
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

Του συλλόγου Πολιτικού Προσωπικού Υπουργείου Προστασίας 

του Πολίτη  περιφέρειας Αττικής  

ΑΡΘΡΟ 1  

Tην 3-12-1984 ιδρύθηκε το σωματείο με την επωνυμία 

<<ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 

ΑΘΗΝΩΝ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ>> με έδρα την 

Αθήνα. Ήδη με την από 25-10-2018 απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης του σωματείου τροποποιείται η επωνυμία του η 

οποία στο εξής θα είναι <<ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ>>, έδρα του δε θα είναι η Αθήνα.  

ΑΡΘΡΟ 2 

Σκοποί του Συλλόγου  

Σκοποί του Συλλόγου είναι :  

α. Η ανάπτυξη και εξύψωση του πνευματικού και 

επαγγελματικού επιπέδου των μελών του. 

β. Η προάσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών και υλικών 

συμφερόντων των μελών του.  

γ. Η προάσπιση και προαγωγή των συνδικαλιστικών ελευθεριών, 

των δημοκρατικών θεσμών, της εθνικής ανεξαρτησίας και της 

ειρήνης. 

δ. Η έκφραση γνώμης σε γενικότερου ενδιαφέροντος θέματα 

όπως η συμμετοχή σε κοινές προσπάθειες και εκδηλώσεις για 

την αντιμετώπισή τους. 



ε. Η προώθηση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ 

των μελών και η συμβολή τους στη βελτίωση των παρεχομένων 

υπηρεσιών στον ελληνικό λαό. 

στ. Η προώθηση της συνεργασίας και ενότητας όλων των 

εργαζομένων στο Δημόσιο.  

ΑΡΘΡΟ 3 

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών  

Η πραγματοποίηση των προαναφερόμενων σκοπών 

επιτυγχάνεται με τα εξής μέσα:   

α. Συγκεντρώνει τις γνώμες των μελών του και τις συζητεί στο 

Διοικητικό Συμβούλιο ή στις Γενικές Συνελεύσεις  

β. Διεξάγει και καθοδηγεί αγώνες για την κατοχύρωση και 

διεύρυνση των κατακτήσεων των μελών του με ψηφίσματα, 

διαμαρτυρίες, καταγγελίες, απεργιακές κινητοποιήσεις και 

γενικά με όλα τα νόμιμα και πρόσφορα μέτρα που προβλέπει το 

Σύνταγμα και ο ν. 1264/1982. 

γ. Διοργανώνει συγκεντρώσεις, ομιλίες, διαλέξεις, εκδηλώσεις, 

εκδίδει έντυπο υλικό, ιδρύει βιβλιοθήκη, διατηρεί ηλεκτρονικό 

αρχείο με εργατική και συνδικαλιστική νομοθεσία , δημιουργεί 

ιστότοπο. 

δ. Εκπονεί μελέτες, σχέδια νόμων, προτάσεις για θέματα που 

αφορούν τη διαφύλαξη, βελτίωση και προαγωγή των εργασιακών 

συμφερόντων των μελών του.  

ε. Υποβάλλει υπομνήματα, προβαίνει σε δημοσιεύσεις, 

παρεμβαίνει σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές αλλά 

και στο διαδίκτυο και γενικά προβαίνει σε οποιαδήποτε 

δραστηριότητα για τη δημοσιοποίηση των θέσεών του.  



στ. Συμμετέχει ενεργά στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικού 

Προσωπικού Υπουργείου Δημόσιας Τάξηςμε στόχο την κάλυψη 

των πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Προστασίας του 

Πολίτη αλλά και γενικότερα εντάσσεται στο οργανωμένο 

συνδικαλιστικό κίνημα.  

ΑΡΘΡΟ 4 

Μέλη  

1. Μέλη του συλλόγου γίνονται οι πολιτικοί υπάλληλοι του 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (πρώην Υπουργείου 

Δημόσιας Τάξης) που υπηρετούν σε οποιαδήποτε υπηρεσία στην 

Περιφέρεια Αττικής που συνδέονται με σύμβαση εργασίας 

δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 

2. Η εγγραφή μέλους γίνεται μετά από αίτηση του υποψήφιου 

μέλους προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τη δήλωσή του ότι 

αποδέχεται το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γ.Σ. καθώς 

και ότι δεν είναι μέλος άλλου συνδικαλιστικού σωματείου του 

κλάδου και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην πρώτη 

μετά την αίτηση τακτική συνεδρίασή του. Εάν η αίτηση 

απορριφθεί, η απόφαση απόρριψης πρέπει να είναι 

αιτιολογημένη και ο ενδιαφερόμενοςδύναται να προσφύγει με 

αίτησή του στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία 

αποφαίνεται οριστικά. 

3. Επίτιμα μέλη δύνανται να ανακηρυχθούν από τη Γενική 

Συνέλευση όσοι έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο 

Σύλλογο ή στον κλάδο των πολιτικών υπαλλήλων του 

Υπουργείου. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και 

εκλέγεσθαι και απαλλάσσονται της εισφοράς. 

4. Κάθε μέλος του συλλόγου έχει υποχρέωση: α. Να 

συμμορφώνεται με τις διατάξεις του καταστατικού και τις 



αποφάσεις της Γ.Σ., β. Να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια 

για την πραγματοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ.  

ΑΡΘΡΟ 5 

Συνδρομή των μελών  

Δεν υφίσταται χρηματικό δικαίωμα εγγραφής για τα μέλη.  

Το ποσό της μηνιαίας συνδρομής καθορίζεται εκάστοτε με 

απόφαση του Δ.Σ. Το ποσό αυτό παρακρατείται από τον μηνιαίο 

μισθό εκάστου μέλους, το οποίο υποχρεούται να υποβάλει το 

σχετικό αίτημα στην υπηρεσία μισθοδοσίας, και εν συνεχεία 

αποδίδεται από αυτήν στο Σύλλογο. Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, 

δεν είναι δυνατή η παρακράτηση από το μισθό του μέλους, 

εκείνο υποχρεούται να καταβάλει την συνδρομή του. 

ΑΡΘΡΟ 6 

Διαγραφή μελών  

Διαγράφονται από τακτικά μέλη του Συλλόγου:  

α. Όσοι υποβάλουν σχετική αίτηση αρκεί να έχουν εξοφλήσει 

τις μέχρι τότε οικονομικές τους υποχρεώσεις. 

β.Όσοι με τη θέληση τους και με οποιοδήποτε τρόπο 

αποχωρούν από την υπηρεσία.  

γ. Όσοι αντιδρούν στους σκοπούς του συλλόγου, παραβαίνουν 

το καταστατικό, παρεμβάλλουν προσκόμματα στην εκτέλεση των 

αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ.  

δ. Όσοι είναι μέλη άλλης πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής 

οργάνωσης του ιδίου Υπουργείου. Δεν υφίσταται θέμα 

επιστροφής των συνδρομών του διαγραφομένου μέλους.  

Η διαγραφή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Κατά της απόφασης του Δ.Σ. ο διαγραφείς δικαιούται να 



προσφύγει στην πρώτη τακτική Γ.Σ. και το Δ.Σ. υποχρεούται να 

εισαγάγει το θέμα αυτό. Εάν το Δ.Σ. αδρανήσει, τότε ο 

διαγραφείς δύναται να εμφανισθεί στη Γ.Σ. και να θέσει ο ίδιος 

το θέμα, η δε Γ.Σ. υποχρεούται να το συζητήσει προ παντός 

άλλου θέματος και αποφασίζει τελεσίδικα.  

Τα επίτιμα μέλη διαγράφονται σύμφωνα με την παραπάνω 

διαδικασία. 

α. Αν καταδικάσθηκαν για κάποιες αξιόποινες πράξεις οι οποίες 

συνεπάγονται στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων. 

Επανεγγράφονται μετά την αποκατάστασή τους.   

β. Αν τάχθηκαν αντιμέτωπα με τους επιδιωκόμενους σκοπούς 

του συλλόγου.   

ΑΡΘΡΟ 7 

Πόροι  

Οι πόροι του Συλλόγου είναι:  

1. Oι μηνιαίες συνδρομές και οι εθελοντικές εισφορές των 

μελών. 

2. Τα εισοδήματα από την  αξιοποίηση ή εκποίηση της τυχόν 

ακίνητης ή κινητής περιουσίας του συλλόγου.  

3. Τα έσοδα δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών που 

επιτρέπονται από το νόμο όπως και τα έσοδα από διάφορες 

εκδηλώσεις, συνεστιάσεις, λαχειοφόρες αγορές, γιορτές και  

4. Κάθε άλλο έσοδο που επιτρέπεται από το νόμο ή κρατική 

ενίσχυση ή αρωγή.  



ΑΡΘΡΟ 8 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών  

α. Όλα τα τακτικά μέλη του Συλλόγου είναι ίσα μεταξύ τους. 

β. Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και 

εκλέγεσθαι, σε όλα τα όργανα του συλλόγου δηλ. στις 

αρχαιρεσίες για την ανάδειξη μελών του Δ.Σ., της Ελεγκτικής 

Επιτροπής και αντιπροσώπων για την ΠΟΠΠ ΥΔΤ. Τα τακτικά δε 

μέλη έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις Γ.Σ. αρκεί 

προηγουμένως να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους 

υποχρεώσεις προς τον σύλλογο. Τα επίτιμα μέλη παρίστανται 

στις Γ.Σ. μόνο με δικαίωμα λόγου.  

ΑΡΘΡΟ 9 

Διοικητικό Συμβούλιο  

1. Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές Διοικητικό 

Συμβούλιο που εκλέγεται από αρχαιρεσίες με καθολική 

μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία κατά τους όρους του ν. 

1264/1982 με τριετή θητεία. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε σώμα και 

εκλέγει μεταξύ των μελών του:  

Τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον 

Ταμία και τρία (3) μέλη.  

3. Η συγκρότηση σε σώμα γίνεται με μυστική ψηφοφορία 

στην πρώτη συνεδρίαση που για τον σκοπό αυτό συγκαλεί ο 

πλειοψηφίσας σύμβουλος της πλειοψηφίσασας παράταξης, 

εάν σχηματισθούν παρατάξεις, άλλως ο πλειοψηφίσας 

σύμβουλος του ενιαίου ψηφοδελτίου. Η πρώτη αυτή 

συνεδρίαση γίνεται το αργότερο δέκα πέντε (15) ημέρες από 

τη λήξη των αρχαιρεσιών. Για τη συγκρότηση αυτή απαιτείται 



απαρτία του συνόλου των μελών του οργάνου, εάν όμως αυτή 

δεν επιτευχθεί επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση των επομένη 

ημέρα οπότε αρκεί απαρτία τεσσάρων (4) μελών, η οποία 

είναι και η αναγκαία απαρτία για κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ.. 

Κάθε μέλος του Δ.Σ. δύναται να κατέχει μόνο μία από τις 

παραπάνω θέσεις αρμοδιότητας.  

4. Με απόφαση του Δ.Σ. συγκροτούνται και λειτουργούν 

ομάδες εργασίαςγια τη μελέτη και παρακολούθηση θεμάτων 

όπως υπηρεσιακών, οικονομικών, συνδικαλιστικών κ.α.  

ΑΡΘΡΟ 10 

Κάθε μέλος του Δ.Σ. που παραιτείται ή που αποβάλλει την 

ιδιότητα του μέλους του συλλόγου ή που απουσιάσει 

αδικαιολόγητα επί τέσσερεις (4) συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ. 

(για το αδικαιολόγητο ή μη αποφασίζει το Δ.Σ.) ή για 

οποιοδήποτε λόγο εκπέσει της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ. 

αντικαθίσταται από τον κατά σειρά επόμενο του συνδυασμού με 

τον οποίο εξελέγη, εάν έχουν σχηματισθεί συνδυασμοί, άλλως 

από τον κατά σειρά επόμενο του ενιαίου ψηφοδελτίου. Σε 

περίπτωση που η αναπλήρωση αφορά εκλεγέντα μεμονωμένο 

υποψήφιο, αυτή γίνεται από το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού 

που πλειοψήφισε.  

ΑΡΘΡΟ 11 

1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα. Οι 

αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των 

παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας νικά η ψήφος 

του Προέδρου. Εφόσον υπάρχουν επείγοντα θέματα συνεδριάζει 

έκτακτα με πρόσκληση του Προέδρου ή αν το ζητήσουν με 

έγγραφη αίτησή τους τρία (3) τουλάχιστον μέλη του 

αναγράφοντας σε αυτή τα θέματα που επιθυμούν να 

συζητηθούν. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. έχουν πάντοτε 

συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη την οποία καταρτίζει ο 



Πρόεδρος και στην περίπτωση που η συνεδρίαση γίνει μετά από 

αίτηση τριών (3) τουλάχιστον μελών του Δ.Σ. η ημερήσια 

διάταξη καταρτίζεται με τα θέματα που οι ίδιοι έχουν αιτηθεί. 

2. Το Δ.Σ. λογοδοτεί στις Γ.Σ. και εισηγείται τη λήψη των 

απαραίτητων αποφάσεων και μέτρων και τη χάραξη της γενικής 

γραμμής του συλλόγου για τους επιδιωκόμενους σκοπούς του.  

3. Μεριμνά για την καταβολή των υποχρεώσεων και την 

είσπραξη των εσόδων του συλλόγου .Το ποσόν της μηνιαίας 

συνδρομής των μελών δύναται να αυξομειώνεται μετά από 

απόφαση του Δ.Σ. 

4. Συντάσσει και υποβάλλει στη Γ.Σ. τον διοικητικό 

απολογισμό,τον οικονομικό απολογισμό κάθε έτους,καθώς και 

τον προϋπολογισμότου επομένου έτους του συλλόγουγια 

έγκριση. 

5. Με εξουσιοδότηση της Γ.Σ. αποφασίζει την προσχώρηση σε 

ή αποχώρηση από ανώτερη συνδικαλιστική οργάνωση . 

6. Κατά την άσκηση των ανωτέρω καθηκόντων τους τα μέλη 

του Δ.Σ. είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα έναντι του συλλόγου για 

την εκτέλεση των υποχρεώσεών τους, οι οποίες απορρέουν από 

το καταστατικό, τις αποφάσεις των Γ.Σ. και της νομοθεσίας.  

ΑΡΘΡΟ 12 

Αρμοδιότητες Προέδρου  

1. Ο Πρόεδρος είναι μαζί με το Γ. Γραμματέα το κύριο 

εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων του Δ.Σ. Εκπροσωπεί τον 

σύλλογο δικαστικά και εξώδικα σε όλες του τις σχέσεις με τους 

τρίτους (με δικαστικές, διοικητικές και κάθε είδους αρχές, με 

επαγγελματικές, επιστημονικές κλπ οργανώσεις με φυσικά και 

νομικά πρόσωπα). 



2. Εκπροσωπεί με τον Γ. Γραμματέα ή και με τον Αντιπρόεδρο 

το σύλλογο στις επαφές και παραστάσεις με πολιτικούς, 

πνευματικούς, δημοσιογραφικούς, κυβερνητικούς και 

υπηρεσιακούς παράγοντες. 

3. Συνυπογράφει με τον Γ. Γραμματέα όλα τα έγγραφα του 

συλλόγου και με τον ταμία τα εντάλματα . 

4. Συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδριάσεις τακτικές και έκτακτες, 

καθορίζει την ημερήσια διάταξη και διευθύνει τη συζήτηση.  

5. Ασκεί γενική εποπτεία σε όλες τις επιτροπές ή ομάδες του 

Δ.Σ. και μελών του συλλόγου και ασκεί έλεγχο σε όλα τα μέλη 

του Δ.Σ. στην άσκηση των καθηκόντων τους.  

ΑΡΘΡΟ 13 

Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου  

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή 

όταν κωλύεται σε όλες τις αρμοδιότητές του. 

ΑΡΘΡΟ 14 

Αρμοδιότητες  Γενικού Γραμματέα  

1. Ο Γενικός Γραμματέας είναι μαζί με τον Πρόεδρο το κύριο 

εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων του Δ.Σ. κατά τα οριζόμενα 

στο άρθρο 12. 

2. Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία και για τις 

ανακοινώσεις του συλλόγου και υπογράφει με τον Πρόεδρο όλα 

τα έγγραφα και με τον ταμία και τα χρηματικά εντάλματα. 

3. Φροντίζει για τη σύνταξη των πρακτικών συνεδριάσεων του 

Δ.Σ. και των Γ.Σ.  

4. Τηρεί και φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα του 

συλλόγου, το μητρώο μελών , το πρωτόκολλο αλληλογραφίας, 



επιμελείται για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας της 

τρέχουσας υπηρεσίας του συλλόγου. Είναι υπεύθυνος για τη 

λειτουργία του γραφείου καθώς και για κάθε άλλο θέμα 

συναφές με τη λειτουργία του γραφείου.  

5. Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. για έγκριση τον ετήσιο 

διοικητικό απολογισμό του Δ.Σ. την οποία εν συνεχεία 

παρουσιάζει προς έγκριση στην Γ.Σ.  

6. Τον Γενικό Γραμματέα,  όταν εκείνος απουσιάζει ή 

κωλύεται, αναπληρώνει με απόφαση του Δ.Σ . άλλο μέλος 

αυτού.  

ΑΡΘΡΟ 15 

Αρμοδιότητες Ταμία 

1. Ο Ταμίας φυλάσσει το ταμείο του συλλόγου, τηρεί το βιβλίο 

ταμείου και το βιβλίο περιουσίας καθώς και κάθε άλλο βιβλίο 

που επιβάλλεται από το καταστατικό και το νόμο. 

2. Το βιβλίο ταμείου πριν αρχίσει η χρησιμοποίησή του 

αριθμείται και θεωρείται κατά νόμον. Στο βιβλίο αυτό ο ταμίας 

υποχρεούται να καταχωρίζει κατά χρονολογική σειρά όλες τις 

εισπράξεις και πληρωμές του συλλόγου αμέσως και χωρίς 

αδικαιολόγητη αναβολή.  

3. Ενεργεί με διπλότυπα εισπράξεων όλους τους χρηματικούς 

πόρους του συλλόγου και εκτελεί κάθε πληρωμή που 

προβλέπεται από τον προϋπολογισμό δαπανών ύστερα από την 

έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής που υπογράφονται 

από τον Πρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα και τον ίδιο.  

4. Τα χρήματα του συλλόγου φυλάσσονται σε τραπεζικό 

λογαριασμό επ’ ονόματι του συλλόγου. Διαχειριστής αυτών είναι 

ο Ταμίας. Η κίνηση του λογαριασμού δύναται να γίνεται και 

μέσω e-banking και χρεωστικής κάρτας και ορίζεται ο ταμίας 



ως ειδικός εκπρόσωπος και διαχειριστής του συλλόγου στην 

Τράπεζα.  

5. Στο τέλος κάθε μήνα εισηγείται στο Δ.Σ. την έγκριση των 

δαπανών του μήνα και φροντίζει για την έγκαιρη αναμόρφωση 

του προϋπολογισμού.  

6. Αναλαμβάνει τις καταθέσεις του συλλόγου, ύστερα από 

απόφαση του Δ.Σ., και επιμελείται για τη διαφύλαξη και την 

ομαλή διαχείριση της περιουσίας του συλλόγου για την οποία 

είναι υπεύθυνος. 

7. Ενημερώνει το Δ.Σ. τακτικά για την οικονομική κατάσταση 

του συλλόγου και γενικά για την περιουσιακή κατάσταση αυτού. 

8. Συντάσσει και εισηγείται στο Δ.Σ. τον ετήσιο 

προϋπολογισμό και οικονομικό απολογισμό και ισολογισμό 

τους οποίους μετά την έγκριση από το Δ.Σ. παρουσιάζει προς 

έγκριση στη Γ.Σ.  

9. Τον Ταμία, όταν εκείνος απουσιάζει ή κωλύεται, 

αναπληρώνει με απόφαση του Δ.Σ . άλλο μέλος αυτού.  

ΑΡΘΡΟ 16 

Ελεγκτική Επιτροπή  

1. Από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου 

συγχρόνως με τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη 

των μελών του Δ.Σ. εκλέγεται η Ελεγκτική Επιτροπή που 

αποτελείται από τρία (3) μέλη. Η εκλογή της Ε.Ε. γίνεται με το 

σύστημα της απλής αναλογικής όπως αυτή ορίζεται από τις 

διατάξεις του ν. 1264/1982, όπως και η εκλογή του Δ.Σ. και 

των αντιπροσώπων για τις υπερκείμενες οργανώσεις . 

2. Η διάρκεια της θητείας της Ε.Ε. ακολουθεί πάντα τη θητεία 

του Δ.Σ.  



3. Η αρμοδιότητα της Ε.Ε. είναι η παρακολούθηση και ο 

έλεγχος του Δ.Σ. ως προς την οικονομική διαχείριση του 

συλλόγου. Ελέγχει απεριόριστα και οποτεδήποτε τις 

διαχειριστικές πράξεις του Δ.Σ. και κυρίως του ταμία. Έχει το 

δικαίωμα να λαμβάνει γνώση όλων των βιβλίων και εγγράφων 

του συλλόγου, να εξετάζει αυτά, να ζητά πληροφορίες από τα 

μέλη του Δ.Σ., τα οποία υποχρεούνται να τις παρέχουν 

πρόθυμα και να ελέγχει κάθε στιγμή το περιεχόμενο του 

ταμείου του συλλόγου.  

4. Όταν η Ε.Ε. από τον έλεγχο διαπιστώσει οικονομικές 

ατασθαλίες καταγγέλλει αυτές στη Γ.Σ. και τις αναφέρει στην 

έκθεσή της.  

5. Στο τέλος της θητείας της συντάσσει και υποβάλλει στη Γ.Σ. 

σχετική έκθεση για τη διαχείριση του Δ.Σ.  

6. Η αναπλήρωση μέλους της Ε.Ε. που απεχώρησε ή 

παραιτήθηκε ή διαγράφηκε γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο που 

γίνεται η αναπλήρωση μέλους του Δ.Σ., ήτοι κατά τις διατάξεις 

του ν. 1264/1982.  

ΑΡΘΡΟ 17 

Αντιπρόσωποι  

Από την Γενική Συνέλευση των αρχαιρεσιών εκλέγονται με το 

σύστημα της απλής αναλογικής κατά τις διατάξεις του ν. 

1264/1982 οι αντιπρόσωποι του συλλόγου για την Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Πολιτικού Προσωπικού Υπουργείου Δημόσιας 

Τάξης. Ο αριθμός των εκλεγομένων αντιπροσώπων καθορίζεται 

βάσει του μέτρου που ορίζει το καταστατικό της Ομοσπονδίας. 

Οι αντιπρόσωποι εκλέγονται ταυτόχρονα με το Δ.Σ. και την Ε.Ε. 

και η θητεία τους είναι τριετής.  



ΑΡΘΡΟ 18 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο 

όργανο της Διοίκησης του συλλόγου και ελέγχου των ενεργειών 

του Δ.Σ. και των άλλων οργάνων της Διοίκησης. Ειδικότερα: 

α) Κρίνει και αποφαίνεται για τα πεπραγμένα του Διοικητικού 

Συμβουλίου, διοικητικά και οικονομικά. 

β) Τροποποιεί ή εγκρίνει τον προϋπολογισμό και εγκρίνει τον 

απολογισμό ή καταλογίζει ευθύνη ύστερα από εισήγηση της 

Ελεγκτικής Επιτροπής που την εκλέγει η ίδια. 

γ) Αποφασίζει τελεσίδικα για την εγγραφή νέων μελών των 

οποίων η αίτηση έχει απορριφθεί από το Δ.Σ. καθώς και την 

διαγραφή μελών του Συλλόγου μετά από απόφαση του Δ.Σ., 

εφόσον τα μη εγγραφέντα ή τα διαγραφέντα μέλη αντίστοιχα 

έχουν προσφύγει σε αυτήν, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 

ημερών από την λήψη  της απόφασης μη εγγραφής ή 

διαγραφής τους αντίστοιχα από το Δ.Σ., της σχετικής αίτησής 

τους κοινοποιουμένης στην έδρα (γραφεία) του συλλόγου.   

δ) Εκλέγει την εφορευτική επιτροπή η οποία διενεργεί τις 

αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής 

καθώς και τους αντιπροσώπους στην Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Πολιτικού Προσωπικού Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για την 

καθορισμένη τους θητεία.  

ε) Τροποποιεί το καταστατικό και αποφαίνεται για την διάλυση 

του συλλόγου σύμφωνα με το άρθρο 20  του Καταστατικού. 

στ) Αποφασίζει για τις σχέσεις του συλλόγου με τις άλλες 

συνδικαλιστικές οργανώσεις καθώς και την συμμετοχή του σε 

ευρύτερους Συνδικαλιστικούς Οργανισμούς. 



ζ) Ανακηρύσσει επίτιμα μέλη του συλλόγου και καθιερώνει 

τιμητικές διακρίσεις για προσφορά σοβαρών υπηρεσιών σε 

αυτόν. 

η) Αποφασίζει για κάθε θέμα που ενδιαφέρει το σύλλογο  και τα 

μέλη του ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. 

θ) Κρίνει και ελέγχει τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των λοιπών 

οργάνων που εκλέγει. 

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μία φορά το έτος, 

για απολογισμό του Δ.Σ. το οποίο είναι υποχρεωμένο να εκθέσει 

τα πεπραγμένα του προηγούμενου χρόνου, την έκθεση της 

Ελεγκτικής Επιτροπής και τον προϋπολογισμό του επόμενου 

του απολογισμού έτους. 

Έκτακτα δε όταν την κρίνει αναγκαία το Δ.Σ. ή το ζητήσουν το 

1/10 του συνόλου από τα ταμειακώς εντάξει μέλη με έγγραφη 

αίτησή τους στην οποία αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα 

της συζητήσεως. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να καλέσει Γενική 

Συνέλευση εντός 30 ημερών από της επιδόσεως της παραπάνω 

αιτήσεως. 

Όταν συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση ύστερα από αίτηση 

μελών, τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως καθορίζονται από 

αυτούς, που με αίτησή τους ζήτησαν την έκτακτη Γενική 

Συνέλευση. Επί πλέον το Δ.Σ. μπορεί να προσθέσει στην 

ημερήσια διάταξη της προσκλήσεως και άλλα θέματα. 

Προσθήκη νέων θεμάτων από το Διοικητικό Συμβούλιο στην 

ημερήσια διάταξη τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

γίνεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως πριν αρχίσει 

η συζήτηση της ημερήσιας διατάξεως. 



Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα ταμειακώς εντάξει 

τακτικά μέλη, θεωρούνται δε ταμειακώς εντάξει μέλη αυτά που 

έχουν καταβάλει την συνδρομή του προηγούμενου από τη 

Συνέλευση μήνα  και βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόν το 

1/3 των μελών. 

Όταν δεν γίνει απαρτία η Γενική Συνέλευση καλείται εκ νέου με 

τα ίδια θέματα μέσα σε15 ημέρες και θεωρείται σε απαρτία 

ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που συμμετέχουν σε 

αυτή. 

3. Αφού διαπιστωθεί η απαρτία η Γενική Συνέλευση θεωρείται 

ότι βρίσκεται σε απαρτία μέχρι να περατωθεί η συζήτηση όλων 

των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, αυτοί που αποχωρούν 

θεωρούνται ότι, αρνούνται να ψηφίσουν ή να εκφέρουν γνώμη, 

εκτός αν με απόφαση της πλειοψηφίας διακοπεί και αναβληθεί 

αυτή. 

4. Οι προσκλήσεις για τις Γενικές Συνελεύσεις αναρτώνται σε 

εμφανή σημεία των υπηρεσιών, αναρτώνται επίσης στην 

ιστοσελίδα του συλλόγου και αποστέλλονται ηλεκτρονικά στα 

μέλη εάν τούτο είναι εφικτό, προ 10ημέρου και πρέπει να 

καθορίζουν σαφώς: α) Τον τόπο, την ημέρα και ώρα της Γενικής 

Συνέλευσης, β) Τα θέματα που θα συζητηθούν. 

γ) Αν η καλούμενη είναι τακτική ή έκτακτη, καθώς και αν είναι 

η πρώτη ή η δεύτερη . 

5. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται κατά 

πλειοψηφία των μελών που ψήφισαν εκτός αν από το 

καταστατικό αυτό ή από τη νομοθεσία που ισχύει απαιτείται 

άλλο ποσοστό πλειοψηφίας: 

α) Με μυστική ψηφοφορία: 



Αν αφορούν την ανάδειξη Εφορευτικής Επιτροπής που θα 

διενεργήσει εκλογές, για την ανάδειξη του Δ.Σ., των μελών της 

Ελεγκτικής Επιτροπής, των αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία, σε 

ζητήματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση, αλλαγή ονομασίας, 

προσχώρηση ή αποχώρηση σε Ομοσπονδία ή άλλο 

Συνδικαλιστικό όργανο. 

β) Με ανάταση μιας των χειρών ή με ονομαστική κλήση αν 

αφορούν σε τροποποίηση καταστατικού ή οποιοδήποτε άλλο 

θέμα, ποτέ όμως με βοή. 

6. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με 

μυστική ψηφοφορία είναι άκυρη αν κατά την ψηφοφορία 

παρευρίσκονται πρόσωπα άλλα εκτός αυτών που δικαιούνται να 

συμμετέχουν μελών. 

7. Της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατ’ αρχή 

προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μέχρι την εκλογή Προεδρείου 

της Γ.Σ. Στη συνέχεια η Γ.Σ. εκλέγει τριμελές προεδρείο (το 

οποίο μεταξύ των μελών του εκλέγει Πρόεδρο και Γραμματέα), 

το οποίο διευθύνει τις εργασίες της, φροντίζει για την ακριβή 

τήρηση της ημερήσιας διάταξης, δίνει το λόγο σ’ αυτούς που το 

ζητούν με σειρά προτεραιότητας και τον αφαιρεί σε περίπτωση 

εκτροπής του ομιλητή σε θέματα ξένα από τα συζητούμενα ή 

στην περίπτωση που χρησιμοποιεί απρεπείς εκφράσεις. 

Διακόπτει την συνεδρίαση όταν γίνει θορυβώδης ή όσες φορές 

με βίαια ή απρεπή μέσα ταράσσεται η ομαλή λειτουργία της 

Συνέλευσης. 

Ο Γραμματέας φροντίζει για την σύνταξη και καθαρογραφή των 

πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και τα υπογράφει με 

τοΠροεδρείο. 

8. Σε κανένα δεν δίνεται ο λόγος αν δεν γραφτεί 

προηγουμένως στον κατάλογο των ομιλητών και δεν μπορεί να 

μιλήσει πριν από τη σειρά εγγραφής του.  



Δευτερολογίες στο ίδιο θέμα πριν εξαντληθεί ο κατάλογος των 

ομιλητών, σ’ αυτό το θέμα, αντεγκλήσεις, διαλογικές συζητήσεις 

και διακοπές δεν επιτρέπονται, εκτός αν η διακοπή αποβλέπει 

στην τήρηση της διαδικασίας, που ενδεχομένως παραβιάζεται. 

9. Αν ο κατάλογος των ομιλητών για ένα θέμα είναι μεγάλος το 

Προεδρείο της Γ.Σ. μπορεί να ορίζει χρονικό όριο στους 

ομιλητές.  

10. Είναι έγκυρη απόφαση χωρίς εξάντληση του καταλόγου των 

ομιλητώναν η Γενική Συνέλευση το αποφασίσει. 

11. Σε περίοδο αγωνιστικών εκδηλώσεων και ειδικότερα για τις 

ανάγκες απεργίας, είναι δυνατό να ορίζεται από τη Γεν. 

Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο επιτροπή αγώνα 

αντιπροσωπευτική των κλάδων και χώρων εργασίας, οι 

αρμοδιότητες της οποίας θα καθορίζονται από τη Γεν. 

Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο. 

AΡΘΡΟ 19 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

Κάθε τρία (3) χρόνια κατά την ετήσια Γ.Σ. του συλλόγου 

διενεργούνται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού 

Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων για την 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικού Προσωπικού Υπουργείου 

Δημόσιας Τάξης. Το εκλογικό σύστημα των αρχαιρεσιών είναι 

εκείνο της απλής αναλογικής που ισχύει κατά τις διατάξεις του 

ν. 1264/1982 με σχηματισμό παραταξιακών ψηφοδελτίων στο 

οποίο τοποθετούνται οι υποψήφιοι κατ’ αλφαβητική σειρά, όπως 

επίσης και ψηφοδέλτια ανεξαρτήτων. Η προτίμηση των εκλογέων 

εκφράζεται με σταυρούς προτίμησης. Εάν δεν σχηματισθούν 

παρατάξεις καταρτίζεται κατά όργανο ενιαίο ψηφοδέλτιο με 

αλφαβητική σειρά των υποψηφίων στο οποίο εκλέγονται οι 

πρώτοι ελθόντες σε σταυρούς προτίμησης. Το Δ.Σ. αποφασίζει 



για την ημεροχρονολογία και τον τόπο διεξαγωγής των 

αρχαιρεσιών. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο Δ.Σ. μέχρι 

τρείς (3) ημέρες πριν από την ημεροχρονολογία της Γ.Σ. στην 

οποία θα διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες. Τις αρχαιρεσίες διενεργεί 

τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία επίσης εκλέγεται από 

τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία,με το σύστημα της 

απλής αναλογικής του ν. 1264/1982. 

Οι αρχαιρεσίες κατά το σύστημα της απλής αναλογικής γίνονται 

αναλυτικά ως εξής: 

α. Οι έδρες του διοικητικού συμβουλίου, της ελεγκτικής 

επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται 

μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα 

με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων 

ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του 

διοικητικού συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής, ή με τον 

αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. 

Το πηλίκον αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του 

κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός 

καταλαμβάνει τόσες έδρες στο διοικητικό συμβούλιο ή την 

ελεγκτική επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσες 

φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων 

ψηφοδελτίων που έλαβε. Εάν κατά την παράλειψη του 

κλάσματος δεν προκύπτει σαφές αποτέλεσμα, τότε εάν μεν το 

κλάσμα είναι μικρότερο του ημίσεως της μονάδος το μέτρο 

στρογγυλοποιείται προς τα κάτω ήτοι εξαλείφεται το κλασματικό 

μέρος (π.χ. το 5,40 στρογγυλοποιείται στο 5) και εάν το κλάσμα 

είναι μεγαλύτερο του ημίσεως της μονάδος το μέτρο 

στρογγυλοποιείται προς τα επάνω ήτοι στην αμέσως επόμενη 

μονάδα ( π.χ. το 5,60 στρογγυλοποιείται στο 6 ).   

β. Χωριστός υποψήφιος που έλαβε το ίδιο η μεγαλύτερο αριθμό 

ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο 



όργανο για το οποίο είχε υποψηφιότητα ή εκλέγεται 

αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή. 

γ. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από 

τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή 

εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι 

υποψήφιοι του. 

δ. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και οι αριθμοί των 

αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις 

των προηγούμενων παραγράφων κατανέμονται από μία στους 

συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία 

έδρα ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο και οι οποίοι 

συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 

του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το 

εκλογικό μέτρο. 

ε. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των 

αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των 

διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου κατανέμονται μεταξύ 

των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο 

ψηφοδελτίων από μία έδρα ή από έναν αντιπρόσωπο. Σε 

περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση. 

ΑΡΘΡΟ 20 

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

Ο σύλλογος διαλύεται όταν τα μέλη του μειωθούν κάτω των δέκα 

καθώς επίσης και με απόφαση της Γ.Σ. που συγκαλείται ειδικά 

για το σκοπό αυτό. Στην περίπτωση αυτή για να ληφθεί 

απόφαση απαιτείται απαρτία του ενός δευτέρου (½) και 

πλειοψηφία τριών τετάρτων (¾) των ταμειακά εντάξει μελών. 

Στην περίπτωση αυτή η τυχόν περιουσία του περιέρχεται στην 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικού Προσωπικού Υπουργείου 

Δημόσιας Τάξης και μη υπαρχούσης αυτής στην ΑΔΕΔΥ.  



ΑΡΘΡΟ 21 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

Το καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί κατ’ άρθρον και στο 

σύνολο με απόφαση της Γ.Σ., για την οποία απαιτείται απαρτία 

του ενός δευτέρου (½) των ταμειακά εντάξει μελών και 

πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) των ταμειακά εντάξει μελών.  

ΑΡΘΡΟ 22 

Ο Σύλλογος έχει κυκλική σφραγίδα που φέρει περιφερειακά την 

επωνυμία του και στο κέντρο το έτος ίδρυσης . 

Ο Σύλλογος δύναται να έχει λογότυπο. 

ΑΡΘΡΟ 23 

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 23 άρθρα συζητήθηκε 

και ψηφίσθηκε , τροποποιουμένου του αρχικού καταστατικού, 

από την Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 

την 25-10-2018 . 

Αθήνα   25-10-2018 

 

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ                           Ο Γραμματέας της Γ.Σ. 

 

 

 

Για το Δ.Σ. 

 

Ο Πρόεδρος                                     Ο Γενικός Γραμματέας 


