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Σ χ έ δ ι ο χανονυσμοΟ λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς τη*ε Κεντρι,χη"ε 

Κ ι Έπι,τροπί ΐε 

Σύ*γχληση 

1 . 1 . Το* Έ χ τ ε λ ε σ τ ι , χ έ Γραφείο ( Ε . Γ . ) σ υ γ χ α λ ε ϊ τή*ν Κεντρι,χή* Ε π ι 

τροπή* ( Κ . E . ) σέ τ α χ τ ι , χ έ ε χ α ί ε χ τ α χ τ ε ς σ υ ν ε δ ρ ι ά σ ε τ ε . 

1 . 2 . Ή Κ.Ε. συνέρχεται , ταχτικά* τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν μι,ά φορά σ τ ο έ ς τ ρ ε ί ε 

μΤίνεε. 

1 . 3 . Ή Κ.Ε. συνέρχεται , Ι χ τ α χ τ α δν το* ζητι*σεο το* 1/3 TSV μ ε λ δ ν 

τ η ε , το* Ε . Γ . η ò Π ρ έ ε δ ρ ο ς · 

1 . 4 . Ή πρό*σχληση γ cd τη* σ υ ν ε δ ρ ί α σ η τη*ε Κ.Ε. στε*λ»βταϋ στά μέλη 

τηε Ιγγραφα τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν π έ ν τ ε μ έ ρ ε ε π ρ ί ν άπέ τη* σ υ ν ε δ ρ ί α σ η . 

Πρέπει, vá φ*<ίσεο στά μέλη τ ο υ λ ά χ υ σ τ ο υ μυά μέρα π ρ ί ν απέ τή*ν 

αρχή* τΐΐε σ υ ν ε δ ρ ί α σ η ε · 

1 . 5 . Ή πρέσχληση συνοδεύεται , απέ τή*ν ήμερήΌι,α δθ(ίταξη τη"ε σ υ ν ε -

δ ρ ς έ σ η ε . 

Α π α ρ τ ί α 

2.1. Ή Κ.Ε. βρέσχεταυ σέ απαρτία χαί μπορεί va' συνεδριάσει,, δταυ 

παρευρίσκονται, τά 2/3 τδν μελδν τηε (54). 

2.2. 'Απαρτία πρέπει, νά ύπ<£ρχεο σέ όλη τη* δι,άρχευα τΤΙε συνεδρίαστκ 

τη*ε Κ.Ε. 

2.3. "Ενσταση γι,έ τή*ν Ιλλει,ψη απαρτίαε μπορεί vá υποβληθεί σέ δ-

ποι,αδι*ποτε στυγμή* τΐ}ε συνεδρίασηε, δχι, δμωε αν έχει, αρχίσει, 

ψηφοφορία. 

2.4. Σέ περίπτωση πού* δέν υπάρχει, απαρτία τέ Προεδρείο τερματίζει, 

τή" συνεδρίαση χαί ¿ρίζευ τέπο χαί χρένο τϊΐε έπέμενηε συνε

δρίασηε. 

2.5. rea τή*ν νέα τούτη συνεδρίαση δέν χρειάζεται, vcf τηρηθοΟν οί. 

χανένεε σέγχλησης. 

Ήμερι*σι,α δι,άταξη 

3.1. Τή*ν ημεριίσι,α δοάταξη/ τον συνεδριάσεων χαθορίζει, τά Ε.Γ. 

3.2. Στή*ν ^μερι*σϋα δυάταξη περι,λαμβάνονταο ύποχρεωτυχά χάθε τρί

μηνο σά θέματα συζή"τησηε î α) ανάλυση ττ̂ ε πολι,τυχίΐε χατάστα-

σηε χαί θεώρηση τ?ίs πολυτυχΤίε τοΟ Κϋυή*ματοε» 8) απολογοσΐ"'-
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δουλευδε τοο Ε.Γ, 

3.3. Προτάσει,ς γι,ά θέματα συζήτησης άπό μέλη της Κ.Ε. μποροου νά 

ύποβληθοΟυ στό Εκτελεστικό* Γραφείο με έγγραφη ε6ση*γηση. 

3.4. Τό Ε.Γ. είναι, υποχρεωμένο vá αναγράψει, θέμα στη*ν ημερη*σι,α 

δι,άταξη έφ'δσον τό ζητη*σουυ οχτώ μέλη τη*ς Κ.Ε. τουλάχιστον 

δέκα μέρεε πμίν άπό τη*ν συνεδρίαση. 

3.5. Ιΐροτάσει,ς γι,ά θέματα συζή*τησης μποροϋν vcî στείλουν στό Ε.Γ. 

δλα τά όργανα τοο Κυυή*ματος. Τό Ε.Γ. μπορεί vá παραπέμψει, 

τίς προτάσεις τοΰτες γι,ά ε£σή*γηση στο" άρμόδι,ο δργανο. 

3.6. Τό* Ε.Γ. ανακοινώνει, Ιγγραφα στά μέλη τη*ς Κ.Ε. σέ κάθε τακτική 

συνεδρίαση, πουά θέματα δέν εΐίρι,νε σωστό" νά εγγράψει, στην 

ημερή*σι,α δι,άταξη. 

3.7. Θέμα πού δέν έχει, εγγραιρεϊ στή*ν ήμεριίσι,α δυάταξη δέν συζηιεϋ-

ταυ παρά μόνο αν το αποφασίσει, ή πλειοψηφία τδν παρόντων με-

μεΧον τη*ς Κ.Ε. Ή δι,άταξη τούτη δέν ύσχύει, γι,ά τη* περίπτωση 

πού 8 μέλη τη*ς Κ.Ε. έχουν ζητήσει, 2γκαι»ρα τή*ν Ιγγραφη* θέματος 

απϋύ ημερησοα δι,άταξη. 

Συνεδρίαση 

4.1. Tîîs συυεδρίασηε προεδρεύει, τρι,μελές προεδρείο, πού αποτελεί

ται, από δυό μέλη τοΟ Ε.Γ., καί ενα μέλος πού υποδεικνύεται, 

άπό τή*ν Κ.Ε. 

4.2. Στιΐν άρχιΐ τη*ς συνεδρίασης τό προεδρείο δι,απι,στώνει, δν τηρήθη

καν οί κανάνεε σύγκλησηε καί υφίσταται, απαρτία. 

4.3. Στίε συυεδρι,άσει-ς εφαρμόζονται, οί κανόνες συζη*τησης καί ψηφο

φορίας πού αναφέρονται, στό παράρτημα. 

4.4. *Η Τεχνυκή* Γραμματεία τ^ς Κ.Ε. τηρεί τά πρακτοκά τ?|ς συνεδρί-

ασης. Τά πρακτι,κά επικυρώνονται, άπό τό προεδρείο. 

4.5. Κάθε μελ*ος μπορευ νά ζητη*σει, νά καταχωρηθεί ή γνώμη του στά 

πρακτυκά. Στή* περίπτωση τούτη οφείλει, νά δώσευ σημείωμα τδ5ν 

απόψεων πού εξέφρασε προφορι,κά στη* δ tap*eta τη*ς συνεδρίασης. 

4.6. Επικυρωμένο αντίγραφο τδν πρακτι,κδ5ν υπάρχει, στη*ν Τεχνοκύ 

γραμματεία τ?ίς Κ.Ε. Κάθε μέλος μπορεί νά ζητη*σει, νά τό δεΖ. 

Έκτελεσ^κό Γραφείο 

5.1. Ή Κ.Ε. έκλέγευ μετά άπό σχετυκή* ε£ση*γηση του* Προέδρου, τό 
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Έχτελεστικο" Γραφείο. 

5
·2. Το* Εκτελεστικό* Γραφείο έχει τη σύνθεση καί τίε αρμοδιότητες 

πού ¿ρίζει το* Καταστατικό*. 

5.3. Το* Ε.Γ. δημιουργεί καί κατευθύνει έπιτροπέε έργασίαε πού το 

ύποβοηθοΰυ στη* διοίκηση του" Κινή*ματοε. 

5.4. Μπορεί ν'άναθέσει σ'αύτέε όρισμένεε άπό* τίε άρμοοιέτητέε του. 

5.5. Το* Ε,Γ, δημιουργεί καί κατευθύνει κλιμάκια για" τή*ν ενημέρωση 

τδν μελΏν τοο Κινή*ματοε καί τό* πέρασμα γραμμηε. 

Συμμετοχή* σέ έπιτροπέε χαί χλιμά*χια. *Αρμοδιάτητεε μελΑν 

6.1. Τά* μέλη τ3§ Κ.Ε. συμμετέχουν στίε έπιτροπέε έργασίαε η καί 

στά κλιμάκια ένημέρωσηε. 

6.2. Τά μέλη τη*ε Κ.Ε. είναι ¿σό*τιμα μέλ'η συλλογικού" ¿ργάυου. 

6.3. Άσχοου στά πλαίσια τη*ε λειτουργίαε τηε Κ.Ε. τίε αρμοδιότητες 

καί εξουσίες πού ορίζει το* καταστατικό*, γιά τά μέλη τΐ>ε Κ.
Γ 

στά πλαίσια τΐίε λειτουργίαε ""τΚν επίτροπων καί κλιμακίων TUS, 

άρμοδιέτητες, πού απορρέουν άπό* τό κανονισμό λειτουργίας η τη* 

συγχεκριμένηέντολή* του* οργάνου πού συμμετέχουν. 

Έπιτροτ,έε 

7.1. Ή Κ.Ε. μπορεί vá δημιουργήσει οποτεδήποτε έπιτροπέε μέ εοδι-

χέε αρμοδιότητες. 

7.2. 0Í έπιτροπέε λειτσυργοου κάτω άπό* τή*ν καθοδήγηση τοΟ Προέδρου 

καί του* Ε.Γ. 

'Επιτροπή* Οικονομικού* Έλεγχου 

8.1. *Η Κ.Ε. εκλέγει μετά ¿πό* σχετική* εισήγηση τοο Ε.Γ. Επιτροπή 

Οικονομικού* 'Ελέγχου (Ε.Ο.Έ.) 

8.2, *Η Ε.Ο.Ε. έχει τή* σύνθεση καίτίε άρμοδιάτητεε πού ορίζει τό* 

Καταστατικέ. 

Τεχνική* Γραμματεία 

9.1. *Q..Πρόεδρος καί τό* Ε.Γ. ¿ρίζουν τεχνική* γραμματεία τη*ς Κ.Ε. 

9.2. Ή τεχνική* γραμματεία ύπο$οηθε£ το* Ε.Γ. στη* προετοιμασία τη*ς 

Κ.Ε., φροντίζει για* δλα τά θέματα τά σχετικά μέ τή* διεξαγωγή 

τΓ*ν συνεδριάσεων χαί τή* τή*ρηση τδυ πρακτικδν. 
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Τροποποίησιι tott Κονονι,σμοΟ 

10.1. Ό χανονυσμάς τοΟτος μπορεί vá τροποποιηθεί μέ άπάφαση τη*5 

Κ.Ε. 

Παράρτημα 

Κανάνες συζήτησης καί ψηφοφορίας 

Ή δυαδι,χαάία συζήτησης πού ακολουθείται, είναι,: 

1. To' Προεδρείο είναι, άρμάδυο va' αποφασίζει, πάνω σ'δλα τα* θέματα 

γι,ά τη* δι,εξαγωγή* τΐ\ς συνεδρίασης. 

2. Ή συζήτηση σέ* κάθε θέμα αρχίζει, με* ττίν εί.σι*γηση καί τή*ν άντι-

ει,σή*γηση, εφ'δσυ υπάρχει,, πάνω στο* θέμα. 

3. ΆφοΟ τελει,ώσει, ή ε£ση*γηση άκολουθοΟυ δι,ευκρυνι,στίίκές Ιρωτη*σει,ς 

στό*ν εύσηγητή* γι,ά τά ξεκαθάρισμα άπάψεων πού εκφράστηκαν στή*ν 

εΙσή*γηση καί πυθανάν δημιούργησαν απορίες. 

4·. Τό" Προεδρεί ανοίγει, αμέσως μετά κατάλογο ¿μι,λητδν. 

5. Κάθε μέλος, πού θέλει, νά μυλτίσει, δηλώνει, τά δνομά* του. Τά 

προεδρείο άφοϋ καταγράψει, δλα τά ¿νάματα πού δηλώθηκαν δταν 

δνοοξε ο κατάλογος τ55ν όμι,λητδν, μπορεί ¿ποτεδη*ποτε ανάλογα μέ 

τάν υπάρχοντα χράνο νά κλείσει, τάν κατάλογο των ¿μι,λητδν. 

6. Τά κλείσι,μο τοΟ καταλάγου τον όμι,λητδυ προαναγγέλεται». Τά 

Προεδρείο έγγράφευ δσους δηλωθοον. Μετά τά κλείσιμο τοΟ καταλά-

γου των δμι,λητων δέν έποτρέπειαι, καμμι,ά νέα έγγραφη* δμΐ,λητοο γι,ά 

τά θέμα. 

7. Ή Κ.Ε. μπορεί νά θεωρήσει, μέ άπάφασή* τηδ δτι, η συζήτηση τελ-* 

ωσε προτοΟ άκάμη εξαντληθεί ο κατάλογος τδν ¿μι,λητδν. 

8. Μέλος πού δέν είναι, Ιγγβγραμμένο στάν κατάλογο δέν μπορεί νά 

μι,ληΌευ. 

9. Σττ* δι,άρκει,α τΐΐς συζη*τησηε δ Πράεδρος καί τά μέλη τοΟ Ε.Γ. μπο-

ροΟν νά ζητήσουν οποτεδήποτε τά λάγο. 

10. Κάθε μέλος μπορεί νά πάρει, τάν λάγο καί νά μι,λη*σευ μάνο μυά 

φορά πάνω στά θέμα, έκτάς αν αποφασίσει, δι,αφορετι,κά η Κ.Ε. 

11. Τά Προεδρείο μπορεί νά άφαορέσει, τά λάγο άπά κάθε δμολητη* δν 

τυχάυ μι,λάει, εξω άπά τά θέμα. Μέλος άπά τά ¿ποίο αφαιρέθηκε 

./.. 
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ò λύγος δέν μπορεί vá ξαναμιλήσει. 

12. Στην περίπτωση που ο ομιλητή*ς επιμένει vá μιλδ εξω άπό τό θέμα το* 

Προεδρείο μπορεί vá ζητήσει, την 8γνρυση τής πλειοψηφίας τη*ς Κ.Ε. 

«αί vá 'αποβάλει το" μέλος γιά 10 λεπτά από τή*ν αίθουσα. 

13. Το* Προεδρείο έχει τό δικαίωμα vá αποβάλει, γιά 10 λεπτá κάθε μέλος 

πού κάνει θόρυβο προσπαθωνταςνά εμποδίσει τους ομιλητές vá εκφράσουν 

τή*ν άποψη τους. 

14. Στην διάρκεια τό3ν ομιλητών δέν επιτρέπεται διαλογική* συζήτηση με

ταξύ του μελΏν. 

15. Ό χρόνος όμιλία3καθορίζεται άπό* το* Προεδρείο. 

16. "Οταν ενα μέλος ζητήσει τον λύγο πάνω στη διαδικασία τό Προεδρείο 

τοο δίνει κατά την κρίση του τό λόγο. Τό μέλος μιλδντας πάνω στη* 

διαδικασία μπορεί να εκφράσει την αποψή του γιά πιθανή* λοξοδρόμηση 

τής συζήτησης καί υά απαιτήσει νά επανέλθει ή συζή*τηση στη* σωστή 

διαδικασία η υά επιστήσει τή*ν προσοχή* τοο Προεδρείου στο* δτι ó ο

μιλητές μιλάει εξω άπό* το θέμα. Δέν μπορεί σέ καμμιά περίπτωση ν;-

ζητήσει τόν λόγο πάνω στη διαδικασία καί νά αρχίσει νά μιλάει πάνω 

στην ουσία του" θέματος, Στή*ν περίπτωση τούτη το* Προεδρείο είναι 

υποχρεωμένο νά τοΰ αφαιρέσει αμέσως τό* λόγο. 

17. Έπί προσωπικών δεμάτων δίντται ο λόγος μετά τό τέλος τή*ς συζήτη

σης πάνω στό θέμα. 

18. Τό Προεδρείο μπορεί νά διακόπτει τη συνεδρίαση κατά τη* κρίση του 

γιά ενα τέταρτο της ώρας. 

19. Ό άντιεισηγητής έφ'δσον ύπápχει καί ó εισηγητής καί μόνον αυτοί 

δευτερολογώντας μποροΟν υ'αντικρούσουν αντίθετες απόψεις πού εκφρά

στηκαν η vá διευκριυήσουυ ορισμένα σημεία των εισηγήσεων τους. 

20. Πρίν άπό τή*ν -έναρξη της ψηφοφορίας καλοΰνται ύπoχpeωτικá δλα Ta 

μέλη πού τυχόν έχουν αποβληθεί άπό τή*ν αιθουσαν γιά νά πάρουν μέ

ρος στην ψηφοφορία. 

21. Μέ ευθύνη του* Προεδρείου κάί σέ συνεννόηση μέ εκείνους πού προτεί

νουν η αντιπροτείνουν μορφοποιούνται οι προτάσεις, οι τροπολογίες 

καί οι αντιπροτάσεις πού θά τεθοΰν σέ ψηφοφορία. Τροπολογίες 

τροπολογιών αν δέν γίνουν α«οοέκτές άπό αυτόν πού Ικανέ τή*ν πρώτη 

τροπολογία θεωροουται ανεξάρτητες τροπολογίες. 

-
* / » . 
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22. Ή Συνέλευση άποφασίζεο προτα επί των αντιπροτάσεων, υστέρα επί 

τδν τροπολογυωυ καί τέλος επί τω*ν προτάσεων. 

23. Tua vá εγκρι,θευ πρόταση Ttpíir̂ t. \>ά τυγκεντρώσεο τή"ν πλειοψηφία των 

παρόντων (οί, αποχές μετροΟν σάν άρνητυκόί ψήφου). Έ π ί ¿σοψη-

φίας θεωρβΏταΐ, ή πρόταση ως άπορρυφθεϊσα. 

24. Στή* δι,άρκεοα τ^ς ψηφοφορίας κανείς δέν μπορεί vá ζητή*σευ τόν λό

γο πάνω στή* δυαδι,κασία. Ή ψηφοφορία δέν δυακόπτεταυ γι,ά κανένα 

λόγο. 

25. Οί, ψηφοφορίες είναι, άνουχτές εκτός άπό τίς ψηφοφορίες γυά τή*ν 

εκλογή* οργάνων κα£ έπι,τροπων ποό είναι, μυστικές. 

26. Ή ψηφοφορία δοεξάγεται, όνομαστι,κά αν τό ζητόσευ τό 1/10 τ£3ν με~ 

λδ5ν. 

27. Ή ψηφοφορία διεξάγεται, μυστικά αν τό ζητήσει, τό 1/4 τ*2ν μελών. 
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