
     ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ                            
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Τροποποιείται το καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία 
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ε.Π.Σ.Ε.Ε.Ε.) και διαμορφώνε-
ται ως εξής: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 1 
Επωνυμία - Έδρα 

Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο 
με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙ-
ΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» (Π.Ε.Σ.Ε.Α.) με έδρα 
την Αθήνα. 

ΑΡΘΡΟ 2 
Σκοπός 

Πρωταρχικοί σκοποί του Συλλόγου 
είναι: 

1. Η βελτίωση και η αναβάθμιση 
του επιστημονικού επιπέδου των εκ-
παιδευτικών και του ειδικού προσωπι-
κού που εργάζονται στις Σχολικές Μο-
νάδες Ειδικής Αγωγής και Μονάδες 
Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

2. Η προαγωγή, η διάδοση και η 
βελτίωση του θεσμού της Ειδικής Αγω-
γής. Η αντιμετώπιση των προβλημά-
των του χώρου της Ειδικής Αγωγής. 

3. Η υποστήριξη και η συμπαράστα- 
ση προς τα μέλη της. Η προσπάθεια 
για την ψήφιση θεσμικών νόμων και 
την  λήψη  κάθε  πρόσφορου  μέτρου, 

που θα αποσκοπούν στην αναγνώριση 
και την προστασία των ιδίων των με-
λών του Συλλόγου και του έργου τους. 

4. Η συνεχής επαγγελματική κα- 
τάρτιση, και η προσπάθεια για την κοι- 
νωνική ένταξη των ατόμων με ειδικές 
ανάγκες. 

5. (α) Η συνεχής επαφή και επικοι- 
νωνία με διεθνείς και Ελληνικούς πα- 
ρεμφερείς Οργανισμούς για την ενη- 
μέρωση και την μεταφορά σύγχρονων 
επιστημονικών μεθόδων και γενικά τε- 
χνογνωσίας. 

(β) Η συνεργασία με κάθε αρμόδια 
δημόσια υπηρεσία και Οργανισμό, κα-
θώς και όλους τους συλλόγους εκπαι-
δευτικών και γονέων ατόμων με ειδικές 
ανάγκες, με στόχο την αναβάθμιση της 
Ειδικής Αγωγής. 

(γ) Η διενέργεια ερευνών και η πα-
ροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για 
τα άτομα με ειδικές ανάγκες. 

6. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για 
την ποιοτική βελτίωση γενικά της 
Ελληνικής Εκπαίδευσης. 

ΑΡΘΡΟ 3 

Μέσα για την επίτευξη του σκοπού 

Η επίτευξη των πιο πάνω σκοπών 
θα επιδιωχθεί: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Με την έκδοση περιοδικών εντύ- 
πων, και άλλων ενημερωτικών φυλλα- 
δίων, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

2. Με την ανταλλαγή σχετικών 
πληροφοριών και επιστημονικών ερ-
γασιών ανάμεσα στον Π.Ε.Σ.Ε.Α. και 
σε άλλες επιστημονικές εταιρίες, 
ιδρύματα, συλλόγους της χώρας μας 
και του εξωτερικού, που επιδιώκουν 
ιδίους ή παρεμφερείς σκοπούς, κα-
θώς και με τη συνεργασία με την Δι-
δασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος 
(Δ.Ο.Ε.) και την Ομοσπονδία Λειτουρ-
γών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.). 

3. Με την οργάνωση σεμιναρίων, 
συμποσίων, συνεδρίων, καθώς και με 
διαλέξεις, συζητήσεις και ημερίδες. 

4. Με την οργάνωση και την λει-
τουργία βιβλιοθήκης. 

5. Με την ανάπτυξη γενικά κάθε 
πρόσφορης δραστηριότητας στο 
πλαίσιο των σκοπών του Συλλόγου. 

ΑΡΘΡΟ 4 

«Ο Σύλλογος έχει τέσσερις σφρα-
γίδες»: 

Α) Την στρογγυλή σφραγίδα, η 
οποία στην περιφέρεια φέρει με κεφα-
λαία γράμματα την επωνυμία του Συλ-
λόγου και το έτος ίδρυσης, και στο κέ-
ντρο εικονίζει μια κουκουβάγια (γλαύ-
κα) που συνοδεύει κάθε μαθητή, και η 
οποία θα τίθεται στο τέλος κάθε εγ-
γράφου του Συλλόγου. 

Β) Την παραλληλόγραμμη σφραγί-
δα που θα τίθεται στην αριστερή πλευ-
ρά όλων των εγγράφων του συλλόγου 
(εκτός εάν είναι τυπωμένη σε σχετικά 
έντυπα) και στην οποία θα αναγράφο-
νται  η  επωνυμία του  Συλλόγου,  τα 

στοιχεία της διεύθυνσης και των τηλε-
φώνων του Συλλόγου καθώς και τον 
αριθμό της Δικαστικής Απόφασης, που 
αναγνωρίζει το Σύλλογο. Στη δεξιά 
πλευρά τίθεται η ημερομηνία και οι λέ-
ξεις Αριθ. Πρωτ. 

Γ) Την στρογγυλή σφραγίδα, η 
οποία στην περιφέρεια φέρει με κεφα-
λαία γράμματα την επωνυμία του Επι-
στημονικού Σωματείου και στο κέντρο 
με κεφαλαία γράμματα ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ. 

Δ) Την παραλληλόγραμμη σφραγίδα 
η οποία φέρει στο πάνω μέρος με 
κεφαλαία γράμματα την επωνυμία του 
Επιστημονικού Σωματείου και στο κάτω 
μέρος τον τίτλο του περιοδικού 
«ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» και την 
εκάστοτε διεύθυνση του. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΜΕΛΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 5 

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνο-
νται σε Τακτικά και Επίτιμα. 

1. Ως Τακτικό μέλος εγγράφεται: 
α) Κάθε εκπαιδευτικός (νηπιαγω-

γός, δάσκαλος, καθηγητής) ο οποίος 
εργάζεται -αποδεδειγμένα- σε Δημό-
σια Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής 
(Σ.Μ.Ε.Α.). 

β) Κάθε εργαζόμενος που ανήκει 
στο προσωπικό ειδικοτήτων δημόσιας 
Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής 
(Σ.Μ.Ε.Α.) όπως: ψυχολόγοι, κοινωνι-
κοί λειτουργοί, εργοθεραπευτές, φυ-
σιοθεραπευτές, γυμναστές, λογοθε- 
ραπευτές ή άλλων σχετικών ειδικοτή- 



 

των του ν. 1566/1985 και κάθε άλλου 
μεταγενεστέρου νόμου για την Ειδική 
Αγωγή. (Σ' αυτούς δεν περιλαμβάνε-
ται το καθ' οιονδήποτε τρόπο απα-
σχολούμενο εργατικό προσωπικό -
μη πτυχιούχοι). 

γ) Κάθε εκπαιδευτικός που είναι 
πτυχιούχος του Τμήματος Ειδικής 
Αγωγής του Μαράσλειου Διδασκαλεί-
ου Δημοτικής Εκπαίδευσης ή αντί-
στοιχου Τμήματος της χώρας ή του 
εξωτερικού για οποιαδήποτε βαθμίδα 
της εκπαίδευσης. 

δ) Κάθε εκπαιδευτικός που είναι 
διορισμένος στη δημόσια εκπαίδευση 
και μετεκπαιδεύεται στο Τμήμα Ειδι-
κής Αγωγής του Μαράσλειου Διδα-
σκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης ή 
άλλου αναγνωρισμένου Πανεπιστη-
μιακού Τμήματος της χώρας ή του 
εξωτερικού. 

ε) Κάθε εκπαιδευτικός της Πρωτο-
βάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, που το παιδί 
του χρήζει ειδική εκπαίδευση, αγωγή 
και επαγγελματική κατάρτιση. 

Για την εγγραφή τους τα μέλη υπο-
χρεώνονται να προσκομίσουν τον κατά 
νόμο τίτλο σπουδών τους και έγγραφη 
πιστοποίηση όταν εργάζονται σε 
Δημόσια Σχολική Μονάδα Ειδικής 
Αγωγής. Ως τέτοια νοείται κάθε δημόσια 
μονάδα που ανήκει και εποπτεύεται 
από το δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. και έχει 
σκοπό την εκπαίδευση την κοινωνική 
ένταξη και την επαγγελματική αποκα-
τάσταση ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

2. Ως επίτιμα μέλη, γίνονται δεκτά 
και εγγράφονται στο βιβλίο επίτιμων 
μελών ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. 
του Συλλόγου, πρόσωπα τα οποία, με 

την στάση και δραστηριότητά τους 
προσέφεραν ή προσφέρουν σημαντικές 
υπηρεσίες στην Ειδική Αγωγή και 
γενικά στην εκπαίδευση, κοινωνική 
ένταξη και επαγγελματική κατάρτιση 
των ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

3. Η αίτηση υποψηφίου τακτικού 
μέλους απευθύνεται στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Συλλόγου, υποβάλλεται 
σε έντυπο που διατίθεται στα γραφεία 
του Συλλόγου, συνοδεύεται από τα 
κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιο-
λογητικά, όπως αυτό θα καθορίζονται 
για κάθε κατηγορία Μελών από το Δι-
οικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, και 
πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοι-
χεία: 
(α) ονοματεπώνυμο (β) όνομα πατέρα 
και μητέρας, (γ) τόπο και έτος 
γεννήσεως (δ) τόπο κατοικίας, με 
ακριβή διεύθυνση και αριθμό 
τηλεφώνου, (ε) ειδικότητα με την οποία 
υπηρετεί στη Σχολική Μονάδα Ειδικής 
Αγωγής, και ονομασία της τελευταίας, 
(στ) στοιχεία   αστυνομικής   ταυτότη-
τας, (ζ) ημερομηνία 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλό-
γου εξετάζει κάθε αίτηση που υποβάλ-
λεται ως ανωτέρω, και δέχεται ή απορ-
ρίπτει την αίτηση με επαρκώς αιτιολο-
γημένη απόφαση, η οποία κοινοποιείται 
στον ενδιαφερόμενο. Σε περίπτωση 
απόρριψης, ο ενδιαφερόμενος δικαιού-
ται να ζητήσει από το Διοικητικό Συμ-
βούλιο να τεθεί η αίτηση του υπόψη της 
επόμενης Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης του Συλλόγου προς 
συζήτηση και έγκριση στο πλαίσιο του 
Καταστατικού του Συλλόγου. 



 

Η εγγραφή κάθε Τακτικού Μέλους 
στο Βιβλίο Τακτικών Μελών γίνεται 
μόνον μετά την αποδοχή της αίτησης 
του ως ανωτέρω, και την καταβολή της 
πρώτης εισφοράς του. 

4. Η ιδιότητα του Τακτικού Μέλους 
παύει με την εκούσια αποχώρηση του 
Μέλους, με τον θάνατο, με την δια-
γραφή με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου λόγω μη καταβολής της 
Εισφοράς σύμφωνα με το άρθρο 8 
παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού, 
καθώς και με την συνταξιοδότηση και 
την μεταβολή της εκπαιδευτικής - επι-
στημονικής απασχόλησης του Μέλους, 
ώστε να μην εκπληρώνονται πλέον οι 
προϋποθέσεις εγγραφής Τακτικού 
Μέλους σύμφωνα με το παρόν 
Καταστατικό. 

5. Με απόφαση τακτικής ή έκτα-
κτης Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό 
να επιτραπεί η εγγραφή εκπαιδευτι-
κών (πτυχιούχων) ειδικής αγωγής 
απασχολουμένων σε Σχολικές Μονά-
δες Ειδικής Αγωγής που υπάγονται σε 
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή 
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. 

ΑΡΘΡΟ 6 
Δικαιώματα των Μελών 

Τα Μέλη του Συλλόγου έχουν τα 
εξής δικαιώματα: 

1. Όλα τα Τακτικά Μέλη έχουν το 
δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγο-
νται στα όργανα του Συλλόγου. 

2. Όλα τα Τακτικά Μέλη έχουν το 
δικαίωμα να ζητούν από το Σύλλογο 
συμπαράσταση και αρωγή, όταν αντι-
μετωπίζουν προβλήματα που σχετίζο-
νται με την εργασία και την εκπαίδευ- 

ση και επιμόρφωση τους. 
3. Τα Επίτιμα Μέλη έχουν δικαίω-

μα να παρευρίσκονται σε όλες τις εκ-
δηλώσεις των Μελών του Συλλόγου, 
συμπεριλαμβανομένων και των Γενι-
κών Συνελεύσεων, και να διατυπώ-
νουν απόψεις και προτάσεις, χωρίς 
όμως δικαίωμα ψήφου και χωρίς δι-
καίωμα να εκλέγουν ή να εκλέγονται 
στα όργανα διοίκησης του Συλλόγου. 

4. Τα Μέλη δικαιούνται να αποχω-
ρούν οποτεδήποτε από τον Σύλλογο, 
με σχετική γραπτή δήλωση τους προς 
τον Γραμματέα και τον Ταμία. Η απο-
χώρηση ισχύει από το αμέσως επόμε-
νο της σχετικής δήλωσης ημερολο-
γιακό έτος. 

ΑΡΘΡΟ 7 
Υποχρεώσεις των Μελών 

Τα Τακτικά Μέλη του Συλλόγου 
έχουν τις εξής υποχρεώσεις: 

1. Να τηρούν τις διατάξεις του πα-
ρόντος Καταστατικού και τις αποφάσεις 
του Διοικητικού Συμβουλίου και της 
Γενικής Συνέλευσης των Μελών του 
Συλλόγου. 

2. Να καταβάλλουν έγκαιρα τις ει-
σφορές τους που ορίζονται σύμφωνα 
με το παρόν Καταστατικό. 

3. Να λαμβάνουν μέρος στις εργα-
σίες των Γενικών Συνελεύσεων (τακτι-
κών και εκτάκτων) και γενικά σε όλες τις 
εκδηλώσεις του Συλλόγου, και να 
συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριό-
τητες του Συλλόγου. 

4. Να παρέχουν κάθε συνδρομή 
στο Διοικητικό Συμβούλιο, και να συμ- 
μετέχουν σε Επιτροπές για την εκτέ- 
λεση έργου που τους ανατίθεται για 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



την επιδίωξη των σκοπών του Συλλό-
γου μετά από σχετική απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

5. Να γνωστοποιούν αμέσως στο 
Σύλλογο τυχόν μεταβολή της εκπαι-
δευτικής - επιστημονικής τους απα-
σχόλησης, όταν αυτή συνεπάγεται 
απώλεια των προϋποθέσεων εγγραφής 
Τακτικού Μέλους σύμφωνα με το 
παρόν Καταστατικό. 

ΑΡΘΡΟ 8 
Οικονομικές Υποχρεώσεις 

των Μελών 

Τα Τακτικά μέλη καθώς και τα 
επίτιμα υποχρεούνται να 
καταβάλλουν στο Ταμείο του 
Πανελλήνιου Επιστημονικού 
Συλλόγου Ειδικής Αγωγής 
(Π.Ε.Σ.Ε.Α.) τα ποσά της εγγραφής, 
της ετήσιας εγγραφής και των εκτά-
κτων εισφορών ως εξής: 

1. Την ετήσια Συνδρομή που το 
ποσό της καθορίζεται ανά διετία από 
το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Π.Ε.Σ.Ε.Α. 

2. Το ποσό της εγγραφής του 
νέου μέλους το οποίο καθορίζεται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο και 
κατατίθεται μαζί με την αίτηση 
εγγραφής και θεωρείται ως ποσό 
ετήσιας συνδρομής για το 
διανυόμενο έτος. 

3. Με απόφαση Γενικής Συνέλευ-
σης, που λαμβάνεται με απλή πλειο-
ψηφία των παρόντων μπορεί να ορι-
στεί καταβολή έκτακτης Εισφοράς 
για να καταστεί δυνατή η υλοποίηση 
των σκοπών του Καταστατικού του 
Π.Ε.Σ.Ε.Α. 

Η εισφορά καταβάλλεται στον τα-
μία του Συλλόγου σε μετρητά ή 
επιταγή ή με άλλο ασφαλή τρόπο, 
στην 

απόδειξη δε του ταμία σημειώνεται η 
αιτία της καταβολής. Μέλος, που κα-
θυστερεί την καταβολή της εισφοράς 
του για διάστημα μεγαλύτερο του 
έτους διαγράφεται με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλό-
γου, διατηρουμένου του 
δικαιώματος του Συλλόγου να 
αξιώσει την καταβολή κάθε 
καθυστερούμενου ποσού. Κάθε 
διαγραφόμενο ή αποβαλλόμενο μέ-
λος δικαιούται να προσφύγει στη Γε-
νική Συνέλευση του Συλλόγου και 
στη συνέχεια στο Δικαστήριο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 
ΟΡΓΑΝΑ 

ΑΡΘΡΟ 9 
Διοικητικό Συμβούλιο 

1. Ο Σύλλογος διοικείται από 
ενδε- καμελές Διοικητικό Συμβούλιο 
με τριετή θητεία, που εκλέγει με 
μυστική δι' ενιαίου ψηφοδελτίου 
ψηφοφορία από τη γενική 
Συνέλευση των μελών του 
Πανελληνίου Επιστημονικού Συλ-
λόγου Ειδικής Αγωγής (ταυτόχρονα 
εκλέγονται εννέα (9) αναπληρωματι-
κά μέλη) που συγκαλείται προς 
τούτο την πρώτη ημέρα Σάββατο 
μετά την 5η του μηνός Μαρτίου. 
Εξαιρετικά, οι πρώτες εκλογές με τις 
διά του παρόντος τροποποιήσεις 
του καταστατικού μπορούν να 
διεξαχθούν μέχρι και το μήνα Μάιο 
1999 εάν μέχρι τότε έχουν 
ολοκληρωθεί οι διαδικασίες 
δημοσίευσης του καταστατικού. 

Διαφορετικά, οι εκλογές θα γίνουν το 
μήνα Οκτώβριο του 1999, οπότε το 
Διοικητικό Συμβούλιο που θα προκύψει 
από τις εκλογές αυτές, θα έχει 



 

υπερτριετή θητεία, δηλαδή η θητεία του 
θα λήξει το Μάρτιο του έτους 2003. 

2. Εντός οκτώ (8) ημερών από τη 
διενέργεια των αρχαιρεσιών με πρό- 
σκληση και φροντίδα του πλειοψηφή- 
σαντος ή σε περίπτωση ισοψηφίας του 
παλαιοτέρου εξ αυτών ως μέλους του 
Συλλόγου ή τέλος του μεγαλύτερου 
σε ηλικία συνέρχονται οι ένδεκα υπο- 
ψήφιοι που πλειοψήφησαν και σε πε- 
ρίπτωση άρνησης ή αδυναμίας οποιου- 
δήποτε από αυτούς, ο (οι) κατά σειρά 
ο (οι) αμέσως επόμενος (οι) εκ των 
εννέα αναπληρωματικών σε σώμα με 
την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, 
Γενικού Γραμματέα, Ταμία και Οργα- 
νωτικού Γραμματέα. 

Υποψήφιοι, που η οταυροδοσία 
τους φέρνει ανάμεσα στην πρώτη πε-
ντάδα των επιτυχόντων διεκδικούν 
και το ανάλογο αξίωμα. Εάν αρνηθεί 
κάποιος, ακολουθούν οι κατά σειρά 
σταυροδοσίας επιτυχόντες υποψήφι-
οι. Η ετυμηγορία του εκλογικού σώ-
ματος του Π.Ε.Σ.Ε.Α. λαμβάνεται σο-
βαρά υπ' όψιν για τη συγκρότηση του 
Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξε-
λεγκτικής Επιτροπής. 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνε-
δριάζει τακτικά ανά τρίμηνο, με πρό-
σκληση του Προέδρου και του Γραμ-
ματέα ή των αναπληρωτών τους σύμ-
φωνα με το καταστατικό, όπως τροπο-
ποιήθηκε, που αναφέρει τα θέματα 
ημερήσιας διάταξης. 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνε-
δριάζει έκτακτα μετά από πρόσκληση 
του Προέδρου και του Γραμματέα ή 
των αναπληρωτών τους σύμφωνα με 
το καταστατικό, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει ή μετά από έγγραφη πρό-
σκληση πέντε μελών του, που ανα-
γράφει τα θέματα ημερήσιας διάταξης· 

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρί-
σκεται σε απαρτία εφόσον κατά την 
συνεδρίαση παρίστανται έξι (6) του-
λάχιστον από τα Μέλη του. Οι αποφά-
σεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των 
παρόντων Μελών. Σε περίπτωση ισο-
ψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προ-
έδρου. 

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί 
το Σύλλογο σύμφωνα με το Νόμο και το 
παρόν Καταστατικό, εκπροσωπεί τον 
Σύλλογο δικαστικώς και εξωδίκως 
ενώπιον κάθε αρχής και κάθε τρίτου, 
αποφασίζει για κάθε θέμα που σχετί-
ζεται με την εκπλήρωση των σκοπών 
του Συλλόγου και με τις αρμοδιότητες 
του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαί-
σιο του Καταστατικού και των αποφά-
σεων των Γενικών Συνελεύσεων, υλο-
ποιεί τις αποφάσεις των Γενικών Συ-
νελεύσεων, εκλέγει και ελέγχει τον 
Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό 
Γραμματέα και τον Οργανωτικό 
Γραμματέα και τον ταμία, αναθέτει την 
εκτέλεση έργου σε Επιτροπές Μελών 
του, ιδρύει Παραρτήματα του Συλλόγου, 
διαχειρίζεται την κινητή και ακίνητη 
περιουσία του Συλλόγου, αποδέχεται 
δωρεές, καθώς και κληρονομιές και 
κληροδοσίες επ' ωφελεία απογραφής, 
διορίζει το Προσωπικό του Συλλόγου 
και καθορίζει τις αποδοχές αυτού, 
συστήνει Επιτροπές στις οποίες 
αναθέτει την μελέτη θεμάτων και την 
εκτέλεση αποφάσεων, εισηγείται και 
λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση. 



 

 

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο υπο-
χρεούται να υποβάλλει προς έγκριση 
στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 
την έκθεση διοικητικών και οικονομικών 
πεπραγμένων του επιστημονικού 
συλλόγου για το προηγούμενο έτος. 

8. Μέλος του Διοικητικού Συμβου-
λίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα 
πέραν των δύο (2) συνεδριάσεων ή 
πέραν των τριών συνεδριάσεων κατ' 
έτος, αν διαμένει εντός της περιφέρειας 
της έδρας του ή εκτός της έδρας 
αντίστοιχα ή αδυνατεί να εκπληρώσει 
τα καθήκοντα του για διάστημα πέραν 
του εξαμήνου λόγω ασθενείας ή εξ 
άλλου λόγου, παύεται από και με την 
κοινοποίηση σ' αυτό σχετική 
αιτιολογημένης απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

9. Μέλος του Διοικητικού Συμβου-
λίου παύεται για σπουδαίο λόγο από 
και με την κοινοποίηση σ' αυτό σχετι-
κής αιτιολογημένης απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβά-
νεται με πλειοψηφία έξι (6) μελών του 
και με διασφάλιση του δικαιώματος 
ακροάσεως του μέλους αυτού. 

Στην απόφαση αυτή πρέπει να 
αναφέρονται και όσα εξέθεσε το Μέ-
λος αυτό προς το Διοικητικό Συμβού-
λιο ως προς τους λόγους παύσης του. 

Σπουδαίος λόγος για την παύση 
Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 
συντρέχει όταν: 

(α) το Μέλος προσβάλλει δημόσια 
την υπόληψη του Συλλόγου και των 
Μελών του, και / ή 

(β) ενεργεί αντίθετα προς τους 
σκοπούς του Συλλόγου όπως αυτοί 
διατυπώνονται με το παρόν Καταστα- 

τικό και εξειδικεύονται με τις αποφά-
σεις των Γενικών Συνελεύσεων και / ή 

(γ) δεν εκπληρώνει τις υποχρεώ-
σεις του Τακτικού Μέλους του Συλλό-
γου σύμφωνα με το παρόν Καταστατι-
κό και τις αποφάσεις των Γενικών Συ-
νελεύσεων και του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Συλλόγου, και / ή 

(δ) δεν συμμορφώνεται προς τις 
σύννομες Αποφάσεις των Γενικών 
Συνελεύσεων και του Διοικητικού 
Συμβουλίου, και / ή 

(ε) υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι 
το Μέλος ευθύνεται για οικονομικές 
ατασθαλίες εις βάρος του Συλλόγου. 

10. Μέλος του Διοικητικού Συμβου-
λίου εκπίπτει της ιδιότητος του όταν 
χάσει, σύμφωνα με το καταστατικό, την 
ιδιότητα του μέλους του επιστημονικού 
συλλόγου. Διατηρεί, όμως την ιδιότητα 
του μέλους του Συλλόγου, όταν οι λόγοι 
για τους οποίους επαύθη ή εξέπεσε της 
ιδιότητας του ως μέλους του Διοικητικού 
Συμβουλίου δεν αρκούν και για την 
απώλεια της ιδιότητας του ως μέλους 
του Συλλόγου. 

11. Μέλος του Διοικητικού Συμβου-
λίου που παραιτείται, παύεται ή εκπί-
πτει της ιδιότητας του ως Μέλους του 
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και λό-
γω θανάτου, αντικαθίσταται με από-
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου με 
τον (τους) αμέσως επόμενους κατά 
σειρά εκ των εννέα (9) αναπληρωματι-
κών υποψηφίων που προέκυψαν από 
τις αρχαιρεσίες. 

12. Αν, μετά και τη νόμιμη αναπλή-
ρωση ελλειπόντων Μελών του Διοικη-
τικού Συμβουλίου καταστεί μικρότερος 
των επτά (7). το Διοικητικό Συμβούλιο 



 

υποχρεούται να συγκαλέσει εντός μη-
νός τη Γενική Συνέλευση του Συλλό-
γου, με σκοπό τη διενέργεια αρχαιρε-
σιών για την εκλογή νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου με τριετή θητεία, η έναρξη 
της οποίας θα υπολογίζεται από τον 
επόμενο Μάρτιο εάν το χρονικό διά-
στημα που απομένει μέχρι το μήνα αυ-
τό, είναι μικρότερο των έξι (6) μηνών. 

ΑΡΘΡΟ 10  

Ο Πρόεδρος 

1. Συγκαλεί μαζί με τον Γραμματέα 
το Διοικητικό Συμβούλιο. Συγκαλεί την 
Εκτελεστική Επιτροπή. Ανακοινώνει 
κάθε ενέργεια του σχετική με τις υπο-
θέσεις του Συλλόγου, μεριμνά για τον 
προγραμματισμό των θεμάτων ημερή-
σιας διάταξης στο πλαίσιο του παρό-
ντος Καταστατικού και των αποφάσεων 
των Γενικών Συνελεύσεων, και δι-
ευθύνει την συζήτηση στις Συνεδριά-
σεις, όπου -σε περίπτωση ισοψηφίας-
υπερισχύει η ψήφος του. 

2. Λογοδοτεί στην ετήσια τακτική 
Γενική Συνέλευση του Συλλόγου για τα 
διοικητικά και οικονομικά πεπραγμένα 
του Διοικητικού Συμβουλίου για το 
παρελθόν έτος και τα καταθέτει μαζί με 
τον προς έγκριση προϋπολογισμό του 
επόμενου έτους. 

3. Εκπροσωπεί νόμιμα το Σύλλογο 
δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον κάθε 
Αρχής και κάθε τρίτου, διορίζει τον 
πληρεξούσιο ή πληρεξούσιους δικηγό-
ρους του Συλλόγου σε εκτέλεση σχε-
τικών αποφάσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Είναι κατά νόμον υπεύθυ-
νος ως εκδότης του περιοδικού του 
επιστημονικού σωματείου. 

 

4. Υπογράφει μαζί με τον Γραμμα-
τέα κάθε εξερχόμενο έγγραφο του 
Συλλόγου, καθώς και αποσπάσματα εκ 
των Πρακτικών του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Συλλόγου. 

5. Επιβλέπει την διαχείριση του Τα-
μείου του Συλλόγου και δίδει εντολές 
στον Ταμία για την εκτέλεση κάθε δα-
πάνης για την οποία έχει ληφθεί από-
φαση από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
Προσυπογράφει μαζί με το Γραμματέα 
τα εντάλματα πληρωμής που εκδίδει και 
υπογράφει ο Ταμίας. Αναλαμβάνει μαζί 
με τον Ταμία χρήματα από τον 
τραπεζικό λογαριασμό καταθέσεων του 
Συλλόγου, καθώς και το προϊόν 
ρευστοποίησης χρεογράφων του Συλ-
λόγου (κατά τη λήξη τους), και τόκους 
και μερίσματα αυτών. Εισπράττει μαζί 
με τον Ταμία για λογαριασμό του Συλ-
λόγου, τραπεζικά εμβάσματα και τα-
χυδρομικές επιταγές. 

6. Αναθέτει καθήκοντα στον οργα-
νωτικό Γραμματέα όταν αυτός δεν 
αναπληρώνει το Γενικό Γραμματέα στα 
πλαίσια της υλοποίησης επιδιωκό-
μενων σκοπών του Συλλόγου, εφόσον 
στην ανάθεση δεν αντιτίθεται ρητά το 
Διοικητικό Συμβούλιο. 

7. Σε περίπτωση προσωρινού κωλύ-
ματος αναπληρώνεται από τον αντι-
πρόεδρο. 

Δύναται, με γραπτή εξουσιοδότηση 
του, η οποία φέρει την υπογραφή του 
και τη σφραγίδα του συλλόγου, να 
αναθέτει αρμοδιότητες του ή την εκ-
προσώπηση του Π.Ε.Σ.Ε.Α. από τον 
αντιπρόεδρο ή το Γενικό Γραμματέα ή 
τον Ταμία ή τον Οργανωτικό Γραμματέα 
ή άλλο μέλος του Δ.Σ. αν το επιβάλλουν 
οι ανάγκες του Συλλόγου ή 



 

 

υπάρχει προσωρινό κώλυμα. Σε περί-
πτωση παραιτήσεως του Προέδρου 
από το αξίωμα του, αυτός παραμένει 
μέλος του Δ.Σ. και τη θέση του κατα-
λαμβάνει ο Αντιπρόεδρος και σε περί-
πτωση άρνησης του, το Δ.Σ. συνέχεται 
εντός μηνός και εκλέγει Πρόεδρο από 
τα λοιπά μέλη του ενεργώντας στα 
πλαίσια του άρθρου 9, λαμβάνοντας 
υπ' όψη το προκριματικό πλεονέκτημα 
της σειράς εκλογής του καθενός, στις 
αρχαιρεσίες που προηγήθηκαν. Στην 
περίπτωση αυτή είναι δυνατό να 
ανακατανεμηθούν τα αξιώματα και να 
γίνει εξ ολοκλήρου συγκρότηση του 
Δ.Σ. σε σώμα. 

ΑΡΘΡΟ 11  

Ο Γενικός Γραμματέας 

1. Τηρεί το Βιβλίο Τακτικών Μελών 
και Επίτιμων Μελών. 

2. Τηρεί το Βιβλίο Πρακτικών Διοι-
κητικού Συμβουλίου και το Βιβλίο Πρα-
κτικών Γενικών Συνελεύσεων, καθώς 
και της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

 

3. Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία 
του Συλλόγου, τηρεί το πρωτόκολλο και 
το αρχείο των εισερχομένων και των 
εξερχόμενων εγγράφων. 

4. Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο 
φροντίζουν για τη φύλαξη των σφρα-
γίδων του Συλλόγου. Όταν εκλεγεί η 
Εφορευτική Επιτροπή, παραδίδουν στα 
μέλη της ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο 
του Π.Ε.Σ.Ε.Α. τη σφραγίδα της 
εφορευτικής επιτροπής για διενέργεια 
και ολοκλήρωση χωρίς κωλύματα των 
αρχαιρεσιών. 

5. Συντάσσει μαζί με τον Πρόεδρο 
την ημερήσια διάταξη των Συνεδριά- 

σεων του Διοικητικού Συμβουλίου και 
των Γενικών Συνελεύσεων. 

6. Συγκαλεί μαζί με τον Πρόεδρο το 
Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική 
Συνέλευση, φροντίζει για την έγκαιρη 
πρόσκληση των Μελών. 

7. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο 
κάθε εξερχόμενο έγγραφο του Επι-
στημονικού Συλλόγου. 
 

8. Εκδίδει μαζί με τον Πρόεδρο 
αποσπάσματα των Πρακτικών του Δι-
οικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών 
Συνελεύσεων. 

9. Προσυπογράφει μαζί με τον 
Πρόεδρο τα εντάλματα πληρωμής που 
εκδίδει και υπογράφει ο ταμίας, κατόπιν 
ελέγχου των αντιστοίχων Πρακτικών 
του Διοικητικού Συμβουλίου ή της 
Γενικής Συνελεύσεως. 

10. Σε περίπτωση προσωρινού κω-
λύματος αναπληρώνεται από τον 
Οργανωτικό Γραμματέα. Αν κωλύεται 
εκείνος, ο Πρόεδρος φροντίζει για την 
προσωρινή αναπλήρωση ορίζοντας ένα 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που 
δεν κατέχει κανένα αξίωμα. 

              ΑΡΘΡΟ 12 

Ο Ταμίας 

1. Τηρεί τα λογιστικά βιβλία που 
προβλέπονται από το νόμο, τις διπλό-
τυπες αποδείξεις για την είσπραξη κάθε 
εσόδου του Συλλόγου, τα διπλότυπα 
εντάλματα για την πραγματοποίηση 
των δαπανών του Συλλόγου, τα κάθε 
είδους παραστατικά και δικαιολογητικά 
εισπράξεων και πληρωμών, καθώς και 
το Βιβλίο των Περιουσιακών Στοιχείων 
του Συλλόγου. 

2. Εισπράττει  τις   Εισφορές των 



 

Μελών του Συλλόγου με έκδοση σχε-
τικής διπλότυπης απόδειξης που φέρει 
την υπογραφή του και την στρογγυλή 
σφραγίδα του Συλλόγου, και ενημερώ-
νει το Διοικητικό Συμβούλιο για τυχόν 
καθυστερήσεις, καθώς και τον Γραμ-
ματέα για τη σχετική σημείωση κατα-
βολής της εισφοράς στο βιβλίο Τακτι-
κών Μελών. 

Εισπράττει, μετά από απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, 
δωρεές για λογαριασμό του Συλλόγου 
με έκδοση σχετικής διπλότυπης 
απόδειξης που φέρει την υπογραφή 
του και την στρογγυλή σφραγίδα του 
Επιστημονικού Συλλόγου. 

3. Ενεργεί όλες τις πληρωμές με 
βάση τα σχετικά διπλότυπα εντάλματα 
πληρωμής, στα οποία απαραιτήτως 
αναγράφονται η αιτιολογία της δαπά-
νης και ο αριθμός της σχετικής από-
φασης του Διοικητικού Συμβουλίου που 
ορίζει την αιτία και το ποσό της 
δαπάνης αυτής. Τα εντάλματα προσυ-
πογράφονται από τον Πρόεδρο και τον 
Γραμματέα. 

4. Καταθέτει εντός τριών (3) ημε-
ρών τα χρηματικά ποσά σε τραπεζικό 
λογαριασμό του Συλλόγου, διατηρώ-
ντας στην κατοχή του μόνον όσα με-
τρητά χρειάζονται για την αντιμετώπιση 
των άμεσων τρεχουσών αναγκών του 
Συλλόγου, σε καμμιά περίπτωση όμως 
ποσό μεγαλύτερο του 1/3 των μέσων 
αποδοχών εκπαιδευτικών Πρω-
τοβάθμιας εκπαίδευσης. 

ΑΡΘΡΟ 13 
Εκτελεστική Επιτροπή 

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελεί- 

ται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, 
το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον 
Οργανωτικό Γραμματέα. Συνεδριάζει 
τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα 
οποτεδήποτε μετά από πρόσκληση του 
Προέδρου ή σε περίπτωση κωλύματος 
- του Αντιπροέδρου, ή -σε κάθε 
περίπτωση- δύο εκ των Μελών της. Τις 
συζητήσεις διευθύνει ο Πρόεδρος ή -σε 
περίπτωση κωλύματος- ο Αντι-
πρόεδρος. Έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

1. Συζητεί για κάθε θέμα του Συλλό-
γου, με σκοπό την έγκαιρη προετοιμα-
σία και εισήγηση για την προσεχή συ-
νεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Λαμβάνει αποφάσεις για άμεσες 
ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί 
ο Σύλλογος για την επιδίωξη των 
σκοπών του στο πλαίσιο του παρόντος 
Καταστατικού και των αποφάσεων των 
Γενικών Συνελεύσεων. Δεν δικαιούται 
όμως να λάβει αποφάσεις για θέματα 
διαχείρισης της περιουσίας του 
Συλλόγου, ή για τη σύγκληση Γενικής 
Συνέλευσης. 

ΑΡΘΡΟ 13α 

1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι 
τριμελής, αποτελείται από τον Πρόε-
δρο, το Γραμματέα και ένα τακτικό μέ-
λος. Εκλέγεται από τη Γενική Συνέ-
λευση κατά τις αρχαιρεσίες εκλογής του 
Διοικητικού Συμβουλίου με μυστική δι' 
ενιαίου ψηφοδελτίου ψηφοφορία. 
Ταυτόχρονα εκλέγονται και δύο 
αναπληρωματικά μέλη. Συγκροτείται σε 
σώμα και τη θέση του Προέδρου 
καταλαμβάνει ο πρώτος επιτυχών, τη 
θέση του Γραμματέα ο επόμενος και 



 

 

του απλού μέλους ο αμέσως επόμενος 
στη σειρά σταυροδοσίας. Ο Πρόεδρος 
ή ο Γραμματέας κωλυόμενοι να παρα-
στούν στις συνεδριάσεις, αναπληρώ-
νονται από το τρίτο μέλος. Τα αναπλη-
ρωματικά μέλη δικαιούνται να παρίστα-
νται στις συνεδριάσεις χωρίς ψήφο. 

Συνεδριάζει οποτεδήποτε με πρό-
σκληση οποιουδήποτε μέλους της και 
αποφασίζει δια πλειοψηφίας. Εάν η 
πλειοψηφία είναι αδύνατη, συντάσσο-
νται διαφορετικές εκθέσεις. 

2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή διενερ- 
γεί διαχειριστικό έλεγχο του Διοικητι- 
κού Συμβουλίου και δικαιούται να ζη- 
τεί επίδειξη κάθε εγγράφου του Συλ- 
λόγου, καθώς και κάθε πληροφορία 
για την εκπλήρωση του έργου της. 

3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συ- 
ντάσσει Έκθεση ένα (1) μήνα πριν από 
τη σύγκληση της ετήσιας Γενικής Συ- 
νέλευσης του Συλλόγου, η οποία ανα- 
γιγνώσκεται κατά την Ετήσια Γενική 
Συνέλευση και ενσωματώνεται στο 
Πρακτικό της αντίστοιχης Γενικής Συ- 
νέλευσης. Αντίγραφο αυτής φυλάσσε- 
ται με φροντίδα του Γραμματέα στο 
Αρχείο του Συλλόγου. Οι συνεδριά- 
σεις και οι εκθέσεις της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής καταχωρούνται σε ξεχωρι- 
στό βιβλίο πρακτικών. 

ΑΡΘΡΟ 14 
Γενική Συνέλευση 

1. Η Γενική Συνέλευση των Μελών 
αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συλ-
λόγου και αποφασίζει για κάθε υπό-
θεση του. 

2. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρί-
νονται σε Τακτικές και Έκτακτες. Οι 

Τακτικές γίνονται κατ' έτος κατά το 
μήνα Μάρτιο. Οι έκτακτες γίνονται με 
πρόσκληση του Δ.Σ. όταν απαιτείται 
σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό ή 
όταν το κρίνει απαραίτητο το Διοικη-
τικό Συμβούλιο, ή όταν υποβληθεί 
σχετικό γραπτό αίτημα Τακτικών Με-
λών που αντιπροσωπεύουν τουλάχι-
στον το 1/5 των εν ενεργεία και τα-
μειακά ενήμερων Τακτικών Μελών. 

3. Οι αποφάσεις των Γενικών Συ-
νελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων Τακτικών 
Μελών, ευρισκομένων σε απαρτία, 
διαφορετικά είναι άκυρες. 

4. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται 
σε απαρτία όταν παρίστανται τουλά-
χιστο το 1/2 των ταμειακώς ενήμερων 
μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία συ-
γκαλείται επαναληπτική Γενική Συνέ-
λευση την αυτή ημέρα και ώρα της 
επόμενης εβδομάδας με τα ίδια θέμα-
τα ημερήσιας διάταξης. Η επαναλη-
πτική Γενική Συνέλευση ευρίσκεται 
σε απαρτία με οσαδήποτε παριστάμε-
να ταμειακώς ενήμερα τακτικά μέλη, 
εφόσον είναι τουλάχιστον είκοσι ένα 
(21) και συμπεριλαμβάνονται σε αυτά 
τουλάχιστον έξι (6) μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου και δύο μέλη τακτικά 
ή αναπληρωματικά της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής. Διαφορετικά, συγκαλείται 
νέα επαναληπτική Γενική Συνέλευση 
μετά πάροδο μίας εβδομάδας, μέχρις 
ότου επιτευχθεί η ως άνω μειωμένη 
απαρτία. 

5. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται 
με πρόσκληση προς τα Μέλη, την οποία 
υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γραμμα-
τέας, που περιλαμβάνει τον τόπο και 
τον χρόνο της συνεδρίασης και τα θέ- 



 

 

ματα ημερήσιας διάταξης, καθώς και -
σε περίπτωση αρχαιρεσιών- την προ-
θεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για 
το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελε-
γκτική Επιτροπή. Η πρόσκληση πρέπει 
να έχει περιέλθει στα μέλη ή τις σχολι-
κές μονάδες ειδικής αγωγής, στις οποί-
ες υπηρετούν τα μέλη τουλάχιστο δέκα 
(10) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέ-
λευση, ενώ, όταν πρόκειται για έτος 
εκλογών και εκλογική Γενική Συνέλευ-
ση, τουλάχιστο προ είκοσι μίας (21) 
ημερών, προκειμένου να υπάρχει χρό-
νος για την υποβολή υποψηφιοτήτων. 

6. Πριν από την έναρξη των εργα-
σιών της Γενικής Συνέλευσης εκλέγε-
ται ένα Τακτικό Μέλος ως Πρόεδρος 
της Γενικής Συνέλευσης με ψηφοφο-
ρία με ανάταση της χειρός, με την από-
λυτη πλειοψηφία ων παρόντων ταμεια-
κά ενήμερων Τακτικών Μελών. Αν 
υπάρχει σχετική πλειοψηφία διενεργεί-
ται δεύτερη ψηφοφορία ώστε να υπάρ-
ξει απόλυτη πλειοψηφία. Η θητεία του 
Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης 
παύει με το πέρας των εργασιών της. 

7. Ο εκλεγμένος πρόεδρος της Γε-
νικής Συνέλευσης προτείνει την εκλο-
γή δύο ακόμη τακτικών μελών, ως 
Γραμματέων Α' και Β' της Γενικής Συ-
νελεύσεως. Όταν πρόκειται για την 
τελευταία πριν από τις εκλογές ετήσια 
τακτική Γενική Συνέλευση, προτείνε-
ται υποχρεωτικά και εκλέγεται τριμε-
λής Εφορευτική Επιτροπή, που θα διε-
νεργήσει τις αρχαιρεσίες ταυτόχρονα 
η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για 
την εκλογή και τριών αναπληρωματι-
κών μελών της Εφορευτικής Επιτρο-
πής. Επειδή μέλη της Εφορευτικής 
Επιτροπής δεν επιτρέπεται να είναι 

υποψήφιοι εφόσον στο διάστημα μέχρι 
τις εκλογές μέλος ή μέλη της Εφορευ-
τικής Επιτροπής εκδηλώσουν την επι-
θυμία να είναι υποψήφιοι και εφ' όσον 
δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τα ανα-
πληρωματικά μέλη, εκλέγεται νέα 
Εφορευτική Επιτροπή την ημέρα των 
αρχαιρεσιών και πριν την έναρξη τους 
από τη Γενική Συνέλευση. 

8. Κατά την ετήσια Τακτική Γενική 
Συνέλευση που συγκαλείται κατά το 
μήνα Μάρτιο είναι υποχρεωτική η πα-
ρουσίαση ενώπιον των μελών της: 

α) Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β) Ετήσιας Ταμειακής Έκθεσης 
από τον Ταμία και την Εξελεγκτική 
Επιτροπή. 

γ) Η ψήφιση Προγραμματισμού 
Δράσης για το τρέχον έτος. 

Στην περίπτωση μη ψήφισης των 
Διοικητικών και Οικονομικών Πε-
πραγμένων από τη Γενική Συνέλευση 
το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπο-
χρεωμένο να προκηρύξει τη διεξαγω-
γή Αρχαιρεσιών εντός τριμήνου για 
την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβου-
λίου και Εξελεκτικής Επιτροπής. Αν 
οι διακοπές του Πάσχα και του καλο-
καιριού δυσκολεύουν τον προγραμμα-
τισμό για αρχαιρεσίες αυτές γίνονται 
το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. 
Ο Πρόεδρος της Ετήσιας Τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης φροντίζει για την 
εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής η 
οποία συνεργασία με το απερχόμενο 
- Διοικητικό Συμβούλιο προχωρούν 
στην ομαλή διεξαγωγή των αρχαιρε-
σιών που γίνονται σύμφωνα με το άρ-
θρο 15 του καταστατικού. 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 

ΑΡΘΡΟ 15 
Αρχαιρεσίες 

1. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται κα- 
τά μήνα Μάρτιο και συγκεκριμένα 
την πρώτη ημέρα του Σαββάτου 
μετά την 5η Μαρτίου και ελλείψει 
απαρτίας το επόμενο Σάββατο κατά 
το προηγούμενο άρθρο. 

Με την ολοκλήρωση της τριετούς 
θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου 
και της Εξελεγκτικής Επιτροπής 
εκτός αν αποφασίσει για πρόωρες 
εκλογές η Ετήσια Γενική Συνέλευση 
μετά από καταψήφιση των διοικητι-
κών και των οικονομικών 
πεπραγμένων του Διοικητικού 
Συμβουλίου του επιστημονικού 
Σωματείου. 

2. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με 
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ στο οποίο 
αναγράφονται με μικρά ή κεφαλαία 
το επώνυμο, το όνομα και το όνομα 
πατρός των υποψηφίων. 

3. Το ψηφοδέλτιο καταρτίζεται με 
την φροντίδα του Γραμματέα του Δι-
οικητικού Συμβουλίου και σφραγίζο-
νται με την στρογγυλή σφραγίδα του 
Συλλόγου, αφού λήξει η προθεσμία 
για υποβολή υποψηφιοτήτων. 

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων 
γίνεται 20 ημέρες πριν τις 
αρχαιρεσίες. 

4. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται 
ενώπιον της Εφορευτικής 
Επιτροπής, με την υποχρεωτική 
παράσταση Δικαστή ή Δικηγόρου 
που είναι μέλος του Δικηγορικού 
Συλλόγου Αθηνών ή του Δικηγορι- 
κού Συλλόγου Πειραιώς και τον 
προσκαλεί ο Πρόεδρος του Επι-
στημονικού Σωματείου. Ο Δικηγόρος 

μπορεί να είναι και ο Νομικός Σύμ-
βουλος του Π.Ε.Σ.Ε.Α. 

5. Η ψηφοφορία είναι μυστική. Τα 
ψηφοδέλτια κλείνονται σε ειδικούς 
φακέλλους σφραγισμένους με την 
στρογγυλή σφραγίδα της Εφορευτι-
κής Επιτροπής, που ρίπτονται κλει-
στοί μέσα στην κάλπη. 

6. Ταμειακώς ενήμερα Τακτικά 
Μέλη μη δυνάμενα να προσέλθουν 
αυτοπροσώπως στην ψηφοφορία 
είναι δυνατόν να λάβουν μέρος στις 
αρχαιρεσίες, αποστέλλοντας επιστο- 
λή (με βεβαιωμένο το γνήσιο της 
υπογραφής τους) που θα συνο- 
δεύεται από τον ειδικό σφραγισμένο 
φάκελο του Συλλόγου που προ- 
βλέπεται για την ψηφοφορία σύμφω- 
να με την ανωτέρω παράγραφο. 

Τη βεβαίωση εκδίδει ο Διευθυ- 
ντής της σχολικής μονάδας, που 
υπηρετεί το μέλος του Π.Ε.Σ.Ε.Α. με 
συμπληρωμένα τα στοιχεία της 
αστυνομικής ταυτότητας και φέρει 
εμφανή τη σφραγίδα της σχολικής 
μονάδας και την υπογραφή του 
Διευθυντή. 

Με ρητή εξουσιοδότηση που πα- 
ρέχεται από το καταστατικό και για 
να αποφεύγεται οποιαδήποτε αμφι- 
σβήτηση για το αδιάβλητο των 
αρχαιρεσιών, επιτρέπεται στην ετή- 
σια Γενική Συνέλευση να αποφα- 
σίσει με την απαρτία του άρθρου 14 
παραγ. 4 εδ. 1 την απάλειψη της 
δυνατότητας ψηφοφορίας δι' επι- 
στολής. 

7. Αφού ολοκληρωθεί η ψηφοφο- 
ρία, ανοίγεται η κάλπη και γίνεται η 
καταμέτρηση των σταυρών προτίμη- 
σης, ενώπιον του Δικαστικού 
Αντιπροσώπου ή του παρισταμένου 
Δικηγόρου και της Εφορευτικής 
Επιτροπής, με την παρουσία των 
υποψηφίων. 



 

8. Εκλέγονται κατά σειρά πλειο- 
ψηφίας τα Μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής, αφού καταμετρηθούν οι 
σταυροί προτίμησης τους οποίους 
συγκεντρώνει ο καθένας. 

9. Σε περίπτωση ισοψηφίας η κα-
τάταξη γίνεται με κλήρωση, με 
τρόπο που θα υποδειχθεί από την 
Εφορευτική Επιτροπή αφού ακου- 
σθεί η γνώμη των υποψηφίων. 

 

10. Ένσταση κατά του κύρους 
των Αρχαιρεσιών επιτρέπεται μόνον 
στους υποψηφίους του Διοικητικού 
Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής και υποβάλλεται 
γραπτώς ενώπιον της Εφορευτικής 
Επιτροπής και του Δικαστικού 
Αντιπροσώπου ή του παραστάντος 
Δικηγόρου, εντός ανατρεπτικής 
προθεσμίας πέντε (5) ημερών από 
την με οποιονδήποτε τρόπο 
γνωστοποίηση στους υποψηφίους 
του εκλογικού αποτελέσματος. 

11. Κατά απορριπτικής απόφα- 
σης επί της ένστασης επιτρέπεται 
Προσφυγή του ενισταμένου υπο- 
ψηφίου ενώπιον του αρμοδίου 
Δικαστηρίου Αθηνών, εντός δέκα 
(10) ημερών από τη νόμιμη κοι- 
νοποίηση στον ενιστάμενο της 
απορριπτικής απόφασης της Εφο- 
ρευτικής Επιτροπής. 

Ε' 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - 

ΠΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 16 
Παραρτήματα 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμ- 

βουλίου είναι δυνατή η κατά τόπους 
ίδρυση Παραρτημάτων του Συλλόγου, 
τα οποία δεν έχουν αυτοτελή νομική 
προσωπικότητα, υπόκεινται στον 
έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου 
και της Γενικής Συνέλευσης του Συλ-
λόγου, και έχουν αρμοδιότητα την επι-
δίωξη των σκοπών του Συλλόγου στην 
τοπική περιφέρεια τους, δεν δικαιού-
νται όμως να διενεργούν πράξεις οι-
κονομικής διαχείρισης χωρίς την εκά-
στοτε ειδική εξουσιοδότηση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου. 

ΑΡΘΡΟ 17 

        Σύσταση Επιτροπών 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πα-
νελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου 
Ειδικής Αγωγής αποφασίζει για τη 
σύσταση Επιστημονικών ή Πολι- 
τιστικών ή Συντονιστικών Επι- 
τροπών, στα πλαίσια υλοποίησης 
των Σκοπών του Καταστατικού του 
Π.Ε.Σ.Ε.Α., οι οποίες θα ανα- 
λαμβάνουν (α) τη μελέτη και την εξει- 
δικευμένη ανάλυση προβλημάτων 
της Εκπαίδευσης σ' όλες τις βαθ-
μίδες της Παιδείας, (β) την οργά- 
νωση και την επιμέλεια σεμιναρίων, 
ημερίδων και συνεδρίων στην 
Ελλάδα, στην Κύπρο και σε κάθε 
άλλη χώρα και (γ) τη διοργάνωση 
πολιτιστικών και κοινωνικών εκδη- 
λώσεων στις οποίες θα ανα- 
πτύσσεται η αλληλεγγύη, η συνύ-
παρξη και η αγάπη των ανθρώπων 
όλων των ηλικιών ανεξαρτήτως των 
αναγκών τους, των διαφορών τους, 
των ομοιοτήτων τους, των θρη- 
σκευτικών - των κοινωνικών - των 
πολιτικών και άλλων αντιλήψεων 
τους, και (δ) ορίζει τον Πρόεδρο κάθε 
Επιτροπής. 



 

 

ΑΡΘΡΟ 18 
Πόροι 

Πόροι του Συλλόγου είναι ενδεικτι-
κά οι εξής: 

1. Οι ετήσιες και έκτακτες Εισφο-
ρές. 

2. Τα έσοδα από την διάθεση πε-
ριοδικών εντύπων και άλλων δημοσι-
ευμάτων. 

3. Τα δικαιώματα συμμετοχής σε 
σεμινάρια και συνέδρια. 

4. Δωρεές, επιχορηγήσεις και κλη-
ροδοσίες που παρέχονται προς τον 
Σύλλογο, χωρίς όμως την αλλοίωση 
των σκοπών του Συλλόγου ή την ανά-
ληψη οποιασδήποτε δέσμευσης από 
τον Σύλλογο ή τα Μέλη του, που να 
αλλοιώνει τον χαρακτήρα του Συλλό-
γου. 

5. Τόκοι και μερίσματα καταθέσε-
ων σε Τράπεζες ή στο Ταχυδρομικό 
Ταμιευτήριο, καθώς και χρεογράφων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - 

ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ - 
ΤΥΧΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 19 
Τροποποίηση Καταστατικού 

1. Για την τροποποίηση του Κατα-
στατικού απαιτείται Γενική Συνέλευση 
που θα έχει συγκληθεί προς τούτο, με 
αυξημένη απαρτία του 1/2 τουλάχιστον 
των ταμειακά ενήμερων Τακτικών 
Μελών και πλειοψηφία των 3/4 των 
παρόντων. 

2. Για την τροποποίηση του σκοπού 
του   Συλλόγου   απαιτείται   ομόφωνη 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που 
λαμβάνεται από όλα τα Τακτικά Μέλη. 

ΑΡΘΡΟ 20  

Διάλυση του Συλλόγου 

1. Ο Σύλλογος διαλύεται αυτοδι-
καίως όταν τα Τακτικά Μέλη του μειω-
θούν κάτω των είκοσι ενός (21). 

2. Ο Σύλλογος διαλύεται με από-
φαση Γενικής Συνέλευσης, με την 
απαρτία και πλειοψηφία που απαιτείται 
για την τροποποίηση διατάξεων του 
Καταστατικού. 

3. Σε περίπτωση διάλυσης του Συλ-
λόγου, το Διοικητικό Συμβούλιο υπο-
χρεούται να κινήσει την διαδικασία εκ-
καθάρισης του Συλλόγου και διάθεσης 
της περιουσίας του. 

ΑΡΘΡΟ 21  

Διάθεση της περιουσίας 

Μετά την διάλυση και εκκαθάριση 
του Συλλόγου, το ενεργητικό υπόλοιπο 
της περιουσίας του διατίθεται με 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 
Τακτικών Μελών σε άλλο Σωματείο ή 
Ιδρυμα, που επιδιώκει ίδιους ή παρεμ-
φερείς σκοπούς. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 22 
Κάθε ζήτημα που δεν ρυθμίζεται 

από το παρόν Καταστατικό διέπεται 
από τα άρθρα 78-101 του Αστικού Κώ-
δικα περί Σωματείων. 



 

 

ΑΡΘΡΟ 23 

1. Το παρόν καταστατικό, όπως 
τροποποιήθηκε, αποτελείται από 23 
άρθρα, εγκρίθηκε από την Καταστατι- 
κή Γενική Συνέλευση των μελών του 
Συλλόγου, που συνήλθε στην Αθήνα, 
την 24η Ιανουαρίου 1999. 

Σημειώνεται ότι όπου στο καταστα-
τικό ο Σύλλογος αναφέρεται με την 
αρχική του επωνυμία, στο εξής θα εν-
νοείται η νέα και όπου στο καταστατικό 
αναφέρεται η φράση «ειδικό προ-
σωπικό» εννοείται ότι σ' αυτό δεν συ-
μπεριλαμβάνεται το εργατικό προσω-
πικό αλλά όσοι είναι πτυχιούχοι και 
προσφέρουν με την ιδιότητα τους αυτή 
τις υπηρεσίες τους στην Ειδική Αγωγή 
και Εκπαίδευση. 

2. Η Γενική Συνέλευση του Συλλό- 
γου και όλα τα μέλη αναλαμβάνουν 
την υποχρέωση της τήρησης του κα- 
ταστατικού και των δι' αυτού επιδιω- 
κόμενων σκοπών στους οποίους, 
αφετηρία και προέχουσα θέση κατέ- 

χει η υπεράσπιση του Συντάγματος 
της Ελλάδας, των επικυρωμένων από 
τη Βουλή των Ελλήνων διεθνών Συμ-
βάσεων και Συμφώνων και των εν γέ-
νει διεθνώς καθορισμένων, αναγνωρι-
σμένων και αποδεκτών κανόνων και 
αρχών που κατοχυρώνουν τα δικαιώ-
ματα του παιδιού και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα σε όλη τους την έκταση. 

Η Γενική Συνέλευση παρατείνει 
ομόφωνα τη θητεία του απερχόμενου 
αιρετού Διοικητικού Συμβουλίου μέχρις 
τις κατά τα ανωτέρω αρχαιρεσίες για 
την ανάδειξη νέων οργάνων και το 
εξουσιοδοτεί να προβεί τις αναγκαίες 
ενέργειες για τη δημοσίευση του πα-
ρόντος. 

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 1999     Ο 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Μηνάς Ευσταθίου    Ξάνθος Ξανθόπουλος 

 

Το ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ αφού συ-
νεδρίασε δημόσια ενώπιον του ακροατηρίου στις 8 Φεβρουαρίου 1999, κατόπιν 
αιτήσεως του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία «Πανελλήνιος 
Επιστημονικός και Παιδαγωγικός Σύλλογος Εργαζομένων στην Ειδική 
Εκπαίδευση», ενέκρινε τις εκτιθέμενες στην αίτηση τροποποιήσεις του Κα-
ταστατικού του και διέταξε: (α) τη δημοσίευση περίληψης των τροποποιού-
μενων διατάξεων σε μια ημερήσια εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και 
στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και (β) την εγγραφή 
των τροποποιήσεων αυτών στο δημόσιο βιβλίο επιστημονικών σωματείων, που 
τηρείται στο Δικαστήριο αυτό. Η νέα επωνυμία του επιστημονικού σωματείου 
είναι: «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ». Τα 
αρχικά της νέας επωνυμίας είναι «Π.Ε.Σ.Ε.Α.». 


