθηση του ,έργου rηςδΙOικήσεως,' κινητοποιήσεις των με~ν και γενικ4 κάθε
νσμιμη και πρ6;φορη διαδικασία και μέσο που θα κριθεί απαραίτητο. .'.' ,,' .
3. Πολιτιστικές: εκδηλώσεις (συγκεντρώσεις, διαλέξεις ,εκδρομές, γιορτές, μορΦωτικές



" "

ανταλλ~γές,σεμινάρια κλΠ.)
4.Kαθ~ συνεργασία Kαι.συντoνίdμός~ων ενεργειών με άλλα Φυσικά ή νομικά
~~σωπα και ,,?υλλόγους, που θα κρι'θείθετική: για την επίτευξη κοινών στόχων •

.,~~ 'Ίδρυση Kcί.ιλειτουργία με μέριμνα του Συλλόγόυ:
~,;;'.':;,/~~ "Εντ:ευκτηρίου (Λέσχης) του προσωΤίικού

," -.". " . ,Ταμειον Αλληλοβοτ:θειας των μελών
Πιστωτικού (προμηθετικού- καταναλωτικού) συνεταιρισμού.
Οικοπεδικού-οικοδομικού ΌUνεταιρισμOύ

:: '~:.:.' :::', ι '" . .'" . .Παιδικου Σταθμου .
.. -" • 'alθερινων κατασκηνωσεων

," . , . .,.,Καλλιτεχνικου και Αθλητικου Ομιλου
κάθε άλλου νόμιμου και ωΦέλιμου συνεταιριστικού οργανισμού, ενώσεως,γραΦείου
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Άρθι:ro 4.
Πόροι - Εγγραφη - Συνδρομή

1.πόροι του ΣυλλλόΥου είναι:
1. Το δικαίωμα εγγραφής ή επανεγγραφής των τακτικών μελών
2. Η μηνιαία συνδρομη των τακτικών μειιων
3. Οι υποχρεωτικές έκτακτες ειάΦορές των τακτικών μελών που αποΦασίζει η Γ.Σ.

, , ,ι4. Οι πρoαιρεΤΙKεςε~σΦoρες των μελu;ν,
5. Οι εισπράξεις από γεΥικότερες ου:,'ονομικέςεξορμήσεις και εισΦορές τρίτων

πρ;)ς τον Σύλλογο.
6. Οι νόμιμες επιχορηγήσεις του Συλλόγου απα Ιδρύματα K~Ι Υπηρεσίες
7. Το προϊόν από δωρεές, κληροδοσίες, και κληρονομίες προς Τ9,~ύλλoγo, που
. ~. ,"

γίνονται αποδ,:κτές μανo~~ε δικαίωμααπογραφής και ~.~~~αφαση της Γ .Σ., !lετά
" . "" . .. ..απο σχετικη εισηγηση του Δ.Σ.

8. Τα έσοδα από την τυχόν περιουσία του Συλλόγου
f •.
", '

;"~ Kάθ~ άλλο νόμιμο i:σοδοτου Συλλό)ου.
2.Δ ΙΚ':Ι ίωμα εγγραφής -I,fηνια. ία :-σuνδΡΌμrι:
1.Τα χρηματικά ποσά.για το δικαίωμα εγγραφής και για τη μηνιαία συνδρομή, των Ύ
μελών καθορίζονται κάθε Φορά με απαΦαση της Γ.Σ. μετά από εισήγηση του Δ.Σ.
2. Το ίδιο, με απόφα~"της r.t. μετά από Εισήγηση του Δ.Σ. για την ~ίσπραξη των ~1
νιαίων συνδρομών των μελών, καθορίζεται ο προσφορότερος από τους ακόλουθους
,τροπους:

1. Έμμεση είσπραξη (με τη σύγκατά6εση του Ιδρύματος) από την υπηρεσία μισθο--
δ~σίας.)' με ξεχωρισΤίΙστήλη κρατήσεως στις μηνιαίες μισθοδοτικές καΤ.αστάσεις

.:
1'"- ,-~~ ..- -. '_ .. -:-~-. ~•.. - --- -------.:. _- __ -_~ ••• ;""l&;- e •.
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και α~σδoση στο Σύλλογο.
'2." ..A~εση είσπ~αξη {με απόδεΙξή} απσ τον Ταμία του'Συλλσγου με κατάσταση του--.':..::~JfJ::στο τ:μtί o:;o~ πoλυ~εxν~Ιou' ~~~μέρa τηςπ ληPWΜήςτουΡ: 15νθημέpo~'

~lταβOλΛ. (με .απόδεΙξη) από τα μέλη,.~ΠεlJθείας στον T~ του Συλλόγου, κάθε
~ ή εξάμηνο ~ >(ρ,;νο; '. ,:;',ψ,,;:;,.. '.'. ,;.
•. . ...o','~.. -:- ίll' . " .'.

ι ;~f\cl\!i.
'.'~ ~~.Ι~1~Ιil\. . ΚΕΦΑΛΑΙΟ .Ε.'
. '., ',~:"~li.1'". '._c:.: -fiJ./ι':.lc' " . . ,..)~ .. ;.'~{:.,;:~_..*}~: oζ~' .-. '. Αρθρο 5 -',.' '.

~,.o: .. /[,~~:~_,~.~: __:::;o~;: .:~Ι~".;!:O::':~oo~ ~.Mέλη~':':.,:..:.'γ":::.: .... '. :;:"' ,~,\~':;~:-'~~.' Ι, ._,.', _'0

;~~: ..':.~>;ηεγγράφοντcηόλοι "γενικά οι μόνίμοι. Δ~Y.(Διοιιςητικό "'Προσώπικό με τή γενική .' >..' .
:"'Ά.~.:~~~όιά' τ~ύ Όρ~υ) :και ~ιυπ6.λληλΞ~ 'μεΌ':~~β~ση αορίστΌυ xρόν~υ (που ~ατέxoυν :';ρΎα~':,<. '.
;;>~ι';;" θέση j~ou υ;;ηp~τoόν. στις ~πηpέ~ίεςKαι στα π~pαρτήματα τo~ ήολυτεχνείου: .

κρη1Ίς, ανεςαρτητα από ~λάδo και ~αθμό, από τη μέρα του διορισμού τους.
~, .

ΔΙK~ιώματα - Y~oxρεώσεις μελών

1.Δικαιώματα: . "

1. Παράσταση-Συμμετοχη-Λόγος ~ψηφoς για κάθε θέμα στις Γενικές Συνελεύσεις

.'του Συλλόγου.
'2. ΥποψηΦιότητα εκλογής σε όλα τα όργανα του Συλλόγου.
3. Ενεργός Συμμετοχη στις διαδικασίες 'και στις δραστηριότητες του Συλλόγου,

".ίόύμΦωναμε το καταστα.τικ6.

ι
Ιι..

Ι;
ι

" Αρθρο- 6.
Εγγραφή - Αποχώρηση - Διαγραφή μελών

", , Σ λλ' ",:...1. Ε εγγραφη μελους γινεται με αποφαση .του 4.. του Συ oγ~υ μ~τα απο απ~ι
γραφτη αίτηση του ενδιαΦερομενου προς το Σύλλογο και 'μέσα σε δέκα πέντε' (15)
ημέρες από την υΠΟSJλη της αιτήσεως και πάντως πριν από την αμέσως επόμενη
Γ.Σ. q επαναγραφη μ~λoυς που αποχώρησε η διαγράφτηκc γίνεται όπως και η εγγραφη.
2. Ε αΠOXώpησr:ιμέλους γΊνεται με α;τλή γραπτΓI δηλωση του μέΛους προς το Σύλλογο,

που αναφέρcι τους λόγους .ης απoxα~ήσεώς του.
3. Η δια.γραφη τακτυ::'J6 μέλους γίνr::ται με αιτιολογημένη απ6~αση της Γ.Σ. όταν:
ί. Καθυστερεί τις συνδρομές προς το Σύλλογο πέρα από 1 χρΑνο.

~.r. _ . , , ~ Ι. . • ,;" ••.••,.~ ,

.~2. l.υμπεριφερεται με τροπο ασυμβι βαστο .'και αναρμρστο προς ::t:Όuςσκοπους και .:τα

"ενδιαφέροντα του :Συλλ~6υ ( μη τήρηση του Kαταστατ$~OY).
3. Ενεργεί αντίθετα προς τις αποφάσεις και τις ενέργειες του Συλλόγου κατ'

επανάληψη .
1('0- ~fQ..~ '4. Κα-τS.των .-αΤΓοφ:ισεωντου Δ. Σ. για εγγραφη -επανεΎYρςι~ίlr μέλους έχε ι τοι~_:δικαίωμα ~ ενδιαΦεμ5μενος ή ομάδα από, τρία (J)''}iιέλ;j να πρ;σφύγουν γρα1Πά στην

Ι,:. . πρώτη Γ. 1:.. , που απσΦασίζει τελεσ~ 6ικα.
;,
ί~ 5. Το μέλος που αποχωρεί ή δια-Υράφ'εται καταβάλλει υποχρεωτικά τις συνδρομές
i; του, μέχρι και το μήν~ της αποχωρησεως η διαγραφης του. ."
ι;
Ι.: ' Άρθρο 7 •..

Ι.

Ι
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ΣΥ11ΒΟΥΛΙΟ
9.
Δ.Σ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
, Αρθρο
Σύνθεση

",
ι.

1 •. : .~.~.Ό'Δ.Σ.• ', αποτελείτάι 'απι~πέντέ (5) μέλη.

'2. Lν".ελητου Δ.Σ. ::κλέγονται από τη Γ.Σ. σε ειδική μυστική ψηΦοΦορία (μετά απσ
.:::υποβό'λή γραφτης υπo1J.ιηφι στητας ) _

;~\i3. .Μαζί με τακτικά μέλη ανακηρύσσονται και δύο (2) αναπ1.iρωματικαμε την ίδια. .,~ ..... :..διαδικασία της παραγρ. _~2... .t;..,
.: ' , Αρθρο 1ο.

Σ ' Θ' Π"Ε Σ.;. .υγκροτηση--ητεια- 'lpa ~τηση- κπτωση Δ. •
~'::~"~ Τ? Δ.Σ~ συνέρχεται και OUYKpc.ιTEiTalσε σώ~α, μετά'".απσ γραπτή πρσσκληση του'
.::1ΓλειοψηΦίσαντος OUi1βΟIJλου,μέσα σε 1Γέντε (5) ήρέρες απσ την ημέρα της ανακοινωσε:..
Γ' του πρακτικού της ~Φoρευτική ΕπιΤ~~01Γ6ςΕκλογών, "που του κοινοποιεί η ίδια.
'2. Με ξεχωριστές μυστικές ψηΦoφ~ρίες και μετά απσ υποβολή υποψηφ,στητας για κάε
.αξίωμα,ει<;λέγονται '(με σxETl!9l πλεΙΟψηΦία στους 1Γαρσντες η Kλήρω~ μετα. τρείς
r3) ακαρπες διαδοχικές ψηΦοΦορίες μεταξύ των ισΟψηΦισαντων της "τρ{ ιης και τελεiJ,--

Ι, ταίας Ψ;~)OΦoρίας Οί.: πρσεδρος ,Αντιπρσεδρος ;Γενικσς Γραμματέας, Tαμ~ιxςκαι Ειδικδς
" Γραμματεας του Δ.Σ. . .' .

1.,3; Η θητεία ;OU Ά.Σ. ε{~ι ετήσια. Aρχ~ζει την"ημέρα, της σuyKΡoτfiOO;,;;ου σΕ
'ι.σωμα και τελειωνει την ημερα της.<CΥγκΡOτησεωςτου επομενου Δ. Σ~ Στο ενδιαμεαο

δ~' , λ" , ,Ι ιcστημα απο τη Γ:Σ. που πρcκηρυξε τις εκ ογες μεχρι τη συγκροτηση του ν~oυ Δ.Σ.
Ι παραμένει το παλιο, σαν υίίί)ρεσιακσ Δ.Σ. εκλογων.
Ι 4. Κάθε μέλος το:) Δ.Σ. μπορεί vC: παραιτηθεί (γραπτά και Qιτιολογημένα):
Ι
ι
Ι
Ι
Ι

!
j'1 ..
ι
!

ί !Ι ~{.""'. '~~;'~::~ ••:'. ":",' 4
-'" -' -Ι'. .~;~2 -"Υ--n:qvρεωσε ι ς: .' ".' .

.... .'~~:...•;:....!,;~~...:~..~f.,,'~..~':';. '" ..,' ..". . _"" .". .

,'~t.: ;;,1~Ι~~::~::~:~:61T::~,::}~ξ~~I:~~~~::O~:~:::Φ~~~\:~~~oυ,.
'. . . ....: -..:...-::.:,,;.t:o.~:,:'~':.. :iA. . ". ~ .:..' '". . .

". ?;ι;;~~Q,ς'.' σuμμετoxτl στις διαδικασίες και τις δραστηριστητες του Συλ-

,;'Ά:':ir/~t;i,""ΚΕΦΑΛΑιό :Γ"";X~~' '. '.",
_.' . . '. .'- . . . :'

.. ;;~....: .r:: .... _ " Αρ θ Ρ ο 8 •
':J'" .' •• ~ : : :.::':.' .

. ..... :~,1</.'.::~:i)~;:/ ,.,'ι . ' οργανα του Συ:λλσγOΙt)~:
• ο," ~ ••• " ::."_"_.!.';"'.~: 0_.. .. '. " . ,.::: :~. .. ", _._:; . . . .. '.":< - },':1.':~,:.:γOργανατης Διοικήσεως του.Συλλσγου (κατά σειραεξOυσίας)~tνα.ι:: ,:; <Ι1. ?:~Iζ~{'~.:.Σ~'~έλ~υσητ~ν 'ταΚΤΙK~~~~:~ν' (Γ.'Σ.')' >':-: '. . "

": ::.•...•... " - Ό: 'f,.:'~.,."...;.•..'. ..".. :. ". .. .
"':.';: ..t:'2.'To πενταμελές Διοικητικο Συμβούλιο (Δ.Σ.) " .>,.:: '.:

~.~:\~~.... ;.~:;:.~>:;';':~~:'T.PΙ~~λήςΕξεkγ~τικήΕπι ΤΡ;~l' (E~E~)~: . . "..
•••. "..~ ••.••• '~J.' .• __ ' ., _' "'" " . ~ " : •. "

:'G:4. Οι Q.ντιπροσωποι .σε καθf:_αλλο οι.:'γανο.,OUνδικα.λιστικΟ η μη.
~~!'5_,'01. OIl;-\~Ρ"6-,.)110\ 6ι:. &~v-';"Of'O: O\-,-ci~rιovo.\~ "" ~~6\"1..., ;

. :.:,.2 •.... :Απλα οργανα τ(υ Συλλογου γι~ ορισμ.ε;νο χρονοκαι εργο ειναι:
:Ι~",' .

. ..~,Ι.'Τq Τριμελές Προεδρείο της Γ.Σ. '(Π.Γ.Σ.)
. 'r 2~ Η".Τριμελής Εφορευτική E~ιτροπή ΕΚλογών .(Ε.Ε.Ε.)
'~.3.:Οποιαδήποτε Eπιτρ:mη για συγκεκριμένο θέμα, ορΙζσμενη απσ τη Γ.Σ. η το Δ.Σ.'

,
ι
Ι
1
}

_ .._._-
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}~:~::£~IΙα~ίωμ~;oυ .κατέχει.στο~.Σ" οπότε.Υίνεται επανα~R~~εΚλ~~YΙ~ .- .

.' .ii:~~.,'; ..9 .μελος ~oυ .Δ.Σ., οποτε γι\'εται συμπληρωση του Δ.Σ., απο τα αναπληρωματικά
~ ,':;:_,:':,'.~::.;,'-'.,',.:: ::":' ' ,': : ,.: :...•,.: .; :

':m.' .. ). <;~.Σε~περίπ:τω6ηεξαντλησεώς6λων τωναναπληρω~iατικών;προκηρύσάοvτcη". εκλογές"
.~~ ,,Ο t':..:,;"'~ Ξ':;.:'ι;':~~~:,'.~::Ί~~.':::.':'::.,.~: ... '. ," .".. ". " .:' '. ::,,'

'~,:Ct~6.:r.Ti'Γ.Σ.' που συΎ~:αλεί αμέσως τοΔ.Σ. για εκλογή νέου Δ.Σ. . .
. .!::Ί.':.;:",:,:~.~:-.':,~,~, ~.!-~'" ••...... ::.':: .. _, . '. ',",., ".. . ," _'. .

: .~,~.;~~~~~?~';~To:.Δ~'Σ.'J.lπόρεί οποτεδήποτε νΙ αΠοΦασίσει (αι τιολΟΥημένα) την ανασ6νθεσή του
,:;1-.:'. '~.>i~~;~~~;~:C~~ί~Ρ{;r;'~~u""';:Σ;ηδ~ύτερ~'~~~~{~~~σr1~~Kα'λ~{τάι ":~μέ~:έκ~ciκτή' f.Σ. '~~ίάν ,"..
"!:.,:. > ..!'~~~?;:.'f~f~if:.:~~.:~;.t\:~,'":~~:.:!~.;.. ',: ", ':'.' .1 0 •• 1 "0 • - " Ί ;. ~;' ι >.:.. ::.
:'~:'; '~~'Kανει:α1!oδεKτητην αιτιολογια και την παραιτηση προκηρυσσονται αμεσως εκλογες.' ,'.'.', "':":!':!';':IN?!~~.:ΞtΊ~...~:{.!~.••::.~. '-. '~~'.'... ...•.. .': . .<.,,-: :~6:'~Υ.::~IΕΚ7rrωσr(μέλους'του Δ.Σ. από την ίδιότητα του CΊυτήεπέρχετάι μόνο:

::;. ".:.:':~"'.ι~;~Υ;'ξ;~:"";'~:":i..;:"'.-,'.."":'" ' : '.': . ι ': ".: , :j.. "., ..'; .
::~'Ά:~ ':.' •. ,~~J..{fιρ19'ν. :π:.~ραιτηθεί ή διαγραΦει από το Σύλλογο (κατ<:, το Καταστατικο) :: ".

..•.~!:f..?;~.t.~~ ~ :.. .ι!,: '.. ' ' . . '. .'

: :'~:6/:{)Ί:~ν δ.ιαπιστώθεί, με απόΦαση του Δ.Σ. ότι απ?υσιαζει. αδικαιολόγητα από τρείς .i>.~r~~.:.::":,:';,'.'.1 . '. ", ••

. .'ι'~f;(Jγ':συνεχόμΈνες σuνεδριασεις του.' . Ά .~.

- ... ':::.S~Π~::Ά;Εt~ν:~ναKληθ~ί από τη Γ. Σ. (-πρόταση μoμ~ς Kα~α μέ'λooς.:A~Σ. )

.1 f~'~:~t~bt~~'"ci~kλi1Θέ'ί' όλο":'τοΔ;;Σ:~';ctπ6τ/ '.:fΓΣ~;':(fΓρ'(;τα~::.μ~μΦ6ξΚ~tα,τ6υ'Δ .Σ~.ι' :....:::;;,..:•...:.,:...". -' '.' . -.... ..'. , ' ", .... ....~

ί ~~:5~.Σε':KCtet '-Παραπάνωπερίπτωση εκπτώσεως (πλην της 4) γί ν~ταl (11111'Π1~rν,\dι-:I"j ':.•'" ,. . .... . . • .

.~Δ::Σ~Kατα~α 'όΡΙζόμενα στην παρ. 4. ..•••..•...•.•• ~": •... .ι... . .~:;Ό.
:~::'.. ';~ ι Αρθοο 11.

~':'.~.:ί .. Αρμοδ ι στη-:ες Δ. Σ.

Ι1. Το Δ.Σ. διο:.ι.:εί το Σύλλογο σtίl,lΦωναμε το κατοι.στατικό, τι,:::
.. Ι:κcn '.τη όυνδικαλιστική δεoντoλoγία"~ Ειδικώτερα:

. t"'[~'_"~::'-::-fΙάχε~ρίζεταιτις υΠΟθέσεις και κατευθύνέι τις ενέργr,ιες του Συλλόγου και

. :'~qτq..,τ~λος Ίου χρόνου υποβάλλει στην τακτική Γ.Σ. τον απολογισμό της 'Qρ:α.σεως:~~~~'~:Γ' . ." ,,;,:/<'".
. Ι.Β .. ' Aιαχειρίζεrαι τ~,enκονομικά του Συλλόγου Kαlιt-~φ:Oτέλος του χρόνου υποβάλλει
<στη r'~Σ. τον ΌικονΟ!.1ικό απολογισμό του περασμένου και τον προϋπολογι6μό του

tt",I\ ',' • ~I '. :: ..Ι..νεου ~τoυς.

Ί~~'''':'':~~υντασσει κι.ι.ι εισ-.,γείται στη ί.Σ. τον εσωτερι:ς6 κανονισμό λειτουργlας του ruA-
l:iλ6γο~::;' μέ&ά:':.στα 11λαίσια του KClTClJrCtTl ,<ού. > _.,'Ι.~.:."'Συντασσ~Ί'Kαι εισηγείται .στη !'.Σ. τις τροποποιησεις 'του Καταστατικού.
ι'.ε.~ .' .~-Eχει αρμοδιόrητα για κάθε θ~μα πο!,,;δεν ανήκει ρητά στην αρμοδιότητα άλλου
t οργ~.tνου•
. ~. , ....ΕιδιΚότερα Τ.ΟΤριμελές Προεδρείο του Δ.Σ. (Πρόεδρος,Αντιπρόεδρος,Γεν. Γραl1l1α-
-Γτέ~ς) απoτ~λεί ~ν Ανώτατη Συνδικαλιστική Εκπροσώπηση (A~Σ.E.) του Συλλόγου σε δια..:., .

.'. Ι:πρ.c:ιγμΙ!τέ:ύσεις,παρ.ο.στασεις, επαφές κ. λ. Π., μέσα στο πνεύμα του καταστατικού
- '.1 καί':των αποΦάσεων της Γ.Σ. και τοι: Δ.Σ •.

. Λ9.~TσΔ:Σ. μπορεf μεατroΦαση τοι.' να μεταβΙβάσει αΡ110διότητες του και ναcιναθέσει
;'εΙδικ& καθήκοντα σε μέλη του ή μέλη του Συλλόγου με την προμποθεση της α~oδoχής
; Ίους' έχοντας όμως πλήρη την Eueuv~απέναντι στο Σύλλογο για τις ενέργειές τους. .

:απέναντι στο Δ.Σ. ί.ου τους ανέθεσε την εντολή ή αρμοδιότητα.Ειδικά σαν εκπρόσωποιι,
;

ιι
Ι
ι

Ι
i



.... :

συνεδριάσε ι το Δ. Σ. του
, ." .' , .

τoυλαxιστ~ν. της" αποΦασης
. ' .... : 'ι... .'

iCtι"oαρχείο του ΣυλλόΥJυ.
! :
i

'{c;~lill~f~;:",;,-.6
:;""::-~~Τ,Ρ:τctΙ;;ο~'.c{,'δι'οίκησης'του Πολυτεχνείου κρητης'εκλέγονται μέλη τουΔ.Σ. από το Δ•. :.' " ..~:;.~::~!-:f.'..ι:'~~όf;:.:~ ':-:,:"... ~:.;... '.. ~. . .'

/.:Ό:.':; :~;':cl:~"~~T:';J~';';. '-ικα.λυψη του EιGτΡOσώπoυστη Δ.Ε. το Δ.Σ. πρέπει να συνεδριαζέι πριν από~ -' '; ~ :λ;';';:~~ .::;,:.,.::.~;:.~ ,"' . '~'"" '. ,,_' .. ~:. ',.'" ,.' .~.;~~~~:~i:~~~,..~;.,:,.~ζ~:f~~~'~ρ~χει':;:~ι~..~Qχ..~Η.~5~5~~:_δ.ι~ταξηυπ.~ρxoυν .•θέματα τα :.?π~ί~"δεν: έx~υ
:.?<~ '. .....ρασμενη γ\)ωμη του ΣυλλΟΥου..... : . ~:' .

:' ", f • ;~7":.:,:;;Ι'ι"~;:'~'.~r.~~':"':;:-,:,:",.::.;"~".. :_. .:.... . _ .'

:Ξ~,.~ ~:~~:~4~;;~~~:~.<t~.~'~..'~.E. ν~o ~έμ~ (εκτός.Η.Δ.)η αν δεν έχει
:~;~~ .:J ttΊ.t~,~~9,Υ9,μ-;.~~'9:')i<:Irρ?σωΠιJςναζητα αναβ'ολη της.συζητησης η
. ";>.:f ,t:;.Ι:~.t:.t'e"':'?~';;.~];':'_;~~'i~;-~~~~"'~.t.....: ~"'" :. ;':::' :':_ '~'..~~" :..
.>~:";.; ~!.i'f,:Ιά';ι;rη.\)'- ..~1fΟJiενησυνεδριαση •.. "'.,...' .. '..
. :'." -1 :~.~.::~:"'.::!v-lf.:~:Jft......:-•.•.._.. ::.: .. ' .. ','.' .' .'

;':'~?[~;-~?~~;A1.;to'\)tC{~έμά: είναι επείγον τότέ μπορεί ή να απέχει από τη συζητηση και την
•. ::-, • ~': .•.,.,:,Ω. •• ;-;~~~~~ •••τ.:..:-~.. ~...: ',_,:"ι<,. ,'-; ί ...• .' . .

. :<Ά'~':~:ΨbΦΟΦ:b'Rί.α:'(χωρίς να απόχωρεί) ή να παρει θέση με προσωπικη τού ευθύνη.- " ~ ~?;".)~-::~;..,.~.~-;'!::::..:t':':;', :"',," ", :-.' •..•.• '.' '. : • ο' .:.. " •

. . . • :{;Στ/Ά'~~ελευταlO.περίπτωση η καταψηΦιση της θέσης του από την επόμενη όυνεδρίαση του.. '"~~~;;".~:;';;;Χ~:.:,~..' '''., . "
' ..'~.~Δo~Σ..:';~σημαινει και αυτοματα οτι 'δεν θα ξαναεΚίΤροσωπησει το Δ.Σ. στη Δ.Ε. στο "

.~ .,:! ~:'~~~λ%ΙWb<'.~~:::θ~τε ίας .του •

. . ,'\Ξ:~π.?.~~f%~Ρ'6~οςΌδ~ν μπορεί να δεσμευτεί να κρατησεί το απόρρητο σε θέματα που αcbοι
'~I;:~9~~:~~αλλλήλoυς του Διοικητι,κού Προσωπικού.

IΙ~'3.~:...:.";;~qι'έγκυρΈς αποφάσεις του Δ.Σ. είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη τού(παρc\ιτit ,.μ:~H~τ~ί. Ό'Ολα τα μέλη' του Δ.Σ. είνα', OuWΠΕueuνακαι αλλη),έγyuα για την εκπλήρώση
;{. Ί ..'t9U Όδιοικητικού και διαχειριστικού ί~ργoυ του. Δεν ευθύνεται όμως ένα μέλος '.
~ I':.-yί~ Τ:l .. ~ηψη:.&πoφασεω~'τoυ-oΔ.Σ~ 'που τ,&ρθηκε με'.απουσία"η χωρίς τη θέτική ψήφο T'";U.i 1', ':. '
t. Ι.....:. Άρθρο .:2.
1Ι .I~.:~;'."~\, Λειτουργία Δ.Σ. (ΣJJγκληση':-'.-απαρτία-αποφ~σεις)
I.~ι ..~!;.':'.Το:Δ.Σ. 'συνεδριαζει τακτικα κάθε μηνα (με έναρξη την πρώτη συνεδρίαση) και

f
l,,'i~j~6ταντο κρίνει ανCΙΓΚα(OοΠρδεδρος ii οταν ,ΤΩ ζητήσου;,:?απτα τρία (3) μελr

- ..'1~2~.Ό: 'T~.OΔ.Σ. o:uγκαλεί o~..JΊpόεδρoς.Για το σκοπό αυτό .I'!.~,ι;;..~με τον Γεν. Γραμματέα σuv-
l" Ι'''~'t:~:?"σου~:Ί<;αι~πoγράφoυy .~ σχετικη πρόσκληση με τα θέματ~ της Ημερήσιας Διαταξεωςι.ι.~,~.'..Σ:::'πέρίπτωση αδιαΦορίας η αρνησεως :rou Προέδρου να συγκαλέσει σε τρείς (3)
j ":~Γ~ξ~ρ~ς~~9~Δ~,~..'.6-.:α.ν το ζτιτήσουν )'ραπτα δύο (2).t.t.~λη του, αυτό συγκαλείται ιν.πότα
f. '. f ,τρίc~ (3) μέλη,' πσ.j σι,ντα.σουν οι και υιroγραΦoυν κα.ί Πι σχετική 1rρ6σκληση με τα θέ-i '.1 ': ~.'.. ; . .,., . :.'Ι :! ματα ;~.;Δ.'"' '.

ι ..ι.ι.: Σ.i.κάθε περίπτωση ή.πρόσκ}ηση πρέπει να κοινοποιείται στα μέλη το αργότερο μ(! i η~ερα ~ρίν απ~ ι~ Συνεδοίαση του Δ.Σ.
Ι ί ~.' .~\) Δ.Σ. EXCl απαρτ,ία αν μετέχουν τουλαχίστον τρία (3) από τα μέλη του.Ι :''j ~ ..: , Όί ..o::α~oψ~σεις ΤΟ1.:Δ.Σ. παίρνονται .έγκυρα με απόλυτη πλειοψη$ία ". στο σύνολα τω
Ι :]π~ροντU!~με¥>ν του •.

ί :.! 7. Σε περίπτωση ισοφηφίας υπεΡΙσχ'JF.:Ι ή ψηΦeς του Προέδρου, εΦόσον βέβαια ο Πρόεδ1 ο'

ι Κ t , . , Ι ., ,

"ι ρινει σΙ<:ΟΠ1.μονα KC:.VEl χρηση του δί.καιωματος αυτου.

i8~ ~.~.ευθ6νη του Προέδρου και του Γεν. Γpa~)JCLTEaκρατούντα ι ευαναγνωστα συνΟΠΤΙΚί
ι ίT~α -- ~ δ ' Σ ~ , , , λ' Φ λ' rτσOντ; I;J':-:' ~ ΙΚα. των συνε ριασεων του Δ•. , υπογραφονται απο τα παροντα με η και υ α~ (

Ι:
Ι.



δ
, ,'.οτ/"'::"εςτου.

3. Τον Αντιπρόεδρο (απόντα ή κωλυόμενο) αναπληρώνει σε όλες τις
.,

αρμοδιότητές του ενας από τους συμβούλους, μέ απόΦαση του Δ.Σ.

Συμμετέ;~ει ισότιμα στο τριμελές πρo~δρείo του Δ.Σ. (A.~.E.)
Άναπληρ~νει τον Πρόεδρο (απόvτα ή ~~λυ6μενo) σε όλες τις αρμο.

,,1 •
2.

, :: [Γ:Ji!llici,ω;;b ..•..?ι:ι' . ί ((.-,".,~,,~ ~ .,. ~

'Ξ;' ,H~f~,.~i',). : .' .....)ρ θρο 1.3'~"

, '-~."., ' : Πρ6εδρος (AρμO'δΙ6Τήτε~/'-;~I;Ξ'

....~ .

:'Ψ'''Τ' ... ~~.(:" σείς 'του'με κάθέ' δημόσία αρχή 'ήΌδίKάστήΡΙOK.:\>ιi-.•(νoμίκήε'KΊΤpόσώπi1όη"':/'"'Ι '::Χ:{
;: Ό,': .. τουΣυλλόγου). '.: . . .:~.

. . ~.'.'" .'0.1 :, ", . '.. ";'. , . ,." .; •• ":'

:~'2"1\i~yk~~ι. ~Ύ:~::;O';:~~~:J~ηα~:~~:~αr:~r::~:α~~α~~Ά~~}t:Ί~:Ι~fΆ.υ-c ;'<~i¥
:~:.:'~;;. '3'. . Διευθύνει '~:υ;.000νεδρ~6.~εις"~~υΔ.Σ.(κηρύσσε;ιτην εν,αρξη K~Ί. ," ~~::~.;..
f':::;', . λήξη της συνεδ~ηάσεως,τηρέί .τη διαδι~άσία,~ετέί τα θεμdτα σέ'ψ~φ~'φ~pί~[;7.;(.,:::-:::: Kλ~π.) , .... . ".:" . ......:.:, :~..: : .. '., '.:: ,': '. . . :.:.,:.:.... ... .

ι> 4. ΣυνυπογρG.Φει με τον ΓενΌΓραμματέα κάθε εξερχόμενο ειfραΦo .τού.
~.. :..•.,. Συλλόγου.f.. 5.. ΣυνυπογράΦει με τον ταμία ~~'xρημαΤΙKα εντάλματα πληρωμών και
t κάθε άλλο οικονομικό στοιχεί9.

Ι
'.'.:.' 6. Είναι συνυπεύθυνος με τον Γεν.Γραμματέα για'την εκτελεση των

αποΦάσεων του Δ.Σ. και την εύρυθμη λειτουργία των γραΦείων του Συλλόγου.
7 .. Διευθύνει το τριμελές Προεδρείο του Δ.Σ. (την Ανώτατη ΣυνδΙKαλ~i στική Εκπροσώπηση - Α.Σ.Ε.) σαν πρώτος μεταΙ;{)ίσων,. Ιι

! 8. Διευθύνει (μέσα στο ΤΡ1μελές προεδρείο '(ΟυΔ.Σ.
ιJ. Συλλόγου, μέχρι ~ην εκλογή του τι~oεδρείoυ της Γ.Σ.Ι 9. Τον Πρ6εδρο (α~6ντα Ιί κ,.λυ6μενο) ανα~λ~ρώνει

ι
....δι6τητές του ο Αντι~ρ6εδρoς. ;

.~~~. 'Αρθρο 14 ,'~ι:;."...Ι: Aντι~p6εδρoς (Αρμοδι6τητες)

ΙΙj .
;; ,.
Ι
Ι

,Αι:θρο 15

t
!
i

j
Ιι.
Ι
j'

ίΙ,.: ..

.l'ενικός Γρα.μματεας (Αρμοδ\ότητες)
1. Εκπροσωπεί νομικά μαζί με τον Πρόεδρο το σύλλογο

στις σχέσεις του με κάθε δημόσια αρχή ή δικαστήριο κ.λ.π. (νομική εκπρο-



Ταμίας (ΑρμΟδιδτητες)

1. Τηρεί τα λΟΎιστικά και ταμιακά βιβλία του ΣυλλόΎου
2. '~yεpΎεί.'τι<;εισπράξεις και πληρωμ~ς του ΣυλλσΎουυΠΟΎράΦόντας

τα. οχετικ&πα:;αστατικά έΎΎρα~ια(αποδείξει..ς κ.λ.π.). 'l'α ποσά 'ιΤληρωμώνι(αθο-
0'0 ~

, , " ΔΣ'ρι ζt:ι η r. Σ. uετα απο εισηγηοη του • • .
3. ΣυνΙ:ΠΟΎράΦειμε τον Πρόεδρο τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών και

κ&θε άλλο οικuνομικό στόιχείο μετά από απόφαση του Δ.Σ. Ύια τηv πραγματο-

ποίηση τών δα-π:ανών. .'
4. Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. τον οικονομικό απολογισμδ και ~

τον προυπολΟϊισμδ του Συλλόγου και μετά την έΎκρισή τους απσ το Δ.Σ. τα
συνυΠΟΎράΦείμε τον Πρόεδρο ~αι το Γεν. Γραμματέα.

5. Eίν~ι.πρoσωΠΙKά υΠΕJθυνος για την ομαλή διαχείριση των οικονομι-

κών του ΣυλλόΎου,. σύμΦωναμε τις αποφάσεις του Δ.Σ.
6. Τον Ταμία (απόντα η κωλυόμενο) αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιό-

τητες του ένας σύμβουλος, μετά από σχετική απόΦαση του Δ.Σ.

του Δ.Σ. (Α.Σ.Ε.).
αναπληρώνει σε όλες

'~-γ •.•

16'Αρθρο

,.J;~ ')'!. "0 •• .' .'.

ι;;:>. :;.:;.... 8 .:. . '.. '.~ : ~'.....~.::

c.... .. :;';;" ., '.

t ;?:~,~.~ω~f;~~>?,:iΞi-i:{ff~,~:..:'. .:~;:- ".. ..
,.,,:~:,:,<:.'<",:.:'σ~~'oυ Συλλογου).. '. . .. ;.-":, . .... ~';;'::..,\Ξ ...;::_:.,.,:.'~';'~. 1.~t51~' .- - ;. ". ',.' .. "' :, . ...:;'-<'"~_~_....-.. . ::Ά::;:~~f~~.~...'Ενεργεί την αλληλΟΎραφίατου ΣυλλσΎoυ~.' .. '-'. . ,.

...... '!*.~ . ΆiΙ;:;: ..>.~ ...Σύ\)\J1fΟγράφει με τον Πρ6εδρο κάθε εξερχ6μενο έγγΡαΦΟ ΤΟύ Συλλ6γού .•.. :

f.~f~~f~~~';,:.,..,:~)~4..~'E.ίν~'ιύπε6θυ~oςΎιά 'την ...ΟΡΎ&~ώC1)'.~αι .εK;έλε'~ ioυ έ~γουWραiiματέίαf'~
:':'Ξ'[:::;.' :.:;;-.",c'.:.':e.:": .:.' -,"< :. ,., ~ - ;: ::.~..~.'.::.;.>\':::.;:. ,.:,~.:,;-~;:;::_:;-:.:;:.;. ". ,':: .. :~'::.: ~.::"".:-",: .::_:.~ ~..
i: ::.:. ".τόυ Συλλογου και την τηρηση των σχετικων στοιχειωντου Αρχειου του 'Συλλσ- -':;'.:;',..:,~ ' .. ~: " . ".' .... . . : ..... . .. ' '. '.' '.' .' ... ,::. ,. ..

. (.:,::.:::::<. :::::~\""Ύoυ(ΣΦραγίδα, Καταστατικό, Εσωτερικσς Κcινoνισμδς, Hητρ~o t-'.ελών"πρωτοκολ- ...
•':..:; ~': ::~ •.•••• .: ':: •• :•• ', ',ι' • -: ': '. • • . '. •••• .'~., ":" .•. ~ " .,' •. " • • ',... '. • • • :

(~)::.~'.::'::(~,O:.::.λό αλληλογραΦίας, Αρχείο αλληλΟΎραΦιας,~ρxείo. Πρακτικών: Γ•Σ., ΑΡχΕίο . ~"':,-ν
~:.:.'::~'::-;'-:<';:':!.-':";:_.:~:::.':": "'. "')'. ','.' .. ' .'. '.~ : .. ' ..... .'.,. .... ':.~'.' .< '~::.:'.-' .." :",":", ..:" .";'.' .c, ; .. : ..;, ;;:.,
'i{./.',::',;...~.):~.:~~:'πρCι.κτικωνΔ.Σ., Αρχειο Πρακτικων ΕΦορευτικων Επι τροπων ΕκλΟΎων,Αρχειο ':;:'::/1':~:.-'..'.'-'.. '," '.' .' '," . , . ; ., ,- : . :.' :::- . ','. ., ", '::,."::.Χ'.:'
";;.:,,:.,,'. . ".Πρακτικων Εξελεγκτικης E'Π'lτρoπης καθε αλλο στοιχειο που θα αποΦασισει '.' .'.
~1... . . .' Ά;~~~">I:(.-'. το Δ.Σ~ στι ~ρέπει να τηρηΘεί) και 'αρ~σδιoς 'γ~α τη~ έKδ~ση και χορηγηση . ':.:
"ζ-:." . αντι.ΎράΦων~~ν στοιχείών τo~ αρxεί;~" . >:~. ....:~<»:. . .:~'.',:.

.~ 5. Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρδεδρο Ύί~ την εκτέλεση των απoΦάσεΩV
:";Ξ του Δ.Σ. και την εύρυθμη λειτουργία ~ων ΎραΦείων του ΣυλλόΎου.
;; 6. Καταρτίζει μαζί με τσν Πρ6'έ:'δροκαι συνυΠΟΎράΦειτην πρόσκληση

:..,'
\~ ~Oυ Δ.Σ. με τα θέματα της Η.Δ•
.._ 7. Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. το", απολΟΎισμδ της ετησιας δρασ-

!:~..
Ι:,.: τηριστητας του Δ.Σ. και μετά την έΎκρισrl του .από το Δ.Σ. τον συνυπωγράΦει

. ί-:

.~.:: με τον Πρδεδρο,
8. Συμμετέχει ισότιμα σ~o τριμελες Προεδρείο
9. Τον Γ~νΙKό Γραμματέα (απόντα η κωλυόμενο)

δ" Εδ"Γ"τις αρμο ιοτητες του ο ι ικcς ραμματεας.



......~. :..

Εκπτωση Ε.Ε.

Δ '
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'Αρθρο

ΚΕΦΑΑΑΙΟ

...:" .

ΕΞΕΛΕΓΚΤΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ (E~E.)

, .(φθρο 18
Συγκρατηση - Θητεία - ΠαραίτησηΣυνθεση

.. :

••;:.ί .•. .:~ ο: / . . .

ι::. . ο.. ο .' . Ειδικός Γραμματέας .(Αρμοδιατητε'ς)

~,:c,&~i.!fu~~;~~~~'Ouνδρομη του στον.πρ6εδρo~αι' .στονΓεν.Γραμμ~τ€:α
:',':'.:~:'~":-.""":':Ά.:~~τ&'την:εκτέλεση τω~κάθηκαντων ~~~;;:. ~;6~~";;~~\~'ineEi":\.it~~'::'~~~:'~λ~'ί-

Γ '." ~

,::;:.: (πα. τσυ'KαταστCι.ΤΙKOύ και των αποΦάσεων της'Γ.Σ. και του Δ.Σ.: ..
r{,. :~.';.Aνα;ληρ~~ει, τον Γεν.Γρα.μματέα (απ~ντα ηι<:ωλυόμενο) σε αλές' τι.ς::~ .

.~1;';.χ ~ρ~~~;~,~~ς~:~~~l:'Ξ~.Σ. μπορείνα τoυα1~~~ΙδΙκιj απ~~~~'Χooy- ..... ':
{~>....._ κεκριμένο καΘήκον, ρητά κα'θΟΡΙζαμένο στην απόΦα~~~...:.: ...
'.:'-',

και

που

1. Η εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται απα δύο (2) μέλη τακτικά
ένα. (1) αναπληρωματικό, που εΚλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο της'Ε.Ε.

C:E μυστική ψηΦο<!.'σρία}cΞατόπινυΠ,1βολήςυποψηΦιο-;:-ήτων.
2. Η εKλ6ΎI~,η σύνθεση, η συγκρότηση, η Θητεία, η παραίτηση, η έκπτω-

η συμπληpωσrι της Ε.Ε. γί νoν~αι κατά αντιστι; ιχία προς τις διατάξεις
ισχύουν για το Δ.Σ. (άρθρο 14 και 15) : _"Ι.

.~.:."~

, Αρθρο 19

Αρμοδιδτητες -:Λειτουργία Ε.Ε.

Ι
i

t
j
~.,
J
1
)
.'.

1
;

1. ΧΙ<Jρίςνeι. μετέχ;:ι στο έργο τού Δ.Σ. η' Ε.Ε. επιτελεί έργο το :5ιο
β , , ,Ωσ αρο και υπευeuνο με αυτο.

2. Ο ε:λt:)'"χcς αυτός περ:λcμβανει την οικονομική διαχείΡΙeJT1 του Δ.Σ.
3. Για το σκοπό αυτα μπ;ρεί η Ε.Ε. να ζητήσει oπoτεδήπoτε.yρ~πτά

. απα το Λ.Σ. και ν~ έχει στη διάθεσή της, μέσα σε δέκα 10 μέρες K6θ~γρα-
πτό οικονομικό στοιχείο, Κ.λ.Π. σχετικά με το σύλλογο.

4.Α\:Γ:τC:)"κρίνει απαραίτητο,'ηΕ.Εό' μπορεί να συνταξει σχετική έκθε-
ση με τις παραττιρ~σεις της και να τη θέση υπόψ"η'του Δ.Σ. ή να ζητησει

'Ύραπ-:& από τόΔ.Σό να συγκα.λέσε;, τη f.E. έκτακτα, για να την ενημεP~σει.

ι



ΣυγκρόΤήση - Διάκριση Γ.Σ.

, .
αντιστoιxι~ προς

• ' •• ο' ••• ' ,",

και Ci.ποΦασΙζει

Διεύθυνση Γ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΓΕΝΙΚΉ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
, Άρθρο 20

ΣύγκλησΤί

11. Τη Γ.Σ. (τακτική η έκτακτη) συγκαλεί, μετά από απόΦα9rl του γρ~_:;,

1•. Η Γ.Σ. απαρτίζεται από τα τακτικάμελη που. παρίστανται αυτοπροσώ-
"', , -' ",. ,ίΤως και εχουν τι.;, δικαιωμα ΣUμμε-ΤOχηςΣUμΦωναμε το προηγουμε:;ο αρθρο 7,

του παροντος ~

2. Η Γ.Σ. συγκαλείται ται.:τικ& ή έκτακτα ανάλογα με το χρόνο και
",:α θέματα της Η..Δ.:'που έχει (ταKϊlκrl και έKτCI.I~τηΓ.Σ.).

3. Η τακτική Γ.Σ. συγκαλείται υποχρεωτικ1 μιαΦομά το χρόνο μέσα
στο μήνα Νοέμβριο.

:.~~~.~..;~.4•."Ά:Η . έκτακτη Γ•.Σ. συγK~λE:{-ι::αιόταν την' κρ ί.νε ι απαρα ι τητη το Δ. Σ." ',,' . - .. - . . ,;.,.-." ,

ή όταν .το ζητησ;:ι:γ:6~πτά το ενα πέμπτο (1/5) 'ciΠΟ"τα οικονομικά τακτοποιη.;..
μενα μέλη, για C.~uaTηpιIκαθΟΡΙ6}.ιέναθέματα. ~ότε το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο
να συγκαλέσει τη Γ.Σ~ μέσα σε πέντε' (5) ημέρες.

, Αρθρο 21">

πτά το Δ.Σ., με τους νόμιμους εκπροσώπους του; που συντάσσουν και υπογρά-
....'- .",

Φουν και τη σχεηκη προσκληση.

2. Σε περ!πτωση αρνησεως ηαδιαΦορίας τψν παραπάνω, για σύγΚληση
της Γ. Σ• (τακτυ:ής η έκτακτης), τη ΣUγKαλεί, κατά τον ί δι ο τρόπο, το ενδ ια-
Φερόμενο ένα'πέμτο (1/5) από TC!οικονομικά τακτοποιημ~_g.μέλη .

._.,-- -- - ~ ... --

'/1" .. ;.
ί ~Ι,:.~ ; 5~ Η ~ ;.c.ησηαυτή της Ε:Ε. είναι υποχρεωτίκή για.το Δ.Σ. που .~Φείλει-.,
i Il ο':., <Υ?α.λέσειτη Γ.Σ. μεσασε: πέντε (5) ημερες.Σ~ περίπτώqηCιδιάΦο'ρί~ς
f Ε\:' ';fι ',~~di:~<[ου Δ. Σ: η Γ.Σ. μ1Γορεί να συγκληθεί με τ/ δ ιαδιΚcιdία τσυ 1ί1ο
'~: "'" ,μελών (~'Ψ;21 1Γαρ. 2) ii α1ΓότηνΕ.Ε. μέσα στις 5 επόμ= ημέρες .

.$~:[i~.;"'""p;;~' ,~'~ξη:~ς ~θητ~~α::rο~~, Σ.K\,Τ~,Iην τ"",τικii Τ:Σ. ή.~:E,."
~~"'.'-- .1' υποβαλλει υποχρεωτικα σ . αυτη εκθεση για τον ελεγχο της οικονομικης δια-...;~~' '.:. ;. ~.: .

, ~.: .. χειρισεως του ..Δ. Σ.

7. .Τη σύγκληση Της Ε.Ε. ,κάνει 'ο Πρόεδρός τηςΙ: KgTCt
' .. . . -.-, .,.~. .'. '. .- . , ". '. , . ,.'. ,

. τίς' διαταξεις για τ/σuγKλισή' του Δ.Σ. Αυτη σuνεδριαζει
έγκυρα με απαρτία και πλεΙΟψηφία των δύο (2)μελ~ν.

f
1ι., . .
~

--- .._-
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i~:~_~~4:.~,;\..::....3.' Η γραπτή πρ~σκληcm..:ης Γ.Σ.'(πρώτης ή επαναλη-πτικΑς) πρέπει ν~
. ._,-._~._.,~Ί.~:,αθορίζε ι υποχρεωτ ι κα : .

. .
.. ' Τόπο, ημέ.ρα, ώρα και θε-.Jατα Ouζητήσεως. Να κοινΟΤιοιΈίται στα μέλη
:::l;~α:ί'::vα:~οποθε~Εί:rαϊ.' στoν;ίν~~CΊ 'CVCK~lvGJ(jEWVτου ΣυλλόΎου,:::r~υλα.χι~τον

1 r_~1!Ύ{f~~::~~~:5~έ:::Ρ~::::Π~~:~~~~Σ~π::~(::~::ε::~::έ::ςΠ:::δ:::~~
: t~.Jr~~;+;):Τbυ Συλλσγου (πρόεδρος, Άντι ,:,:,ροεδρος,.~εν. Γρ:ιμμα:rεας του Δ. Σ. )
; .• ::=-{:v1t;.:":":i.:::.,f.:.: •.......:.:.~..:.:::::.. " '. '. .' . . ." '. . . .~ '. .
: λ;;":"-~::;:;'?~~~Tζ::<:"5.' Μετά τη διαπίστωση c'~παρτίας τη r .Σ. διευθύνει το προεδρείο της'
: ~.~_,\&~~;i:'~2ii~:~r:~~Σ.._~πστρία (3) μέλη' (Πρ6!~..δρo, Άντι ~pόεδ!)o', Γράμματέα της ΓΌΣ:), που .'
~ ~..:~:~.:-:ι.:.~~.;:.~ό.:.;".:~ι... ,'.' _. : . . '.'

;:.~5t:~;{~>:Ά;:::::εΊ(λέγονται άμ::σα από τή r. Σ. J . ύστερα από υπΟβολή υποΨηΦιότητος .
••• • ••.•••• 1•• -.. . • • •

;:".;;';.-.:.':' ., ~ ,.,. .. ';.' 6. Το .προεδοε ι ο της r. Σ• δι ευθυνε ι τη συνεδρ ι αση ως εξης
." Ο:•

• • ~ J'

1. Κηρυσει την έναρξη και "λήξη της συνεδριάσεως
2. Τηρεί την καθορισμένη από το καταστατικσ ή τον εσωτερικσ κανονισμσ
διαδικασία διεξαΥωΥΤιςτης συνεδριάσεως.
3~ Διευθύνει τη συζήτηση στ~ πλαίσια της δι~δΙKασίας .4. Θέτει τα θέματα και τις υποβαλόμενες προrάσεις σε ψηΦuψcρία (Φανερη
ή μυστικΤl, κατά περίπτωση Kα~ διεξεγάγΕΙ τις ΨηΦοΦορίες.
5. .ιΈχει τη Γενική. Ευθύνη της συνεδριάσεως ;::."αικάθε άλλη αρμοδιστητα
που του αναθέ ~ει η r.Σ. αν η αρμοδιότητα αυ~:ή δεν ανήκει σε άλλο όργανο,
κατά το καταστcι,στάτικό).

~6., Σε περίπτωση διαΦωνίας για τη συζήτηση ή όχι προτάσ~ως..it\ ε~στά.σεως,
"~','-<'.,; ,πο:Φcicrί"ζειτελεσίδικα η r. Σ.

/~}';i'~~ :~~,.;' ,.
]~"ν 'Αρθρο 22 .."N.~/

......'.f...~.,:~.:.':~.:~i;:,'?: . Αρμοδ ι στη τες r. Σ .A~;'
_1.'~:.'''' ...'_

1. Eίναι~(oανώτατo(Kυρίαpxo) σργανο της διoικησtiliζ.:,τoυ' Συλλσγου Kr-:l

Υενικά απο<!.αc;ίζε1.για κάθε 'θέμα, που δ~~ ανήκει στηναρμοδ •.ότ/τα άλλου
οργ&νου και επικυρώνει η απορρίπτει τις αποΦάσεις των άλλων O~ΎάνWΝ,που
οδηγούνται .σ' αυτή σύμΦ~ν~με το καταστατικό, και ειδικώτερα :

2. Εκλ[γει τα σργανα του Συλλόγου (Σχετ. άρθρο 8)
3. Aπoφ::~σίζει για την έγκριση του πρc~Ίπoλoγισμoύ του νέου έτους

K~Ι των απολCΥισμών του περ~~ένoυ.
4. ΆπσΦασίζει γιαΊην ~γKριση των εκθέσεων (ετήσιες και τυχόν περιο-

δικές) της Εξελεγκτικής Επιτροπής (σχετικές με τη διοίκηση του Συλλόγου)
και για την απαλλαγή ή σχι σ~ν των οργάνων του Συλλσγου (ως αρθρ. 8),
από κάθε ευθύνη για τις πράξεις ή τις παραλείΨεις της θητείας τους,



,r ',_ : :,.,' ,'- "', " 5. Α110Φασίζε ι γι α την εγκρ ι ση η ΤρΟ110110ί ση του εa.περι KOUκανον ι oμou,

; ~~~~iτ~~;~.λ~~~~γίας του Συλλόγου (μετά από εισήγηση του Δ.Σ,),
.~:'~~~-;:':""'''.::Ι..••.~ ...~~~6 - . . .' .

~]~~~~.~::':~:~~~.~.Απ.?Φασίζει για την,- τροποποίηση του 'κατασ-ςατι:cού (μετά από εισήγη-

:<i;;Ιi;~~V;~~ασίζειγια τη διάλυση του Συλλ6γου και τη διάθεση της 11εριou-
, γ~~U .(μΕτά από ε ι σήΎTlση.~-oυ Δ. Σ~). .~r, Αρθρο 23 '

~~t;J~~:~:r ,Σ, συνεδριάζει ::::αμ6ν: ':ν' εχει τις α11αρτ{ες 110υορίζονται

~f~;i6~κ&~ω,'εκτός των περιπτωσεων που απαιτείται ειδική απαρτία: (~ρ:θρό .28)\
:...-,'ξ;;:,~7~:2~.. Ά'g:7rρωτi1Τ .Σ. έχει 'απαρτία να περευρίσκεται τουλάχιστο το ένα

":'3\ΞΘΙ~:;>5:~4~6~ερo,~";Ι2) Τι.:Jν μεΛWΝ,που έχουν το σχετικό δικαίωμα (σGμΦωνα με το.t~~:!~..Jt•••~~17~.~li4-'::-:..;:' .. '. -"'.",.-, ~ . __... ,
ςς)~\:'i.,Χ~'..~άρθρο 7), αλλιω-; επαναλαμβανετ(~ι η συνεδριαση.
'~.:~.rς~.Τ~.:t~~...::.~.~:. .

Ι~~:;~:~,~:I~:'}:'"3. Σε περίπτωση ελλείΨεωςαΠάρτίας στην πρωτη Γ.Σ. συγκαλείται πρωτη
; ;':,:'~.':'~:.:,:-.Ά..επαναληπτική Γ. Σ. μετά πέντε (5) 'ημέρες με τα ίδια θέματα και έχει απαρτία

αν παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) των μελών, που έχουν το δικαίωμα.

4. Σε περίπτωση κατ νέας ελλείΨεως απαρτίας συγκαλείται δεύτερη .
επαναληπτική Γ.Σ., που έχει απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν παρίστανται.

'Άρθρο 24
ΑποΦάσειr, - ΨηΦοΦορίες Γ.Σ.

1. o~απ6~άσειςτ/ς Γ.Σ., με εξαίρεση γΗ'! τις περιπτώσεις του άρθρου .
. . '

28 τού καταστατικού λαμβάνοντα 'ι με απσλοτη Π~έιoΨηφία.,τ'ων παρόνχων (οι
μισοί παρόντες σuΥ..~tνας), μετά από μυστική ή Φ~ρή ψηΦοΦορία.

2. Με Φανερη ΨηΦοΦορία (με ανάταση χεριού) παίρνονται. οι αποφασεις
για σλα τ~ θέματα, εκτός άπό τα ακόλουθα (παρ. 3).

. 3 • Με' μυστική (με ψηΦοδέλτια) ψηΦoΦoρίt;ι παίρνοταιοι απσΦάσειςγιςι. :
..ι. Εκλογή των οργάνων του rUAAc.you (ι~ ape;G 5:1 πλην του εδι:ιΦ. 3 της παρ. 2)....... , .
2. Εκλογή αντιπμοσωπων για συνέδριο - 'Ενωση - Ομοσπονδία.
3 Θ, '" . "....• εματα εμπισ-Τ:Jσυνης στα oργ,~:να η πρuσωπικα θεματα.

4. Κάθε αλλο θέμα, που θα απ::>Φασίζει η Γ.Σ. να γίνει με μυστικfι ΨηΦοΦορία.
, ;". of5. Ενσταση για οποιοδήποτε λόγο κατά του κUρoυς αποΦάσεως της Γ.Σ. γίνεται'

μόνο κατατην ίδια συνεδρίαση και η Γ.Σ. αποΦασίζει τελεσίδικα αμέσως.

Μετά τη λήξη τη~ συνεδριάσεως οι αποΦάσεις της Γ.Σ. είναι έγκυρες και
τελεσίδικες.

6. Οι έγΚUIJες και τελεσίδικες αποΦάσεις της Γ.Σ. είναι υποχρεωτικές

--~- ..,'~-""7=--__ ,.... _
._----

.-.__ ._--_._------- ..



Εκλογές στο όύλλογο γίνονται με απόΦαση της Γ.Σ. στις ακόλουθες
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"Άρθρο 25

,
περι πτωσεις :

για όλα τα μέλη του Συλλόγου (παρόντα - απόντα)

!: j 7. Μεει.:6&:,ιτου Προεδρείου της Γ.Σ. τηρούνται ευανCιγνωστα συνοπτικά

~

. άκτικα της..συνεδρι Cισεως, υπογρ6.Φονται από τα τρία μέλη του και παραδί-
~ i~ ; ονται στο Δ.Σ. για το αρχειο TQUΣυλλογου.

'. .
. Ό: ~Ξ,,=-:r~::::'~\\ - ,

',: ij1'-"".::---::tr-: ..... ; -;;"':r Λι~

!'\8Jj!~Ί1:~.
.,~ .-,.. .

" .. "" ..•.•. '.~"""-'"

5.' σιεκλcγές διεξάγονται από ΕΦορευτίΊζή Επιτροπή Εκλογών (E.l!;.E.)
6. Ιιερισσετερες λεπτομέρε'.εςγια τις εκλογές (ψηΦοδελτία; κάλτ:η,

(:ιαδικασία εκλσ)"lς, διαλογή των ψηΦωνκ.λ.π.) 1~':Υ.θορίζονΤCi.ίστον Εσωτερι-
"K'~ ~ ~ λ~'Ι':Ο c:νονι C"Ί..lΟη με ..•.ΤΙ σχετι κη ,{17ϊJΦαση της Γ. Σ. γι α τι ς εκ ΟΥες.

1. Εκλογή για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.).
2. Εκλογή για την ανάδειξη Εξελεγκτικης Επιτροπής (Ε.Ε:)
3. Εκλογές για ,την ανά.δειξη αν'ππρόσώπών σε ΟμQσπονδία - 'Ενωση - Συνt:δριο.
l... ΕΚλσγη γιά τηνανCιδεΙξη Cx'J":'Lπροσώπωντου Συλλόγου σε κάθε άλλο. όργανο . 'J'

συνδικαλιστικο ή μη.

5. Για κάθε CιλληψηΦoΦoρί~ που η Γ.Σ. θα αποΦασίσει να γίνει με τη δια~~-

2. Οι παραπάνω εκλογές μπορούν να γίνονται η καθε μία χωριστά ή ,
πολλές μαζί (ανά.λογα με το χρόνο καθορισμού τους και το αντικείμενο της
εκλογης) με απόΦ.:ιΟτιτης Γ.Σ.

3. Οι εKλCιγές γίνονται μεJCLσε πεντε (5) ημέρες και όχι νωρίτερα
από τρειξΟ) ημ~ρ€ς (από την ΓI;.rEpa της Γ.Σ. lI(ioj τις προκήρυξε), με από-
Φαση της Γ.Σ. που πρέπει να καθορίζει τόπο, χρόνο και ΠΡOθεσμίtιυπo!3αλής'-γραπτών υποψηΦιοτήτων δια τα όργανα που ,βg._ξ;",~.λ.ξ:Υςlli.ν..,'(,._,

ι::: .' .. ;.
, " , (.' .'~ , '*". 4. Οι εκλογες γι νονται με ψηΦοδελτΙΌδαKτυ.λ~γραΦημενo ενιαιο κατα.. --..ι . , '''-:'' "~a..•.....

'.,~ " ." , " , - .," ,
.,1., .' ;:'.:ti\.\\ ~λβαΦηΤΙK~ σειρα επω':J~J-!ωΥ_γι_~_καθε ειδος ε;ΚλΟΥηςηιςςιι .για '.περισσοτερες
... :~. .~uαζί (περισσότερα ψηΦοδέλτια.) αν γίνονται σύγχρονα, με'το σύστημα- απλής

" [Ι <...... .. . .., :.
αναλoγικnς.

"

'Άρθρο 26
ΕΦορευτική Επιτροπη Εκλογων (Ε.Ε.Ε.). .

1. Η ΕΦορευτική Επιτροπή Εκλογών είναι τριμελης και εκλέγεται από
τη Γ.Σ. με ψηΦοΦορία, κατόπιν υΠΟβολής υποψηΦιοτήτων.

2. Τα μέλη της (μαζί με Τ,)ία αναπληρωματικά) ανακηρύσσονται από
το Προεδρείο της Γ.Σ; ΚQ.τι&: τ:η δ~.Cι:δικC!.σίαανακηρύξεως των μελών τ-ου Δ.Σ.
και τ/ς Ε.Ε.



θέματα της αρμο-
εισήγηση του Δ.Σ.

; ,ί ,',.
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ρ. Η Ε.Ε.Ε. δέχεται τις γραπτές υΠΟψηΦιότητες, ελέγχει τη νομιμότητά

~

' τoυ~~ απορρίπτοντας τις υπoψηΦι~τητες των μελών που δεν δικαιούνται), ~-
σύ να με το καταστατικό (άρθρο?) και ανακηρύσσει .τους υποψήΦιους.

Υ"': 4. Η Ε.Ε.Ε. καταρτίζει τα ΨηΦοδελτία, τηρεί τη διαδικασία εκλογής
-",Κ,ΙΙ διαλόγής των ψf1Φω~, δίνει οδηγίες σχετικά με τις εκλογές, αναΚόινώνει

τα αποτελέσματα των εκλογών με ειδικό πρακτικό και γενικά εΦαρμόζ~Ι όλες
τις λεπτομέρειες τις σχετικές με τις εΚλογές, όπώς καθορίζονται από το
καταστατικό, τον Εσωτερικό Kαν~νισμό και τη σχετική απόΦαση της~.r~

5. , Περ ισσότερες λεπτομέρειει;για το έργο της ΕΦορ. Επιτροπής ΕΚλογών.' . .
καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανοvισμό, ή με τη σχετική 'απόΦαση της Γ.Σ.
για τις ε",κλογες.

'Άρθρο 27
Τροποποίηση KατασΤ~ΤΙKoύ - Διαλυση Συλλόγου

Για τη λήΨη αποΦάσεως για -την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διά-
λυση του Συλλόγου και τη διάθεση της περιουσίας του η Γ.Σ. συνεδριάζει
έγκυρα με αυξημένη απαρτία των δύο τρίτων (2/3) των τακτικών μελών, που
έχουν δικαίωμα συμμετοχής (ως αρθρ. 7.) Σε περίπτωση μη απαρτίας εΦαρμό-
ζονται οι διατάξεις οι ~(εΤΙKές, με τις επαναληπτικές Γ.Σ. του Συλλόγου.
Οι αποΦάσεις αυτες λαμβάνονται τ;&νταμε αυξημένΓ, πλειοψηΦία των τρι3)-.ιτέ-
τ:.φτu:-J(3/4) των 1ϊαρόvτων μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
,Αρθρο, 28

/1~"-:""Εσωτερικός Κανονισμός ΛειτουΡΎίας (Ε.Κ.Λ.)
:"<1- ,;. .•'t~...,...

1. Μέσα σε ένα χρόνο από την ίδρυση του Συλλόγου, το Δ.Σ. είναι υποχ-
ρεωμέ\)ο να 'συντάξει και να ,υΠΟβάλλει.στη Γ.Σ. γιά ψήΦιση τον Εσωτερικό
Κανονισμό Λειτουργίας του Συλλόγου (Ε.Κ.Α.)•

.2. Ο Ε.Κ.Α., μέσα στα πλαίσια των διcιi~ξεωντου καταστατικού θα
ρυθμίζει αναλυτιl~:ώτερα:
1. Τις λεπτομέρειες της οργανωcrεως και τη δια[.ικασία λειρουργίας των
σJλλογικών οργανυν. ~
2. Τις λεπτομερcιες και τη διαΕικασία διεξαγωγής των ψηΦοΦοριών και εκλο-
Ύ\~Jν•

3. Κάθε άλλο eE1
1Q, που η Γ.Σ. 6α κρίνει απαραίτητο να ρυθμίσει με τον

Ε.Κ.Λ. μέσα στα πλαίσια του καταστατικού.
3. Ο εσωτε;nκός κανονισμός ΤΡΟΠοποιείται μόνο με νέα απόΦC!.σητης

Γ.Σ., μετά από εωήγηση του Δ.Σ.
4. ~~XΡΙ την ψήΦιση του ΕσωτεΡικού K~νoνισμoύ τα

δ" θ' ΓΣ ~, "ιoτητcις του ρυ ~nζει η •. με :tποΦασητ~ς , μετα απο



~Aρθρo 29

Μεταβατικες διατάξεις

εΦαρμόγή τι:.•υ Καταστατικού ισχύουν οι ακόλουθες μεταβα-
καταργαντού-',)ται αυτοδικαίως μετά ένα μηνα απ6τη νόμι-

κατά την π;,:,ώτη
"":j .•..

:~ .•Κffi.ς ρυθμίσεις, που
_Ό,~-ιιη εγκρισή του. '

',,~" ,'. 1.'~' απ"όΦασητων 'μελών εγκρίνεται η προσχώρηση στο Συλλογό άλλων
oμoειδ~ν Συλλόγ~ν του Πo~~~εxνείoυ~. Η προσχώρηση αύτή γίνεται μετά από

.,: απ6.Φασητης Γ.Σ~ του Συλλ6γου ';ου προσχωρεί K~ι'με την υποβολή ονρμαστικού
. ':πίνακα :' :" των μελων 'του ύποΥραμμένοαπσ το Δ.Σ. ~ί' θεωρημ'έ~o αΊτ6

Ά~ν Eξε~~~~τική E~ιτρoπή τόυ, Συ~~6γ~'υ.
ΟΙ σύλλογοι που θα πρόσχωρήσουν ετσι, δεν θα καταβάλουν στο Σόλλογο

δ~Kαίωμα~ραφής γ~α τα μελης τ~υς,αλλά θα παραχωρήσουν την ~εριoυσία
'TC\I)£ (χρ'ηματικη - ακίνητη - ΚΙ\'ητ/ κ.λ.π.) κατά ~ελευταία απογραφή (μέχρι
1Ο ιιΞ:ρες πρι ν αΊτό την προσχώρηση) υπογραμμένη από το Δ. Σ. κα1. θεωρημενη
από την Εξελεγκτική Eπ~τρoπή.

3~ Η Ίτεριουσίά αυτών των Συλλόγων που προσχωρούν δεν μπορεί σε καμμιά
περίπτωση να 'είναι μικρότερη από το καθΟΡΙζόμενο δικαίωμα εγγραφής μέλους
επί τον αριθμσ των με~ν τους.

4. Το δικαίωμα εγγραφής μελους μέχρι τροποποιήσεως του από τη Γ.Σ.
~:αθoρίζεται σε π~νταKόσιες (500) δρχ.

5 Με, '''' , ,. '='ταΤ'1ν προσχωρηση τ~:)υςσuμΦωναμε τα. παραπανω, οι προσχωρησαντες
~ύλλoγoι παύουν αυθημερόν να υ~άρxoυν και να λ~ιτoυΡΎoύν, και υποχρεούνται
να γνωστοποιησσJν αυτή την από':~ασηστο Πρωτoδιι~είo και τις άλλες Αρχες
αυθημερόν.
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'Άρθρο 30
'Τελικές .Διατάξεις

~Υ'ΡΖια-. 1•. ~Oτι δεν προSλεπετcη από το παρσν "fαταστατικό η i'iη' "
.•..••.. .,.

ζετα.ι διευκρίνιση, ρυθμίζεται Γ..•.πσ ,τα σργανά' ΤO'.~ Συλλσγου ~Kατά περίπτωση
αρμοδιότητας) σ)μΦωνα με το νό~o ~αι τη συνδ~~αλιστικA δεoντoλoγί~.

'Άρθρο 31
"

Το παρόν~τάσταΤΙKόν που αποτελείται
' .. -

".. ..

:"':, .ι

':,

ι •

" 1 ) 0.0. ι.." •..

., ι

........

.ι



~
:

'.

.' :

,,' t' .~ ...
.....

'.- .

I!..r:i
.'.~' '

"

,~...

"


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016

