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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
(Τίτλος, έδρα, σκοπός, µέσα) 

  
ΆΡΘΡΟ 1 

Ιδρύεται ένωση όλων των ενώσεων λειτουργών Μ.Ε. της Ελλάδας µε την Επωνυµία: 
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

  
ΆΡΘΡΟ 2 

Σκοπός της ΟΛΜΕ είναι: 
1.      Ο συντονισµός και η ενιαία κατεύθυνση των προσπαθειών όλων των ενώσεων που τη 

συγκροτούν, για τη βελτίωση της Μ.Ε. την ηθική, επιστηµονική και υλική εξίσωση των 
λειτουργών της και την προάσπιση και προαγωγή των επαγγελµατικών και υλικών συµφερόντων 
του κλάδου. 

2.      Η συµβολή της στη βελτίωση της όλης Παιδείας του Ελληνικού λαού. 
3.      Η προώθηση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης µεταξύ των ∆.Υ. και των εργαζοµένων 

γενικότερα. 
4.      Η προώθηση και προάσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών, των δηµοκρατικών θεσµών και 

της εθνικής ανεξαρτησίας. 
5.      Η έκφραση γνώµης για θέµατα γενικότερου ενδιαφέροντος, καθώς και η συµµετοχή στις κοινές 

προσπάθειες για την αντιµετώπισή τους, 
6.      Η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών και η κατοχύρωση των πολιτικών δικαιωµάτων. 
7.      Η συµβολή της στον αγώνα για την εδραίωση και προάσπιση της Ειρήνης και η ανάλογη 

διαπαιδαγώγηση των νέων. 
  

ΆΡΘΡΟ 3 
Για την πραγµατοποίηση των προαναφεροµένων σκοπών η ΟΛΜΕ µεταχειρίζεται τα ακόλουθα
µέσα: 
1.      Συγκεντρώνει τις γνώµες των µελών της και τις συζητεί δηµοσιογραφικά ή σε Γεν. Συνελεύσεις 

και Συνέδρια. 
2.      ∆ιεξάγει και καθοδηγεί αγώνες για την κατοχύρωση και διεύρυνση των κατακτήσεων του

κλάδου µε διαµαρτυρίες, καταγγελίες, ψηφίσµατα, απεργίες και όλα τα πρόσφορα µέσα. 
3.      ∆ιαφωτίζει και ενηµερώνει την κοινή γνώµη, τα πνευµατικά ιδρύµατα και τα όργανα της 

Πολιτείας για την εθνική, πολιτιστική και κοινωνική αποστολή των εκπαιδευτικών λειτουργών
Μ.Ε. και για εκπαιδευτικά ζητήµατα µε διαλέξεις, δηµοσιεύµατα σε εφηµερίδες και περιοδικά, 
µε συνέδρια, µε δηµόσιες συζητήσεις, µε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκποµπές, µε βιβλία, 
φυλλάδια και εγκυκλίους και µε άλλα πρόσφορα µέσα. 

4.      Επικοινωνεί και συνεργάζεται µε εκπαιδευτικές οργανώσεις του εξωτερικού ιδικά της Μ.Ε. µε 
σκοπό την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στα θέµατα της Παιδείας και, µετά από 
απόφαση Γεν. Συνέλευσης ή Συνεδρίου, γίνεται µέλος. 

5.      Εκδίδει δηµοσιογραφικό όργανο, το Πληροφοριακό ∆ελτίο και επιστηµονικό περιοδικό το 
ΛΟΓΟΣ και ΠΡΑΞΗ που λειτουργούν µε ειδικό κανονισµό το καθένα. 

6.      Οργανώνει συγκεντρώσεις, συνέδρια, περιοδείες και αποστολές στο εξωτερικό και στο
εσωτερικό. 

7.      Συνεργάζεται µε κάθε οργάνωση που επιδιώκει τη βελτίωση της εκπαίδευσης και την ανύψωση
του µορφωτικού επιπέδου του ελληνικού λαού. Συνεργάζεται επίσης µε άλλους κοινωνικούς 
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φορείς που έχουν σκοπούς ανάλογους µε εκείνους της ΟΛΜΕ. 
8.      Μπορεί να συνεργάζεται µε κλαδικές ενώσεις, οµοσπονδίες ∆.Υ. και οργανώσεις άλλων 

εργαζοµένων και να συµµετέχει σε ευρύτερους συνδικαλιστικούς οργανισµούς για την
αποτελεσµατικότερη επιδίωξη των σκοπών της, διατηρώντας την αυτονοµία της σας κλαδική 
οργάνωση. 

9.      Ιδρύει ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ    για την ενίσχυση των ενώσεων – µελών της, που 
λειτουργεί σύµφωνα µε κανονισµό που καταρτίζεται από το ∆.Σ. και εγκρίνεται από Γενική 
Συνέλευση ή Συνέδριο. 

  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

(Συγκρότηση ΟΛΜΕ) 
  

ΆΡΘΡΟ 4 
Η ΟΛΜΕ συγκροτείται από όλες τις ενώσεις λειτουργών Μ.Ε. που υπάρχουν ή θα συσταθούν 
νόµιµα σε όλη τη χώρα και το εξωτερικό. Η κάθε µία ΕΛΜΕ καλύπτει περιοχή µέχρι και ενός
Νοµού ή Νοµαρχιακού ∆ιαµερίσµατος και, όπου ειδικές συνθήκες επικοινωνίας το επιβάλλουν, 
καλύπτει ανάλογη περιοχή κατά τον προσφορότερο συνδικαλιστικό τρόπο. Οι ΕΛΜΕ απαρτίζονται: 
1.      Από εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων και βαθµών που υπηρετούν στα ∆ηµόσια Σχολεία Μ.Ε. 

και στις υπηρεσίες αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας. 
2.      Από εκπαιδευτικούς των ισότιµων σχολείων προς τα ∆ηµόσια Μ.Ε. και 
3.      Από εκπαιδευτικούς της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. 
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
(Εγγραφή, διαγραφή Ενώσεων – µελών της ΟΛΜΕ) 

Εγγραφή µελών 
  

ΆΡΘΡΟ 5 
1.      Μια ένωση για να γίνει µέλος της ΟΛΜΕ πρέπει να έχει τη σχετική νόµιµη απόφαση της Γεν. 

Συνέλευσης των µελών της και να ζητήσει την γραπτή εγγραφή της από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ µε 
αίτηση που πρέπει να συνοδεύεται από: 
α) Αντίγραφο της απόφασης της Γεν. Συνέλευσης των µελών της για την εγγραφή στην ΟΛΜΕ. 
β) Αντίγραφο µητρώου των µελών της για το συνδικαλιστικό έτος της εγγραφής. 
γ) Τις ετήσιες συνδροµές των µελών της για το συνδικαλιστικό έτος της εγγραφής. 
δ) Αντίγραφο εγκεκριµένου καταστατικού. 

2.      Μετά την υποβολή της αίτησης µε τα καθορισµένα στα εδάφια α΄, β΄, γ΄, και δ΄, της 
προηγούµενης παραγράφου, το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ µε απόφασή του εγγράφει την ένωση στα µέλη
της ΟΛΜΕ και κοινοποιεί την απόφαση. 

3.      Η εγγραφή νέων ενώσεων, που ιδρύονται στο χώρο όπου υπάρχουν από πριν ενώσεις γίνεται
ύστερα από έγκριση της υπάρχουσας ΛΕΜΕ και ύστερα από έγκριση της πρώτης µετά την
υποβολή της αίτησης Γεν. Συνέλευσης, Τακτικής ή Έκτακτης, ή του Συνεδρίου της ΟΛΜΕ. Το 
θέµα συζητιέται στην αρχή της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και εγκρίνεται σύµφωνα µε το Καταστατικό
ή τη σύσταση και εγγραφή µιας τέτοιας ένωσης. 

4.      Οι ψήφοι των νέων ενώσεων που ιδρύονται σε χώρο όπου υπάρχουν από πριν ενώσεις, όπως και 
των αρχικών ενώσεων, καθορίζονται από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ σύµφωνα µε το άρθρο 36. 

  
ΆΡΘΡΟ 6 

1.      Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ, εάν κρίνει ότι δεν πρέπει να εγγράψει στα µέλη της ΟΛΜΕ µια ένωση, 
πρέπει να εκδώσει σχετική απόφαση µε τους λόγους άρνησής του και να την κοινοποιήσει το
αργότερο σε ένα µήνα στην ενδιαφερόµενη ένωση. Περίληψη της απόφασης δηµοσιεύεται στο 
Πληροφοριακό ∆ΕΛΤΙΟ. 

2.      Η ενδιαφερόµενη ένωση δικαιούται να προσφύγει στην πρώτη µετά την απόρριψη της αίτησής
της Γεν. Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη ή το Συνέδριο και να ζητήσει από τα όργανα αυτά να
κρίνουν και να αποφασίσουν για την εγγραφή της. 

3.      Εάν τελικά τα προηγούµενα όργανα αποφασίσουν την εγγραφή στην ΟΛΜΕ της
ενδιαφερόµενης ένωσης, τότε η εγγραφή στην ΟΛΜΕ θεωρείται ότι έγινε από την ηµέρα που
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υποβλήθηκε στο ∆.Σ. η σχετική αίτηση εγγραφής. 
4.      Οι νέες ενώσεις αποκτούν πλήρη δικαιώµατα µέλους αµέσως µετά την έγκριση της εγγραφής

τους στη δύναµη της Οµοσπονδίας. 
  

ΆΡΘΡΟ 7 
Οι ενώσεις – µέλη της ΟΛΜΕ έχουν το δικαίωµα: 
1.      Να συµµετέχουν µε τους νόµιµους εκπροσώπους τους στις Γεν. Συνελεύσεις και τα Συνέδρια 

της Οµοσπονδίας µε δικαίωµα λόγου, ελέγχου και ψήφου στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
2.      Να συµβάλλουν στη διαµόρφωση της Ηµερήσιας ∆ιάταξης των Γενικών Συνελεύσεων και των

Συνεδρίων µε έγγραφες υποδείξεις – προτάσεις προς το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ. 
3.      Να δηµοσιεύουν αποφάσεις και ανακοινώσεις τους στο δηµοσιογραφικό όργανο της ΟΛΜΕ. 
4.      Να ζητεί το 1/10 τουλάχιστον των Ενώσεων – µελών µε κοινή αίτησή τους τη σύγκληση 

Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης της ΟΛΜΕ για συγκεριµένα και γενικού ενδιαφέροντος θέµατα. 
5.      Να υποβάλλουν προβλήµατα – αιτήµατα των µελών τους για λύση ή ικανοποίηση. 
6.      Να µεταφέρουν τις απόψεις και τις υποδείξεις – προτάσεις τους προς το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ σχετικά 

µε θέµατα που απασχολούν τον κλάδο. 
7.      Τηρώντας τις διατάξεις του καταστατικού και ακολουθώντας τη γενική γραµµή της 

Οµοσπονδίας, να κάνουν ανακοινώσεις στον τύπο, να απευθύνονται στις δηµόσιες αρχές και να 
επικοινωνούν απευθείας µε τις άλλες ΛΕΜΕ σχετικά µε τα ζητήµατα που απασχολούν τον
κλάδο και να µπορούν να εκδίδουν έντυπα. 

  
  
  

ΆΡΘΡΟ 8 
Οι ενώσεις – µέλη της ΟΛΜΕ οφείλουν: 
1.      Να συµµορφώνται µε τις διατάξεις του καταστατικού της ΟΛΜΕ. 
2.      Να εναρµονίζουν τη δράση τους σύµφωνα µε τα γενικότερα συµφέροντα και τις επιδιώξεις της 

ΟΛΜΕ. 
3.      Να ενηµερώσουν το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ για τις ενέργειες που προβλέπονται από το άρθρο 7, 

κοινοποιώντας τα σχετικά έγγραφα.  
4.      Να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την υλοποίηση των αποφάσεων των Συνεδρίων, 

των Γεν. Συνελεύσεων και του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ. 
5.      Να γνωστοποιούν στην ΟΛΜΕ µε έγγραφο τις µεταβολές στη σύνθεση των ∆ιοικητικών τους

Συµβουλίων, καθώς και τις ταχυδροµικές και τηλεφωνικές διευθύνσεις των µελών του ∆.Σ. 
6.      Να γνωστοποιούν κάθε νέα εγγραφή ή διαγραφή µέλους της ένωσής τους και να αποστέλλουν

µέρος της συνδροµής των µελών τους στην ΟΛΜΕ. Το ποσό για κάθε µέλος της ένωσής τους 
που αποδίδεται στην ΟΛΜΕ είναι το οριζόµενο στο άρθρο 6 του καταστατικού και 
αποστέλλεται µε χωριστές καταστάσεις κατά σχολείο. ∆ιαφορετικά στερούνται τα δικαιώµατα 
του άρθρου 7 για όσο χρόνο καθυστερεί η οικονοµική τους τακτοποίηση. 

7.      Όπου στο καταστατικό αναφέρεται ο όρος ‘Ταµειακά τακτοποιηµένη», θα πρέπει η ένωση να 
έχει πληρώσει τις συνδροµές της σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου αυτού. 

  
ΆΡΘΡΟ 9 

1.      Οποιεσδήποτε προτάσεις στην ΟΛΜΕ για αντιµετώπιση αναγκών, προβληµάτων, αιτηµάτων και 
επιδιώξεων µεµονωµένων συναδέλφων ή και οµάδων συναδέλφων ή Συλλόγων σχολείων, 
γίνονται οπωσδήποτε και µόνο µεσώ των ∆.Σ. των Ενώσεων στις οποίες ανήκουν οι συνάδελφοι 
και πάντοτε γραπτώς, κατά το πνεύµα του άρθρου 7 παρ. 5. 

2.      Μόνο σε περίπτωση που το ∆.Σ. της ΕΛΜΕ αρνείται αδικαιολόγητα να προωθήσει το θέµα ή 
καθυστερεί πάνω από 15 ηµέρες, επιτρέπεται επικοινωνία µεµονωµένων ή και οµάδων
συναδέλφων απευθείας µε την ΟΛΜΕ, µε έγγραφο οπωσδήποτε στο οποίο θα αναφέρεται και ο
λόγος της απευθείας επικοινωνίας. 

3.      Απαραίτητη προϋπόθεση, για την απευθείας επικοινωνία συναδέλφων µε την ΟΛΜΕ είναι η
έγκαιρη τακτοποίηση των οικονοµικών υποχρεώσεών τους. 

  
ΆΡΘΡΟ 10 
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(∆ιαγραφή µελών) 
1.      Κάθε ένωση µπορεί να ζητήσει τη διαγραφή της από την ΟΛΜΕ ύστερα από απόφαση των ¾  

των µελών της, εκφρασµένη σε Γεν. Συνέλευση που συγκλήθηκε γι’ αυτό το σκοπό. 
2.      Η αίτηση διαγραφής από την ΟΛΜΕ πρέπει να συνοδεύεται: α) από αντίγραφο της απόφασης 

της Γεν. Συνέλευσης και β) από τις συνδροµές των µελών της ένωσης προς την ΟΛΜΕ για το
έτος στο οποίο ζητείται η διαγραφή. 

3.      Η διαγραφόµενη ένωση και µετά τη διαγραφή της ευθύνεται για τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η
ΟΛΜΕ µέχρι την ηµέρα που υπόβαλε την αίτηση για διαγραφή. 

4.      Η διαγραφή επισηµοποιείται µε πράξη του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ που συντάσσεται µετά την 
παραλαβή της αίτησης διαγραφής και γνωστοποιείται µε το πρώτο Πληροφοριακό ∆ΕΛΤΙΟ. 

  
  

ΆΡΘΡΟ 11 
1.      Ενώσεις που βεβαιωµένα εναντιώνονται στους σκοπούς και τις επιδιώξεις της ΟΛΜΕ και

αντιδρούν στην πραγµατοποίησή τους ή παραβαίνουν τις επιδιώξεις της ΟΛΜΕ και αντιδρούν
στην πραγµατοποίησή τους ή παραβαίνουν τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις
των Γεν. Συνελεύσεων και του Συνεδρίου ή καθυστερούν αδικαιολόγητα την εκπλήρωση των
οικονοµικών υποχρεώσεών τους προς την ΟΛΜΕ περισσότερο από ένα χρόνο υπόκεινται σε
διαγραφή. 

2.      Για τη διαγραφή αποφασίζει Γεν. Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη ή Συνέδριο ύστερα από 
πρόταση του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ ή από πρόταση του 1/10 των ενώσεων µε την ακόλουθη 
διαδικασία: 
α) Με πρόσκληση που αποστέλλεται στην ενδιαφερόµενη ένωση ένα µήνα πριν, καλείται στη 

Γεν. Συνέλευση ή το Συνέδριο που θα αποφασίσει για τη διαγραφή, ο νόµιµος εκπρόσωπος της 
υπόλογης ένωσης, για να απαντήσει στους αποδιδόµενους λόγους διαγραφής. 

β) Μετά την απολογία η Γεν. Συνέλευση ή το Συνέδριο µε πλειοψηφία ¾ των ψήφων που 
διαθέτουν τα παρόντα µέλη ή τα ¾ των παρόντων συνέδρων αντίστοιχα διαγράφει την εγκαλούµενη
ένωση, ορίζοντας και τη χρονική διάρκεια της διαγραφής. 

γ) Εάν η εγκαλούµενη ένωση αδικαιολόγητα δεν προσέλθει για απολογία και εξηγήσεις, τότε η 
διαγραφή της αποφασίζεται χωρίς νέα πρόσκληση στην επόµενη Γεν. Συνέλευση ή Συνέδριο. 
  

ΆΡΘΡΟ 12 
1.      Ένωση που διαγράφεται µε αίτησή της µπορεί να επανεγγραφεί µε αίτησή της κατά τη

διαδικασία του άρθρου 5. 
2.      Εάν στο διάστηµα διαγραφής µιας ένωσης ιδρύθηκε στο χώρο της νέα ένωση, τότε η 

επανεγγραφή της διαγραµµένης, όπως και της νέας, αποφασίζεται από Γεν. Συνέλευση ή 
Συνέδριο. 

3.      Ένωση που διαγράφηκε από Γεν. Συνέλευση ή Συνέδριο µπορεί να επανεγγραφεί: 
α) Πριν από την παρέλευση της περιόδου διαγραφής που επιβλήθηκε, αν στο µεταξύ τα µέλη της 

ανέδειξαν νέα ∆ιοίκηση, που συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Καταστατικού της 
ΟΛΜΕ. 

β) Μετά την παρέλευση της περιόδου διαγραφής που επιβλήθηκε. 
4.      Η επανεγγραφή και στις δύο περιπτώσεις (3α, 3β) γίνεται ύστερα από αίτηση της διαγραµµένης 

ένωσης και προηγούµενη απόφαση της Γεν. Συνέλευσης των µελών της. 
5.      Η αίτηση επανεγγραφής συνοδεύεται από τα προβλεπόµενα στο άρθρο 5 παρ. 1. 
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 
(∆ιοίκηση, ∆ιοικητικό Συµβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή) 

  
ΆΡΘΡΟ 13 

Την ΟΛΜΕ διοικεί ∆ιοικητικό Συµβούλιο 11µελές, που εκλέγεται από το Συνέδριο του κλάδου µε 
2ετή θητεία, η οποία αρχίζει από τις αρχαιρεσίες του Ιούνη και λήγει µε την εκλογή του νέου ∆.Σ.  
  
  
  

Σελίδα 4 από 17ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ

5/8/2004file://E:\katastatikoolmeA.htm



  
  

(Συγκρότηση ∆.Σ. της ΟΛΜΕ) 
ΆΡΘΡΟ 14 

1.      Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ απαρτίζεται από τους: α) Πρόεδρο, β) Αντιπρόεδρο, γ) Γεν. Γραµµατέα, δ) 
Ειδ. Γραµµατέα, ε) Οργ. Γραµµατέα, στ) Ταµία, ζ)Βοηθό Ταµία και Έφορο υλικού, η) Έφορο 
δηµοσίων σχέσεων, θ) Έφορο βιβλιοθήκης και εκδόσεων και ι) 2 µέλη. 

2.      α) Η συγκρότηση σε σώµα γίνεται µε µυστική ψηφοφορία στην πρώτη συνεδρία, που συγκαλεί 
γι’ αυτό το σκοπό ο σύµβουλος που πλειοψήφησε από τον πρώτο σε ψήφους συνδυασµό, το 
αργότερο σε πέντε ηµέρες µετά τις αρχαιρεσίες.  
β) Η εκλογή για τις θέσεις της παρ. 1 του ίδιου άρθρου απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία των
µελών του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ. Όταν οι δύο πρώτες ψηφοφορίες αποβούν άκαρπες, τότε από την 
τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται αυτός που έχει τη σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας 
εκλέγεται ο υποψήφιος του συνδυασµού που πλειοψήφησε. 

3.      Το ∆.Σ. µπορεί παράλληλα να οργανώνεται και σε οµάδες για µελέτη και παρακολούθηση
ειδικών θεµάτων (εκπαιδευτικά, οικονοµικά, συνταξιοδοτικά, επαγγελµατικά κ.λπ.) οι οποίες 
µπορεί να ενισχύονται και από µη µέλη του ∆.Σ. µε ειδικές γνώσεις και πείρα σε ειδικά θέµατα.  

4.      Τα µέλη του ∆.Σ. µετά την εκλογή τους δεν εκπροσωπούν πλέον την ένωση από την οποία
προέρχονται, αλλά την ΟΛΜΕ. 

5.      Τα µέλη του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ εξακολουθούν να είναι µέλη των ΕΛΜΕ από τις οποίες 
προέρχονται, χωρίς να συµµετέχουν στις διαδικασίες των πρωτοβάθµιων οργάνων, διατηρώντας 
µόνο το δικαίωµα ψήφου για την ανάδειξη ∆ιοικήσεων των Ενώσεων, αντιπροσώπων για το 
Συνέδριο και αιρετών για τα Υπηρεσιακά Συµβούλια. 

  
ΆΡΘΡΟ 15 

1.      Μετά τη συγκρότηση σε σώµα του νέου ∆.Σ. γίνεται η παράδοση της ∆ιοίκησης από το 
προηγούµενο ∆.Σ. µε σύνταξη ειδικής πράξης των δύο ∆.Σ. και ειδικών πρωτοκόλλων για την 
παράδοση του Ταµείου και του υλικού της ΟΛΜΕ. 

2.      Εφόσον υπάρχουν θέµατα και επιδιώξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, είναι δυνατό µε απόφαση 
του νέου ∆.Σ. να παραταθεί στην ΟΛΜΕ δύο µελών του προηγούµενου ∆.Σ., για όσο χρόνο 
χρόνο κρίνεται αναγκαία η παρουσία τους, η οποία όµως δεν µπορεί να διαρκέσει περισσότερο
από ένα (1) µήνα από την ηµέρα της παράδοσης της ∆ιοίκησης.  

3.      Στο διάστηµα αυτό τα παραµένοντα µέλη του προηγούµενου ∆.Σ. συµµετέχουν στις 
συνεδριάσεις του νέου ∆.Σ. µόνο εφόσον πρόκειται να συζητηθεί θέµα που κάνει αναγκαία την 
παρουσία τους και αποζηµιώνονται όπως και όσο τα µέλη του νέου ∆.Σ. κατά περίπτωση. 

4.      Η συµµετοχή αυτών των µελών στις συνεδριάσεις του νέου ∆.Σ. έχει χαρακτήρα καθαρά 
συµβουλευτικό. ∆εν έχουν δικαίωµα ψήφου ούτε δικαίωµα άσκησης οποιασδήποτε εξουσίας για
λογαριασµό της Οµοσπονδίας. 

  
(Συνεδριάσεις ∆.Σ.) 

ΆΡΘΡΟ 16 
1.      Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ συνεδριάζει τακτικά µια φορά την εβδοµάδα και έκτακτα, όταν το κρίνει 

αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν µε έγγραφη αίτησή τους τρία (3) τουλάχιστον µέλη του. Αν 
αρνηθεί ο Πρόεδρος ή αναβάλλει την έκτακτη σύγκληση του ∆.Σ. περισσότερο από πέντε (5) 
ηµέρες, τότε καλούν το ∆.Σ. σε συνεδρία τα µέλη που υπογράφουν την σχετική αίτηση. 

2.      Την Ηµερήσια ∆ιάταξη καταρτίζει ο Πρόεδρος, σε συνεργασία µε το Γ. Γραµµατέα, αφού 
λάβουν υπόψη τους τις απόψεις των υπολοίπων µελών του ∆.Σ. και την ανακοινώνει µαζί µε την 
πρόσκληση στα µέλη του ∆.Σ. τουλάχιστον δύο ηµέρες πριν τη συζήτηση. 
Όταν πρόκειται για έκτακτη συνεδρία, τα θέµατα αναγράφονται απαραίτητα στην αίτηση των 
µελών που ζητούν την έκτακτη συνεδρία και γνωστοποιούνται στα υπόλοιπα µέλη από τον
Πρόεδρο, όπως και τα θέµατα της τακτικής συνεδρίας ή απευθείας από τα µέλη που υπογράφουν
την αίτηση για συνεδρία, σε περίπτωση που αρνείται ο Πρόεδρος να καλέσει σε συνεδρία το
∆.Σ. ∆εν είναι αναγκαίο η διήµερη προειδοποίηση, όταν πρόκειται για επείγοντα θέµατα. 

3.      Το ∆.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, εάν παρευρίσκονται τουλάχιστον έξι (6) µέλη και οι αποφάσεις 
λαµβάνονται µε πλειοψηφία των παρόντων.  
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Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η άποψη µε την οποία τάχθηκε ο Πρόεδρος. 
4.      Μέλος του ∆.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από δύο συνεχείς τακτικές συνεδρίες και το 50% 

των συνολικών συνεδριών, τακτικών ή εκτάκτων, ανά δίµηνο, ή απουσιάζει συνεχώς για 
διάστηµα µεγαλύτερο των τριών µηνών, αντικαθίσταται από το πρώτο στη σειρά 
αναπληρωµατικό µέλος σύµφωνα µε το άρθρ. 20 παρ. 1. 

5.      Σε όλες τις συνεδριάσεις του ∆.Σ. τακτικές ή έκτακτες, τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο και 
υπογράφονται το αργότερο πρίν την εποµένη συνεδρία, η οποία δεν πραγµατοποιείται, αν δεν 
υπογραφούν προηγουµένως τα πρακτικά της προηγούµενης συνεδρίας. Οι συνεδριάσεις του ∆.Σ. 
της ΟΛΜΕ είναι ανοιχτές. 

  
(Καθήκοντα και αρµοδιότητες του ∆.Σ.) 

ΆΡΘΡΟ 17 
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ στην άσκηση της ∆ιοίκησης έχει τις ακόλουθες συλλογικές υποχρεώσεις
(καθήκοντα) και αρµοδιότητες: 
1.      Προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια που συµβάλλει στην υλοποίηση των καταστατικών σκοπών 

της ΟΛΜΕ και κρίνει και αποφασίζει για κάθε ζήτηµα που εισηγείται ο Πρόεδρος ή µέλη του
και αφορά τους σκοπούς της ΟΛΜΕ. 

2.      Εκτελεί τις αποφάσεις του Συνεδρίου και των Γεν. Συνελεύσεων Τακτικών ή Εκτάκτων. 
3.      Παρακολουθεί όλα τα θέµατα που αφορούν τον κλάδο και τον ενηµερώνει σχετικά. 
4.      Συγκροτεί επιτροπές µελέτης διαφόρων θεµάτων, σύµφωνα και µε την παρ. 3 του άρθρ. 14. 
5.      Παρέχει στις ενώσεις και στην Ελεγκτική Επιτροπή της ΟΛΜΕ κάθε πληροφορία που ζητούν 

και αλληλογραφεί µαζί τους. 
6.      Παρακολουθεί την εξέλιξη του προϋπολογισµού, εγκρίνει τις µηνιαίες δαπάνες και τις αναγκαίες 

αναµορφώσεις του προϋπολογισµού, καθορίζει την αποζηµίωση των µελών του ∆.Σ., σύµφωνα 
µε το άρθρ. 19, την αµοιβή του µόνιµου και έκτακτου προσωπικού των γραφείων, την 
αποζηµίωση του Νοµικού Συµβούλου την αµοιβή της εντεταλµένης περιοδικής εργασίας
(διόρθωση τυπογραφικών δοκιµίων του Πληροφοριακού ∆ελτίου και του επιστηµονικού
περιοδικού) και αποφασίζει για έκτακτες δαπάνες απρόβλεπτες από τον ετήσιο προϋπολογισµό, 
σε συνολικά ετήσιο ύψος µέχρι το 1/20 του προϋπολογισµού. 

7.      Αποφασίζει για περιοδείες κι αποστολές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, που εξυπηρετούν 
τους σκοπούς της ΟΛΜΕ και ρυθµίζει τα σχετικά µε τις ενέργειες αυτές, έξοδα (ταξιδιού, 
κίνησης, παράστασης κ.λπ.). 

8.      Προσλαµβάνει και απολύει το µόνιµο και έκτακτο προσωπικό των γραφείων και υπηρεσιών της
ΟΛΜΕ και µεριµνά για την κινητή και ακίνητη περιουσία της. 

9.      Καταρτίζει και τροποποιεί τον κανονισµό έκδοσης και λειτουργίας του Πληροφοριακού ∆ελτίου 
και του επιστηµονικού περιοδικού ΛΟΓΟΣ και ΠΡΑΞΗ και τον υποβάλλει στη συνέχεια για
έγκριση στην επόµενη Γενική Συνέλευση ή Συνέδριο, αφού προηγούµενα δηµοσιευτεί στο 
∆ΕΛΤΙΟ, ένα µήνα νωρίτερα από τη Γ.Σ. ή το Συνέδριο. Ρυθµίζει την ύλη, τη µορφή και το 
πρόγραµµα του µε το διορισµό ειδικής για το καθένα επιτροπής από τα µέλη του και από άλλους
ειδικούς συναδέλφους – µέλη ενώσεων. 

10.  Αποφασίζει και πραγµατοποιεί συγκεντρώσεις καθηγητών, γονέων και πολιτών στην έδρα της 
Οµοσπονδίας, ή στις έδρες των ενώσεων, ή σε άλλες πόλεις για την εξυπηρέτηση των σκοπών
της ΟΛΜΕ, σε συνεργασία µε τις τοπικές ενώσεις. 

11.  Γνωστοποιεί έγκαιρα τους υποψήφιους Αιρετούς εκπροσώπους του κλάδου για τα Κεντρικά
Υπηρεσιακά Συµβούλια από το Πληροφοριακό ∆ελτίο και, µετά την εκλογή τους, συνεργάζεται 
µε αυτούς στην άσκηση των καθηκόντων τους. 

12.  Αποφασίζει για αγωνιστικές εκδηλώσεις για τη διεκδίκηση των συµφερόντων του κλάδου και τις
υποβάλει σε Γεν. Συνέλευση για έγκριση, εάν περιλαµβάνεται σε αυτές απεργία. Για τις άλλες 
ζητεί την έγκριση της Γεν. Συνέλευσης κατά την κρίση του. 

13.  Συγκαλεί τους αντιπροσώπους των ενώσεων σε Γεν. Συνελεύσεις, Τακτικές ή Έκτακτες, και σε 
Συνέδρια. 

14.  Αποστέλλει στις ενώσεις, ένα µήνα πριν από την Τακτική Γεν. Συνέλευση, συνοπτική έκθεση 
πεπραγµένων του πρώτου έτους της θητείας του, τον οικονοµικό απολογισµό του προηγούµενου 
χρόνου και τον προϋπολογισµό του επόµενου χρόνου. 

15.  Συντάσσει και υποβάλλει στο Συνέδριο την έκθεση πεπραγµένων, τον ισολογισµό και 
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απολογισµό της θητείας του, καθώς και τον προϋπολογισµό του επόµενου χρόνου. 
16.  Λογοδοτεί και ελέγχεται για την άσκηση της ∆ιοίκησης στο συνέδριο και για κάθε θέµα που

αφορά τη διοίκηση της ΟΛΜΕ και τα συµφέροντα της ΟΛΜΕ και του κλάδου. 
  
  

(Υποχρεώσεις µελών ∆.Σ. ΟΛΜΕ) 
ΆΡΘΡΟ 18 

1.      Τακτικό µέλος του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ δε συγχωρείται: α) Να παραβαίνει τις διατάξεις του 
καταστατικού της ΟΛΜΕ, β) να ενεργεία αντίθετα µε τις αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων και 
του Συνεδρίου, γ) να προβαίνει σε πράξεις που αποβλέπουν ή απολήγουν στην αναστολή, τον 
περιορισµό, την εξουδετέρωση και µαταίωση των σκοπών και των επιδιώξεων της ΟΛΜΕ, δ) να 
αντιστρατεύεται στις αποφασισµένες ενέργειες του ∆.Σ. , έστω κι αν µειοψήφησε στις σχετικές 
αποφάσεις. 

2.      Καθεµιά από τις προηγούµενες παραβάσεις αποτελεί λόγο µέχρι και έκπτωση του υπαιτίου από 
τη θέση του τακτικού µέλους του ∆.Σ. 

3.      Μετά από ενυπόγραφη καταγγελία από Ένωση – µέλος της ΟΛΜΕ κατά µέλους του ∆.Σ. ότι 
υπέπεσε σε παραβάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, το ∆.Σ. εξετάζει την υπόθεση και 
αποφασίζει σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο. 

4.      Η εκδίκαση των κατηγοριών κατά µελών του ∆.Σ. γίνεται σύµφωνα µε την ακόλουθη 
διαδικασία: 
α) Ύστερα από την υποβολή γραπτής καταγγελίας σύµφωνα µε το άρθρο 18, παρ. 3, το ∆.Σ. της 

ΟΛΜΕ εξετάζει την υπόθεση και αποφαίνεται για την αναγκαιότητα της παραποµπής ή όχι της
υπόθεσης στην επόµενη Γ.Σ. ή Συνέδριο. Η σχετική παραπεµπτική απόφαση πρέπει να
συγκεντρώνει τουλάχιστον 8 από τους 11 ψήφους του ∆.Σ.  

β) Η Γ.Σ. ή το Συνέδριο αποφασίζει για τη σχετική υπόθεση. Με πλειοψηφία ¾ των ψήφων που 
διαθέτουν τα παρόντα µέλη ή τα ¾ των παρόντων συνέδρων αντίστοιχα µπορεί να αποφασίζει για 
ενδεχόµενη επιβολή µιας από τις ποινές που περιλαµβάνονται στο άρθρο αυτό και στην παρ.5  
5.      Οι ποινές που µπορεί να επιβληθούν είναι: α) Επίπληξη εγγράφως β) έκπτωση από το αξίωµα 

που κατέχει το µέλος στο ∆.Σ. και γ) οριστική έκπτωση από την ιδιότητα του µέλους του ∆.Σ. 
  

ΆΡΘΡΟ 19 
1.      Τα τακτικά µέλη του ∆.Σ. λαµβάνουν έξοδα κίνησης και παράστασης που καθορίζονται από το

∆.Σ. µε ειδική απόφαση που ανανεώνεται κάθε χρόνο. Η απαιτούµενη πίστωση εγγράφεται στον 
προϋπολογισµό και εγκρίνεται από τη Γεν. Συνέλευση ή το Συνέδριο. 

2.      Τα τακτικά από επαρχίες µέλη του ∆.Σ. παίρνουν επιπλέον έξοδα στέγασης, µετακίνησης και 
εγκατάστασης που καθορίζονται και εγκρίνονται όπως και τα έξοδα κίνησης και παράστασης. 

3.      Ο ταµίας επιπλέον δικαιούται για διαχειριστικά λάθη το 1/200 του ποσού των καθαρών 
συνδροµών των δύο ταµείων (Τακτικού και Τ.Α.) χωρίς να υπολογίζεται το ταµειακό υπόλοιπο 
προηγούµενης χρήσης. 

4.      Καµιά άλλη αµοιβή ή αποζηµίωση δεν παίρνει µέλος του ∆.Σ. για απασχόληση ή εργασία του 
στην ΟΛΜΕ και για την ΟΛΜΕ και ούτε επιτρέπεται να συνάπτει µε την ΟΛΜΕ οποιαδήποτε
σύµβαση, µε την οποία µπορεί µε οποιοδήποτε τρόπο να πάρει οποιαδήποτε αµοιβή. 

  
(Αντικατάσταση µελών του ∆.Σ.) 

Ανασύνθεση και παραίτηση ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
ΆΡΘΡΟ 20 

1.      α) Σε περίπτωση που ένα µέλος του ∆.Σ. πεθάνει, παραιτηθεί ή διαγραφεί, αναπληρώνεται από 
το πρώτο στη σειρά αναπληρωµατικό µέλος του αντίστοιχου ψηφοδελτίου. Σε περίπτωση 
µεµονωµένου υποψηφίου ή συνδυασµού που δεν  έχει αναπληρωµατικούς, η αναπλήρωση 
γίνεται από το ψηφοδέλτιο που πλειοψήφησε. 

      β) Σε περίπτωση που παραιτηθούν µέλη ενός η περισσοτέρων συνδυασµών και δεν υπάρχουν
αναπληρωµατικά ή τα υπάρχοντα αρνούνται την αναπλήρωση, τότε αυτή γίνεται από τους 
αναπληρωµατικούς των άλλων συνδυασµών ανάλογα µε τη δύναµή τους σε έδρες. 
2.      Μετά από κάθε αντικατάσταση µέλους του ∆.Σ., εκτός από τα µέλη του Προεδρείου, που 

αποχωρεί από αυτό για οποιοδήποτε λόγο (παρ.1), γίνεται ανασυγκρότηση του ∆.Σ. σε σώµα µε 
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µυστική ψηφοφορία, εκτός από το Προεδρείο (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γεν. Γραµµατέας). 
3.      Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο (παρ. 1) αποχωρεί από το ∆.Σ. µέλος του Προεδρείου, 

εκτός του Προέδρου, γίνεται ανασύνθεση µε µυστική ψηφοφορία σε όλες τις θέσεις εκτός του 
Προέδρου. Αν αποχωρήσει ο Πρόεδρος, τότε γίνεται γενική ανασύνθεση. 

4.      Η διαδικασία ανασύνθεσης των παρ. 2 και 3 εφαρµόζεται και στην περίπτωση που: α) 
οποιοδήποτε µέλος του ∆.Σ. παραιτείται από το αξίωµα του όχι όµως και τη θέση του στο ∆.Σ. 
και β) όταν η πλειοψηφία του ∆.Σ. ζητήσει εγγράφως και µε γνώµονα το συµφέρον του κλάδου, 
το οποίο πρέπει να δικαιολογείται ικανοποιητικά και µε αντικειµενική θεµελίωση, τη γενική 
ανακατανοµή των αξιωµάτων.  

5.      Σε κάθε παραίτηση µέλους του ∆.Σ. από το αξίωµα µόνο ή το αξίωµα και τη θέση στο ∆.Σ. 
υποβάλλεται εγγράφως και θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή, αν σε 8 ηµέρες δεν αποφασίσει το ∆.Σ. 
για την αποδοχή ή όχι της παραίτησης. 

6.      Σε περίπτωση που παραιτούνται ή εκπίπτουν µέλη του ∆.Σ. περισσότερα από 6 ή λιγότερα από 
7, αλλά αρνούνται ισάριθµα αναπληρωµατικά να τα αναπληρώσουν, τότε σε πρόταση του ∆.Σ. 
συγκαλείται από την Ελεγκτική Επιτροπή Έκτακτο Συνέδριο, το αργότερο εντός δύο µηνών, για 
να εκλέξει το νέο ∆.Σ. Στο ενδιάµεση διάστηµα τα εναποµένοντα µέλη του επιµελούνται τις
κατεπείγουσες και ανεπίδεκτες αναβολής υποθέσεις της ΟΛΜΕ περιοριζόµενα όµως στην
ενέργεια των εντελώς απαραίτητων πράξεων. 

  
(Αρµοδιότητες µελών ∆.Σ.) 

ΆΡΘΡΟ 21 
1.      Τα µέλη του ∆.Σ. είναι ισότιµα. Ο Πρόεδρος, πρώτος ανάµεσα σε ίσους, είναι µαζί µε το Γεν. 

Γραµµατέα το κύριο εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων του ∆.Σ. 
2.      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ, εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει την ΟΛΜΕ δικαστικώς και εξωδίκως σε όλες

τις σχέσεις της µε τρίτους (µε δικαστικές, διοικητικές και κάθε είδους αρχές, µε επαγγελµατικές, 
επιστηµονικές και εκπαιδευτικές οργανώσεις και µε ιδιώτες, φυσικά και νοµικά πρόσωπα) 
αυτοπροσώπως. 

3.      Εκπροσωπεί µε το Γεν. Γραµµατέα την ΟΛΜΕ στις παραστάσεις και επαφές µε πολιτικούς, 
πνευµατικούς, δηµοσιογραφικούς, συνδικαλιστικούς, κυβερνητικούς και υπηρεσιακούς 
παράγοντες. 

4.      Συνυπογράφει µε το Γεν. Γραµµατέα όλα τα έγγραφα και τα εντάλµατα πληρωµής. 
5.      Συγκαλεί το ∆.Σ. σε συνεδριάσει; τακτικές και έκτακτες, καθορίζει την Ηµερήσια ∆ιάταξη της 

συνεδρίας σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 2 και διευθύνει τη συζήτηση. 
  

ΆΡΘΡΟ 22 
1.      Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ αναπληρώνει τον ΠΡΟΕ∆ΡΟ, όταν απουσιάζει, σε όλες τις αρµοδιότητες 

και τη δικαιοδοσία του. 
2.      Μπορεί να αναπληρώνει τον Πρόεδρο µόνιµα ή για ορισµένο χρόνο σε ειδικά καθήκοντα του

Προέδρου που µπορεί να του αναθέσει, µετά από εισήγηση του Προέδρου, το ∆.Σ. µε απόφασή 
του που καταχωρίζεται στα πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆.Σ. 

  
ΆΡΘΡΟ 23 

1.      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ αντιπροσωπεύει την ΟΛΜΕ σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 2. 
2.      Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία και για τις ανακοινώσεις της ΟΛΜΕ και υπογράφει  µε 

τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής. 
3.      Φροντίζει για τη σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του ∆.Σ., των κοινών 

συνεδριάσεων ∆.Σ. – Ε.Ε., των συνελεύσεων και του συνεδρίου. 
4.      Φυλάει το αρχείο και τη σφραγίδα της ΟΛΜΕ και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία των

γραφείων. 
5.      Φροντίζει για την ύλη του Πληροφοριακού ∆ΕΛΤΙΟΥ, την έκδοση και την αποστολή του στους 

συνδροµητές και παρακολουθεί κάθε δηµοσίευµα, εκδήλωση, κίνηση, ενέργεια εκτός της 
ΟΛΜΕ σχετική µε τους σκοπούς και τα ενδιαφέροντα της ΟΛΜΕ και του κλάδου. 

6.      Συντάσσει και υποβάλει στο ∆.Σ. έγκριση την έκθεση πεπραγµένων του ∆.Σ. και την 
παρουσιάζει στο συνέδριο και την τακτική Γεν. Συνέλευση. 
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ΆΡΘΡΟ 24 
1.      Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ αναπληρώνει το ΓΕΝΙΚΟ, όταν αυτός απουσιάζει προσωρινά σε 

όλες τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντά του. 
2.      Είναι δυνατό το ∆.Σ. να του αναθέσει για όλη την περίοδο της θητείας του ή για ορισµένο χρόνο

την άσκηση ορισµένων καθηκόντων της αρµοδιότητας του Γεν. Γραµµατέα. 
  

ΆΡΘΡΟ 25 
1.      Ο ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ είναι υπεύθυνος για την αποτελεσµατικότερη οργάνωση

των σχέσεων και επαφών της ΟΛΜΕ µε τις ενώσεις των δραστηριοτήτων της ΟΛΜΕ. 
Ειδικότερα: 
α) Ενεργοποιεί και συντονίζει την επικοινωνία της ΟΛΜΕ µε τις ενώσεις, ώστε να 

εξασφαλίζεται διαρκής οργανική επαφή µε αυτές και ενηµερώνει σε έκτακτα επείγοντα θέµατα. 
β) Οργανώνει και προγραµµατίζει τις σύνθετες εκδηλώσεις της ΟΛΜΕ (συγκεντρώσεις –

συνεδριάσεις – διαλέξεις – συνέδρια – συνεντεύξεις, αποστολές, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κ.λπ.) 
γ) Σε  συνεργασία µε το Γεν. Γραµµατέα συντονίζει τις οργανωτικές επαφές και σχέσεις µε

άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις. 
  

ΆΡΘΡΟ 26 
1.      Ο ΤΑΜΙΑΣ εισπράττει µε διπλότυπες αποδείξεις όλους τους χρηµατικούς πόρους του Τακτικού

ταµείου και του Ταµείου Αλληλοβοηθείας της ΟΛΜΕ και εκτελεί κάθε πληρωµή προβλεπόµενη
από τον προϋπολογισµό δαπανών, ύστερα από έκδοση των σχετικών ενταλµάτων πληρωµής που
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραµµατέα. 

2.      Στο τέλος κάθε µήνα εισηγείται στο ∆.Σ. της έγκριση των δαπανών του µήνα και φροντίζει για 
την έγκαιρη αναµόρφωση του προϋπολογισµού δαπανών. 

3.      Τηρεί τα απαραίτητα διαχειριστικά βιβλία της ΟΛΜΕ, ευθύνεται για τη χρηµατική και ακίνητη 
περιουσία της ΟΛΜΕ και συνεργάζεται µε το βοηθό Ταµία και υπεύθυνο υλικού για την κινητή
περιουσία της ΟΛΜΕ (έπιπλα, σκεύη, µηχανές κ.λπ.). 

4.      Αναλαµβάνει τις καταθέσεις της ΟΛΜΕ ύστερα από απόφαση του ∆.Σ. και διαχειρίζεται ποσό 
ίσο µε το 1/3 του Μ.Ο. των µηνιαίων συνδροµών της ΟΛΜΕ και καταθέτει τα επιπλέον στο 
λογαριασµό της ΟΛΜΕ στο Ταχ. Ταµιευτήριο ή οποιοδήποτε τραπεζικό ταµιευτήριο. 

5.      Είναι υπεύθυνος και επιβλέπει την αποστολή του ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ στους
συνδροµητές σε συνεργασία µε το Γεν. Γραµµατέα. 

6.      Συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στη Γεν. Συνέλευση ή το Συνέδριο τον προϋπολογισµό 
της επόµενης διαχειριστικής περιόδου και τον απολογισµό του προηγούµενου χρόνου. 

  
ΑΡΘΡΟ 27 

1.      Ο ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑ – ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ αναπληρώνει τον ταµία, όταν αυτός απουσιάζει, 
προσωρινά και µέχρι 2 µήνες ή µόνιµα όταν ο ταµίας απουσιάζει περισσότερο από 2 µήνες. Στην 
τελευταία περίπτωση γίνεται ύστερα από απόφαση του ∆.Σ., ή ύστερα από ανασυγκρότηση του 
∆.Σ. 

2.      Είναι δυνατό και µε εισήγηση του Ταµία στο ∆.Σ. να αναταθεί στο Βοηθό Ταµία η διαχείριση 
του Ταµείου Αλληλοβοηθείας, καθώς και η ευθύνη / της αποστολής του ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ 
∆ΕΛΤΙΟΥ στους συνδροµητές και η παρακολούθηση της δηµοσίευσης των διαφηµίσεων στο
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ. 

3.      Είναι υπεύθυνος για το υλικό της ΟΛΜΕ, για την κατάσταση του ακίνητου και για τη 
συντήρηση του υλικού και του ακινήτου. 

4.      Ασχολείται µε τα οικονοµική – µισθολογικά θέµατα του προσωπικού Μ.Ε. καθώς και τα 
συνταξιοδοτικά. 

  
ΆΡΘΡΟ 28 

1.      Ο ΕΦΟΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ φροντίζει σε συνεργασία µε τον Οργανωτικό Γραµµατέα 
για τις δηµόσιες σχέσεις της ΟΛΜΕ και ειδικότερα: 
α) Για τη φιλοξενία επισκεπτών και εκπροσώπων άλλων οργανώσεων, εκπαιδευτικών και 

συνδικαλιστικών, του εσωτερικού και του εξωτερικού και για την επαφή της ΟΛΜΕ µε αντίστοιχες
οργανώσεις του εξωτερικού. 
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β) Την οργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων, διαλέξεων, συνεδρίων, συνεντεύξεων τύπου 
κ.λπ. 

γ) Τη δηµοσιογραφική προβολή των δραστηριοτήτων της ΟΛΜΕ, τις τηλεοπτικές εµφανίσεις, 
την οργάνωση ειδικών αποστολών στο εσωτερικό και εξωτερικό. 
  

ΆΡΘΡΟ 29 
1.      Ο ΕΦΟΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ είναι υπεύθυνος για την κατάσταση και

λειτουργία της βιβλιοθήκης της ΟΛΜΕ, της οποίας τα βιβλία χρεώνονται µε ειδικό πρωτόκολλο 
από το Βοηθό Ταµία και Έφορο Υλικού. 

2.      Είναι επικεφαλής της επιτροπής επιλογής της ύλης του επιστηµονικού περιοδικού και υπεύθυνος
για την έκδοσή του. Συνεργάζεται µε το Βοηθό Ταµία για τη διανοµή (αποστολή) του στους 
συνδροµητές. 

  
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΆΡΘΡΟ 30 
1.      Τον έλεγχο της οικονοµική διαχείρισης της ΟΛΜΕ ασκεί 5µελής Ελεγκτική Επιτροπή, που 

εκλέγεται από το Συνέδριο για 2ετή θητεία και που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον 
Αντιπρόεδρο, το Γραµµατέα και 2 µέλη. 

2.      Η συγκρότησή της σε σώµα γίνεται στα γραφεία της ΟΛΜΕ µε µυστική ψηφοφορία σε πέντε το
πολύ µέρες από την εκλογή των µελών της από το Συνέδριο και ύστερα από πρόσκληση του
πρώτου σε ψήφους σύµβουλου του συνδυασµού που πλειοψήφησε. 

3.      Μέλος της Ε.Ε. που αποχωρεί για οποιοδήποτε λόγο, αναπληρώνεται από τον πρώτο 
αναπληρωµατικό του ψηφοδελτίου. Αν πρόκειται για µεµονωµένο υποψήφιο, η αναπλήρωση 
γίνεται από το ψηφοδέλτιο που πλειοψήφησε. Εάν πρόκειται για αποχώρηση Προέδρου, γίνεται 
ανασυγκρότηση σε σώµα της Ε.Ε. µετά την αναπλήρωσή του. Το εδάφιο β της παρ. 1 του 
άρθρου 2 εφαρµόζεται και στην περίπτωση  της αναπλήρωσης της Ε.Ε. 

4.      Η Ε.Ε. συνέρχεται στην Αθήνα στα γραφεία της ΟΛΜΕ: α) Τακτικά στους µήνες ∆εκέµβρη και 
Απρίλη κάθε χρόνο. β) Έκτακτα όταν καλείται από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ ή από 3 τουλάχιστον 
µέλη της ίδια της Ε.Ε. 

5.      Οι τακτικές συνεδριάσεις της Ε.Ε. γίνονται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της στην
οποία αναγράφονται και τα ειδικά θέµατα της συζήτησης. Οι συνεδριάσεις έχουν απαρτία, αν 
παρευρίσκονται τρία από τα µέλη της, µαζί µε τον πρόεδρο απαραίτητα, εκτός αν αυτός 
εµποδίζεται ή αρνείται, οπότε υπάρχει απαρτία µε οποιαδήποτε τρία µέλη. Στις συνεδριάσεις 
τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών της Ε.Ε.  
6. Τα έξοδα ταξιδιού, κίνησης και παράστασης των µελών της Ε.Ε. που µετακινούνται και 
παραµένουν στην Αθήνα για συνεδρία και για άσκηση των καθηκόντων τους βαρύνουν εξ
ολοκλήρου το ταµείο της ΟΛΜΕ. 

  
ΆΡΘΡΟ 31 

1.      Η αρµοδιότητα της Ε.Ε. είναι ο οικονοµικός – διαχειριστικός έλεγχος του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ. 
2.      Ο οικονοµικός – διαχειριστικός έλεγχος γίνεται στις τακτικές συνεδριάσεις της Ε.Ε. ή έκτακτα 

και σύµφωνα πάντα µε τις διαδικασίες του άρθρου 30, παράγραφος 4. 
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
(Γενικές Συνελεύσεις) 

ΆΡΘΡΟ 32 
1.      Οι Γενικές Συνελεύσεις, Τακτικές και Έκτακτες, είναι τα ανώτατα όργανα διοίκησης της 

Οµοσπονδίας µεταξύ δύο συνεδρίων και συγκροτούνται από τους προέδρους των ενώσεων ή
τους νόµιµους εκπροσώπους τους. 

2.      Η τακτική Γεν. Συνέλευση πραγµατοποιείται στο ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα µεταξύ των δύο
συνεδρίων και συγκαλείται το µήνα Ιούνη στην Αθήνα. 

3.      α) Στις έκτακτες Γεν. Συνελεύσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ ή ο νόµιµος 
αναπληρωτής του και η Γραµµατεία των Συνελεύσεων εξυπηρετείται από µέλη του ∆.Σ. 

      β) Στην τακτική Γεν. Συνέλευση του Ιούνη προεδρεύει τριµελές αιρετό προεδρείο από Πρόεδρο, 
Αντιπρόεδρο και Γεν. Γραµµατέα, που εκλέγεται από τη Γεν. Συνέλευση χωριστά για κάθε θέση. 
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     γ) Σε περίπτωση θέµατος εµπιστοσύνης προς το ∆.Σ. προεδρεύει ο πρόεδρος της Ε.Ε. 
     δ) Προκειµένου να συζητηθεί θέµα εµπιστοσύνης προς το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ συγκαλείται έκτακτη 
Γεν. Συνέλευση µε µόνο αυτό το θέµα. Η Γεν. Συνέλευση µπορεί να συγκληθεί από: 
Ι) Από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
ΙΙ) Από το 1/10 των ΕΛΜΕ. Η εµπιστοσύνη αίρεται µε απόφαση της Γεν. Συνέλευσης, όταν αυτή 
συγκεντρώνει το ½ συν 1 του συνολικού αριθµού των ανώσεων – µελών που διαθέτουν το ½ συν 1 
των ψήφων. 
4.      Στην πρόσκληση για την Τακτική Γεν. Συνέλευση του Ιούνη, που δηµοσιεύεται στο ∆ελτίο δύο 

µήνες πριν, πρέπει να αναφέρονται: 
α) Ο τόπος, η χρονική διάρκεια µε ηµέρα και ώρα έναρξης και ο αριθµός (αύξων) της 

Συνέλευσης. 
β) Τα θέµατα που θα συζητηθούν και ο αναγκαίος για απαρτία της Συνέλευσης αριθµός µελών. 

5.      Οι προτάσεις της ∆ιοίκησης για τα θέµατα της Συνέλευσης δηµοσιεύονται στο ∆ελτίο του
Απρίλη. 

6.      Σε ένα µήνα από τη δηµοσίευση της πρόσκλησης µπορούν οι ενώσεις να υποβάλλουν στην
ΟΛΜΕ κάθε θέµα µε τις σχετικές γι’ αυτό προτάσεις, που κρίνουν ότι πρέπει να προστεθεί στα 
θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της Γεν. Συνέλευσης και να δηµοσιευτεί. 

7.      Προσθήκη νέων θεµάτων στην Ηµερήσια ∆ιάταξη µετά τη µηνιαία προθεσµία, γίνεται µόνο µε 
απόφαση της Γεν. Συνέλευσης πριν αρχίσει η συζήτηση της Η.∆. 

8.      Μετά τη δηµοσίευση της Η.∆. γίνεται σχετική µε αυτή συζήτηση από τις στήλες του ∆ΕΛΤΙΟΥ. 
∆ικαίωµα συµµετοχής στις συζητήσεις αυτές έχουν µόνο οι οικονοµικά τακτοποιηµένες ενώσεις.

  
(Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις) 

ΆΡΘΡΟ 33 
Η Τακτική Γεν. Συνέλευση του Ιούνη: 
1. Ελέγχει τα της πορείας και µπορεί να τροποποιεί την ιεράρχηση στόχων που έγινε στο συνέδριο. 
2.Τροποποιεί ή εγκρίνει τον προϋπολογισµό του Τακτικού Ταµείου και του ταµείου
Αλληλοβοηθείας της ΟΛΜΕ και εγκρίνει τον απολογισµό των αντιστοίχων Ταµείων ή καταλογίζει
ευθύνες, ύστερα από εισήγηση της Ελεγκτικής Επιτροπής. 
3.      Εγκρίνει ή τροποποιεί τον κανονισµό έκδοσης και κυκλοφορίας του Πληροφοριακού ∆ελτίου

και του Επιστηµονικού περιοδικού, καθώς και τον κανονισµό λειτουργίας του Ταµείου
Αλληλοβοηθείας της ΟΛΜΕ. 

4.      Αποφασίζει για τις σχέσεις της ΟΛΜΕ µε τις άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις καθώς και για
τη συµµετοχή της σε ευρύτερους συνδικαλιστικούς οργανισµούς. 

5.      Αποφασίζει για κάθε θέµα που ενδιαφέρει την ΟΛΜΕ και τον κλάδο, χωρίς να αλλάζει 
ουσιαστικά τους στόχους του Συνεδρίου. 

6.      Ελέγχει τα πεπραγµένα των Αιρετών Συµβούλων των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συµβουλίων. 
7.      Αποφασίζει για την πόλη στην οποία θα πραγµατοποιηθεί το επόµενο συνέδριο. 
  

(Έκτακτες Γεν. Συνελεύσεις) 
ΆΡΘΡΟ 34 

1.      Όταν ζητήµατα της ΟΛΜΕ απαιτούν την έγκριση των ενώσεων, είτα κατά την απαίτηση του 
καταστατικού είτε κατά την κρίση του ∆.Σ. είτε ύστερα από αίτηση του 1/10 τουλάχιστο των 
ενώσεων, καλούνται οι ενώσεις σε Έκτακτες Γεν. Συνελεύσεις από τον Πρόεδρο της ΟΛΜΕ και 
ύστερα από απόφαση του ∆.Σ. 

2.      Για τη σύγκληση της Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης δεν ισχύουν οι προθεσµίες της Τακτικής ούτε η 
διαδικασία καθορισµού των θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. Αλλά: 
α) Όταν αποφασίζεται η σύγκληση της Γεν. Συνέλευσης (Έκτακτης) από το ∆.Σ., ορίζεται η 

πραγµατοποίησή της µέσα σε πέντε (5) ηµέρες, όταν συντρέχει επείγουσα ανάγκη και σε είκοσι (20) 
το πολύ ηµέρες σε οµαλές περιστάσεις. 

β) Όταν συγκαλείται η Έκτακτη Γεν. Συνέλευση, ύστερα από αίτηση των ενώσεων, ο χρόνος 
σύγκλησής της καθορίζεται από τις ενώσεις στα χρονικά όρια των 20 – 30 ηµερών. 

γ) Τα θέµατα Η.∆. καθορίζονται από εκείνους που συγκαλούν την Έκτακτη Γεν. Συνέλευση και 
προτάσσονται στη συζήτηση. 
Επιπλέον το ∆.Σ. µπορεί να προσθέσει στην Η.∆. της πρόσκλησης των Ενώσεων και άλλα θέµατα 
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που κοινοποιούνται στις ενώσεις µαζί µε τα θέµατα των Ενώσεων, που ζήτησαν τη σύγκληση της 
Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης. 
  

ΆΡΘΡΟ 35 
1.      Οι Ενώσεις πρέπει έγκαιρα να αναφέρουν στην ΟΛΜΕ, αν θα συµµετάσχουν ή όχι στη Γεν. 

Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη. 
2.      Αν στις απαντήσεις των ενώσεων προκύψει ότι η Γεν. Συνέλευση δεν θα έχει απαρτία τότε: 

α) Αν πρόκειται για Έκτακτη επείγουσα Γεν. Συνέλευση, αυτή µαταιώνεται και η σχετική 
απόφαση, που αναµενόταν από την Έκτακτη Γεν. Συνέλευση, την επείγουσα λαµβάνεται από το 
∆.Σ. 

β) Αν πρόκειται για Έκτακτη, όχι επείγουσα Γεν. Συνέλευση, αναβάλλεται για το επόµενο 
20ήµερο. Αν και µετά την αναβολή δεν εξασφαλιστεί απαρτία, µαταιώνεται. 

γ) Αν πρόκειται για την Τακτική Γεν. Συνέλευση τον Ιούνη, τότε αυτή αναβάλλεται για το πρώτο 
10ήµερο του Σεπτέµβρη, οπότε πραγµατοποιείται και µε το 1/3 των οικονοµικά τακτοποιηµένων 
ενώσεων, µε βάση την οικονοµική υποχρέωση της προηγούµενης συνδικαλιστικής περιόδου. 
3.      Κάθε αναβολή ή µαταίωση Γεν. Συνέλευση γνωστοποιείται, όπως και η πρόσκληση για τη 

σύγκλησή της. Οι απαντήσεις των ενώσεων δηµοσιεύονται στο πρώτο ∆ΕΛΤΙΟ µετά την
αναβολή ή µαταίωση. 

  
ΆΡΘΡΟ 36 

1. Η απαρτία της Γ.Σ. καθορίζεται ως εξής:  
Στην Γεν. Συνέλευση του Ιούνη, καθώς και στις Έκτακτες Γεν. Συνελεύσεις, πρέπει να 
παραβρίσκονται τουλάχιστον τα µισά (1/2) συν 1 από τα οικονοµικά τακτοποιηµένα µέλη και που 
διαθέτουν το ½ συν 1 τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των ψήφων όλων των ΕΛΜΕ. 
2.Οικονοµικά τακτοποιηµένες ενώσεις θεωρούνται όσες καταβάλλουν τη συνδροµή των µελών τους
στην ΟΛΜΕ σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 6 του καταστατικού. 
3.      Οι αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης λαµβάνονται µε ανάταση του χεριού των αντιπροσώπων των

ενώσεων – µελών που δικαιούνται ψήφο ή µε ονοµαστική κλήση ή µε µυστική ψηφοφορία, 
εφόσον το ζητήσουν 5 τουλάχιστον µέλη που έχουν δικαίωµα ψήφου. 

4.      Όταν πρόκειται για ζητήµατα εµπιστοσύνης στη ∆ιοίκηση και στην Ελεγκτική Επιτροπή, η 
ψηφοφορία είναι µυστική µε ψηφοδέλτιο. 

5.      Κάθε Πρόεδρος ή νόµιµος εκπρόσωπος του ψηφίζει µε τις ψήφους που διαθέτει η ένωσή του
εκτός από θέµατα διαδικασίας όπου ψηφίζει µε µία ψήφο. 

6.      Οι ψήφοι κάθε Ένωσης είναι ο αριθµός των αντιπροσώπων της στο προηγούµενο Συνέδριο. 
7.      Σε όλες τις ψηφοφορίες οι αποφάσεις λαµβάνονται µε το ½ συν 1 του συνολικού αριθµού των 

ψήφων που διαθέτουν τα παρόντα µέλη, εκτός από θέµατα διαδικασίας όπου απαιτείται η
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών (Άρθρο 36 παρ.5). Εξαιρούνται οι περιπτώσεις της 
παρ. 2 του άρθρου 11, της παρ. 4 του άρθρου 18 και της παρ. 2 του άρθρου 48. 

8.      Η απόφαση για µεταβολή του σκοπού της ΟΛΜΕ απαιτεί οµοφωνία. 
9.      Στη Γεν. Συνέλευση που αποφασίζει για απεργία, η απόφαση λαµβάνεται µε πλειοψηφία του ½

συν 1 των παρόντων µελών, που πρέπει να διαθέτουν τα 2/3 του συνολικού αριθµού των ψήφων 
που διαθέτουν τα παρόντα µέλη. 

10.  Στις Γεν. Συνελεύσεις Τακτικές και Έκτακτες, ΕΛΜΕ που δεν εξέλεξαν αντιπροσώπους στο 
τελευταίο Συνέδριο, µετέχουν µε µία ψήφο. 

  
ΆΡΘΡΟ 37 

1.      ∆ικαίωµα λόγου σε Γεν. Συνελεύσεις, Τακτικές ή Έκτακτες, στα θέµατα της Η.∆., έχουν µόνο οι 
Πρόεδροι των ενώσεων, που είναι έγκαιρα οικονοµικά τακτοποιηµένες και, σε περίπτωση 
απουσίας, οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της 
Ελεγκτικής Επιτροπής. 

2.      ∆ικαίωµα ψήφου έχουν µόνον οι Πρόεδροι των ενώσεων ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους. 
3.      Μπορεί µε απόφαση της Γεν. Συνέλευσης να δοθεί ο λόγος, όχι και δικαίωµα ψήφου, σε 

πρόσωπα ειδικής κατάρτισης, αν κριθεί αναγκαίο να φωτιστεί το Σώµα σε συγκεριµένο θέµα της
Η.∆. 
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(Συνέδριο) 
ΆΡΘΡΟ 38 

1.      Κάθε δύο χρόνια, το µήνα Ιούνη, πραγµατοποιείται στην Αθήνα (εκτός και αποφασίζει 
διαφορετική η προηγούµενη του Συνεδρίου Τακτική Γ.Σ.) το Συνέδριο των ενώσεων της ΟΛΜΕ 
µε συµµετοχή αντιπροσώπων τους που εκλέγονται πρόσφατα για το σκοπό αυτό. Οι 
αντιπρόσωποι εκλέγονται µε τον τρόπο εκλογής του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ. 

2.      Στην πρόσκληση για το Συνέδριο, που δηµοσιεύεται στο ∆ΕΛΤΙΟ του Απρίλη, πρέπει να 
αναφέρονται: 
α) Η πόλη, ο τόπος, η χρονική διάρκεια µε ηµέρα και ώρα έναρξης και ο αριθµός (αύξων) του 

Συνεδρίου. 
β) Τα θέµατα που θα συζητηθούν και η αναγκαία απαρτία του Συνεδρίου, που είναι το ½ συν 1 

τουλάχιστο του συνολικού αριθµού αντιπροσώπων. 
3.      Οι προτάσεις της ∆ιοίκησης για τα θέµατα του Συνεδρίου δηµοσιεύονται στο ∆ΕΛΤΙΟ του

Απρίλη. 
4.      Οι διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 7,8 ισχύουν και για το Συνέδριο. 
5.      Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, το Συνέδριο αναβάλλεται για το πρώτο 20ήµερο του 

Σεπτέµβρη και πραγµατοποιείται µε απαρτία του ½ συν 1 των οικονοµικά τακτοποιηµένων 
ενώσεων και µε τους ίδιους αντιπροσώπους. 

6.      Το συνέδριο συγκαλείται έκτακτα από την Ε.Ε. στην περίπτωση του άρθρου 20 παρ. 6. 
7.      Το εκλογικό µέτρο για την ανάδειξη αντιπροσώπων για το Συνέδριο της ΟΛΜΕ είναι το εκατό 

(100). 
  

ΆΡΘΡΟ 39 
1.      Το Συνέδριο των αντιπροσώπων των ενώσεων αποτελεί το ανώτατο κυρίαρχο όργανο ∆ιοίκησης

της ΟΛΜΕ και ελέγχου της πολιτείας του ∆.Σ. και των άλλων οργάνων της ∆ιοίκησης. 
Ειδικότερα: 
α) Κρίνει και αποφαίνεται για τα πεπραγµένα της ∆ιοίκησης. 
β) Τροποποιεί ή εγκρίνει τον προϋπολογισµό του Τακτικού Ταµείου και του Ταµείου

Αλληλοβοηθείας της ΟΛΜΕ και εγκρίνει τον απολογισµό των αντίστοιχων ταµείων ή καταλογίζει
ευθύνες, ύστερα από εισήγηση της Ε.Ε. και της Οικονοµικής Εξελεγκτικής Επιτροπής, που την 
εκλέγει το ίδιο Συνέδριο. 

γ) Αποφασίζει για την εγγραφή νέων ενώσεων στην ΟΛΜΕ, την επανεγγραφή ή διαγραφή 
ενώσεων – µελών στην ΟΛΜΕ. 

δ) Εκλέγει για την καθορισµένη θητεία τους το ∆.Σ. και της Ε.Ε. της ΟΛΜΕ. 
ε) Τροποποιεί το Καταστατικό και αποφασίζει για τη διάλυση της ΟΛΜΕ σύµφωνα µε το άρθρο

47 του Καταστατικού.  
στ) Εγκρίνει και τροποποιεί τον κανονισµό έκδοσης και κυκλοφορίας του Πληροφοριακού 

∆ΕΛΤΙΟΥ και του Επιστηµονικού περιοδικού και του Ταµείου Αλληλοβοήθειας της ΟΛΜΕ. 
ζ) Αποφασίζει για τις σχέσεις της ΟΛΜΕ µε τις άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και 

για τη συµµετοχή της σε ευρύτερους συνδικαλιστικούς οργανισµούς. 
η) Ανακηρύσσει επίτιµους Προέδρους της ΟΛΜΕ και καθιερώνει τιµητικά µετάλλια για 

προσφορά υπηρεσίας στον κλάδο ή σοβαρής περιουσίας της ΟΛΜΕ. 
θ) Αποφασίζει για κάθε θέµα που ενδιαφέρει την ΟΛΜΕ και τον κλάδο. 
ι) Κρίνει και ελέγχει τις αποφάσεις της Ε.Ε. 
ια) Ελέγχει τα πεπραγµένα των Αιρετών Συµβούλων των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συµβουλίων. 

2.      Εκλέγει τους αντιπροσώπους της ΟΛΜΕ για συµµετοχή σε ευρύτερους συνδικαλιστικούς
οργανισµούς µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος καταστατικού που ρυθµίζουν
την εκλογή του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ και για θητεία ίση µε αυτή του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ. 

  
ΆΡΘΡΟ 40 

1.      ∆ικαίωµα λόγου στα θέµατα της Η.∆. του Συνεδρίου έχουν µόνο οι τακτικοί αντιπρόσωποι των
ενώσεων που είναι έγκαιρα οικονοµικά τακτοποιηµένοι και σε περίπτωση απουσίας οι νόµιµοι
αναπληρωτές τους και τα µέλη του ∆.Σ. και της Ε.Ε. της ΟΛΜΕ. 

2.      ∆ικαίωµα ψήφου έχουν µόνο οι αντιπρόσωποι των ενώσεων. 
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3.      Μπορεί µε απόφαση του Συνεδρίου, να δοθεί ο λόγος, όχι και δικαίωµα ψήφου, σε πρόσωπα 
ειδικής κατάρτισης, αν κριθεί αναγκαίο να φωτιστεί το Σώµα σε συγκεκριµένο θέµα της Η.∆. 

  
ΆΡΘΡΟ 41 

1.        Μετά τη συγκέντρωση των αντιπροσώπων στο χώρο του Συνεδρίου, µε πρόταση του Προέδρου 
του ∆.Σ. εκλέγεται µε ανάταση των χεριών το Προσωρινό Προεδρείο του Συνεδρίου (Πρόεδρος, 
και δύο µέλη) µε έργο: 
α) Την εκλογή τριµελούς Επιτροπής ελέγχου των πληρεξουσίων των αντιπροσώπων και του 

αριθµού των αντιπροσώπων που δικαιούνται οι ενώσεις. 
β) Την εκλογή του µόνιµου Προεδρείου. 

2.        Μετά την ανακοίνωση των ονοµάτων των υποψηφίων για το οριστικό Προεδρείο, εκλέγονται 
από ενιαίο ψηφοδέλτιο: α) Ο Πρόεδρος, β) Ο Αντιπρόεδρος, γ) Ο Γεν. Γραµµατέας και δ) δύο 
πρακτικογράφοι, για να διευθύνουν τις εργασίες του Συνεδρίου. 

Οι σταυροί προτίµησης είναι µέχρι τρις και τα αξιώµατα κατανέµονται µε τη σειρά σταυρών
προτίµησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. 
3.        Μετά τη συµπλήρωση της εκλογής του οριστικού Προεδρείου και µε φροντίδα πλέον αυτού του

Προεδρείου εκλέγονται: 
α) Τριµελής Οικονοµική Εξελεγκτική Επιτροπή για τον έλεγχο διαχείρισης των ταµείων της 
ΟΛΜΕ (Τακτικού και Αλληλοβοηθείας). 
β) Επιτροπή Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων (τριµελής) του Συνεδρίου µε έργο τη σύνταξη 

σχεδίων ψηφισµάτων του Συνεδρίου και δελτίων τύπου από τις εργασίες του Συνεδρίου. 
γ) Επταµελής Εφορευτική Επιτροπή στην οποία υποβάλλονται οι υποψηφιότητες για τα όργανα 

της ∆ιοίκησης της ΟΛΜΕ. Η Εφορευτική Επιτροπή, µετά το πέρας της προθεσµίας υποβολής 
υποψηφιοτήτων, ανακηρύσσει τους υποψήφιους, διεξάγει τις αρχαιρεσίες, έχοντας την εποπτεία 
τους και αποφαίνεται για κάθε αµφισβήτηση που θα υποβληθεί. 
4.        Μετά την εκλογή των επιτροπών της παραπάνω παραγράφου, µπαίνει σε σύντοµη συζήτηση η 

Ηµερήσια ∆ιάταξη σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 32. Η τελική διαµόρφωση της Η.∆. 
εγκρίνεται από το Συνέδριο µε ψηφοφορία. 

5.        Σε κανένα δε δίνεται ο λόγος, αν δεν γραφτεί προηγουµένως στον κατάλογο των οµιλητών και
δεν µπορεί να µιλήσει πριν από τη σειρά εγγραφής του. Η προεγγραφή και η σειρά δεν τηρείται 
για τα µέλη του ∆.Σ. και της Ε.Ε. στα οποία δίνεται υποχρεωτικά ο λόγος, όταν το ζητήσουν. Η 
πρόβλεψη αυτή ισχύει για τις Γεν. Συνελεύσεις και για το Συνέδριο, ως τη στιγµή της 
ψηφοφορίας για τα πεπραγµένα του απερχόµενου ∆.Σ. Μετά την ψηφοφορία ο λόγος δίνεται 
στα µέλη του ∆.Σ. όταν πρόκειται να κάνουν εισήγηση σε κάποιο από τα θέµατα της Ηµερήσιας 
∆ιάταξης ή όταν το ζητήσει το Συνέδριο. Σε κάθε περίπτωση τα µέλη του ∆.Σ. και της Ε.Ε. 
εκφράζουν θέσεις των οργάνων αυτών και όχι προσωπικές απόψεις. 

6.        ∆ευτερολογίες στο ίδιο θέµα, πριν εξαντληθεί ο κατάλογος των οµιλητών σε αυτό το θέµα, 
αντεκκλήσεις, διαλογικές συζητήσεις και διακοπές δεν επιτρέπονται, εκτός αν η διακοπή 
αποβλέπει στην τήρηση της διαδικασίας, που ενδεχοµένως, παραβιάζεται. 

7.        Αν ο κατάλογος των οµιλητών για ένα θέµα είναι µεγάλος, το Συνέδριο µπορεί να ορίσει 
χρονικό όριο στους οµιλητές, όχι πάντως κατώτερο από πέντε λεπτά. 

8.        Ποτέ δεν υποβάλλεται θέµα σε ψηφοφορία, αν δεν εξαντληθεί ο κατάλογος των οµιλητών γι’ 
αυτό το θέµα. Αν ληφθεί τέτοια απόφαση είναι άκυρη. 

9.        Είναι έγκυρη απόφαση χωρίς εξάντληση του καταλόγου των οµιλητών: 
α) Αν οι υπόλοιποι που δικαιούνται να µιλήσουν παραιτηθούν από το δικαίωµά τους. 
β) Αν, ενώ υποβάλλεται σε ψηφοφορία το θέµα, δεν υπάρχει διαµαρτυρία του από πριν 

γραµµένου στον κατάλογο οµιλητή, που δε µίλησε. 
10.    Ο κατάλογος των οµιλητών οπωσδήποτε εξαντλείται, όταν πρόκειται για τον έλεγχο 

πεπραγµένων της ∆ιοίκησης, ή όταν, όσοι αποµένουν να µιλήσουν δηλώσουν ότι έχουν κάτι νέο 
και διαφορετικό από όσα έως κείνη τη στιγµή έχουν ακουστεί. 

11.    Κάθε πρόταση συνέδρου είτε απορρέει από τα συζητούµενα θέµατα είτε υποβάλλεται στο
Συνέδριο για συζήτηση ή ψηφοφορία δε γίνεται δεκτή από τον Πρόεδρο του Συνεδρίου, αν δεν 
είναι γραπτή. Προφορικές προτάσεις µπορεί να γίνουν δεκτές από τον Πρόεδρο, αν είναι 
αναµφισβήτητα λιγόλογες. 

12.    Μέλη που δεν τηρούν τη διαδικασία συζήτησης και γενικά παρεκτρέπονται, ανακαλούνται στην 
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τάξη από τον Πρόεδρο. Και αν εξακολουθούν, τους αφαιρείται ο λόγος. 
  

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 
ΆΡΘΡΟ 42 

1.      Στο τέλος των εργασιών του Συνεδρίου διεξάγονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου
∆ιοικητικού Συµβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων για συµµετοχή σε
ευρύτερους συνδικαλιστικούς οργανισµούς. 

2.      Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή µέχρι και τη λήξη των εργασιών
της προτελευταίας ηµέρας του Συνεδρίου. 

  
ΆΡΘΡΟ 43 

1.      Μέλη του ∆.Σ. της Ε.Ε. και αντιπρόσωποι για ευρύτερους συνδικαλιστικούς οργανισµούς 
εκλέγονται εκπαιδευτικοί λειτουργοί Μ.Ε. που αποτελούν τακτικά µέλη ένωσης – µέλους της 
ΟΛΜΕ. 

2.      Αποκλείονται από το ∆.Σ. την Ε.Ε, και από αντιπρόσωποι για ευρύτερους συνδικαλιστικούς
οργανισµούς εκπαιδευτικοί λειτουργοί: 
α) Εφόσον είναι µέλη ∆/νσης άλλου συνδικαλιστικού σωµατείου, εκτός εάν µετά την εκλογή 

τους παραιτηθούν από την άλλη θέση. 
β) Εφόσον είναι εκδότες ή ∆/ντές εφηµερίδων ή περιοδικών. 

  
ΆΡΘΡΟ 44 

1.      Εκλογικό σύστηµα για την ανάδειξη του ∆.Σ. και της Ε.Ε. είναι η απλή αναλογική. 
2.      Κάθε συνδυασµός καταρτίζει ψηφοδέλτιο στο οποίο περιλαµβάνονται µε αλφαβητική σειρά

όλοι οι υποψήφιοι του συνδυασµού που ο αριθµός τους είναι απεριόριστος. 
3.      Κάθε µεµονωµένος υποψήφιος αποτελεί συνδυασµό και γράφεται σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. 
4.      Για την εκλογή των µελών του ∆.Σ. και της Ε.Ε. ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

α) ∆ιαιρείται ο αριθµός των εγκύρων ψηφοδελτίων µε τον αριθµό των εδρών για την εξαγωγή
του εκλογικού µέτρου. Εκλογικό µέτρο είναι το ακέραιο τµήµα του πηλίκου. 

β) Κάθε συνδυασµός παίρνει τόσες έδρες, όσες φορές ο αριθµός των ψήφων που καλύπτει το
εκλογικό µέτρο. 

γ) Οι µεµονωµένοι υποψήφιοι εκλέγονται, εφόσον καλύπτουν το εκλογικό µέτρο. 
δ) Στην β΄ κατανοµή για την κάλυψη των αδιάθετων εδρών συµµετέχουν όσοι έπιασαν τα 4/5 

του εκλογικού µέτρου της α΄ κατανοµής και µπορούν να καταλαµβάνουν από µία έδρα. 
ε) Για την εξαγωγή του εκλογικού µέτρου στη β΄ κατανοµή διαιρείται ο συνολικός αριθµός των

υπολοίπων ψήφων των συνδυασµών που συµµετέχουν στη β΄ κατανοµή µε το αριθµό των αδιάθετων
εδρών συν 1. 

στ) Αν το µέτρο της β΄ κατανοµής πιάνουν περισσότεροι συνδυασµοί από τον αριθµό των
αδιάθετων εδρών, τότε οι έδρες διατίθενται κατά φθίνουσα σειρά υπολοίπων. Σε ίσα υπόλοιπα οι 
έδρες δίνονται µε φθίνουσα σειρά των αρχικών ψήφων. 

ζ) Αν και µε τη β΄ κατανοµή παραµείνουν έδρες αδιάθετες, κατανέµονται στους συνδυασµούς, 
που πήραν µέρος στη β΄ κατανοµή, ανάλογα µε το συνολικό αριθµό των ψήφων τους. 
5.      ∆ικαιούται κάθε συνδυασµός ή µεµονωµένος υποψήφιος να υποδείξει έναν αντιπρόσωπό του να

παραβρίσκεται σε όλη τη διαδικασία των αρχαιρεσιών και τη διαλογή των ψηφοδελτίων ως
παρατηρητής. 

6.      Τα ψηφοδέλτια, από λευκό αρίγωτο χαρτί, πρέπει να έχουν όλα τις ίδιες διαστάσεις και θα 
κλείνεται το καθένα, πριν ριχτεί στην κάλπη, σε φάκελο λευκό, αν πρόκειται για το ∆.Σ., ενώ σε 
χρωµατιστά αν πρόκειται για την Ε.Ε. και τα ευρύτερα συνδικαλιστικά όργανα. 

7.      Τα ψηφοδέλτια θα γράφουν στο επάνω µέρος µε κεφαλαία γράµµατα την επωνυµία του
συνδυασµού, εφόσον υπάρχει, και στη συνέχεια τη φράση «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ» και 
θα ακολουθούν τα ονόµατα των υποψηφίων µελών µε αλφαβητική σειρά ή «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ» και θα ακολουθούν µε αλφαβητική σειρά τα ονόµατα των υποψηφίων µελών ή την
επωνυµία του ευρύτερου συνδικαλιστικού οργάνου και θα ακολουθούν µε αλφαβητική σειρά τα
ονόµατα των υποψηφίων µελών. 

8.      Οι ψηφοφόροι θα σηµειώσουν µε µπλε µολύβι, στα ψηφοδέλτια µέχρι 11 σταυρούς για το ∆.Σ. 
µέχρι 5 σταυρούς για την Ε.Ε. και µέχρι όσους απαιτεί ο ευρύτερος συνδικαλιστικός
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οργανισµός. 
9.      Κάθε άλλο διακριτικό γνώρισµα στο ψηφοδέλτιο παραβιάζει το απόρρητο της εκλογής και

αποτελεί στοιχείο ακυρότητας του ψηφοδελτίου. 
  

΄ΑΡΘΡΟ 45 
1.      Η  Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει να τοποθετηθούν στην αίθουσα εκλογών 3 κάλπες, µία για 

τα ψηφοδέλτια του ∆.Σ., µία για της Ε.Ε. και µία για τα ψηφοδέλτια του ευρύτερου 
συνδικαλιστικού οργανισµού. 

2.      Κάθε ψηφοφόρος παίρνει από την Εφορευτική Επιτροπή ψηφοδέλτια και τους απαραίτητους 
φακέλους. Αποσύρεται σε περίκλειστο χώρο, ετοιµάζει εκεί τα ψηφοδέλτιά του, ρίχνει κλειστά 
τα φάκελα µε τα ψηφοδέλτια στην κάλπη, υπογράφει σε ειδική κατάσταση ότι ψήφισε και 
αποχωρεί από την αίθουσα. 

3.      Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ανοίγονται οι κάλπες, µετριούνται οι φάκελοι και παραβάλλεται 
ο αριθµός τους µε τον αριθµό των ψηφισάντων. Ανοίγονται οι φάκελοι, γίνεται διαλογή και 
καταµέτρηση των ψήφων και συντάσσεται για όλα ειδικό πρακτικό. 

4.      Τις έδρες που αντιστοιχούν σε κάθε ψηφοδέλτιο καταλαµβάνουν οι υποψήφιοι του 
ψηφοδελτίου κατά σειρά ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Οι υπόλοιποι 
υποψήφιοι κάθε συνδυασµού θεωρούνται αναπληρωµατικοί κατά σειρά ψήφων του 
ψηφοδελτίου. Η αναπλήρωση γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20. 

5.      Μετά την εκλογή στο οικείο πρακτικό της Επιτροπής αναγράφονται αναλυτικά τα 
αποτελέσµατα για το ∆.Σ., την Ε.Ε. και τον ευρύτερο συνδικαλιστικό οργανισµό. 

  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

(Πόροι της ΟΛΜΕ) 
1. Οι πόροι της ΟΛΜΕ είναι Τακτικοί και Έκτακτοι 
Οι ετήσιες συνδροµές των µελών για το τακτικό ταµείο και το ταµείο αλληλοβοήθειας. Η τακτική 
ετήσια συνδροµή κάθε ένωσης είναι 650 δρχ., για κάθε µέλος της προς το τακτικό ταµείο και 25 δρχ. 
για το ταµείο αλληλοβοηθείας. Το ποσό αυτό µπορεί να αναπροσαρµοστεί από Γεν. Συνέλευση ή 
Συνέδριο µε πλειοψηφία ½ συν 1 των ψήφων που διαθέτουν τα παρόντα µέλη ή ½ συν 1 των 
παρόντων συνέδρων αντίστοιχα. Έκτακτοι πόροι είναι κάθε έσοδο που προέρχεται από έκτακτες
εισφορές των µελών, που αποφασίζονται πάλι από τη Γεν. Συνέλευση ή το Συνέδριο, ή το ∆.Σ., από 
κληρονοµιές, κληροδοσίες, δωρεές, προαιρετικές εισφορές ,από αξιοποίηση χαρτιού, από εκποίηση 
υλικού. 
3.      Κληροδοσίες, κληρονοµιές και δωρεές υπέρ της ΟΛΜΕ για ορισµένο σκοπό, όχι αντίθετο προς 

το καταστατικό της είναι διαχειριστικά ξεχωρισµένες στον προϋπολογισµό της ΟΛΜΕ και οι
πόροι από αυτές διατίθενται αποκλειστικά για το σκοπό που όρισε ο διαθέτης ή ο δωρητής. 

4.      Τα έσοδα της ΟΛΜΕ διατίθενται: α) για µισθούς υπαλληλικού προσωπικού, β) για την έκδοση 
του πληροφοριακού ∆ΕΛΤΙΟΥ και του επιστηµονικού περιοδικού και για άλλες εκδόσεις, γ) για 
έξοδα παράστασης, εγκατάστασης και ενοικίου, µετακίνησης κ.λπ. των µελών του ∆.Σ., της Ε.Ε. 
και των εκπροσώπων της ΟΛΜΕ σε ευρύτερους συνδικαλιστικούς οργανισµούς, δ) για έξοδα 
των γραφείων, ε) για κάθε άλλη ανάγκη της ΟΛΜΕ που περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό. 

  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 

∆ιάλυση της ΟΛΜΕ 
Αναθεώρηση Καταστατικού 

  
ΆΡΘΡΟ 47 

1.      Η διάλυση της ΟΛΜΕ αποφασίζεται από το Συνέδριο που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό
αυτό. 

Πριν από αυτό το ειδικό Συνέδριο διεξάγονται υποχρεωτικά εκλογές στις ΕΛΜΕ για την ανάδειξη
αντιπροσώπων οι οποίοι και εκπροσωπούν τις ΕΛΜΕ στο παραπάνω Συνέδριο. 
Το Συνέδριο αυτό βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παραβρίσκονται οι µισές τουλάχιστον Ενώσεις που 
έχουν δικαίωµα ψήφου και η σχετική απόφαση λαµβάνεται από τα ¾ των παρόντων µελών µε 
δικαίωµα ψήφου. 
2.      Επίσης διαλύεται εκ των πραγµάτων η ΟΛΜΕ, όταν αποχωρήσουν από αυτήν όλες οι ενώσεις ή 
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έχουν διαγραφεί για διάφορους καταστατικούς λόγους και δεν υπάρχουν ενώσεις – µέλη να 
αποφασίσουν τη διάλυση. 

3.      Στην περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου και ώσπου να ανασυνταχθεί η ΟΛΜΕ, η 
περιουσία της, κινητή και ακίνητη, αποτελεί οµάδα περιουσίας που τη διαχειρίζεται 5µελής 
επιτροπή  που θα αποτελείται από τους τρεις τελευταίους Προέδρους της ΟΛΜΕ που βρίσκονται
στην υπηρεσία και από του δύο Αιρετούς των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συµβουλίων. 
Όταν όµως διαλυθεί µε απόφαση του ειδικού Συνεδρίου, τότε το ίδιο το Συνέδριο αποφασίζει για 

τη διάθεση και τη διαχείριση της περιουσίας της ΟΛΜΕ. 
  

ΆΡΘΡΟ 48 
1. Το καταστατικό αυτό µπορεί να αναθεωρηθεί ή να τροποποιηθεί µόνο µε απόφαση της Γεν. 

Συνέλευσης, Τακτικής ή Έκτακτης, ή Συνεδρίου.  
2. Η Γεν. Συνέλευση ή το Συνέδριο, που θα προβεί στην τροποποίηση – αναθεώρηση του 

καταστατικού, πρέπει να απαρτίζεται από το ½  των ενώσεων που έχουν δικαίωµα 
ψήφου.                                                                                                

και οι κατ΄ άρθρο και στο σύνολο του καταστατικού τροποποιήσεις πρέπει να εγκρίνονται µε
πλειοψηφία ¾ των ψήφων που διαθέτουν τα παρόντα µέλη ή ¾ των παρόντων συνέδρων στο 
Συνέδριο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ 
(Γενικές ∆ιατάξεις) 

  
ΆΡΘΡΟ 49 

Η σφραγίδα της Οµοσπονδίας είναι στρογγυλή, έχει περιφερειακά την επωνυµία της Οµοσπονδίας
και το έτος ίδρυσης και στο κέντρο απεικόνιση της κεφαλής της Αθηνάς. 
  

ΆΡΘΡΟ 50 
Ό,τι δεν προβλέπεται από το καταστατικό, κανονίζεται από το ∆.Σ. σύµφωνα µε τις διατάξεις περί 
σωµατείων. 
  

ΆΡΘΡΟ 51 
Τα καταστατικά των ενώσεων – µελών πρέπει να βασίζονται στο Καταστατικό της ΟΛΜΕ. Οι 
ενώσεις – µέλη οφείλουν να αναµορφώσουν για το σκοπό αυτό τα καταστατικά τους. 
  

ΆΡΘΡΟ 52 
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ είναι υποχρεωµένο να στείλει στις ενώσεις – µέλη αντίτυπα του καταστατικού 
µετά την έγκρισή του από τις αρµόδιες αρχές. 
  

ΆΡΘΡΟ 53 
Το καταστατικό αυτό αρχίζει να ισχύει από την ηµέρα που θα εγκριθεί από το αρµόδιο ∆ικαστήριο
και θα εγγραφεί στο Ειδικό βιβλίου αυτού. 

  
ΕΙ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ 

Η ΕΛΜΕ Προτύπων συνεχίζει να λειτουργεί, ως µέλος της ΟΛΜΕ για την τρέχουσα συνδ. χρονιά 
1986 – 87. Από την επόµενη συνδ. χρονιά διαγράφεται από την ΟΛΜΕ και τα µέλη της εγγράφονται
αυτοδίκαια στις ΕΛΜΕ που καλύπτουν τα αντίστοιχα σχολεία. 

ΑΘΗΝΑ 
20/1/1987                              
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