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ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.∆Ι.Π. Α.Ε.Ι.

Άρθρο 1 - Σκοπός
Ο Κανονισµός αυτός ρυθµίζει τα θέµατα που αφορούν τη συγκρότηση, την απαρτία,
την Ηµερήσια ∆ιάταξη (Η.∆.), τις εισηγήσεις, τη διεξαγωγή των εργασιών κατά τις
συνεδριάσεις και τη λήψη αποφάσεων από τη ∆.Ε., τα πρακτικά των συνεδριάσεων
καθώς και κάθε άλλο θέµα που αφορά τη λειτουργία της και δεν προβλέπεται από το
καταστατικό της Οµοσπονδίας.

Άρθρο 2 - Συγκρότηση- Χαρακτήρας Συνεδριάσεων
1. Οι Συνεδριάσεις της ∆.Ε. είναι ανοιχτές σε όλα τα µέλη Ε.Ε.∆Ι.Π., ως ακροατές,
πλην ειδικών περιπτώσεων που αιτιολογηµένα αποφασίζεται είτε από την Ε.Γ.
είτε µε προηγούµενη απόφαση της ∆.Ε. να είναι κλειστές.
2. Η ∆.Ε. µπορεί να καλεί µε απόφαση προηγούµενης συνεδρίασης ή µε
απόφαση/πρόσκληση της Ε.Γ. στις συνεδριάσεις της µέλη Ε.Ε.∆Ι.Π., καθώς
επίσης και άλλα πρόσωπα που κρίνει σκόπιµο να ακούσει τη γνώµη τους πάνω σε
συγκεκριµένα θέµατα.
3. Στις συνεδριάσεις της ∆.Ε. µπορούν να παρευρίσκονται µε δικαίωµα λόγου
εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος του ∆.Σ. των πρωτοβαθµίων συλλόγων που δεν
εκπροσωπούνται στη ∆.Ε. (άρθρο 18 του καταστατικού).
4. Στις συνεδριάσεις της ∆.Ε. και µετά από πρόσκληση της Ε.Γ. µπορούν να
παρευρίσκονται µε δικαίωµα λόγου εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος του ∆.Σ. των
πρωτοβαθµίων συλλόγων που έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης στην
Οµοσπονδία.

'Aρθρο 3 - Απαρτία - Ηµερήσια ∆ιάταξη (Η.∆.)
1. Η ∆.Ε. ευρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα µέλη της είναι τουλάχιστον έντεκα
(άρθρο 18 του καταστατικού).
2. ∆ιευθύνεται από τριµελές προεδρείο δηλαδή πρόεδρο, αντιπρόεδρο και
γραµµατέα οι οποίοι εκλέγονται στην έναρξη της συνεδρίασης (άρθρο 18 του
καταστατικού).
3. Η Η.∆. των θεµάτων και η σειρά συζήτησης καθορίζεται από το Προεδρείο και
περιλαµβάνει υποχρεωτικά θέµατα που έχουν προταθεί από :
α) την Εκτελεστική Γραµµατεία (Ε.Γ.),
β) απόφαση της ∆.Ε. που πάρθηκε σε προηγούµενη Συνεδρίασή της,
γ) κάθε άλλο µέλος της ∆.Ε.
4. Τα θέµατα συζητούνται µε τη σειρά που προτείνεται από την Ε.Γ. ή από τα
αιτούντα µέλη αν η σύγκληση δεν έγινε µε απόφαση της Ε.Γ.
5. Η σειρά αυτή µπορεί να τροποποιηθεί µε απόφαση της ∆.Ε. που λαµβάνεται στην
αρχή της Συνεδρίασης.
6. Θέµα εκτός Η.∆. εισάγεται για συζήτηση µε απόφαση της ∆.Ε. που λαµβάνεται
στην αρχή της Συνεδρίασης η οποία καθορίζει και τη σειρά συζήτησης του
θέµατος. Η απόφαση λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
µελών της ∆.Ε. που παρίστανται στη Συνεδρίαση.
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Άρθρο 4 - ∆ιεξαγωγή Εργασιών
1. Στις Συνεδριάσεις της ∆.Ε. προεδρεύει ο Πρόεδρος και απουσία αυτού ή κατά την
διάρκεια οµιλίας του ο Αντιπρόεδρος.
2. Οι αποφάσεις του Προεδρεύοντος κατά τη διαδικασία, αίρονται µε απόφαση της
∆.Ε. µετά από διαδικαστική πρόταση µέλους αυτής.
3. Πριν από τη συζήτηση των θεµάτων της Η.∆. επικυρώνονται και υπογράφονται
τα πρακτικά προηγούµενων συνεδριάσεων της ∆.Ε. και οριστικοποιείται η Η.∆.,
καθώς και η σειρά συζήτησης των θεµάτων.
4. Κατά γενικό κανόνα ακολουθείται η εξής διαδικασία για κάθε θέµα:
α) Εισήγηση,
β) ∆ιευκρινιστικές ερωτήσεις προς τον εισηγητή,
γ) ∆ιευκρινιστικές απαντήσεις από τον εισηγητή,
δ) Έκφραση απόψεων και συζήτηση προτάσεων των µελών της ∆.Ε. Οι
προτάσεις, αντιπροτάσεις, τροποποιήσεις κ.α. κατατίθενται γραπτά στο
προεδρείο.
ε) ∆ευτερολογίες,
στ) Σύνοψη των προτάσεων από το προεδρείο και θέση αυτών σε ψηφοφορία.
5. Κανένα µέλος της ∆.Ε. δεν δικαιούται να λάβει το λόγο εάν δεν τον ζητήσει και
του δοθεί από τον Προεδρεύοντα. Κατ’ εξαίρεση ο λόγος δίνεται αµέσως µόλις
ζητηθεί προκειµένου περί διαδικαστικής πρότασης, ένστασης, ή προσωπικού
θέµατος. Ο Προεδρεύων µπορεί να καθορίσει χρονικό όριο για κάθε οµιλητή,
λαµβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα του θέµατος και το διαθέσιµο χρόνο.
Κανένας δεν δικαιούται να διακόπτει τον οµιλητή. Ο Προεδρεύων δικαιούται,
µετά από προειδοποίηση, να αφαιρέσει το λόγο από οµιλητή εάν αυτός είναι
εκτός θέµατος ή έχει υπερβεί τον προκαθορισµένο χρόνο οµιλίας.
Μέλος της ∆.Ε. που θεωρεί ότι δηµιουργείται προσωπικό για τον εαυτό του θέµα,
δικαιούται να ζητήσει το λόγο. Ο Προεδρεύων ζητάει διευκρινίσεις και από τις
δύο πλευρές και η ∆.Ε. κρίνει αν υπάρχει προσωπικό θέµα, χωρίς να προηγηθεί
συζήτηση. Αν αποφασιστεί ότι πρόκειται για προσωπικό θέµα δίνεται ο λόγος και
στις δύο πλευρές για χρόνο που δεν µπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) λεπτά για
τον καθένα, µε δικαίωµα δευτερολογίας του θιγόµενου µέλους για χρόνο που δεν
µπορεί να υπερβεί τα τρία (3) λεπτά.

Άρθρο 5 - Λήψη Αποφάσεων
1. Οι αποφάσεις της ∆.Ε. λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία των παρόντων µελών
της. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται και σε περίπτωση
νέας ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προεδρεύοντος της Συνεδρίασης.
2. Σε περίπτωση περισσοτέρων των δύο προτάσεων γίνονται αλλεπάλληλες
ψηφοφορίες µε σκοπό την επιλογή των δύο επικρατέστερων, εκτός αν µία
πρόταση έχει συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
3. Οι ψηφοφορίες είναι πάντοτε φανερές, πλην των εξής περιπτώσεων οπότε
απαιτείται µυστική ψηφοφορία:
α) Επί θεµάτων προσωπικών ή µοµφής,
β) Επί θεµάτων εκλογής Ε.Γ. ή ορισµού εκπροσώπων,
γ) Όταν το αποφασίσει η ∆.Ε. πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας και εφόσον
έχει προηγηθεί αίτηµα, το ελάχιστο από το 1/5 των παρόντων µελών.
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Άρθρο 6 - Πρακτικά Συνεδριάσεων
1. Σε κάθε συνεδρίαση της ∆.Ε. τηρούνται πρακτικά µε τον προσφορότερο, κατά
την κρίση της ∆.Ε. τρόπο, µε ευθύνη του προεδρείου.
2. Τα πρακτικά περιλαµβάνουν απαραιτήτως:
α) Τον αριθµό της Συνεδρίασης, ο οποίος πρέπει να είναι συνεχής για όλη τη
διάρκεια της θητείας της ∆.Ε. και το χαρακτηρισµό της Συνεδρίασης (τακτική ή
έκτακτη),
β) Την ηµεροµηνία της Συνεδρίασης,
γ) Τα παρόντα και τα απόντα µέλη της ∆.Ε. ονοµαστικά,
δ) Την Ηµερήσια ∆ιάταξη και την Πρόσκληση της Συνεδρίασης µε αριθµό
πρωτοκόλλου,
ε) Περίληψη της εισήγησης σε κάθε συζητούµενο θέµα, των προτάσεων που
διατυπώθηκαν, το αποτέλεσµα των ψηφοφορών που τυχόν πραγµατοποιήθηκαν,
καθώς και την τελική απόφαση που λαµβάνεται. Οι αποφάσεις της ∆.Ε.
διατυπώνονται µε τρόπο σαφή και κατά το δυνατόν αριθµούνται σε συνεχή
αρίθµηση σε όλη τη διάρκεια της θητείας της ∆.Ε.
3. Τα µέλη της ∆.Ε. δικαιούνται να ζητήσουν την ονοµαστική αναφορά της ψήφου
τους (θετικής, αρνητικής, λευκής ή αποχής) στα πρακτικά, καθώς και σύντοµη
καταχώρηση των απόψεών τους που εκφράστηκαν κατά τη συζήτηση, εφόσον
καταθέσουν (µε τον προσφορότερο τρόπο) σχετική γραπτή περίληψη στον
γραµµατέα του προεδρείου της ∆.Ε. µέσα σε δύο µέρες το πολύ µετά από την
ηµέρα που πραγµατοποιήθηκε η Συνεδρίαση.
4. Τα πρακτικά είναι στη διάθεση των µελών της ∆.Ε. µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες
ή το αργότερο µέχρι την ηµέρα της επόµενης τακτικής ή έκτακτης Συνεδρίασης,
θεωρούνται οριστικά εφόσον δεν υπάρχει καµία προφορική ή γραπτή αντίρρηση
και επικυρώνονται µε την υπογραφή όλων των παρόντων στη Συνεδρίαση
µελών της ∆.Ε. Σε περίπτωση που υπάρξει αντίρρηση ή διαφωνία για τα πρακτικά
αποφαίνεται η ∆.Ε.

Άρθρο 7 - Έγκριση και Τροποποίηση του Κανονισµού
1. Ο παρών Κανονισµός εγκρίθηκε µε απόφαση της ∆.Ε. που πάρθηκε στην
συνεδρίαση της 4/03/07. Ο παρών Κανονισµός µπορεί να τροποποιηθεί µόνο µε
νέα απόφαση της ∆.Ε. η οποία θα ληφθεί µε αυξηµένη πλειοψηφία του 2/3 των
µελών της ∆.Ε.
2. Για οποιοδήποτε ζήτηµα δεν υπάρχει πρόβλεψη ούτε στο καταστατικό της
Οµοσπονδίας ούτε και στον παρόντα κανονισµό θα λαµβάνεται απόφαση από την
∆.Ε. µε απλή πλειοψηφία.
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