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Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α     Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν ∆ Ι Α   Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ω Ν 

ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Ε.Ι. 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΟΥ  1ου  ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ 

ΑΘΗΝΑ 6 ΕΩΣ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006 

 

ΑΡΘΡΟ 1:  ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕ∆ΡΩΝ  

Πριν από την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου γίνεται από την 

απερχόµενη E.Γ. η νοµιµοποίηση των συνέδρων. 

 Απαραίτητες προϋποθέσεις για την νοµιµοποίηση είναι: 

α) Ο αντίστοιχος Σύλλογος µέλος να είναι ταµειακά τακτοποιηµένος, µέχρι την 

ώρα της νοµιµοποίησης. 

β) Οι εκπρόσωποι του αντίστοιχου Συλλόγου να προσκοµίσουν τον κατάλογο 

ψηφισάντων και το πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής της εκλογής των, 

προσυπογραµµένο από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα του Συλλόγου. 

 

ΑΡΘΡΟ 2:  ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ   

 

1. Την ευθύνη έναρξης και διεύθυνσης των εργασιών του Πανελλαδικού 

Συνεδρίου (Π.Σ.) µέχρι την εκλογή του Προεδρείου του Π.Σ. την έχει ο 

Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραµµατέας της απερχόµενης Ε.Γ. 

2. Το Προεδρείο της απερχόµενης Ε.Γ., µετά τη νοµιµοποίηση των συνέδρων, 

προχωρεί στην εκλογή του Προεδρείου του Συνεδρίου, µε µυστική ψηφοφορία.  

3. Η απερχόµενη Ε.Γ. της Οµοσπονδίας υποβάλλει  στο  Προεδρείο  σχέδιο  

εσωτερικού  κανονισµού λειτουργίας του Π.Σ. Το σχέδιο αυτό, αποτελεί βάση 

για συζήτηση. Το Προεδρείο, µε τις τυχόν συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις 

το εισηγείται για έγκριση προς το σώµα, µε σχετική πλειοψηφία των 

παρόντων συνέδρων. Με την ψήφισή του αποτελεί πλέον τον Εσωτερικό 

Κανονισµό Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Π.Σ. 
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ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ– ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ Π.Σ. – ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

Α. Προεδρείο 

1. Για την εκλογή του Προεδρείου του Π.Σ., υποβάλλονται οι υποψηφιότητες και 

κάθε σύνεδρος ψηφίζει µόνο έναν υποψήφιο. 

2.  Από τα τρία εκλεγέντα ως µέλη του προεδρείου, αυτό που συγκέντρωσε τις 

περισσότερες ψήφους ορίζεται Πρόεδρος και το δεύτερο σε ψήφους ορίζεται 

Αντιπρόεδρος.  

3. Το Προεδρείο έχει την ευθύνη της οµαλής και αποτελεσµατικής διεξαγωγής των 

εργασιών και αποφασίζει για ότι δεν προβλέπεται από τον Ε.Κ.Λ. Αν εκφραστεί 

αντίρρηση στην απόφαση, τότε, αποφασίζει το σώµα µε ψηφοφορία. 

4. Οι αποφάσεις του προεδρείου λαµβάνονται µε πλειοψηφία. 

5. Ο Αντιπρόεδρος έχει την ευθύνη της γραµµατείας του Συνεδρίου. 

6. Ο Πρόεδρος του Π.Σ. δεν παίρνει µέρος στη συζήτηση εφ΄ όσον προεδρεύει. 

Μπορεί  να πάρει  µέρος στη συζήτηση  παραχωρώντας τη θέση του στον 

Αντιπρόεδρο ή στο τρίτο µέλος του προεδρείου, κωλυοµένου του 

Αντιπροέδρου. Κανένα µέλος του προεδρείου δεν συµµετέχει στη συζήτηση 

εφόσον προεδρεύει. 

Το Προεδρείο: 

  Συµµετέχει στις ψηφοφορίες. 

 Έχει την ευθύνη για τον χαρακτηρισµό και την ταξινόµηση των 

προτάσεων, αντιπροτάσεων και τροπολογιών που κατατίθενται σε 

αυτό. 

 Υποχρεούται µέσα σε 45 µέρες από τη λήξη των εργασιών του Π.Σ. να 

παραδώσει τα πρακτικά στη νέα Ε.Γ. της Οµοσπονδίας, τις  δε  

ψηφισµένες αποφάσεις την ηµέρα της συγκρότησης της νέας Ε.Γ. σε 

σώµα. 

 Το Προεδρείο, λαµβάνοντας υπόψη, τη σοβαρότητα του υπό συζήτηση 

θέµατος και τον κατάλογο των οµιλητών, καθορίζει το χρόνο οµιλίας των 

πρωτοµιλιών και δευτεροµιλιών.  

 

Β. Γραµµατεία του Π.Σ. 
 

1. Η Γραµµατεία του Π.Σ. είναι 3µελής και προτείνεται από τους συνέδρους. 

2.  Αρµοδιότητες της γραµµατείας είναι:  
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 Να διαπιστώνει την απαρτία του συνεδρίου, σε κάθε φάση των εργασιών, µαζί 

µε το Προεδρείο, 

 Να παραλαµβάνει τις γραπτές εισηγήσεις, τις προτάσεις, τις τροπολογίες κλπ,  

 Να καταγράφει τις προφορικές προτάσεις, τροπολογίες κλπ, 

 Να διαµορφώνει το σχέδιο των τελικών, προς ψήφιση, προτάσεων ή 

αποφάσεων, συνεπικουρούµενη από επιτροπές από σύνεδρους. 

 Να διεξάγει τις φανερές ψηφοφορίες καταγράφοντας τα αποτελέσµατα της κάθε 

ψηφοφορίας και τέλος, 

 Να καταχωρίζει,  σε ειδική λίστα, τις  προτάσεις που εγκρίθηκαν. 

3. Για την εύρυθµη λειτουργία του Συνεδρίου, το 3µελές Προεδρείο επικουρείται στο 

έργο του από δύο πρακτικογράφους, οι οποίοι προτείνονται από τους 

συνέδρους, µε αντικείµενο την καταγραφή των πρακτικών, ανεξάρτητα εάν 

ταυτόχρονα γίνετε και µαγνητοφώνηση αυτών. 

  

ΑΡΘΡΟ 4:  ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1. Μετά την έγκριση του εσωτερικού  κανονισµού λειτουργίας, το Προεδρείο του Π.Σ. 

προχωρεί στην εκλογή της εφορευτικής Επιτροπής, η οποία είναι πενταµελής. Η 

εκλογή της γίνεται σύµφωνα µε το καταστατικό και αναλαµβάνει αµέσως 

καθήκοντα.  

2. Ως Πρόεδρος αυτής ορίζεται το µέλος µε τις περισσότερες ψήφους, µέχρι την 

έναρξη των εκλογών, για την ανάδειξη των νέων οργάνων. 

3.  Στις εκλογές, για την ανάδειξη των νέων οργάνων της Οµοσπονδίας και των 

εκπροσώπων αυτής στην τριτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση, ως Πρόεδρος 

ορίζεται ο εκπρόσωπος της ∆ικαστικής Αρχής. 

4. Η Εφορευτική Επιτροπή, µετά την εκλογή της, έχει την ευθύνη: 

α. Της εκλογής των νέων οργάνων της Οµοσπονδίας,  (∆ιοικούσα Επιτροπή  και 

Ελεγκτική Επιτροπή) και των εκπροσώπων στην τριτοβάθµια συνδικαλιστική 

οργάνωση. 

β. Τη διεξαγωγή των µυστικών ψηφοφοριών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των 

εργασιών του Συνεδρίου.  

5. Τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν µπορούν να είναι υποψήφιοι για κανένα 

όργανο ή εκπρόσωποι στην τριτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση. 
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ΑΡΘΡΟ 5: ΑΠΑΡΤΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ 

1. Απαραίτητη απαρτία, για την έναρξη του Π.Σ., είναι η παρουσία του 50% συν 1 (ένα) 

(άρθρο 9 § 4 του καταστατικού) των νοµιµοποιηθέντων συνέδρων, όπως και σ' όλα τα 

στάδια της διαδικασίας του Π.Σ. 

2. Απαραίτητη απαρτία, για την τροποποίηση του καταστατικού είναι το 50% των 

εκπροσώπων που έχουν δικαίωµα ψήφου. (άρθρο 32 § 3 του καταστατικού) 

ΑΡΘΡΟ 6: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ (Η.∆.) 

1. Το Προεδρείο, γνωστοποιεί στο σώµα τη θεµατολογία της Η.∆. του συνεδρίου. 

2. Ερωτάται το σώµα, εάν υπάρχουν προτάσεις για νέα θέµατα, για να συµπεριληφθούν  

στην Η.∆. 

3. Η ενσωµάτωση των νέων θεµάτων στην Η.∆. εγκρίνεται µε ψηφοφορία από το σώµα. 

4. Προσθήκη θεµάτων, µετά την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας 

διάταξης, δεν είναι δυνατή. 

5. Οι εργασίες του συνεδρίου µιας ηµέρας, χωρίζονται σε συνεδρίες. Η πρώτη συνεδρία 

αρχίζει µε την έναρξη των εργασιών και τελειώνει στο πρώτο διάλειµµα. Οι επόµενες  

είναι µεταξύ, των προγραµµατισµένων διαλειµµάτων ή διακοπών έως το πέρας των 

εργασιών αυτής.   

ΑΡΘΡΟ 7: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ  

Α. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
Η διαδικασία που ακολουθείται στη συζήτηση στα θέµατα Η.∆. είναι η ακόλουθη:  

1. ∆ιαβάζονται οι εισηγήσεις που έχουν κατατεθεί στο Προεδρείο και αφορούν στο 

ίδιο θέµα. 

2. Γίνεται ψηφοφορία, για ποια εισήγηση θα αποτελέσει βάση για συζήτηση. 

3.  Η εισήγηση που θα πάρει τη σχετική πλειοψηφία αποτελεί βάση για συζήτηση. 

4. Στον εισηγητή υποβάλλονται διευκρινήσεις-ερωτήσεις. 

5. Εάν είναι πολλοί οι ερωτώντες ανοίγει κατάλογος. 

6. ∆ίνεται ο λόγος στον εισηγητή, για τις διευκρινιστικές απαντήσεις. 

7. Με το πέρας των απαντήσεων ανοίγεται κατάλογος οµιλητών. 

8. Ορίζεται ο χρόνος οµιλίας (πρωτοµιλία). 

9. Ακολουθούν οι τοποθετήσεις πάνω στην εισήγηση και υποβάλλονται γραπτώς 

τροπολογίες ή αντιπροτάσεις στο Προεδρείο του Π.Σ. 

10. Η συζήτηση της εισήγησης θεωρείται ότι έχει περαιωθεί µε την οµιλία-κλείσιµο 

του εισηγητή. 

11. Όταν ζητηθεί από συνέδρους, ότι, απαιτείται περαιτέρω ανάπτυξη των θέσεων 

και το σώµα συµφωνήσει, ακολουθούν δευτεροµιλίες.  

12. Ανοίγει κατάλογος δευτεροµιλητών  
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13. Ορίζεται ο χρόνος της δευτοροµιλίας. 

14. Ακολουθούν οι τοποθετήσεις. 

15. Με το πέρας των τοποθετήσεων το Προεδρείο κλείνει τη συζήτηση. 

16. Ακολουθεί η διαδικασία ψήφισης των προτάσεων µόνον εκείνων, οι οποίες έχουν 

κατατεθεί γραπτώς στο Προεδρείο.  

17. Οι κατατιθέµενες προτάσεις ψηφίζονται ανάλογα µε το χαρακτηρισµό τους, µετά 

το τέλος της συζήτησης του κάθε θέµατος της Η.∆. 

18. Γίνεται ψηφοφορία της εισήγησης.  

19. Οι σύνεδροι για τους οποίους εκκρεµεί ένσταση, δεν παίρνουν µέρος στις 

ψηφοφορίες που αφορούν στο θέµα τους. 

20. Είναι δυνατόν για τη διευκόλυνση των εργασιών του Συνεδρίου να γίνονται 

επιτροπές από σύνεδρους για τη διαµόρφωση του σχεδίου απόφασης. 

 

Β.  Συζήτηση 
1. Η συζήτηση διεξάγεται σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη και τον εσωτερικό  

κανονισµό του  Π.Σ.  και τις διατάξεις του  ισχύοντος καταστατικού όπου 

προβλέπεται. 

2. Ανοίγει κατάλογος οµιλητών. Ο κατάλογος κλείνει µόλις αρχίσει να µιλάει ο πρώτος 

οµιλητής. ∆ικαίωµα οµιλίας έχει κάθε σύνεδρος αφού πάρει τον λόγο από το 

Προεδρείο. Η συζήτηση επιτρέπεται µόνο   πάνω   στο   θέµα   της   πρότασης.   Η   

διαδικασία   για   τις δευτερολογίες είναι αντίστοιχη. 

3. Κάθε σύνεδρος έχει το δικαίωµα να υποβάλλει προτάσεις, αντιπροτάσεις, 

τροπολογίες οι οποίες πρέπει να κατατεθούν γραπτώς στο προεδρείο. Μετά την 

κατάθεση µιας πρότασης ή τροπολογίας ο εισηγητής έχει το δικαίωµα να µιλήσει 

στο τέλος της συζήτησης και πριν τη ψηφοφορία επί του συγκεκριµένου θέµατος. 

4. Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο µε τη σειρά εγγραφής των οµιλητών στον κατάλογο. 

Αφαιρεί τον λόγο µετά από προηγούµενη προειδοποίηση σε περίπτωση οµιλίας 

εκτός θέµατος. Επίσης αφαιρεί τον λόγο σε περιπτώσεις υπέρβασης των χρονικών 

ορίων και γενικά προκειµένου να τηρηθεί η οµαλή διεξαγωγή των εργασιών του 

Π.Σ.  

5. Ο Πρόεδρος αποφασίζει πάνω στα διαδικαστικά θέµατα, οι αποφάσεις µπορούν 

να αναθεωρηθούν από το Προεδρείο και αυτές από το σώµα του Συνεδρίου 

ύστερα από σχετική πρόταση  
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ΑΡΘΡΟ 8: ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ  

1. Το Προεδρείο, συνεπικουρούµενο από τη Γραµµατεία του Π.Σ.  χαρακτηρίζει τις 

προτάσεις, αντιπροτάσεις, τροπολογίες, τα διάφορα προσωπικά και διαδικαστικά 

θέµατα και όσα αφορούν τον κανονισµό.  

2. Καµία παρέµβαση δεν επιτρέπεται επί της ουσίας, µετά τη δήλωση του προέδρου, 

ότι το θέµα µπαίνει σε ψηφοφορία και κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. 

3. Οι αντιπροτάσεις που αφορούν το ίδιο θέµα ψηφίζονται πρώτα και κατ' 

αντιπαράθεση µε την πρόταση, κατά τη σειρά, µε την οποία υποβλήθηκαν 

4. Οι αντιπροτάσεις προηγούνται στην ψηφοφορία των προτάσεων. Εάν ψηφισθεί µία 

αντιπρόταση, η ψηφοφορία προχωρεί στις τυχόν τροπολογίες της. Οι τροπολογίες 

εφόσον δεν γίνουν δεκτές από τον εισηγητή της κύριας πρότασης προηγούνται και 

µπαίνουν σε ψηφοφορία µε τη σειρά που έχουν κατατεθεί. Οι τροπολογίες που 

εγκρίνονται ενσωµατώνονται στην κύρια πρόταση και η συµπληρωµατική πια 

πρόταση µπαίνει σε ψήφιση. 

3. Για τη λήψη απόφασης απαιτείται σχετική πλειοψηφία των ψηφισάντων, εκτός από 

θέµατα που προβλέπει διαφορετικά το καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας τα 

λευκά δεν µετρούν. Σε περίπτωση ισοψηφίας των προτάσεων γίνεται νέα 

ψηφοφορία, αφού προηγηθεί σύντοµη νέα επιχειρηµατολογία αν χρειασθεί. Σε 

περίπτωση νέας ισοψηφίας, οι προτάσεις απορρίπτονται. Τα παραπάνω ισχύουν 

και για µεµονωµένες προτάσεις. Τα αποτελέσµατα της κάθε ψηφοφορίας (υπέρ –

κατά – λευκά - αποχές) καταγράφονται στα πρακτικά του Π.Σ. από τη γραµµατεία. 

4. Σ ένα σχέδιο πρότασης µε πολλά άρθρα, η ψηφοφορία γίνεται κατ' αρχήν κατ΄ 

άρθρο και στο σύνολο της.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 : ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΜΦΗΣ  

 

Κάθε µέλος ζητάει το λόγο προνοµιακά κατά σειρά για:  

1. Προσωπικά θέµατα και  

2. Θέµατα κανονισµού.  

3. Το Προεδρείο αποφασίζει κατά περίπτωση. 

4. Ενστάσεις για την τήρηση του κανονισµού και για τη διαδικασία, σ' όποια  στιγµή 

και αν υποβληθούν προηγούνται. Το Προεδρείο αποφασίζει καταφατικά ή 

αρνητικά. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης ο εισηγητής της ένστασης µπορεί να 

θέσει στο σώµα την ένσταση του. 

5. Πρόταση µοµφής µπορεί να τεθεί από κάθε Σύνεδρο σε οποιοδήποτε σηµείο της 

διαδικασίας εναντίον: 

 α) του προέδρου και  
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β) ολόκληρου του προεδρείου 

6. Στην περίπτωση (α) τον πρόεδρο αντικαθιστά άλλο µέλος του προεδρείου και 

ανοίγει κατάλογος οµιλητών. Μετά την ολοκλήρωση των οµιλιών γίνεται 

ψηφοφορία. Αν εγκριθεί η µοµφή, ο προεδρεύων δεν συµµετέχει στο Προεδρείο 

για το υπόλοιπο του Π.Σ. 

7. Στην περίπτωση (β) την προσωρινή διεύθυνση πάνω στη συζήτηση της µοµφής 

και µέχρι την ψηφοφορία αναλαµβάνει ο Πρόεδρος της απερχόµενης Ε.Γ.   Σε 

περίπτωση έγκρισης της µοµφής του προεδρείου γίνεται νέα εκλογή προεδρείου.  

 

ΑΡΘΡΟ 10 : ∆ΙΑΦΟΡΑ  

1. Ότι δεν προβλέπεται από τον κανονισµό αυτό και το καταστατικό της 

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.∆Ι.Π. ρυθµίζεται µε απόφαση του Προεδρείου. Αν εκφραστεί αντίρρηση 

στην απόφαση, αποφασίζει το σώµα (Π.Σ.) µε ψηφοφορία.  

2. Όταν σύνεδρος αποχωρεί από την αίθουσα των εργασιών του Π.Σ. καταθέτει την 

κάρτα του στο προεδρείο.  

3. Η ψηφοφορία για προσωπικά θέµατα, είναι µυστική.  


