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ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
1. Οη αξκνδηόηεηεο ησλ κειώλ ηνπ Γ.. θαζνξίδνληαη από ην Γ.. ζε ζπκθσλία πάληνηε κε ην
θαηαζηαηηθό θαη ηνλ παξόληα θαλνληζκό. Ο πξόεδξνο θαιεί ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηα κέιε ηνπ
Γ.. ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θάζε δύν κήλεο (θαηά πξνηίκεζε ηελ εκέξα ζπλαληήζεσλ ηνπ ζπιιόγνπ).
2. Όιεο νη απνθάζεηο πξέπεη λα γλσζηνπνηνύληαη ζε όια ηα κέιε ηνπ ζπιιόγνπ.
3. Η εκεξνκελία θαη ε ώξα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.. γλσζηνπνηνύληαη ζε όια ηα κέιε ηνπ
πιιόγνπ, ώζηε λα κπνξνύλ λα παξεπξίζθνληαη όπνηα ην επηζπκνύλ.
4. Πξηλ από θάζε ζπλεδξίαζε ν πξόεδξνο ζπγθεληξώλεη θαη νξίδεη ηα ηαθηηθά ζέκαηα πνπ ζα
ζπδεηεζνύλ θαη κόλν όηαλ απηά νινθιεξσζνύλ ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα ηόηε θαη κόλν
κπνξνύλ λα ζπδεηεζνύλ θαη έθηαθηα ζέκαηα εθ' όζνλ ζπκθσλεί ην 50 % + 1 ηνπ Γ..
5. Μεηά ηελ δηεμνδηθή ζπδήηεζε θάζε ζέκαηνο θαη αθνύ έρνπλ ηνπνζεηεζεί όια ηα παξεπξηζθόκελα
κέιε ηνπ Γ.. αθνινπζεί ςεθνθνξία θαη νη απνθάζεηο παίξλνληαη κε πιεηνςεθία ( 50 % +1). ε
πεξίπησζε ηζνςεθίαο ε ςήθνο ηνπ πξνέδξνπ κεηξάεη δηπιή.
6. Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ειέγρνληαη όιεο νη πξνεγνύκελεο απνθάζεηο ηνπ Γ.. θαη ηεο
Γ.. γηα ην εάλ έρνπλ πινπνηεζεί θαη κέρξη πνην βαζκό έρεη γίλεη απηό. πδεηνύληαη θαηά
πξνηεξαηόηεηα ηα ζέκαηα ηνπ πξνεγνύκελνπ Γ.. πνπ δελ νινθιεξώζεθαλ.
7. Σα πξαθηηθά θξαηνύληαη απ' ην Γελ. γξακκαηέα ή θάπνην-α βνεζό γξακκαηέα. Πξηλ ηε
ζπλεδξίαζε ηνπ επόκελνπ Γ.. ηα πξαθηηθά αλαθνηλώλνληαη, δηνξζώλνληαη θ' ππνγξάθνληαη.
8. Ο Γξακκαηέαο κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ. θαη ελεκεξώλεη ην Γ.. γηα
ηελ πνξεία ησλ ελεξγεηώλ.

ΠΡΟΔΓΡΟ & ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ
1. Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. εθπξνζσπεί ην σκαηείν ελώπηνλ πάζεο Γηνηθεηηθήο ή Γηθαζηηθήο Αξρήο.
πγθαιεί θαη δηεπζύλεη ηηο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. θαη ηεο Γ.. θαη
ζπλππνγξάθεη κε ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα όια ηα έγγξαθα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην σκαηείν.
Δπηβιέπεη ηελ δηαρείξηζε ηνπ ηακία θάζε θνξά πνπ θξίλεη απηό αλαγθαίν θαη δίδεη εληνιή δηα
πάζα δαπάλε θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ Γ... Απνθαζίδεη γηα όιεο ηηο ππνζέζεηο νη νπνίεο δελ
ππάγνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ηνπ Γ.. ή ηεο Γ..

2. Ο Αληηπξόεδξνο βνεζά ηνλ Πξόεδξν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ θαη ηνλ
αλαπιεξώλεη ζε όια ηα θαζήθνληα θαη δηθαηώκαηά ηνπ. Αλαιακβάλεη πξόζζεηα θαζήθνληα θαη
αξκνδηόηεηεο πνπ ηνπ αλαζέηεη ην Γ.., θαζώο επίζεο αζθεί ηνλ πεηζαξρηθό θαη ηνλ γεληθό έιεγρν
ηνπ σκαηείνπ.

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ
Α. Καθήκοντα της γραμματείας είλαη:
1. Η παξαιαβή θαη πξσηνθόιιεζε ηεο αιιεινγξαθίαο.
2. Η ζύληαμε όισλ ησλ εμεξρόκελσλ εγγξάθσλ πνύ αθνξνύλ ελέξγεηεο θαη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ
ζπιιόγνπ. ε πεξηπηώζεηο πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν απνζηέιιεη έγγξαθα ηξίησλ ή εθζέζεηο κειώλ
από απνζηνιέο ηόηε ε γξακκαηεία ζπληάζζεη ηα δηαβηβαζηηθά απηώλ ησλ εγγξάθσλ.
3. Η παξαθνινύζεζε ηνπ βηβιίνπ πξσηνθόιινπ γηα ηελ ζσζηή ζύληαμε θαη έγθαηξε ελεκέξσζε
ηνπ.
4. Σα εμεξρόκελα έγγξαθα ππνγξάθνληαη από ηνλ γξακκαηέα θαη ηνλ Πξόεδξν. ε πεξίπησζε
θσιύκαηνο ηνπ δεύηεξνπ ηόηε απηά ππνγξάθνληαη από ηνλ Αληηπξόεδξν.
Β. Καθήκοντα τοσ γραμματέα
1. Ο γξακκαηέαο ζπληάζζεη ην βηβιίν πξαθηηθώλ ηνπ Γ.. θαη είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ ζσζηή ηνπ
ζύληαμε. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ζηε δηαηύπσζε από κέιε ηνπ Γ.. είλαη ππνρξεσκέλνο λα θάλεη
παξαπνκπή κε ηελ πξνηεηλόκελε λέα δηαηύπσζε.
2. Μαδί κε ηνλ πξόεδξν θαλνλίδεη ηηο ζπλαληήζεηο ηνπ Γ.. θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ζπιιέγεη ηα
ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνύλ ζην ζπκβνύιην θαη ελεκεξώλεη όια ηα κέιε.
3. ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Έθνξν Τιηθώλ θαζώο θαη κε ην βνεζό γξακκαηέα θξνληίδεη γηα ηελ
ελεκέξσζε ηνπ αξρείνπ απνζηνιώλ ηνπ ζπιιόγνπ. Ο έθνξνο κεηά από θάζε παξαιαβή πιηθνύ δεηά
από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ απνζηνιή ηελ έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε, κε ηα απνηειέζκαηα ηεο
απνζηνιήο θαη ην ππόινηπν πιηθό (θσηνγξαθίεο, ράξηεο θ.ιπ.). Απηή παξαδίδεηαη ζηελ Γξακκαηεία,
ε νπνία ζηελ ζπλέρεηα ηελ εληάζζεη ζηνλ θαηάιιειν θάθειν, αιιά θαη θξνληίδεη γηα ηελ
αμηνπνίεζε απηώλ ησλ πιεξνθνξηώλ, κε ηνλ πξνζθνξόηεξν ηξόπν.
4. πληνλίδεη (καδί κε ην ππόινηπν Γ..) όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο πξνβνιήο ηνπ ζπιιόγνπ.
Οπνηαδήπνηε επαθή κε Γεκόζηνπο θνξείο, ΜΜΔ θ.ι.π. πξέπεη λα γίλεηαη θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε
ηελ γξακκαηεία θαη ην πξόεδξν. Η γξακκαηεία πξέπεη λα ελεκεξώλεη ην Γ..
5. Διέγρεη θαη ζπληνλίδεη ηηο νκάδεο εξγαζίαο πνπ επηθνπξνύλ ζην δηνηθεηηθό έξγν ηνπ ζπιιόγνπ,
κε επζύλε ησλ κειώλ ηνπ Γ..
6. Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο αληηθαζηζηά ηνλ Αληηπξόεδξν ζε πεξίπησζε πνπ απνπζηάδεη ή θσιύεηαη.

ΣΑΜΔΙΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ
Α. Ο ταμίας
1. Ο ηακίαο εηζπξάηηεη ηηο ζπλδξνκέο ησλ κειώλ, ηηο δσξεέο ζην ζύιινγν, ηηο επηρνξεγήζεηο
απνζηνιώλ από ελδηαθεξόκελνπο θνξείο, ηηο θξαηηθέο επηδνηήζεηο, θαη γεληθά νηηδήπνηε ζεσξείηαη
έζνδν ηνπ πιιόγνπ. Πιεξώλεη ηα ηξέρνληα θαη πάγηα έμνδα πνπ απνξξένπλ από ηε ιεηηνπξγία ηνπ
ζπιιόγνπ, θαη όζα άιια έρεη εληνιή από ηε Γ.. ή ην Γ.. λα πιεξώζεη. Διέγρεη ηα έμνδα ηεο
γξακκαηείαο, ηνπ εθνξείνπ, θαη γεληθόηεξα ηνπ ζπιιόγνπ, ησλ νπνίσλ ηελ έγθξηζε έρεη
πξναπνθαζίζεη ην Γ..
2. Μεξηκλά γηα ηελ ζύληαμε ηεο θνξνινγηθήο δήισζε ηνπ πιιόγνπ θαη καδί κε ηνλ πξόεδξν έρεη
ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάζεζε ηεο. Κξαηάεη ηα βηβιία θαη ηα ζηνηρεία παιαηνηέξσλ εηώλ γηα όζα
ρξόληα απαηηεί ν λόκνο. Καηαζέηεη θάζε ηξίκελν ηελ πεξηνδηθή δήισζε Φ.Π.Α. θαη θάζε ρξόλν ηελ
εθθαζαξηζηηθή.
3. Φξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε είζπξαμε ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο ησλ κειώλ θαη ελεκεξώλεη ην Γ..
γηα εθθξεκόηεηεο κειώλ. Δλεκεξώλεη θάζε ηξίκελν γηα ηα νηθνλνκηθά ηνπ ζπιιόγνπ ηα κέιε κέζσ
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ.
4. Γηαρεηξίδεηαη ηα νηθνλνκηθά ηνπ ζπιιόγνπ. Όια ηα κέιε όκσο πξέπεη λα ελδηαθέξνληαη έκπξαθηα
γηα ηελ θαιπηέξεπζε ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπ ζπιιόγνπ, θαη λα πξναζπίδνληαη ηελ πεξηνπζία ηνπ.

Β. Οικονομικά τοσ σσλλόγοσ
5. Έζνδα ηνπ ζπιιόγνπ πέξα από ηηο εγγξαθέο-ζπλδξνκέο είλαη θαη όζα πξνέξρνληαη από πώιεζε
αλακλεζηηθώλ, ζεκάησλ, ελδπκάησλ ή αληηθεηκέλσλ κε ηα ζήκαηα ηνπ ζπιιόγνπ, βηβιίσλ,
πεξηνδηθώλ, εκεξνινγίσλ θαη θσηνγξαθηώλ θαη γεληθά θαζεηί πνπ απνξξέεη από νπνηαδήπνηε
εθδήισζε ηνπ ζπιιόγνπ.
6. Έζνδα ηνπ ζπιιόγνπ είλαη θαη ην 1/3 ησλ θαζαξώλ ακνηβώλ ησλ κειώλ πνπ πξνέξρνληαη από ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζε ακεηβόκελεο από ηξίηνπο ζπιινγηθέο ζπειαηνινγηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ
ΠΡΩΣΔΑ. ( Γειαδή ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ν ζύιινγνο ζπκκεηέρεη σο λνκηθό πξόζσπν κε κέιε ηνπ
θαη κε δηθά ηνπο πιηθά ). Αλ ηα πιηθά είλαη ηνπ ζπιιόγνπ, ην 1/3 γίλεηαη 1/2.
7. Μέιε ηνπ ΠΡΩΣΔΑ πνπ έρνπλ, γηα έλα δηάζηεκα, εγθαηαιείςεη απνδεδεηγκέλα ηελ ελεξγό δξάζε
θαη επαλέξρνληαη ζην ζύιινγν, πιεξώλνπλ κόλν ηελ ζπλδξνκή ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.
8. Μέιε πνπ κέζα ζηνπο δύν πξώηνπο κήλεο θάζε έηνπο δελ πιεξώζνπλ ηελ εηήζηα ζπλδξνκή ηνπο
απαιιάζζνληαη ησλ πξνλνκίσλ ηνπ σο κέιε ηνπ ζπιιόγνπ θαη δελ κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε
απνζηνιέο κέρξη λα δηεπζεηήζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο εθθξεκόηεηα.
8. Σξαπεδηθνί ινγαξηαζκνί αλνίγνληαη ζην όλνκα ηνπ ΠΡΩΣΔΑ ζύκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα
λνκνζεζία..

ΔΦΟΡΔΙΟ
1. Σα πιηθά απνηεινύλ πεξηνπζία ηνπ ζπιιόγνπ θαη θπιάζζνληαη ζε ρώξν πνπ έρεη νξίζεη ην Γ.
2. Ο έθνξνο πιηθώλ θξαηάεη θαη ελεκεξώλεη βηβιίν εηζεξρνκέλσλ εμεξρόκελσλ πιηθώλ. Τιηθά
δαλείδνληαη ζηα ηαθηηθά κέιε αιιά θαη ζε ππνςήθηα θαηόπηλ ζπλελλνήζεσο θαη αηηήκαηνο ηνπ
εθάζηνηε ππεύζπλνπ απνζηνιήο. Ό έθνξνο ειέγρεη αλ απηά είλαη ηακεηαθά εληάμεη. πκπιεξώλεηαη
ην βηβιίν ρξέσζεο πιηθώλ, ππνγξάθεηαη από ην έθνξν θαη ην κέινο.(ζην έληππν αλαθέξεηαη ην
είδνο ησλ πιηθώλ, νη πνζόηεηεο θαη ν ζθνπόο δαλεηζκνύ ηνπο)
3. Σα κέιε πνπ δαλείδνληαη πιηθά πξέπεη λα ηα επηζηξέθνπλ κεηά ην πέξαο ηεο ρξήζεο ηνπο ζηελ
επόκελε θαζηεξσκέλε ζπλάληεζε. Αλ μεπεξαζηεί απηό ην όξην ηα κέιε πιεξώλνπλ πξόζηηκν 5€ ηελ
εβδνκάδα. Με κέινο ηνπ ζπιιόγνπ κπνξεί λα δαλεηζηεί κόλν δώλε ηνπ ζπιιόγνπ πξνο 5 € ηελ
εκέξα σο ελίζρπζε ηνπ ζπιιόγνπ γηα απόζβεζε ηεο θζνξάο.
4. ε πεξίπησζε πνπ ραζνύλ πιηθά ζε απνζηνιή, ην Γ.. θαη, ηειεζίδηθα, ε ειεγθηηθή επηηξνπή
απνθαίλεηαη, αλ απηό νθείιεηαη ζε αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο ηεο απνζηνιήο ή ζε αδηαθνξία θαη
απνθαζίδεη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπο, από ηα κέιε πνπ ηα έραζαλ, ή ηελ απαιιαγή ησλ κειώλ
από επζύλεο θαη ηελ αλαπιήξσζε ηνπο από ην ηακείν ηνπ ζπιιόγνπ.
5. Σα κέιε κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ όια ηα πιηθά ηνπ ζπιιόγνπ ηα νπνία θξνληίδνπλ λα ηα
επηζηξέθνπλ ζπληεξεκέλα θαη θαζαξά. Δηδηθόηεξα ηα ζρνηληά πξέπεη κε ηδηαίηεξε θξνληίδα λα
πιέλνληαη επί ηόπνπ, εάλ είλαη δπλαηόλ, θαη λα ζπληεξνύληαη θαιά θαη ζε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε
θζνξάο ν αξρεγόο ηεο απνζηνιήο λα ελεκεξώλεη ακέζσο ηνλ έθνξν. Δθ' όζνλ επηζηξαθνύλ άπιπηα
κε επζύλε ηνπ αξρεγνύ ηεο απνζηνιήο πιέλνληαη ζηα γξαθεία ηνπ ζπιιόγνπ, ζύκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ηνπ εθόξνπ.
6. Ο έθνξνο δελ παξαδίδεη θαη δελ παξαιακβάλεη ειαηησκαηηθά, θζαξκέλα πέξα από ην όξην
αζθαιείαο ή βξώκηθα πιηθά.
7. Ο δαλεηζκόο ησλ πιηθώλ γίλεηαη κόλν ηελ εκέξα ζπλαληήζεσλ ηνπ ζπιιόγνπ. Μόλν ζε εηδηθέο
πεξηπηώζεηο είλαη δπλαηόο ν δαλεηζκόο ην αξγόηεξν κηα κέξα πξηλ ηελ θάζε απνζηνιή θαη κεηά από
ηειεθσληθή ζπλελλόεζε κε ηνλ έθνξν. Σα πιηθά ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν γηα ζπειαηνινγία θαη γηα
ζθνπνύο ηνπ ζπιιόγνπ, θαηά ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξόπν.
9. Δηδηθόηεξα, γηα ηηο δώλεο, απηέο δίδνληαη ζε εηδηθή ζπζθεπαζία πνπ πεξηέρεη






1 θεληξηθό θξίθν
1 ιαληέξα
1 δώλε
1 θαηαβαηήξα, 1 θξέλν ρεηξόο, 1 θξέλν ζηήζνπο
2 θξίθνπο αζθαιείαο θαη 2 απινύο

Σα κέιε πξέπεη λα θαηακεηξνύλ ηα πιηθά πξηλ ηα παξαιάβνπλ, πξνο απνθπγή παξεμεγήζεσλ.
10. Ο έθνξνο κπνξεί λα αξλεζεί ην δαλεηζκό πιηθώλ ζε κέινο γηα ην νπνίν ην Γ.. εθηηκά όηη δελ
έρεη ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε ηνπο, ή δηαηεξεί επηθπιάμεηο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ή δελ
έρεη παξαδώζεη έθζεζε απνζηνιήο. Τιηθά ηνπ ζπιιόγνπ ηερλνινγηθά πξνεγκέλα, εππαζή, ηδηαίηεξα
αθξηβά θ.ι.π. γηα ηα νπνία ππάξρεη εηδηθή θαηάζηαζε κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν ζε
επίζεκεο απνζηνιέο ηνπ ζπιιόγνπ. θαηόπηλ εγθξίζεσο ηνπ Γ..

ΑΡΥΔΙΟ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
1. Οξγαλώλνληαη κε επζύλε ηνπ αληηπξνέδξνπ πνπ νξίδεη ελδηαθεξόκελν θαη έκπεηξν ηαθηηθό κέινο
σο ππεύζπλν αξρείνπ θ' βηβιηνζήθεο. ηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία πιήξνπο αξρείνπ ζπειαίσλ πνπ ζα
πεξηιακβάλεη όια ηα ζπήιαηα πνπ έρνπλ επηζθεθζεί θ' εμεξεπλεζεί από κέιε ηνπ πιιόγνπ θαη
απηά γηα ηα νπνία ππάξρεη ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. Πιήξεο αξρείν ζεκαίλεη όηη όια ηα ζπήιαηα λα
ζπλνδεύνληαη από έθζεζε, ηπρόλ βηβιηνγξαθία, ραξηνγξάθεζε κε ην ζηίγκα ηνπ ζπειαίνπ θ'
νδεγίεο γηα ηελ πξόζβαζε ζε απηό, θσηνγξαθίεο θαη slides. Σν αξρείν πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη γηα
απνζηνιέο ζε ήδε αξρεηνζεηεκέλα ζπήιαηα θαη γηα ηα απνηειέζκαηα απηώλ (λέα ηκήκαηα, δεκηέο,
θσηνγξαθηθό πιηθό θ.ι.π.)
2. Ο έθνξνο ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ ππεύζπλν Αξρείνπ θαη Βηβιηνζήθεο θαζνξίδεη ηηο ώξεο πνπ ην
αξρείν ζα είλαη πξνζβάζηκν, ζηα κέιε, γηα κειέηε. Δθ' όζνλ ππάξρεη δπλαηόηεηα κπνξεί λα βγνπλ
θσηναληίγξαθα.. Γηα εξεπλεηέο κε κέιε ππάξρεη ε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζην αξρείν κόλν κεηά
από απόθαζε ηνπ Γ..
3. O ππεύζπλνο θάζε απνζηνιήο κεηά ην πέξαο ηεο, παξαδίδεη ηελ έθζεζε, ηε ραξηνγξάθεζε, ηα
slides θ.ι.π. ζηνλ ππεύζπλν αξρεηνζέηεζεο θαη ηελ ηνπνζεηεί ζην θάθειν ''εηζεξρόκελα γηα αξρείν ''.
Ο ππεύζπλνο ηεο απνζηνιήο, ζε πεξίπησζε κε παξάδνζεο έθζεζεο κέζα ζε έλα κήλα από ην πέξαο
ηεο, δελ έρεη ην δηθαίσκα λα δαλεηζηεί πιηθά μαλά αλ δελ ηελ παξαδώζεη.
4. Η βηβιηνζήθε κπνξεί λα ιεηηνπξγεί γηα ηα κέιε ζαλ δαλεηζηηθή. Σα έληππα θαη βηβιία δαλείδνληαη
κέρξη 2 εβδνκάδεο εθ' όζνλ έρεη επηζηξαθεί ην πξνεγνύκελν δαλεηζκέλν. Σηρείηαι βιβλίο
δανειζμού.
5. Σα κέιε έρνπλ ππνρξέσζε, νπνηνδήπνηε έληππν, άξζξν θ.ι.π. πέζεη ζηελ αληίιεςε ηνπο πνπ
αθνξά ζην ζύιινγν θαη ζηε ζπειαηνινγία λα ην δώζνπλ γηα εκπινπηηζκό ηνπ αξρείνπ ηνπ
ζπιιόγνπ.
6. Σν πιηθό πνπ δηαρεηξίδεηαη ν ππεύζπλνο αξρείνπ θαη βηβιηνζήθεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα
πξνβνιέο θαη δεκνζηεύζεηο ηνπ ζπιιόγνπ. Γαλείδνληαη γηα ρξήζε κόλν ζε ηαθηηθά κέιε, κεηά από
έγθξηζε ηνπ Γ.. Ο δαλεηδόκελνο ππνρξενύηαη λα αλαθέξεη ζηηο παξνπζηάζεηο ηνπ όηη πξνέξρνληαη
απ' ην αξρείν ηνπ ΠΡΩΣΔΑ.
7. Κάζε πιηθό πνπ θαηαηίζεηαη ζην ζύιινγν πξέπεη λα θέξεη ηα αλαγλσξηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
αηόκνπ πνπ ην παξαρώξεζε.
8. Ο ζύιινγνο νθείιεη λα ζέβεηαη θαη λα πξναζπίδεη ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ησλ κειώλ ηνπ.

ΜΔΛΗ
1. Γηα λα γίλεη απνδεθηόο θάπνην-α σο κέινπο ηνπ ζπιιόγνπ νθείιεη λα έρεη ελεκεξσζεί θαη
απνδερηεί ην θαηαζηαηηθό θαη ην εζσηεξηθό θαλνληζκό ηνπ ζπιιόγνπ, θαζώο θαη λα ζπκκνξθώλεηαη
κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ..
2. Σα κέιε ηνπ ΠΡΩΣΔΑ νθείινπλ λα πξναζπίδνπλ θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηηο αξρέο αιιά θαη ηα
ζπκθέξνληα ηνπ ζπιιόγνπ.
3. Σα κέιε ηνπ ΠΡΩΣΔΑ νθείινπλ λα είλαη ζπλεπή απέλαληη ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο
πξνο ηνλ ζύιινγν.
4. Σα κέιε ηνπ ΠΡΩΣΔΑ νθείινπλ λα ζέβνληαη θαη λα πξνζηαηεύνπλ ην θπζηθό πεξηβάιινλ
ππόγεην αιιά θαη ππέξγεην.
5. Γηαγξάθνληαη (ή δελ γίλνληαη δεθηά ) κέιε πνπ απνδεδεηγκέλα ζπκκεηείραλ ζε αξραηνθαπειία,
ιαζξαλαζθαθή, θαηαζηξνθή κλεκείσλ, εκπξεζκό θαη γεληθά θαηαζηξνθέο ζην πεξηβάιινλ.
6. Σα κέιε δελ ζπλδηαιέγνληαη κε εηαηξίεο ή θπζηθά πξόζσπα πνπ απνδεδεηγκέλα εθηεινύλ έξγα
πνπ πξνθαινύλ κε αεηθόξν ηνπξηζηηθή αλάδεημε.
7. Κάπνηνο-α γίλεηαη δεθηόο σο κέινο εθόζνλ ππνβάιεη αίηεζε, πιεξώζεη ηελ εγγξαθή, θαη
εηζεγεζνύλ ζεηηθά γηα απηόλ-ελ δύν κέιε ηνπ ζπιιόγνπ. Σν πνζό εγγξαθήο θαη ε εηήζηα ζπλδξνκή
νξίδνληαη ζε 40€ γηα όινπο (θνηηεηέο θαη κε) θαη πξνζσξηλά κέρξη λα απμεζνύλ ηα κέιε θαη
επνκέλσο ηα έζνδα ηνπ ζπιιόγνπ ΓΔΝ ζα ηζρύεη ην άξζξν 8 ηνπ θαηαζηαηηθνύ.
8. Σα κέιε δηθαηνύληαη λα ιακβάλνπλ δσξεάλ ή ζε ηηκή θόζηνπο ηα έληππα, ηνπ ζπιιόγνπ ζε
νπνηνδήπνηε κνξθή θαη αλ αλαπαξάγνληαη. Δλεκεξώλνληαη γηα απνζηνιέο ηνπ ζπιιόγνπ ζε
εβδνκαδηαία βάζε.
10. Σα κέιε κπνξνύλ λα παξεπξίζθνληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ.
Μπνξνύλ λα εθθξάδνπλ ηελ γλώκε ηνπο θαη δηθαηνύληαη λα ελεκεξώλνληαη γηα ηηο απνθάζεηο ηνπ
Γ..

ΥΟΛΗ & ΔΜΙΝΑΡΙΑ
1.
Σν εηήζην πξόγξακκα ζεκηλαξίσλ νξγαλώλεηαη από ην Γ.. Οξίδεηαη έλα κέινο ηνπ Γ..
ππεύζπλν γηα ηα ζεκηλάξηα θαη ζπγθεθξηκέλα γηα:
α) Σελ νξγάλσζε, ελεκέξσζε θαη δηαθήκηζε ησλ ζεκηλαξίσλ.
β) Σελ νξγάλσζε θπιιαδίσλ, ζεκεηώζεσλ, γξαθείσλ, ππνδνρήο εθπαηδεπνκέλσλ.
γ) Σελ νξγάλσζε θαη έιεγρνο θαηαιιειόηεηαο νκηιεηώλ θαη εθπαηδεπηώλ.
2. Ο ππεύζπλνο νξγαλώλεη ηελ ππνζηήξημε (γξακκαηεία) ησλ ζεκηλαξίσλ εγθαίξσο (από ηελ αξρή
ηνπ έηνπο) ώζηε λα νξγαλσζεί ε δηαθήκηζε θαη ελεκέξσζε γηα ηα ζεκηλάξηα. Οξίδεη έλα κέινο ηνπ
ζπιιόγνπ βνεζό, ππεύζπλν γηα ηε γξακκαηεία, ηα έληππα, ηελ νξγάλσζε ησλ γξαθείσλ ηελ
είζπξαμε ησλ ρξεκάησλ, θ.ι.π. επηιέγεη νκηιεηέο θαη νξγαλώλεη ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα.
Οξηζηηθνπνηεί ην εκεξνινγηαθό πξόγξακκα ησλ πξαθηηθώλ καζεκάησλ, επηιέγεη ηνπο εθπαηδεπηέο
θαη απνθαζίδεη γηα ηνλ ηξόπν παξνπζίαζεο ησλ καζεκάησλ, ηηο αξκνδηόηεηεο, ηελ ζεηξά ησλ

ηερληθώλ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, θαη ηελ πξαθηηθή νξγάλσζε ησλ απνζηνιώλ εθπαίδεπζεο. Καιό
είλαη αλ είλαη δπλαηόλ λα δίδνληαη έληππεο νδεγίεο ζηνπο εθπαηδεπηέο.
3. Οη εθπαηδεπηέο πξέπεη λα έρνπλ δίπισκα εθπαηδεπηή από Διιεληθή αλαγλσξηζκέλε Οκνζπνλδία
ή δίπισκα εθπαηδεπηή ηνπ ζπιιόγνπ. Μπνξνύλ λα απνδεκησζνύλ ( ζύκθσλα κε ηελ επξσζηία ησλ
νηθνλνκηθώλ ηνπ ζπιιόγνπ) γηα βελδίλε, δηαηξνθή, θζνξά ησλ αηνκηθώλ πιηθώλ ηνπο θ.ιπ. Όκσο
απηή ε απνδεκίσζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ακνηβή γηα ηη ππεξεζίεο ηνπο, νη νπνίεο πξνζθέξνληαη
αθηινθεξδώο ζην ζύιινγν. Η εκεξήζηα απνδεκίσζε νξίδεηαη από ηνλ ππεύζπλν θαη εγθξίλεηαη από
ην Γ..
4. Οη εθπαηδεπηέο θαη νη βνεζνί εθπαηδεπηώλ ζπγθεληξώλνληαη κηα εβδνκάδα πξηλ ηελ εκεξνκελία
ησλ καζεκάησλ θαη θαζνξίδνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά εθκάζεζεο ησλ ηερληθώλ, ώζηε λα κελ
ππάξρεη δηαθνξά ζηνλ ηξόπν εθκάζεζεο. ηεξίδνπλ ςπρνινγηθά ηνπο εθπαηδεπόκελνπο,
αληηκεησπίδνπλ κε ζνβαξόηεηα ηα θαζήθνληα ηνπο θαη δεκηνπξγνύλ εκπηζηνζύλε ζηνπο γύξσ ηνπο.
Φζάλνπλ εγθαίξσο ζηνλ ηόπν εθπαίδεπζεο γηα λα θάλνπλ ην αξκάησκα ησλ ζρνηληώλ. Οδεγνύλ ηνπο
λένπο ζην πεδίν εθπαίδεπζεο, ειέγρνπλ ηηο δώλεο εθπαίδεπζεο ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ιίγν πξηλ αξρίζεη ε
θαηάβαζε. Πξνζέρνπλ λα κε ράλνληαη ή κπεξδεύνληαη πιηθά από ηα δηάθνξα ζεη, θαη βνεζνύλ ζηελ
θαηακέηξεζε ηνπο. Οη εθπαηδεπηέο γηα ιόγνπο αζθαιείαο δελ βγάδνπλ ηηο δώλεο ηνπο, θαζ' όιε ηε
δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο. Όινη θνξνύλ ηα θξάλε ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζην
πεδίν εθπαίδεπζεο.
5. Σν πξαθηηθά καζήκαηα ζηα ζπήιαηα είλαη απνζηνιέο θαη ηζρύνπλ όζα αλαθέξνληαη ζηνλ παξόληα
θαλνληζκό γη' απηέο (ππεύζπλνη, κέηξα αζθαιείαο, ζπληήξεζε πιηθώλ θ.ι.π.).
6. Σα παιαηόηεξα κέιε είλαη θαιό λα πξνηξέπνληαη λα παξαθνινπζνύλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά
ζηα ζεκηλάξηα πξαθηηθήο άζθεζεο (γηα ιόγνπο πξνπόλεζεο ηνπο, ελεκέξσζεο θ.ι.π.). πκκεηέρνπλ
όκσο κεηά από ζπλελλόεζε κε ηνλ ππεύζπλν.
7. Οη πνιπήκεξεο πξαθηηθέο αζθήζεηο έρνπλ ραξαθηήξα νκαδηθήο απνζηνιήο θαη ζε απηέο κπνξνύλ
λα ζπκκεηέρνπλ θαη παιαηόηεξα κέιε, κεηά από ζπλελλόεζε κε ηνλ ππεύζπλν.
8. Ο ππεύζπλνο κπνξεί, δηαξθνύληνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, λα ηξνπνπνηήζεη απηό κόλν αλ ζπληξέρνπλ
πνιύ ζνβαξνί ιόγνη. Μπνξεί λα θάλεη έθηαθηα επηπιένλ καζήκαηα ζε κεξηθνύο ή όινπο ηνπο
εθπαηδεπόκελνπο ή λα απνπέκςεη άηνκα πνπ εθπαηδεύνληαη ή εθπαηδεπηέο εθ' όζνλ εθηηκήζεη όηη
απηό απνβαίλεη πξνο όθεινο ησλ εθπαηδεπόκελσλ, ησλ ζεκηλαξίσλ θαη ηνπ ζπιιόγνπ γεληθά.
9. Η κε παξαθνινύζεζε θάπνηνπ καζήκαηνο ησλ ζεκηλαξίσλ αλαπιεξώλεηαη ζηα κελ ζεσξεηηθά κε
ην θπιιάδην πνπ κνηξάδεηαη θαη κε θαη' ηδίαλ ζπδήηεζε κε ηνλ εηζεγεηή, ζηα δε πξαθηηθά κε ηελ
εληαηηθόηεξε ζπκκεηνρή ζην επόκελν κάζεκα, ώζηε λα αλαπιεξώζεη ην ρακέλν έδαθνο, ή
ζπληζηάηαη παξαπνκπή ζε θάπνην επόκελν ζεκηλάξην.
10. Ο ππεύζπλνο έρεη ηε θαηάζηαζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, θαη ζεκεηώλεη ζε θάζε κάζεκα:
παξνπζίεο, επίδνζε θ.ι.π.
11. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηα ζεκηλάξηα νη εθπαηδεπόκελνη πιεξώλνπλ θάπνην ρξεκαηηθό αληίηηκν κε
ζηόρν ηελ θάιπςε ησλ εμόδσλ ηνπ ζπιιόγνπ. Σα έμνδα θίλεζεο, θαγεηνύ, ύπλνπ θ.ιπ. βαξύλνπλ
ηνπο εθπαηδεπόκελνπο. Ο ππεύζπλνο θαζνξίδεη ηνλ ρξόλν θαη ηνλ ηξόπν πιεξσκήο θαη κεξηκλά γηα
ηελ είζπξαμή ηνπο. Η κε πιεξσκή είλαη ιόγνο απνπνκπήο από ην ζεκηλάξην. Η δηαθνπή
παξαθνινύζεζεο ησλ ζεκηλαξίσλ δελ δηθαηνινγεί επηζηξνθή θαηαβιεζέλησλ ρξεκάησλ.

12. Με ην ηέινο ησλ ζεκηλαξίσλ δίδεηαη ζε όζνπο ηα έρνπλ παξαθνινπζήζεη επαξθώο θαη επηηπρώο,
θαηά ηελ θξίζε ησλ εθπαηδεπηώλ, βεβαίσζε παξαθνινύζεζεο. Η επάξθεηα ζηα ζεσξεηηθά
καζήκαηα ειέγρεηαη κε θξηηήξην αμηνιόγεζεο ζην ηειεπηαίν κάζεκα ηνπ ζεκηλαξίνπ.
13. Καηά ηελ πεξίνδν ησλ ζεκηλαξίσλ πιηθά δίλνληαη ζηα κέιε από ηνλ έθνξν γηα ζπειαηνινγηθέο
απνζηνιέο κόλν εθ' όζνλ έρνπλ εμαζθαιηζζεί ηα αλαγθαία πιηθά γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ
ζεκηλαξίσλ.

ΑΠΟΣΟΛΔ
1. Οη απνζηνιέο ρσξίδνληαη ηεξαξρηθά ζε
α) επίζεκεο ηνπ ζπιιόγνπ πνπ γίλνληαη θαηόπηλ πξνζθιήζεσο δηαθόξσλ αηόκσλ ή θνξέσλ. ε
απηέο ζπκκεηέρνπλ κέιε ηθαλά λα ηηο θέξνπλ ζε πέξαο ηα νπνία έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα
ηνπ ΠΡΩΣΔΑ - ή άιινπ ζπειαηνινγηθνύ θνξέα Διιεληθνύ ή κε.
β) Απνζηνιέο νξγαλσκέλεο από ην Γ..
γ) Απνζηνιέο κε πξσηνβνπιία κειώλ ηνπ ζπιιόγνπ.
2. ηηο πεξηπηώζεηο α θ' β ηα κέιε ησλ απνζηνιώλ επηιέγνληαη από ην Γ.., εθπξνζσπνύλ επίζεκα
ην ζύιινγν, θνξνύλ ηα ζήκαηα θ' ηα δηαθξηηηθά ηνπ ζπιιόγνπ θαη κνηξάδνπλ ηα έληππα ηνπ, ζηελ
ηνπηθή θνηλσλία πνπ επηζθέπηνληαη.
3. Τιηθά ηνπ ζπιιόγνπ δίδνληαη ζε όιεο ηηο απνζηνιέο εθ' όζνλ ηα κέιε είλαη ηακεηαθά εληάμεη,
ηεξαξρώληαο απηέο κε βάζεη ηελ παξαπάλσ ηεξάξρεζε (α, β, γ). Σα πιηθά ρξεώλεηαη ν ππεύζπλνο
ηεο απνζηνιήο, ππεύζπλα όκσο είλαη όια ηα κέιε ηεο απνζηνιήο ηα νπνία ζε πεξίπησζε απώιεηαο
κνηξάδνληαη ηα έμνδα αληηθαηάζηαζεο ζύκθσλα κε ηνλ παξόληα θαλνληζκό.
4. Κάζε ρξόλν ν ζύιινγνο νξγαλώλεη νπσζδήπνηε κηα κεγάιε απνζηνιή, δηεζλώλ πξνδηαγξαθώλ
θαη αμηώζεσλ. Με επζύλε ηνπ Γ.. νξγαλώλνληαη πξνγξάκκαηα απνζηνιώλ, θαζ' όιε ηε δηάξθεηα
ηνπ έηνπο. Σα κέιε πνπ ζέινπλ λα νξγαλώζνπλ απνζηνιέο ελεκεξώλνπλ ηνλ ππεύζπλν έγθαηξα
ώζηε απηέο λα εληαρζνύλ ζην πξόγξακκα ηνπ ζπιιόγνπ.
5. Σα κέιε παίξλνπλ θαη έλα δειηίν απνζηνιήο πνπ ην επηζηξέθνπλ ζπκπιεξσκέλν. Γξάθεηαη
έθζεζε θαη αλ είλαη άγλσζην ην ζπήιαην (ή δελ ππάξρεη πιεξνθνξηαθό πιηθό ζην αξρείν), γίλεηαη
θαη ραξηνγξάθεζε πνπ παξαδίδεηαη ζηνλ έθνξν καδί κε ην θσηνγξαθηθό πιηθό γηα ην αξρείν. Δάλ
δελ πξνζθνκηζζεί ε θόξκα αλαθνξάο κεηά ηελ απνζηνιή, ν ππεύζπλνο απνζηνιήο ΓΔΝ έρεη
δηθαίσκα λα ζπκκεηάζρεη ζε άιιε απνζηνιή θαη κέρξη ηελ πξνζθόκηζε ηνπ. Ο ζύιινγνο δηθαηνύηαη
πνζνζηό ησλ εθηππσκέλσλ θσηνγξαθηώλ (όρη αξλεηηθώλ ) πνπ ηξαβήρηεθαλ από κέιε κε δηθό ηνπο
θηικ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνζηνιήο. Η επηινγή ησλ θσηνγξαθηώλ γίλεηαη από ηνλ ππεύζπλν ησλ
slides. Αλαγξάθεηαη ην όλνκα απηνύ πνπ ηηο ηξάβεμε θαη ησλ βνεζώλ ηνπ.
6. Σηο εθζέζεηο ή ηηο δεκνζηεύζεηο θάλεη ν ππεύζπλνο ηεο απνζηνιήο ή θάπνην κέινο ηεο πνπ απηόο
εμνπζηνδνηεί. Η έθζεζε πξνο ηελ Δθνξεία Παιαηναλζξσπνινγίαο & πειαηνινγίαο (ΤΠ.ΠΟ)
πξέπεη λα είλαη ζπλνπηηθή θαη πεξηεθηηθή όζνλ αθνξά ην ζπήιαην θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο απνζηνιήο.
7. Ο ππεύζπλνο ηεο απνζηνιήο θξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ηνπ ΤΠΠΟ., ηελ εμαζθάιηζε
ηνπ κεηαθνξηθνύ κέζνπ, ηνλ ύπλν θ.ιπ. Πξηλ ηελ απνζηνιή ζπγθεληξώλεη πιεξνθνξίεο, πιηθό απ'

ην αξρείν ηνπ ζπιιόγνπ, ράξηεο κε δηαδξνκέο θαη ζπγθεληξώλεη ηα κέιε ηεο απνζηνιήο γηα λα ηα
ελεκεξώζεη γηα ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο ηεο απνζηνιήο, ηα θαηάιιεια εθόδηα πνπ πξέπεη
λα έρνπλ καδί ηνπο θαη νξηζηηθνπνηεί ην πξόγξακκα. Μεηά ηελ ιήμε ηεο απνζηνιήο ζπγθεληξώλεη
ηελ νκάδα θαη θξνληίδεη γηα ηελ ζπληήξεζε θαη παξάδνζε ησλ πιηθώλ ζην εθνξείν, ηελ νξγάλσζε
ησλ θσηνγξαθηώλ, ηελ ζύληαμε ηεο έθζεζεο ηελ ραξηνγξάθεζε θαη ηελ θαηαλνκή ησλ εμόδσλ
κεηαμύ ησλ κειώλ. Μόλν ηόηε ζεσξείηαη όηη νινθιεξώλεηαη ε απνζηνιή. Πξηλ ηελ απνζηνιή ηα
κέιε πξέπεη εγθαίξσο λα δειώλνπλ ζπκκεηνρή θαη λα πιεξνθνξνύληαη ην πξόγξακκα θαη ηα
απαηηνύκελα εθόδηα θαη έμνδα.
8. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο απνζηνιήο ηα κέιε πξέπεη λα αθνινπζνύλ πηζηά ην πξόγξακκα θαζώο
επίζεο ηηο νδεγίεο θαη ηηο ζπζηάζεηο ηνπ ππεπζύλνπ. Αλ ε νκάδα ρσξηζηεί ζε ππννκάδεο νη βνεζνί
εθηεινύλ πξνζσξηλά ρξέε ππεπζύλνπ. Δάλ θάπνην κέινο δελ έρεη καδί ηνπ ηα απαξαίηεηα εθόδηα ή
δελ αθνινπζεί ηηο πξνηξνπέο ηνπ ππεπζύλνπ, ν ππεύζπλνο έρεη δηθαίσκα λα ηνλ απνθιείζεη από
κέξνο ή όιε ηελ απνζηνιή. Απνθεύγνληαη ηα νηλνπλεπκαηώδε. ε πεξίπησζε πνπ αλάςνπκε θσηηά
ζηελ θαηαζθήλσζε ηελ πξνζηαηεύνπκε θαη θξνληίδνπκε λα ηε ζβήζνπκε θαιά θαηά ηελ
απνρώξεζε καο. Φξνληίδνπκε γηα ηα ζθνππίδηα ( θαη ηα ππνιείκκαηα αζεηπιίλεο ), πνπ ηα
καδεύνπκε θαη ηα ξίρλνπκε ζε θάδν απνξξηκκάησλ ή ηα παίξλνπκε καδί καο. Γελ αθήλνπκε
ζθόξπηα ηα πιηθά θαη γεληθώο δελ απνρσξηδόκαζηε πνηέ ην ζάθν κε ηα πιηθά καο, γηαηί δελ
γλσξίδνπκε ηη κπνξεί λα ζπκβεί. Δάλ δεκηνπξγεζεί νπνηνδήπνηε πξόβιεκα απηό ιύλεηαη ζε θηιηθό
ηόλν από ηνλ ππεύζπλν θαη ηνπο βνεζνύο. Δάλ ην κέινο δελ ηθαλνπνηεζεί ηόηε απεπζύλεηαη ζηνλ
έθνξν ηνπ Γ.. πξνθνξηθά ή γξαπηά. Γεληθόηεξα ηα κέιε ησλ απνζηνιώλ αληηκεησπίδνπλ ν έλαο
ηνλ άιινλ κε επγέλεηα θαη θξνληίδνπλ ώζηε ε απνζηνιή λα είλαη επράξηζηε, δηαζθεδαζηηθή θαη
πξώηηζηα αζθαιήο θαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ.
9. Πξηλ από ηελ είζνδν ζην ζπήιαην κνηξάδνπκε ηα θνηλά πιηθά. Μεηά ηαθηνπνηνύκε ηα αηνκηθά
θαη εμνπιηδόκαζηε ζύκθσλα κε ηηο εληνιέο ηνπ αξρεγνύ. Ο θαζέλαο γλσξίδεη ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ
θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ νκάδα (αξκάησκα, ραξηνγξάθεζε θ.ι.π.) Η θίλεζε κέζα
ζην ζπήιαην γίλεηαη πξνζερηηθά αθνινπζώληαο ζρνιαζηηθά ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο. πξνζπαζνύκε
λα κελ ελνρινύκε ηα ζπειαηόβηα θαη ηηο λπρηεξίδεο. Απαγνξεύεηαη θάζε ζπάζηκν ζηαιαθηίηε,
ζπιινγή ''αλακλεζηηθώλ'' , κεηαθίλεζε νζηώλ θ.ι.π. Μπνξεί λα γίλεη κόλν πεξηνξηζκέλε δηάλνημε
γηα ηελ ζπλέρεηα ηεο εμεξεύλεζεο. Σκήκαηα ηνπ ζπειαίνπ πνπ είλαη εππαζή δελ ηα πιεζηάδνπκε,
θαη εάλ είλαη θαζαξά (ρσξίο ρώκα) παηάκε κε ηηο θάιηζεο (βγάδνπκε ηα παπνύηζηα). Η απνρώξεζε
από ην ζπήιαην γίλεηαη κόλν όηαλ έρεη βγεη αζθαιώο θαη ην ηειεπηαίν κέινο θαη όια ηα πιηθά, εθηόο
εάλ έρεη γίλεη πξηλ αλάινγε ζπλελλόεζε. Ο ππεύζπλνο ειέγρεη ζρνιαζηηθά ηελ ηήξεζε απηνύ ηνπ
θαλόλα.
10. Σα έμνδα ηεο απνζηνιήο βαξύλνπλ όια ηα κέιε εμίζνπ. Οη θάηνρνη ησλ απηνθηλήησλ εθηόο από
ηα έμνδα βελδίλεο, κπνξνύλ λα πξνζζέζνπλ επηπιένλ έμνδα γηα θζνξέο, ιάδηα θαη πιύζηκν εθ' όζνλ
έρεη ζπκθσλεζεί ην πνζό.
11. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ απνζηνιώλ, θάλνπκε εκθαλή ηελ παξνπζία καο, ζηελ ηνπηθή θνηλσλία,
ζπζηελόκαζηε, δίλνπκε έληππα ηνπ ζπιιόγνπ θαη επηδεηθλύνπκε ηελ άδεηα ηνπ ΤΠΠΟ. Μεηά ηελ
είζνδν ζην ζπήιαην ελεκεξώλνπκε ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο ή ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θνξείο. ε
όζνπο καο βνήζεζαλ ζηέιλνπκε επραξηζηήξηα επηζηνιή θαη όηη πιεξνθνξία εθηηκνύκε όηη κπνξεί
λα είλαη θνηλνπνηήζηκε (π.ρ. θσηνγξαθίεο, ράξηεο )

ΟΜΑΓΑ ΠΗΛΑΙΟΓΙΑΩΗ (Ο.)
1. Μηα από ηηο θύξηεο θξνληίδεο ηνπ ζπιιόγνπ είλαη ε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ζε εηνηκόηεηα
νκάδαο ζπειαηνδηάζσζεο, αλάινγα κε ην δπλακηθό ηνπ. Η Ο.. ζπληνλίδεηαη κε ηηο νκνεηδείο
νκάδεο άιισλ ζπειαηνινγηθώλ ζπιιόγσλ θαη ηεο αλαγλσξηζκέλεο νκνζπνλδίαο .
2. Η Ο.. ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην έηνο, ζπγθεληξώλεηαη γηα ζπληνληζκό, ελεκέξσζε, πξνπόλεζε
θ.ι.π.
3. Γηα λα απνηειεί θάπνηνο κέινο ηεο Ο.. πξέπεη λα έρεη ιάβεη αλάινγε δηεζλώο αλαγλσξηζκέλε
εθπαίδεπζε θαη λα είλαη κέινο θάπνηαο Διιεληθήο Ο..

ΙΣΟΔΛΙΓΑ& ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ
1. Ο ζύιινγνο δύλαηαη λα δηαζέηεη ηζηνζειίδα ζην δηαδίθηπν, κε δηεύζπλζε θαη ζέκα ειεγρόκελα
από ην Γ.. Πξόζβαζε κε θσδηθό ζηελ ηζηνζειίδα έρεη ν Πξόεδξνο, ν Αληηπξόεδξνο, ν Γελ.
Γξακκαηέαο, θαζώο θαη θάζε άιιν κέινο ην νπνίν ζα νξίζεη ην Γ.. σο ππεύζπλν.
2. Ο ζύιινγνο δηαζέηεη ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ζην δηαδίθηπν κε ην νπνίν δέρεηαη εηζεξρόκελα
κελύκαηα (έγγξαθα, αλαθνηλώζεηο, δηαθεκίζεηο θ.α.) θαη ζηέιλεη ηηο αλαθνηλώζεηο ηνπ. Πξόζβαζε
κε θσδηθό έρεη ν Πξόεδξνο, ν Αληηπξόεδξνο, ν Γελ. Γξακκαηέαο, θαζώο θαη θάζε άιιν κέινο ην
νπνίν ζα νξίζεη ην Γ.. σο ππεύζπλν. Γηθαίσκα απνζηνιήο έρεη κόλν ν Πξόεδξνο, ν Αληηπξόεδξνο
θαη ν Γελ. Γξακκαηέαο. Σα εηζεξρόκελα θαη εμεξρόκελα έγγξαθα πξσηνθνινύληαη ειεθηξνληθά.

