
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΚΛΕ 

 

 

Άρθρο 1ο 

Iδρύεται πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό σωματείο με την επωνυμία " Σύνδεσμος 

Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος"  (Σ.Κ.Λ.Ε.), με έδρα την Αθήνα.                                                                                                                                        

Με σκοπό την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων των μελών του σωματείου στη δράση 

του, δημιουργούνται Τοπικά Τμήματα.                                                                                                                                                   

Για τη δημιουργία των Τοπικών Tμημάτων, χρειάζεται να εγγραφούν τουλάχιστον 

δέκα πέντε (15) μέλη.  

 

Άρθρο 2ο 

Σκοποί του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος είναι: 

Α. Η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, 

συνδικαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών. 

Β. Η συμβολή στην εφαρμογή των αρχών και μεθόδων της κοινωνικής εργασίας. 

Γ. Η συμβολή στην βελτίωση της εκπαιδεύσεως στην κοινωνική εργασία, στην 

κατοχύρωση του ρόλου του κοινωνικού λειτουργού στα διάφορα πλαίσια δουλειάς, 

στη συνεργασία με τους φορείς κοινωνικής εργασίας για την βελτίωση της 

προσφοράς των υπηρεσιών τους. 

Η μελέτη των κοινωνικών προβλημάτων, η γνωμοδότηση , η παρέμβαση για την 

αντιμετώπισή τους και η συνεργασία με τις αρχές και τους αρμόδιους φορείς. 

Δ. Η συνένωση όλων των Κοινωνικών Λειτουργών, η προστασία του επαγγέλματος 

και του τίτλου σπουδών.  

Ε. Η πληροφόρηση της κοινής γνώμης και η εκπροσώπηση του επαγγέλματος στους 

διάφορους φορείς. 

ΣΤ. Η ευαισθητοποίηση των κοινωνικών ομάδων σε θέματα κοινωνικού 

ενδιαφέροντος και στην ανάπτυξη συλλογικής δράσης, με τελικό στόχο την επίτευξη 

της κοινωνικής αλλαγής. 

Z. Η συμμετοχή του Σωματείου στην διαμόρφωση και σχεδιασμό της Κοινωνικής 

Πολιτικής. 

 

 



Άρθρο 3ο 

Ο Σ.Κ.Λ.Ε μπορεί να είναι μέλος άλλων οργανώσεων Ελληνικών ή διεθνών με 

παρεμφερείς σκοπούς. 

 

Άρθρο 4ο 

Η επίτευξη των ως άνω σκοπών επιδιώκεται κυρίως: 

α) Με τη διεκδίκηση σύναψης συλλογικών συμβάσεων εργασίας ανάμεσα στους 

εργαζόμενους και τους εκπροσώπους της Διοίκησης και των φορέων του στο δημόσιο 

ή τον ιδιωτικό τομέα αντίστοιχα, κατ' εφαρμογή των νόμων του κράτους και των 

ειδικών νόμων.  

β) Με την ανάπτυξη σχέσεων με άλλους φορείς και σωματεία. 

γ) Με την ηθική και κατά το δυνατόν, υλική υποστήριξη των μελών του Συλλόγου. 

δ) Με τη συγκρότηση επιτροπών, οργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, 

έκδοση εντύπων, χρησιμοποίηση των μέσων ενημέρωσης κλπ. 

  

Άρθρο 5ο 

Τα μέλη του Σ.Κ.Λ.Ε διακρίνονται σε τακτικά, αντεπιστέλλοντα, έκτακτα και επίτιμα. 

Α. Τακτικά μέλη γίνονται με αίτησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο , οι Κοινωνικοί 

Λειτουργοί που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και κατοικούν στην περιοχή του 

Ν. Αττικής. Έχουν δικαίωμα να εκλέγουν, να εκλέγονται και να ψηφίζουν στις Γενικές 

Συνελεύσεις. 

Β. Αντεπιστέλλοντα μέλη γίνονται όσοι Κοινωνικοί Λειτουργοί έχουν τις προϋποθέσεις 

που απαιτούνται για τα τακτικά μέλη, αλλά κατοικούν εκτός της περιφέρειας του Ν. 

Αττικής. Έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν, να εκλέγονται και να ψηφίζουν στις Γενικές 

Συνελεύσεις όταν είναι παρόντα, χωρίς όμως η απουσία τους να υπολογίζεται για τη 

δημιουργία απαρτίας. 

Γ. Έκτακτα μέλη γίνονται οι σπουδαστές των αναγνωρισμένων Σχολών Κοινωνικής 

Εργασίας, μετά το τέλος του δεύτερου χρόνου των σπουδών τους. Έχουν δικαίωμα 

να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις. 

Δ. Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν μετά από πρόταση της Γενικής 

Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, άτομα με κοινωνική προσφορά σε σχέση 

με το επάγγελμα. 

 

Άρθρο 6ο 

Κοινωνικοί Λειτουργοί που έχουν με οποιοδήποτε τρόπο εργοδοτικό ρόλο δεν 



μπορούν να είναι μέλη του Σ.Κ.Λ.Ε. 

  

Άρθρο 7ο 

Τα μέλη του Σ.Κ.Λ.Ε έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν το δικαίωμα εγγραφής και 

την ετήσια συνδρομή, το ύψος και ο τρόπος παρακράτησης των οποίων καθορίζεται 

με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. 

 

Άρθρο 8ο 

Παύουν να είναι μέλη του Σ.Κ.Λ.Ε: 

1. Όσα μέλη υποβάλλουν οποτεδήποτε γραπτά την παραίτησή τους στο Διοικητικό 

Συμβούλιο ή στη Γενική Συνέλευση του ΣΚΛΕ καθώς και στην Τοπική Επιτροπή ή στη 

Τοπική Γενική Συνέλευση. 

2. Όσα μέλη δεν πληρώνουν τη συνδρομή τους επί δύο χρόνια, μετά από σχετικό 

σημείωμα του ταμία. 

3. Όσα μέλη τους αφαιρέθηκε η άδεια άσκησης επαγγέλματος. 

4. Όσοι παραβαίνουν το καταστατικό. 

5. Όσοι παραβαίνουν τον Κώδικα Δεοντολογίας Κοινωνικού Λειτουργού. 

6.  Στον    Σύνδεσμο    Κοινωνικών   Λειτουργών    Ελλάδος   λειτουργούν    δύο 

Πειθαρχικά Συμβούλια: το Πρωτοβάθμιο και το Δευτεροβάθμιο. 

7.  Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και 

τρία (3) αναπληρωματικά. Στο Πρωτοβάθμιο εκλέγονται μέλη που είναι τουλάχιστον 

δέκα (10) χρόνια τακτικά μέλη του Συνδέσμου και δεν έχουν καταδικαστεί για 

ατιμωτικό αδίκημα ή δεν έχουν τιμωρηθεί με την ποινή της διαγραφής. 

8. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη 

που εκλέγονται  με τρία  (3) αναπληρωματικά. Στο Δευτεροβάθμιο εκλέγονται μέλη 

που είναι δεκαπέντε (15) χρόνια τακτικά μέλη και δεν έχουν καταδικαστεί για 

ατιμωτικό αδίκημα ή δεν έχουν τιμωρηθεί με την ποινή της διαγραφής. 

9. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των δύο Πειθαρχικών Συμβουλίων 

εκλέγονται ταυτόχρονα με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Κ.Λ.Ε. Τις 

θέσεις των  μελών του  Πειθαρχικού   Συμβουλίου που παραιτούνται καταλαμβάνουν 

τα αναπληρωματικά μέλη, με τη σειρά επιτυχίας τους. 

10. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια δεν μπορούν να συγκροτηθούν μόνο από 

αναπληρωματικά μέλη. Σε περίπτωση που παραιτηθούν πλέον των 2 τακτικών    

μελών γίνονται αρχαιρεσίες. Τα μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων χάνουν το αξίωμα 

τους αν απουσιάσουν αδικαιολογήτως από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις. 



11. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια κρίνουν σύμφωνα με τις αρχές του επαγγέλματος όπως 

παρατέθηκαν ανωτέρω και με τη συνείδηση τους αυτόν που εγκαλεί και εκείνον που 

εγκαλείται, εξετάζουν τους μάρτυρες που προτείνουν οι διάδικοι, καθώς και εκείνους 

που κρίνουν τα ίδια τα Πειθαρχικά Συμβούλια και ερευνούν κάθε άλλο απαραίτητο 

στοιχείο για να διαμορφώσουν γνώμη. 

12. Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο προτού  ασκήσει  οποιαδήποτε 

πειθαρχική   δίωξη,    μπορεί   να    καλέσει    μέλος   του    Συνδέσμου    για 

διευκρινήσεις. 

13. Το Διοικητικό  Συμβούλιο  του   Σ.Κ.Λ.Ε.   έπειτα  από  συνεννόηση  με  τα 

Πειθαρχικά Συμβούλια, ορίζει ένα (1) γραμματέα και έναν (1) αναπληρωματικό που 

τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και στα δύο Συμβούλια. 

14. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια αποφασίζουν με μυστική ψηφοφορία. Στα πρακτικά   

και   στην   απόφαση   υποχρεωτικά   αναφέρεται   η   άποψη   της μειοψηφίας. 

15. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια πρέπει να εκδώσουν τις αποφάσεις τους μέσα σε 3 

μήνες το αργότερο από τότε που κατατέθηκε η έγκληση και η έφεση. Σε ιδιαίτερα 

σοβαρές ή δύσκολες υποθέσεις, τα Πειθαρχικά Συμβούλια με ομόφωνη απόφαση 

τους μπορούν να παρατείνουν την παραπάνω προθεσμία για ένα ακόμα 3/μηνο. Σε 

περίπτωση που δεν εκδοθεί απόφαση εντός 6/μήνου χάνουν αυτοδικαίως το αξίωμα 

τους και δεν μπορούν να εκθέσουν υποψηφιότητα για το ίδιο αξίωμα στην επόμενη 

εκλογή.  

 

Άρθρο 9ο 

1. Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο δικάζει τα πειθαρχικά παραπτώματα 

ύστερα από καταγγελία του Διοικητικού Συμβουλίου ή ενός μέλους ή ενός τρίτου ή 

και αυτεπάγγελτα με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου που λαμβάνεται κατά 

πλειοψηφία. 

2. Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο κοινοποιεί τις αποφάσεις του μέσα σε 10 

μέρες από την έκδοση τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Κ.Λ.Ε., στον εγκαλούντα 

και τον εγκαλούμενο.  Έφεση μπορούν να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε 15  

ημέρες αφότου τους γνωστοποιηθεί η απόφαση. Με την έφεση αναστέλλεται η 

εκτέλεση της αποφάσεως. 

3. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδικάζει τις εφέσεις κατά των 

αποφάσεων του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, αποφασίζει τελεσίδικα και 

αμετάκλητα και κοινοποιεί τις αποφάσεις στον εγκαλέσαντα , στον εφεσίβλητο και 

στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε 10 ημέρες από την έκδοση τους. 



4. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδικάζει σε Α' βαθμό καταγγελίες για  

πειθαρχικά παραπτώματα μελών του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου που 

έγιναν ενώ αυτά ασκούσαν τα καθήκοντα τους. 

Σε δεύτερο βαθμό οι υποθέσεις αυτές εκδικάζονται από τα δύο Πειθαρχικά Συμβούλια 

που συνέρχονται μαζί. Από το ίδιο ενιαίο όργανο εκδικάζονται επίσης σε πρώτο και 

δεύτερο βαθμό οι κατηγορίες για παραπτώματα μελών του Δευτεροβάθμιου 

Πειθαρχικού Συμβουλίου. Στο ενιαίο αυτό όργανο δεν παίρνει μέρος το μέλος του 

Πειθαρχικού Συμβουλίου που εναντίον του στρέφεται η κατηγορία. 

Πρόεδρος του Πρωτοβάθμιου και του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου 

ορίζεται το μέλος που έχει συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση 

μη αποδοχής ο Πρόεδρος εκλέγεται από τα μέλη. 

5. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια έχουν δικαιοδοσία και στα δόκιμα και στα 

αντεπιστέλλοντα μέλη του Συνδέσμου. 

 

Άρθρο 10ο 

ΠΟΙΝΕΣ 

1. Οι ποινές που επιβάλλουν τα Πειθαρχικά Συμβούλια ανάλογα με την βαρύτητα του 

πειθαρχικού παραπτώματος είναι: 

α. Γραπτή επίπληξη προσωπική 

β. Γραπτή επίπληξη με κοινοποίηση της αποφάσεως στο χώρο εργασίας 

γ. Προσωπική διαγραφή μέχρι 3 μήνες με κοινοποίηση της αποφάσεως 

στο χώρο εργασίας 

δ. Προσωπική διαγραφή από 3 έως 6  μήνες με κοινοποίηση της 

αποφάσεως στο χώρο εργασίας 

ε. Προσωπική διαγραφή από 6 μήνες έως 2 έτη με κοινοποίηση της 

αποφάσεως στο χώρο εργασίας 

στ. Οριστική  διαγραφή   με  κοινοποίηση   της  αποφάσεως  στο  χώρο 

εργασίας 

2. Οι τελεσίδικες αποφάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων διαβιβάζονται στο   

Διοικητικό Συμβούλιο για εκτέλεση και δημοσίευση και ο Γεν. Γραμματέας τις 

σημειώνει στο μητρώο μέσα σε 10 ημέρες από την ημέρα που η απόφαση 

διαβιβάστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Παράλειψη ή καθυστέρηση στην εφαρμογή   

των παραπάνω θεμελιώνει πειθαρχικό παράπτωμα για τους υπεύθυνους. 

Για τις περιπτώσεις β+γ+δ+ε που θα κοινοποιούνται στο χώρο εργασίας, η απόφαση 

θα αναφέρει ότι εφ' όσον ο κοινωνικός λειτουργός δεν υποπέσει μέσα σε τρία (3) 



χρόνια σε νέο πειθαρχικό αδίκημα η απόφαση παραγράφεται. 

 

Άρθρο 11ο 

1. Πειθαρχική αγωγή (έγκληση) στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να 

ασκήσει το Δ.Σ. του Σ.Κ.Λ.Ε., είτε μέλος ή και τρίτος που έχει έννομο συμφέρον. 

Ωστόσο και το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί αυτεπάγγελτα να ερευνήσει και να 

εκδικάσει πειθαρχικό παράπτωμα. Στην περίπτωση αυτή, η έρευνα μπορεί να 

ανατεθεί εγγράφως από το Συμβούλιο σε αναπληρωματικό μέλος του, το οποίο 

προβαίνει μόνο στην συγκέντρωση των στοιχείων. 

2. Η έγκληση πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Η έγκληση κρίνεται προκαταρκτικά από 

το Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο μπορεί, με απόφαση της πλειοψηφίας, να μην 

προχωρήσει στη διαδικασία της πειθαρχικής διώξεως, εάν πεισθεί για το αβάσιμο της 

εγκλήσεως. 

3. Ανάκληση της εγκλήσεως αποκλείεται. Ανάκληση εγκλήσεως μπορεί να γίνει μόνο 

στην περίπτωση που την αποδεχτεί ο εγκαλούμενος με έγγραφη δήλωση του. 

Ωστόσο, εάν το Πειθαρχικό Συμβούλιο, παρά την αποδοχή της ανακλήσεως από τον 

εγκαλούμενο, κρίνει ότι το γενικότερο συμφέρον του επαγγέλματος απαιτεί συνέχιση 

της διαδικασίας, εκδικάζει την υπόθεση. 

4. Στην έγκληση πρέπει να αναγράφονται λεπτομερώς και αναλυτικώς τα πραγματικά 

περιστατικά που συνιστούν το διωκόμενο παράπτωμα, καθώς και τα στοιχεία και ο 

ακριβής χρόνος που διαπράχθηκε τούτο. 

5. Αντίγραφο της εγκλήσεως κοινοποιείται στον εγκαλούμενο. 

 

Άρθρο 12ο 

1. Μετά την κατάθεση της εγκλήσεως, το Συμβούλιο αφού ενημερωθεί επί του 

περιεχομένου της, εξετάζει τους μάρτυρες που έχουν προταθεί από τον εγκαλέσαντα 

και στην συνέχεια καλεί τον εγκαλούμενο να απολογηθεί και να προτείνει τους 

μάρτυρες του. Στις περιπτώσεις της αυτεπάγγελτης πειθαρχικής διώξεως, το 

οριζόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 11 εδ. 1 του παρόντος καταστατικού, μέλος 

προβαίνει σε προκαταρκτική άτυπη συλλογή και καταγραφή πληροφοριών και 

στοιχείων για το καταγγελλόμενο πειθαρχικό παράπτωμα και των συνθηκών υπό τις 

οποίες έγινε αυτό και εισηγείται σχετικά στο Πειθαρχικό Συμβούλιο τη γνώμη του. Το 

Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία για την άσκηση ή όχι πειθαρχικής 

διώξεως. Το μέλος που διενήργησε την έρευνα δεν μετέχει στη διαδικασία της 

συγκεκριμένης υποθέσεως, ακόμη και αν παραστεί ανάγκη συμπληρώσεως του 



Πειθαρχικού Συμβουλίου με αναπληρωματικό μέλος του (δικαιολογημένη απουσία 

τακτικού μέλους, εξαίρεση κ.λ.π.). Η προκαταρκτική έρευνα που γίνεται από το μέλος 

πρέπει να ολοκληρώνεται σε τακτή προθεσμία που θα ορίζεται από το Πειθαρχικό 

Συμβούλιο. 

7. Η απολογία του εγκαλούμενου υποβάλλεται στο Π.Σ. μέσα σε δέκα (10) ημέρες 

από της επιδόσεως του κατηγορητηρίου σε αυτόν. 

8. Οι μάρτυρες εξετάζονται χωρίς να δίνουν όρκο. Η μη εμφάνιση ή άρνηση 

καταθέσεως μάρτυρα χωρίς εύλογη αιτία, που αποδεδειγμένα έχει κλητευθεί, εφόσον 

είναι μέλος του Σ.Κ.Λ.Ε., αποτελεί παράπτωμα και τιμωρείται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του κανονισμού του Σ.Κ.Λ.Ε..  

9. Ο εγκαλών και ο εγκαλούμενος έχουν δικαίωμα να υποδείξουν τρεις μάρτυρες ο 

καθένας. Η εξέταση περισσότερων μαρτύρων αποφασίζεται από το Π.Σ. εφόσον 

κριθεί αναγκαίο. Ο εγκαλών και ο εγκαλούμενος σε περίπτωση που έχουν υποδείξει 

περισσότερους μάρτυρες καλούνται να υποδείξουν τους τρεις που κατά προτίμηση 

επιθυμούν να εξετασθούν. 

10. Η απολογία υποβάλλεται εγγράφως. Μπορεί όμως να γίνει και προφορικά. Η 

παράσταση ή συμπαράσταση πληρεξουσίου αποκλείεται. 

11. Πριν από κάθε απολογία ο εγκαλούμενος έχει δικαίωμα αυτοπροσώπως να λάβει 

γνώση της δικογραφίας που έχει σχηματισθεί. 

12. Ο εγκαλούμενος σε απολογία έχει δικαίωμα να ζητήσει εύλογη προθεσμία για την 

υποβολή εγγράφων στοιχείων που κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την υπεράσπιση 

του. Στην κρίση του Π.Σ. είναι το αν θα δοθεί ή όχι η προθεσμία αυτή. 

13. Μετά την απολογία, την εξέταση των μαρτύρων και την παρέλευση της 

προθεσμίας για την υποβολή νέων στοιχείων το διερευνητικό στάδιο έχει 

ολοκληρωθεί και το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να εκδώσει την 

απόφαση του. 

 

Άρθρο 13ο 

1. Από την σύνθεση του Πειθαρχικού Συμβουλίου εξαιρούνται: α) μέλη που έχουν 

άμεσο συμφέρον από την πειθαρχική δίκη, β) μέλη του που με τον εγκαλούμενο είναι 

κατ' ευθείαν συγγενείς εξ αίματος ή αγχιστείας ή συνδέονται με υιοθεσία ή είναι 

συγγενείς εκ πλαγίου μέχρι τέταρτου βαθμού εξ αίματος ή μέχρι δεύτερου βαθμού εξ 

αγχιστείας, γ) μέλη που προκάλεσαν ή προκαλούν την υπόνοια για προσωποληψία και 

ειδικότερα αν έχουν με τον εγκαλούμενο ιδιαίτερη φιλία, ιδιαίτερες σχέσεις 

καθηκόντων ή εξαρτήσεως, διαμάχη ή έχθρα. 



2. Την εξαίρεση μπορεί να ζητήσει είτε το μέλος του Π.Σ. στο πρόσωπο του οποίου 

συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι αυτοεξαιρέσεως, είτε ο πρόεδρος του Π.Σ., είτε ο 

εγκαλών, είτε ο εγκαλούμενος. Στις τελευταίες περιπτώσεις η εξαίρεση ζητείται 

εγγράφως με αίτηση που υποβάλλεται στον πρόεδρο του Π.Σ. δύο τουλάχιστον 

ημέρες πριν την απολογία. Για την εξαίρεση αποφασίζει το Π.Σ., χωρίς να μετέχει σ' 

αυτό το μέλος για το οποίο ζητήθηκε η εξαίρεση. Το μέλος αυτό του Π.Σ. 

αντικαθίσταται από αναπληρωματικό μέλος. Ο εγκαλών και ο εγκαλούμενος μπορούν 

να ζητήσουν την εξαίρεση μόνο ενός μέλους του Π.Σ. 

 

Άρθρο 14ο 

1. Το Π.Σ. δεν συνεδριάζει δημόσια. Στις συνεδριάσεις μπορούν να παρίστανται και 

αναπληρωματικά μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου εφόσον ο αριθμός των τακτικών μελών 

είναι συμπληρωμένος. 

2. Τα μέλη του Συμβουλίου είναι τακτικά και αναπληρωματικά. Τα αναπληρωματικά 

μέλη συμμετέχουν στο Συμβούλιο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικών 

μελών κατά τη σειρά της εκλογικής τους επιτυχίας. Η αναπλήρωση αναγράφεται στα 

πρακτικά. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου του Π.Σ. προεδρεύει το μέλος που 

έλαβε στις αρχαιρεσίες τις περισσότερες ψήφους. Με τον ίδιο τρόπο πραγματοποιείται 

και η εν συνεχεία αναπλήρωση μελών που απουσιάζουν ή κωλύονται. Τα Π.Σ. δεν 

μπορούν να συνεδριάζουν μόνο με αναπληρωματικά μέλη. Πρέπει οπωσδήποτε να 

μετέχει τουλάχιστον ένα τακτικό μέλος. 

3. Τα Π.Σ. συνεδριάζουν εγκύρως εφόσον ευρίσκονται σε απαρτία. Για τις αποφάσεις 

επί διαδικαστικών θεμάτων και για την εισαγωγή υποθέσεων προς εκδίκαση 

απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων στη συνεδρίαση μελών. 

Αμέσως μετά τον τερματισμό της διαδικασίας επί μιας υποθέσεως, το Π.Σ. ορίζει 

ημερομηνία και ώρα της επόμενης συνεδριάσεως για τη λήψη αποφάσεως περί 

επιβολής ή μη ποινής. Στη συνεδρίαση αυτή πρέπει να παρίστανται και τα τρία μέλη 

του Π.Σ.. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας ενός ή περισσοτέρων μελών, 

ενημερώνεται επί της υποθέσεως αντίστοιχος αριθμός αναπληρωματικών μελών τα 

οποία μετέχουν οπωσδήποτε της ψηφοφορίας για τη λήψη αποφάσεως επί της 

συγκεκριμένης υποθέσεως, θεωρουμένων των απουσιαζόντων ως αυτοεξαιρούμενων. 

Στην δεύτερη συνεδρίαση η απόφαση λαμβάνεται οπωσδήποτε επί παρουσία και των 

τριών (3) τακτικών και αναπληρωματικών μελών. 

4. Τα μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων κρίνουν σύμφωνα με τις αρχές, τον κώδικα 

δεοντολογίας των κοινωνικών λειτουργών και με την συνείδηση τους. Αφού πρώτα 



ακούσουν και τις δύο πλευρές των διαδίκων και εκτιμώντας ελεύθερα όλα τα 

αποδεικτικά στοιχεία, μπορούν για να ολοκληρώσουν γνώμη να λάβουν υπόψη και 

άλλα αποδεικτικά στοιχεία που δεν προκύπτουν από την πειθαρχική διαδικασία. Στην 

περίπτωση αυτή πρέπει οπωσδήποτε να λάβει γνώση των νέων στοιχείων και ο 

πειθαρχικά διωκόμενος. 

5. Παραπτώματα για τα οποία ο εγκαλούμενος δεν κλήθηκε σε απολογία, δεν 

μπορούν με κανένα τρόπο να αποτελέσουν το αντικείμενο της πειθαρχικής 

διαδικασίας. 

 

Άρθρο 15ο 

1. Η πειθαρχική απόφαση πρέπει να στηρίζεται σε αποδεδειγμένα πραγματικά 

γεγονότα και όχι σε απλές υπόνοιες και να είναι πλήρως αιτιολογημένη, τόσο στην 

περίπτωση της ενοχής, όσο και στην επιβολή ή μετρίαση της ποινής. 

2. Οι πειθαρχικές αποφάσεις εκδίδονται εγγράφως. Σ' αυτές αναγράφονται: α) ο 

τόπος και ο χρόνος της εκδόσεως τους, β) τα ονόματα των μελών του Συμβουλίου 

και του γραμματέα, γ) τα ονόματα και τα στοιχεία του κριθέντος, δ) το αποδιδόμενο 

πειθαρχικό παράπτωμα, καθώς και ο τόπος και χρόνος που έγινε, ε) περίληψη της 

απολογίας εφόσον έγινε προφορικώς ή εγγράφως ή με υποβολή απολογίας και η 

κλήση ή μη κλήση σε προφορική ανάπτυξη της, στ) η αιτιολογία της αποφάσεως, θ) 

εάν η απόφαση ελήφθη ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία, η) η αθώωση του κριθέντος ή 

η ποινή που του επιβλήθηκε. 

3. Η πειθαρχική απόφαση υπογράφεται από όλα τα μέλη του Π.Σ. και κοινοποιείται 

μέσα σε 10 ημέρες από την έκδοση της, με την φροντίδα του γραμματέα α)στον 

κριθέντα, β) στον εγκαλέσαντα, γ) στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Κ.Λ.Ε. και δ) στην 

Υπηρεσία όπου προβλέπεται σχετικά. 

4. Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Π.Σ. που επιβάλλουν ποινές πλην της πρώτης 

που είναι σε προσωπικό επίπεδο, υπόκεινται σε έφεση, την οποία υποβάλλει ο 

τιμωρημένος εντός 15 ημερών από την ημέρα που έλαβε γνώση της αποφάσεως. Η 

έφεση κατατίθεται στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο μαζί με 

ολόκληρη τη δικογραφία τη διαβιβάζει το ταχύτερο δυνατόν στο Δευτεροβάθμιο 

Πειθαρχικό Συμβούλιο. Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο συντάσσει πρακτικό 

καταθέσεως της εφέσεως. 

5. Σε περίπτωση που η απόφαση δεν κοινοποιήθηκε στον ίδιο τον τιμωρηθέντα, αλλά 

σε τρίτο πρόσωπο η προθεσμία υποβολής της εφέσεως παρατείνεται κατά 10 ημέρες. 

Εάν ο τιμωρηθείς αποδεδειγμένα διαμένει εκτός των ορίων της χώρας, τότε η 



προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά ένα μήνα. 

6. Εάν δεν είναι δυνατή η εμπρόθεσμη άσκηση της εφέσεως λόγω ανωτέρας βίας, 

αυτό κρίνεται από το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο μπορεί να 

δεχθεί ή να απορρίψει εκπρόθεσμη έφεση. 

7. Η έφεση αναστέλλει προσωρινά την εκτέλεση της αποφάσεως. Η εκτέλεση της 

αποφάσεως αναστέλλεται επίσης και κατά τη διάρκεια της προθεσμίας που ορίζεται 

για την υποβολή της εφέσεως. 

8. Όταν η απόφαση γίνεται τελεσίδικη μετά την απόρριψη της εφέσεως, ή εφόσον 

δεν υποβλήθηκε έφεση, εκτελείται σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού του 

Σ.Κ.Λ.Ε. Η τελεσίδικη απόφαση κοινοποιείται εντός 10 ημερών από την έκδοση της 

στον εγκαλέσαντα, τον κληθέντα καθώς και στο Δ. Σ. του Σ.Κ.Λ.Ε. και στην Υπηρεσία 

του τιμωρημένου, όπου προβλέπεται. 

9. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο ακολουθεί όλες τις διαδικασίες που 

προβλέπονται από το παρόν καταστατικό για το Πειθαρχικό Συμβούλιο. 

 

Άρθρο 16ο 

Πόροι του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος είναι: 

Α. Το δικαίωμα εγγραφής και οι συνδρομές των μελών του. 

Β. Έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις. 

Γ. Τυχόν έσοδα από την πώληση εντύπων και άλλων εκδόσεων του Σωματείου. 

Δ. Δωρεές, επιχορηγήσεις, κληροδοτήματα, κληρονομιές, εφ΄όσον αυτές ωφελούν το 

Σωματείο. 

Ε. Έκτακτες εισφορές από τα μέλη του Σωματείου, όταν αυτό αντιμετωπίζει 

οικονομικές δυσκολίες. 

ΣΤ. Κάθε άλλο έσοδο που έρχεται νόμιμα στο Σωματείο. 

 

Άρθρο 17ο 

Τα όργανα του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος είναι: 

Ι.) Η Γενική Συνέλευση των μελών του 

ΙΙ.) Το Διοικητικό Συμβούλιο. 

ΙΙΙ.) Η Εξελεγκτική Επιτροπή. 

IV.) Το Γενικό Συμβούλιο 

  

 



Ι) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

Άρθρο 18ο 

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συνδέσμου 

Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, που αρχή της λειτουργίας του είναι, να εξασφαλίσει 

την ουσιαστική συμμετοχή των μελών του στη λήψη των αποφάσεων και τον έλεγχο 

των διοικητικών του οργάνων. 

 

Άρθρο 19ο 

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης 

Α. Εκλέγει ή απαλλάσσει από τα καθήκοντά τους το Δ.Σ. την Εξελεγκτική Επιτροπή, 

την Εφορευτική επιτροπή και τις διάφορες επιτροπές. Η Γενική Συνέλευση έχει 

αρμοδιότητα να ελέγχει τη λειτουργία των τοπικών τμημάτων και αυτά λογοδοτούν 

στη Γενική Συνέλευση. 

Β. Εγκρίνει ή απορρίπτει τα πεπραγμένα του Δ.Σ και τον οικονομικό απολογισμό 

σύμφωνα με σχετική έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

Γ. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον Προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα δράσης του Δ.Σ. 

Δ. Καθορίζει το ποσό της ετήσιας συνδρομής, του δικαιώματος εγγραφής ή άλλων 

εκτάκτων εισφορών. 

Ε. Αποφασίζει για την διάλυση του Σωματείου. 

ΣΤ. Τροποποιεί , αναθεωρεί, συμπληρώνει το καταστατικό και τον κώδικα 

δεοντολογίας. 

Ζ. Έχει το δικαίωμα εγγραφής ή αποχώρησης από Ομοσπονδίες, Συνδέσμους, 

Οργανώσεις, Ενώσεις. 

Η. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΚΛΕ  

υπερισχύουν πάντοτε των αποφάσεων των Τοπικών Επιτροπών και των Τοπικών Γενικών 

Συνελεύσεων. 

 

Άρθρο 20ο 

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ τακτικά, το πρώτο δίμηνο κάθε χρόνου 

στην Αθήνα. Έκτακτη γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε φορά που κρίνεται 

αναγκαίο , ή αν το ζητήσει με αίτησή του που να αναφέρει τα θέματα που θα 

συζητηθούν, το 1/10 των ταμειακά εντάξει μελών του Σωματείου. Η Γ.Σ συζητά τα 

αποκλειστικά θέματα για τα οποία έχει συγκληθεί.  

Το Δ.Σ είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γ.Σ το αργότερο σε 15 μέρες. 



Η Γ.Σ τακτική ή έκτακτη, βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται το ½ συν ένα των 

ταμειακά εντάξει μελών του Σ.Κ.Λ.Ε. Σε περίπτωση ματαίωσης από έλλειψη απαρτίας, 

επαναλαμβάνεται την επόμενη βδομάδα με όσα μέλη είναι παρόντα , στον ίδιο τόπο 

και την ίδια ώρα. Πριν αρχίσει συζήτηση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Γ.Σ 

εκλέγει πρόεδρο και δύο γραμματείς. Η πρόσκληση για την Γ.Σ πρέπει να σταλεί στα 

μέλη (8) οκτώ μέρες πριν από τη σύγκλησή της, και πρέπει να αναφέρει την ημέρα 

την ώρα, τον τόπο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

Επίσης η πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση, δημοσιεύεται σε τρεις τουλάχιστον 

ημερήσιες εφημερίδες και τοιχοκολάται στα γραφεία του Σωματείου. 

 

Άρθρο 21ο 

Η ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης περιέχει τα εξής θέματα.  

1. Απολογισμός των πεπραγμένων. 

2. Ανακοίνωση του Ισολογισμού, μαζί με την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

3. Προτάσεις για τον Προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα δράσης. 

4. Στη Τακτική Γενική Συνέλευση του 2ου χρόνου εκλέγεται η Εφορευτική Επιτροπή 

για τις αρχαιρεσίες. 

Σε περίπτωση που η Γ.Σ. δεν συμφωνεί με τα πεπραγμένα του Δ.Σ. ζητάει 

περισσότερες διευκρινίσεις ή νέα στοιχεία, τα οποία, αν δεν κριθούν ικανοποιητικά, 

αποδίδεται μομφή στο Δ.Σ. και ακολουθεί ψηφοφορία. 

 

Άρθρο 22ο 

Το Δ.Σ. και η Γ.Σ. μπορεί να καλέσει οποιοδήποτε πρόσωπο που μπορεί να 

γνωμοδοτήσει ή να εκφέρει γνώμη για θέμα της ημερήσιας διάταξης, στην ολομέλεια 

της Γ.Σ. 

 

ΙΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Άρθρο 23ο 

1. Ο Σ.Κ.Λ.Ε διοικείται από 11μελές Δ.Σ. που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία κάθε 2 

χρόνια σε αρχαιρεσίες. 

2. Μέλη του Δ.Σ, εκλέγονται όσοι έχουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του 

παρόντος καταστατικού. 

3. Αν κενωθεί κάποια θέση στο Δ.Σ, συμπληρώνει ο πρώτος επιτυχών του 

αντίστοιχου συνδυασμού ή μεμονωμένου υποψηφίου. 



4. Μέλος του Δ.Σ που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς τακτικές 

συνεδριάσεις, θεωρείται πως παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από τον κατάλογο των 

αναπληρωματικών μελών. Σε περίπτωση που παραιτηθούν ή αντικατασταθούν ή δεν 

μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους περισσότερα από τρία μέλη του Δ.Σ, τότε 

συγκαλείται από τον πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

που εκλέγει τα μέλη που λείπουν για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Δ.Σ. 

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο παύεται πριν απ’ τη λήξη της θητείας του με απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, ή με 

διατύπωση μομφής. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Δ.Σ. δεν ανταποκρίνεται με 

συνέπεια και ευθύνη στα καθήκοντά του, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με πλειοψηφία, 

την έκπτωση και αντικατάστασή του. Ειδικά σ’ αυτές τις περιπτώσεις, απαιτείται, για 

επίτευξη απαρτίας, η παρουσία του 1/3 και πλειοψηφία των 3/4 αυτών. 

6. Σε διάστημα 7 ημερών από τις εκλογές συνέρχεται το εκλεγμένο Δ.Σ με ευθύνη 

του συμβούλου που έχει πάρει τις περισσότερες ψήφους για να συγκροτηθεί το 

σώμα. 

7. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο πρώτος σε ψήφους σύμβουλος, δεν 

συγκαλεί το Δ.Σ στο παραπάνω διάστημα ,συγκαλείται με ευθύνη τριών (3) μελών 

του εκλεγμένου Δ.Σ. μέσα σε τρεις μέρες. Τα νέα μέλη του Δ.Σ. εκλέγουν μεταξύ 

τους με πλειοψηφία , Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο , Γενικό Γραμματέα, Αναπληρωτή 

Γραμματέα και Ταμία. 

8. Το απερχόμενο Δ.Σ. παραδίδει την σφραγίδα, τα βιβλία, το ταμείο και γενικά κάθε 

περιουσιακό στοιχείο ή άλλο του Συνδέσμου .Το πρακτικό της παράδοσης γίνεται σε 

ειδικό βιβλίο. Επικυρωμένο αντίγραφο αυτού του πρακτικού μπορεί να πάρει ο 

απερχόμενος Πρόεδρος. 

 

Άρθρο 24ο 

- Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά δυο φορές το μήνα και έκτακτα όποτε χρειασθεί. 

Έκτακτα συγκαλείται επίσης όταν το ζητήσουν τρία (3) τουλάχιστον μέλη με 

συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη. 

- Σε περίπτωση αδυναμίας ή άρνησης του Προέδρου συγκαλεί ο αντιπρόεδρος. Σε 

περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας του Αντιπροέδρου συγκαλεί οποιοδήποτε μέλος. 

- Το Δ.Σ βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα επτά (7) τουλάχιστον μέλη του. Οι 

αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. 

- Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Αν και πάλι υπάρχει 

ισοψηφία, το θέμα επανέρχεται σε επόμενη συνεδρίαση. Στην επόμενη αυτή 



συνεδρίαση, σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Κατά την 

διάρκεια των συνεδριάσεων τηρούνται πρακτικά που μονογράφονται στο τέλος της 

συνεδρίασης και υπογράφονται στην αρχή της επόμενης. 

 

Άρθρο 25ο 

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου: 

1. Το Δ.Σ συγκαλεί τη Γεν. Συνέλευση και έχει την ευθύνη πραγματοποίησης των 

αποφάσεών της. 

2. Δικαιούται να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των σκοπών 

του Σωματείου, εκτός από τις περιπτώσεις που αποφασίζει η Γ.Σ σύμφωνα με το 

Καταστατικό ή τον Αστικό Κώδικα. 

3. Συντάσσει τον Ισολογισμό και τον Προϋπολογισμό Εσόδων-Εξόδων και το 

πρόγραμμα δράσης του επόμενου έτους, διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου 

και καθορίζει και εγκρίνει τις δαπάνες. 

4. Φροντίζει για τη δημιουργία τοπικών τμημάτων στις επαρχίες και έχει την ευθύνη 

επικοινωνίας μαζί τους. 

5. Είναι υπεύθυνο για κάθε Διοικητική πράξη όπως π,χ. την τήρηση μητρώου μελών, 

βιβλίου ταμείου, σφραγίδα κ.λ.π. 

6. Έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε θέμα, να εισηγηθεί 

την δημιουργία έκτακτων επιτροπών για αντιμετώπισή του. 

7. Μπορεί να συνεργάζεται με άλλους συλλόγους ή Οργανώσεις στην Ελλάδα ή στο 

Εξωτερικό. 

 

Άρθρο 26ο 

Αρμοδιότητες Προέδρου: 

Α) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος 

εκπροσωπεί το Σωματείο στις δικαστικές , διοικητικές αρχές και στους τρίτους. 

Β) Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. , συγκαλεί το Δ.Σ. και καταρτίζει την 

ημερήσια διάταξη μαζί με τον γραμματέα. Διευθύνει την συζήτηση, υπογράφει με τον 

Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο 

που έχει σχέση με την δραστηριότητα του Σωματείου. 

Γ) Όταν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. απουσιάζει ή κωλύεται, αντικαθίσταται σε όλες του τις 

αρμοδιότητες και τα καθήκοντα από τον Αντιπρόεδρο. 

 

 



Άρθρο 27ο 

Α) Ο Γενικός Γραμματέας εκπροσωπεί μαζί με τον Πρόεδρο το Σωματείο στις 

δικαστικές, διοικητικές αρχές και στους τρίτους διευθύνει τα γραφεία , κρατάει τα 

Πρακτικά των Συνεδριάσεων, το Μητρώο μελών , το Αρχείο και γενικά όλα τα βιβλία, 

εκτός από αυτά που αφορούν την οικονομική διαχείριση. 

Β) Καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την Ημερήσια Διάταξη και υπογράφει μαζί του τα 

Πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία επικυρώνονται από όλα τα μέλη του Δ.Σ., τα 

εντάλματα πληρωμών και όλα τα έγγραφα του Σωματείου και διεξάγει την 

αλληλογραφία. 

Γ) Έχει την ευθύνη επικοινωνίας με άλλους διεθνείς οργανισμούς ή ομοειδείς 

συλλόγους άλλων χωρών. Στα καθήκοντά του αυτά, βοηθάται από Επιτροπή μελών 

που γνωρίζουν ξένες γλώσσες. 

Δ) Όταν αδυνατεί ή κωλύεται, τον αντικαθιστά σε όλα του τα καθήκοντα ο 

αναπληρωτής γραμματέας. 

 

Άρθρο 28ο 

Αρμοδιότητες Ταμία 

Α) Κρατάει τα διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία και προσυπογράφει μαζί με τον 

Πρόεδρο κάθε έγγραφο ή στοιχείο που αφορά την οικονομική διαχείριση. 

Β) Εισπράττει την συνδρομή των μελών. 

Γ) Τηρεί λογιστικά βιβλία εισπράξεων και πληρωμών. 

Δ) Παραλαμβάνει με απόδειξη κάθε ποσό από όπου και αν προέρχεται και καταθέτει 

σε Τραπεζικό λογαριασμό κάθε ποσό που πλεονάζει. 

Ε) Πληρώνει βάσει εντάλματος που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό 

Γραμματέα. Για τα έξοδα του μηνός ο Ταμίας, κατόπιν εντολής του Προέδρου, μπορεί 

να διαχειρίζεται το απαραίτητο ποσό. 

ΣΤ) Όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ένα μέλος του Δ.Σ που 

υποδεικνύεται από το Προεδρείο. 

 

Άρθρο 29ο 

Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ του Σ.Κ.Λ.Ε, αναλαμβάνουν συγκεκριμένα καθήκοντα με 

απόφαση της ολομέλειας του Διοικητικού Συμβουλίου, και μπορούν να αποτελούν 

τους συνδέσμους του Δ.Σ. με τις επιτροπές που λειτουργούν στα πλαίσια του 

Σωματείου. 

 



III) ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Άρθρο 30ο 

Η εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 5 μέλη του Σ.Κ.Λ.Ε τακτικά και δύο 

αναπληρωματικά που εκλέγονται την ημέρα των αρχαιρεσιών . 

Τα ονόματα των υποψηφίων για την Εξελεγκτική Επιτροπή περιέχονται στο 

ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού κάτω από τα ονόματα των υποψηφίων για το Δ.Σ. Ως 

έργο της έχει τον ταμειακό έλεγχο και την υποβολή αντίστοιχης έκθεσης σε κάθε 

Τακτική Γενική Συνέλευση. Εισηγείται επίσης την επιβολή νομικών κυρώσεων σε 

περίπτωση οικονομικών ατασθαλιών. Συνέρχεται τακτικά μια φορά τον χρόνο και 

έκτακτα όποτε χρειασθεί. 

 

ΙV) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Άρθρο 31ο 

Το Γενικό Συμβούλιο συνεδριάζει στις αρχές Νοεμβρίου κάθε έτους και απαρτίζεται 

από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΚΛΕ και τα μέλη όλων των Τοπικών 

Επιτροπών του Συνδέσμου. Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου ορίζεται ο Πρόεδρος 

του Δ.Σ. του ΣΚΛΕ. Αρμοδιότητα του Γενικού Συμβουλίου είναι να καθορίζει τη γενική 

πολιτική του ΣΚΛΕ, να προσπαθεί να επιλύει τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν στα 

Τοπικά Τμήματα κα να φροντίζει για την αρμονική συνεργασία των Τοπικών 

Τμημάτων με τα Κεντρικά Όργανα Διοίκησης του ΣΚΛΕ. 

 

ΤΟΠΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

 

Άρθρο 32ο 

1. Για να δημιουργηθεί Τοπικό Τμήμα πρέπει να υποβληθεί αίτηση τουλάχιστον από 

δέκα πέντε (15) μέλη του ΣΚΛΕ που κατοικούν στον ίδιο νομό. 

2. Τα μέλη του ΣΚΛΕ που κατοικούν σε νομούς που δεν λειτουργούν Τοπικά Τμήματα 

μπορούν να γίνουν μέλη του πλησιέστερου Τ.Τ. που λειτουργεί. Σαν μέτρο σύγκρισης 

της πλησιέστερης απόστασης παίρνεται η απόσταση μεταξύ των πρωτευουσών των 

νομών. 

3. Το Τ.Τ. έχει υποχρέωση να τηρεί το Καταστατικό, και τις αποφάσεις των Γ.Σ. του 

ΣΚΛΕ. 

2. Το Τ.Τ. έχει δικαίωμα και υποχρέωση να εκφράζει τις απόψεις του για τις 



αποφάσεις του Δ.Σ. και για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των Γ.Σ. 

3. Το Τ.Τ. πρέπει να αναπτύσσει πρωτοβουλίες τοπικού ή περιφερειακού επιπέδου για 

την προώθηση και επίτευξη των σκοπών του ΣΚΛΕ και γενικά για την προαγωγή και 

κατοχύρωση της κοινωνικής εργασίας, τις οποίες πρωτοβουλίες και ενέργειες 

γνωστοποιεί στο Δ.Σ. του ΣΚΛΕ. 

 

ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Άρθρο 33ο 

1. Η Τοπική Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) μέλη όταν το Τοπικό Τμήμα έχει 

εγγεγραμμένα μέχρι σαράντα (40) μέλη και επτά (7) όταν έχει μεγαλύτερο αριθμό 

μελών. 

2. Η θητεία της Τοπικής Επιτροπής είναι διετής. 

3. Η Τ.Ε. συγκροτείται σε σώμα αμέσως μετά την εκλογή της παρουσία του 

εκπροσώπου του Δ.Σ. του Συλλόγου. Εάν αυτό είναι αδύνατο για λόγους που δεν 

αντιμετωπίζονται, η συγκρότηση σε σώμα γίνεται μέσα σε διάστημα το αργότερο 

δέκα (10) ημερών με ευθύνη του πλειοψηφίσαντα υποψηφίου. Μέσα σε διάστημα 15 

ημερών από την εκλογή του η Τ.Ε. πρέπει να στείλει στο Δ.Σ. του ΣΚΛΕ τα Πρακτικά 

Αρχαιρεσιών της Τ.Ε. και τα πρακτικά της συγκρότησης της σε σώμα. 

4. Κατά τη διαδικασία της συγκρότησης της Τ.Ε. σε σώμα εκλέγονται κατά σειρά 

Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γ. Γραμματέας, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας και 

Ταμίας, με μυστική ψηφοφορία και για κάθε θέση ξεχωριστά. 

 

Άρθρο 34ο 

1. Η Τ.Ε. συνεδριάζει τακτικά κάθε δεκαπέντε μέρες ή δύο φορές το μήνα 

τουλάχιστον και έκτακτα όποτε αυτό επιπλέον καταστεί αναγκαίο. 

2. Αρμοδιότητες και καθήκοντα της Τ.Ε.: 

α. Συγκαλεί τη Τοπική Γενική Συνέλευση. 

β. Τηρεί βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Τ.Ε., βιβλίο Συνεδριάσεων της Τοπικής 

Συνέλευσης, βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, βιβλίο μητρώου μελών του Τ.Τ. 

και Φακέλους εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων με ευθύνη του Γενικού 

Γραμματέα και του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα της Τ.Ε. 

γ. Τηρεί βιβλίο ταμείου με την ευθύνη του Ταμία της Τ.Ε. 

δ. Διακινεί την αλληλογραφία του Τ.Τ. και προωθεί σε τοπικό επίπεδο κάθε ζήτημα 

του κλάδου εκπροσωπώντας τον ΣΚΛΕ. 



ε. Εκπροσωπεί τον ΣΚΛΕ σε κάθε δημόσια αρχή και οπουδήποτε καταστεί αυτό 

αναγκαίο. 

στ. Αναπτύσσει δραστηριότητες για την προώθηση των σκοπών του Καταστατικού 

και των ζητημάτων ταυ κλάδου καθώς και των αποφάσεων των Γενικών 

Συνελεύσεων 

ζ. Κάνει εγγραφές νέων μελών του ΣΚΛΕ και τις αποστέλλει στο κεντρικό αρχείο 

μελών του ΣΚΛΕ. 

η. Εισπράττει συνδρομές των μελών του και αποδίδει την εκάστοτε αναλογία στον 

ΣΚΛΕ σύμφωνα με τις τελευταίες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΣΚΛΕ. 

θ. Στέλνει ετήσια απολογιστική έκθεση με τις δραστηριότητες του Τοπικού Τμήματος 

και τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό κάθε χρόνο από τις 15 Φλεβάρη και μέχρι τις 

15 Μάρτη το αργότερο. 

ι. Ορίζει τουλάχιστον ένα εκπρόσωπο για να μεταφέρει τις απόψεις του Τ.Τ. στη Γ.Σ. 

του ΣΚΛΕ, -αφού έχει προηγηθεί Τοπική Συνέλευση και έχουν συζητηθεί τα θέματα. 

Τα έξοδα μετακίνησης του εκπροσώπου καλύπτονται από το ταμείο του Τ.Τ. και σε 

περίπτωση αδυναμίας από το ταμείο του ΣΚΛΕ. 

ια. Η Τ.Ε. κατασκευάζει σφραγίδα του Τ.Τ., στρογγυλή: με την ένδειξη κυκλικά 

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 1955» και στο κέντρο την 

ένδειξη «ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ…..» 

ιβ. Η Τ.Ε. εκδίδει διπλότυπα είσπραξης συνδρομών με απόφαση του που φέρουν τον 

τίτλο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ.........». 

Είναι αριθμημένα από τυπογραφεία και όταν χρησιμοποιούνται υπογράφονται από 

τον Ταμία του Τ.Τ. που γράφει και ολογράφως το όνομά του [ή βάζει την σφραγίδα 

του] και σφραγίζονται με την σφραγίδα του Τ.Τ. 

ιγ. Η Τ.Ε. συγκροτεί Επιτροπές Εργασίας για την μελέτη και επεξεργασία διαφόρων 

θεμάτων ή δραστηριοτήτων. 

ιδ. Η Τ.Ε. εισηγείται διάφορα ζητήματα, προς το Δ.Σ. του ΣΚΛΕ, που αφορούν την 

λειτουργία του, τα ζητήματα του κλάδου ή θέματα που πρέπει να προωθηθούν. Κάνει 

προτάσεις και ζητάει βοήθεια από το Δ.Σ. του ΣΚΛΕ για κάθε ζήτημα που μπορεί να α-

πασχολεί τα Τ.Τ. ή να αφορά γενικότερα ζητήματα του κλάδου. 

 

ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

Άρθρο 35ο 

1. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και έχουν ισχύ οι αποφάσεις της εφ' όσον έγινε η 



σύγκλιση όπως προβλέπει το παρόν καταστατικό και παρευρίσκονται τα 3/5 των 

οικονομικώς τακτοποιημένων μελών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η απαρτία αυτή, 

η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται την επόμενη βδομάδα, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και 

υφίσταται απαρτία αν είναι παρόν το 1/3 των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών. Σε 

περίπτωση ματαίωσης από έλλειψη απαρτίας, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται την επόμενη 

βδομάδα με όσα μέλη είναι παρόντα, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.  

3. Η γραπτή πρόσκληση για τη σύγκληση της Γ.Σ. αποστέλλεται οκτώ [8] μέρες πριν 

από την ημερομηνία της συγκέντρωσης και στην οποία αναγράφεται η ήμερα, η ώρα 

και ο τόπος σύγκλισης, καθώς κει τα θέματα της Ημερήσιας διάταξης. 

4. Η Γ.Σ. συγκαλείται από την Τοπική Επιτροπή του Τ.Τ., τουλάχιστον μία φορά κάθε 

τρίμηνο. 

5. Όταν διαπιστωθεί ότι η Γ.Σ. έχει απαρτία, από την καταμέτρηση των υπογραφών 

των μελών που προσέρχονται, εκλέγεται τριμελές Προεδρείο για να διευθύνει τη 

συζήτηση της Γ.Σ. Τα πρακτικά της συζήτησης και των αποφάσεων της Γ.Σ. 

καταχωρούνται στο βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ. του Τ.Τ. από το Προεδρείο της Γ.Σ. 

 

Άρθρο 36ο 

1. Οι αρχαιρεσίες όλων των οργάνων και εκπροσώπων του Τ.Τ. γίνονται με το 

σύστημα της απλής αναλογικής, παρουσία εκπροσώπου του Δ.Σ. του ΣΚΛΕ. 

2. Η Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από τη Τοπική Γενική Συνέλευση του Τ.Τ., 

παρουσία αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής, για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών 

για την εκλογή Τοπικής Επιτροπής, είναι τριμελής. Της Εφορευτικής Επιτροπής 

προΐσταται αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής 

δεν έχουν δικαίωμα να είναι υποψήφιοι για την Τοπική Επιτροπή ακόμη και εάν 

παραιτηθούν μετά την εκλογή τους στην Εφορευτική Επιτροπή. Επίσης δεν έχουν 

δικαίωμα υποψηφιότητας οι υποψήφιοι για την Εφορευτική Επιτροπή. 

3. Η πρόσκληση για τη Γ.Σ. που θα γίνεται ο Διοικητικός-Οικονομικός απολογισμός και 

η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής, θα πρέπει να σταλεί τουλάχιστον δέκα (10) 

μέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης 

4. Η Εφορευτική Επιτροπή με πρόσκληση που στέλνει σε όλα τα μέλη γνωστοποιεί το 

τόπο, την μέρα και ώρα που θα δέχεται αιτήσεις υποψηφιότητας, που σε καμία 

περίπτωση δεν   μπορεί να είναι λιγότερες από πέντε [5] και περισσότερες από δέκα   

[10],από την εκλογή της. 

5. Η Εφορευτική Επιτροπή αφού λήξει ο χρόνος υποβολής υποψηφιοτήτων, 

ανακηρύσσει τους συνδυασμούς ή τους μεμονωμένους υποψηφίους ή το ενιαίο 



ψηφοδέλτιο και τα τυπώνει. Στη συνέχεια προκηρύσσει τις εκλογές για συγκεκριμένο 

χώρο, διάρκεια και ημερομηνία και ημερομηνία που δεν μπορεί να είναι πριν από  

οκτώ [8] μέρες ή μετά από δέκα πέντε [15] μέρες από την ανακήρυξη των 

υποψηφίων και την αποστολή της έγγραφης πρόσκλησης στα μέλη για να 

συμμετέχουν στις εκλογές. Στην πρόσκληση που στέλνει η Εφορευτική Επιτροπή 

πρέπει να γράφει χους υποψηφίους για τις εκλογές, την ημερομηνία, τον χώρο και τη 

διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών, και τις προϋποθέσεις συμμετοχής [ταυτότητα, 

να είναι μέλη του ΣΚΛΕ, να κατοικούν στο νομό και να είναι ταμειακά 

τακτοποιημένοι]. 

 

Άρθρο 37ο 

1. Οι εκλογές για την ανάδειξη Τοπικής Επιτροπής γίνονται, παρουσία εκπροσώπου 

του Δ.Σ. του ΣΚΛΕ, ο οποίος καλείται από την Εφορευτική Επιτροπή αμέσως μετά τον 

ορισμό της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών. 

2.  Η Εφορευτική Επιτροπή, της οποίας προΐσταται αντιπρόσωπος της δικαστικής 

αρχής, την ημέρα των εκλογών φροντίζει να υπάρχει κάλπη που να σφραγίζει, 

κατάλληλος χώρος να ψηφίζουν ώστε να διασφαλίζεται το απόρρητο [παραβάν], τα 

ψηφοδέλτια, τα φάκελλα, εκλογικές καταστάσεις με τα ονόματα των μελών του Τ.Τ. 

[σε διπλό], το μητρώο μελών, το βιβλίο ταμείου και τα διπλότυπα εισπράξεων. 

3. Τα προσερχόμενα μέλη του Τ.Τ. αφού διαπιστώνεται η ιδιότητά τους, ελέγχεται η 

ταμειακή τους ενημερότητα, υπογράφουν στις εκλογικές καταστάσεις και 

παραλαμβάνουν το εκλογικό υλικό. Αφού ψηφίσουν παραλαμβάνουν την ταυτότητα 

τους και η Εφορευτική Επιτροπή διαγράφει το όνομά του από τη δεύτερη εκλογική  

κατάσταση. 

4.  Την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, μπορούν τα μέλη του Τ.Τ. να τακτοποιούν 

τις ταμειακές τους υποχρεώσεις και επίσης να εγγράφονται μέλη του ΣΚΛΕ όσοι 

προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον εκπρόσωπο του Δ.Σ. του ΣΚΛΕ. Το 

ίδιο ισχύει και για τις επανεγγραφές . 

 

Άρθρο 38ο 

Στα πλαίσια του Σ.Κ.Λ.Ε λειτουργούν επιτροπές για την προώθηση των σκοπών του και 

την καλύτερη λειτουργία του. Την εποπτεία των επιτροπών έχει το Δ.Σ. Οι επιτροπές 

έχουν αντικείμενο την έρευνα και μελέτη των προβλημάτων της αρμοδιότητάς τους και 

συνεπικουρούν το έργο του Δ.Σ με τις εισηγήσεις τους. 

 



ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Άρθρο 39ο 

Στη Γενική Τακτική Συνέλευση του δευτέρου χρόνου, μετά τη συζήτηση των θεμάτων της 

ημερησίας διάταξης, εκλέγεται Εφορευτική Επιτροπή, με την παρουσία αντιπροσώπου της 

δικαστικής αρχής, με το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής, με μυστικότητα, με τη 

μέριμνα της ψηφολεκτικής τριμελούς επιτροπής, η οποία εκλέγεται από τα μέλη της 

Γενικής Συνέλευσης με «ανάταση της χειρός». Ο αριθμός των μελών της Γενικής 

Συνέλευσης καθορίζεται από την Γ.Σ. Ταυτόχρονα ορίζεται η μέρα των αρχαιρεσιών.  

Σε 5 μέρες από την εκλογή της , η Εφορευτική Επιτροπή συνέρχεται. Πρόεδρος της είναι ο 

αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής. 

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

 

Άρθρο 40ο 

Αρχαιρεσίες δεν μπορούν να γίνουν νωρίτερα από 30 μέρες, ούτε αργότερα από 50 μετά 

την Τακτική Γ.Σ. του δεύτερου χρόνου. 

 

Άρθρο 41ο 

Οι υποψηφιότητες για Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή, υποβάλλονται το 

αργότερο 20 μέρες πριν από τις εκλογές, γραπτώς, στην Εφορευτική Επιτροπή. 

 

Άρθρο 42ο 

1. Εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη των μελών των αιρετών οργάνων του σωματείου 

είναι η απλή αναλογική. Η ψηφοφορία είναι μυστική και διεξάγεται σε κατάλληλα 

διαρρυθμισμένο χώρο από τις 9π.μ. έως 5μ.μ. Οι υποψήφιοι κατεβαίνουν είτε σε 

συνδυασμούς , είτε μεμονωμένοι σε χωριστά ψηφοδέλτια. 

2. Κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει ένα μόνο συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο. Εφ' όσον 

ψηφίζει συνδυασμό, έχει δικαίωμα να βάλει μέχρι (11) εννέα σταυρούς για το Δ.Σ και μέχρι 

τρεις (3) στην εξελεγκτική επιτροπή. 

3. Για τη διευκόλυνση των μελών του ΣΚΛΕ που βρίσκονται εκτός της έδρας του 

Σωματείου τοποθετούνται περιφερειακές κάλπες ανά τοπικό τμήμα 

4. Κάθε υποψήφιος μπορεί να παρίσταται στην καταμέτρηση των ψήφων. 

 



 

Άρθρο 43ο 

Για την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση του Σωματείου , απαιτείται απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης. Για μια τέτοια απόφαση απαιτείται παρουσία τουλάχιστον του 1/2 

των ταμειακά εντάξει μελών και πλειοψηφία 3/4 των παρόντων. 

Η καταστατική συνέλευση δεν επαναλαμβάνεται μετά ένα οκταήμερο, σε περίπτωση 

έλλειψης απαρτίας, αλλά γίνεται νέα πρόσκληση. Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, η 

περιουσία του περιέρχεται σε οργάνωση κοινωνικής πρόνοιας που ορίζει η Γ.Σ. 

 

Άρθρο 44ο 

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις αυτού του Καταστατικού ρυθμίζεται από 

την Γενική Συνέλευση μέσα στο πνεύμα του καταστατικού και τα πλαίσια της νομοθεσίας 

περί Σωματείων. 


