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ΤΟΠΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

------------------------------------------------------------------------------------------------------(Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών στις 8-5-2009)
Άρθρο 1
Με βάση το άρθρο 1 του Καταστατικού του Συνδέσμου μας, λειτουργούν Τοπικά
Τμήματα (Τ.Τ.) του ΣΚΛΕ. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 4 του
Καταστατικού του Συνδέσμου μας το Δ.Σ. του ΣΚΛΕ φροντίζει για τη δημιουργία
Τ.Τ. στις επαρχίες και έχει την ευθύνη επικοινωνίας μαζί τους.
Άρθρο 2
1. Ο Κανονισμός Λειτουργίας των Τ.Τ. εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση
(Γ.Σ.).
2. Η δημιουργία των Τ.Τ. αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που περιέχονται στον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας (ΕΚΛ) των Τ.Τ.
Άρθρο 3
1. Τα Μέλη των Τ.Τ. είναι αντεπιστέλλοντα μέλη του ΣΚΛΕ (άρθρο 5
παράγραφος Β του Καταστατικού), που κατοικούν εκτός του Νομού Αττικής
και στο νομό εδρεύει το Τ.Τ. ή στους γειτονικούς του νομούς.
2. Για να συμμετάσχουν τα Μέλη του Τ.Τ. στις διαδικασίες του, πρέπει να έχουν
εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον ΣΚΛΕ, και ότι άλλο
προβλέπει το Καταστατικό, ο ΕΚΛ, οι αποφάσεις της Γ.Σ. και ότι άλλο
σχετικό προβλέπεται.
Άρθρο4
1. Για να δημιουργηθεί Τ.Τ. πρέπει να υποβληθεί αίτηση τουλάχιστον από 15
μέλη του ΣΚΛΕ, που να κατοικούν στον ίδιο νομό ή σε γειτονικούς (άρθρο 32
παρ.1 του καταστατικού).
2. Τα μέλη του ΣΚΛΕ που κατοικούν σε νομούς που δεν λειτουργούν Τ.Τ.,
μπορούν να γίνουν μέλη του πλησιέστερου Τ.Τ. που λειτουργεί. Σαν μέτρο
σύγκρισης της πλησιέστερης απόστασης παίρνεται η απόσταση μεταξύ των
πρωτευουσών των νομών.
Άρθρο 5
Ο σκοπός του Τ.Τ. είναι αυτός που προβλέπει το Καταστατικό (Άρθρο 2) για το
ΣΚΛΕ, με αρμοδιότητες σε τοπικό επίπεδο.
Άρθρο 6
1. Το Τ.Τ. έχει υποχρέωση να τηρεί το Καταστατικό, τις αποφάσεις των Γ. Σ.,
του Γενικού Συμβουλίου, τις αποφάσεις του Δ.Σ. του ΣΚΛΕ και των ΕΚΛ.
2. Το Τ.Τ. έχει δικαίωμα και υποχρέωση να εκφράζει τις απόψεις του για τις
αποφάσεις του Δ.Σ. και για 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 γνωστοποιεί στο Δ.Σ. του ΣΚΛΕ και εφόσον εγκριθούν
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υλοποιούνται από το Τ.Τ. Άλλως καμία ενέργεια ή δράση ή απόφαση δεν
θεωρείται νόμιμη και την ευθύνη έχουν τα μέλη της Τ.Ε.
Άρθρο 7
Όργανα του Τοπικού Τμήματος του ΣΚΛΕ είναι:
Ολομέλεια του Τ.Τ.
Τοπική Επιτροπή Τ.Τ. του ΣΚΛΕ και
Ομάδες Εργασίας.
Άρθρο 8
Την Ολομέλεια του Τ.Τ. του ΣΚΛΕ, την αποτελούν τα μέλη του ΣΚΛΕ που
κατοικούν στο νομό ή σε γειτονικούς, με αυτόν που εδρεύει το Τ.Τ.
Η Ολομέλεια βρίσκεται σε απαρτία και έχουν ισχύ οι αποφάσεις της εφόσον
έγινε σύγκλιση όπως προβλέπει ο ΕΚΛ και παρευρίσκονται τα 3/5 των μελών
στην πρώτη σύγκλιση και το 1/3 στην δεύτερη.
Η γραπτή πρόσκληση για τη σύγκληση της Ολομέλειας στέλνεται οκτώ (8)
μέρες πριν από την ημερομηνία της συγκέντρωσης και στην οποία
υπογράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος σύγκλισης, καθώς και τα θέματα της
Ημερήσιας Διάταξης.
Η Ολομέλεια συγκαλείται από την Τοπική Επιτροπή του Τ.Τ. τουλάχιστον μία
φορά κάθε τρίμηνο.
Όταν διαπιστωθεί ότι η Ολομέλεια έχει απαρτία, από την καταμέτρηση των
υπογραφών των μελών που προσέρχονται, εκλέγεται τριμελές Προεδρείο για
να διευθύνει τη συζήτηση της Ολομέλειας. Τα Πρακτικά της συζήτησης και
των αποφάσεων της Ολομέλειας καταχωρούνται στο βιβλίο Πρακτικών
Ολομελειών του Τ.Τ. από το Προεδρείο της Ολομέλειας.

Άρθρο 9
Η διαδικασία εκλογών:
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. Κατά την Εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. του Τ.Τ εκλέγετε από την Ολομέλεια
τριμελής Εφορευτική Επιτροπή για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών όπου θα
εκλεγεί Τοπική Επιτροπή. 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.
3. Η πρόσκληση για την Ολομέλεια που θα γίνεται ο Διοικητικός – Οικονομικός
Απολογισμός και η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής, θα πρέπει να σταλεί
τουλάχιστον δέκα (10) μέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης.
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 καμιά 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 που δεν μπορεί να είναι πριν
από οκτώ (8) μέρες ή μετά από δεκαπέντε (15) μέρες από την ανακήρυξη των
υποψηφίων και την αποστολή της έγγραφης πρόσκλησης στα μέλη για να
συμμετέχουν στις εκλογές. Στη πρόσκληση που στέλνει η Εφορευτική
Επιτροπή πρέπει να γράφει τους υποψηφίους για τις εκλογές, την ημερομηνία,
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τον χώρο και την διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών, και τις προϋποθέσεις
συμμετοχής (ταυτότητα, να είναι μέλος του ΣΚΛΕ, να κατοικούν στο νομό
και να είναι ταμειακά τακτοποιημένοι).
Άρθρο 10
1. Οι εκλογές για την ανάδειξη Τοπικής Επιτροπής γίνονται παρουσία
εκπροσώπου του Δ.Σ. του ΣΚΛΕ (ή Δικαστικού Αντιπροσώπου), ο οποίος
καλείται από την Εφορευτική Επιτροπή αμέσως μετά τον ορισμό της
ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών.
2. Η Εφορευτική Επιτροπή την ημέρα των εκλογών φροντίζει να υπάρχει κάλπη
που να σφραγίζει, κατάλληλος χώρος να ψηφίζουν ώστε να διασφαλίζεται το
απόρρητο (παραβάν), τα ψηφοδέλτια, τα φάκελα, 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 ιδιότητα τους
ελέγχεται η ταμιακή 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 την δεύτερη εκλογική κατάσταση.
4. Την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, μπορούν τα μέλη του Τ.Τ. να
τακτοποιούν τις ταμιακές 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 11
1. Η Τοπική Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) μέλη όταν το Τ.Τ. έχει
εγγεγραμμένα μέχρι 40 μέλη και επτά (7) μέλη όταν έχει μεγαλύτερο αριθμό
μελών. Σε περιπτώσεις Τ.Τ. που θα πρέπει να έχουν επτά (7) μέλη στην Τ.Ε.
δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αντίστοιχο αριθμό μελών ως υποψηφίων
μπορεί να συγκροτηθεί σε σώμα η Τ.Ε. με πέντε (5) μέλη, μετά από έγκριση
της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής του ΣΚΛΕ ή του Δ.Σ. του ΣΚΛΕ.
2. Η θητεία της Τοπικής Επιτροπής είναι για δυο χρόνια.
3. Η Τοπική Επιτροπή συγκροτείται σε σώμα αμέσως μετά την εκλογή της
παρουσία του εκπροσώπου του Δ.Σ. του ΣΚΛΕ. Εάν αυτό είναι αδύνατο για
λόγους που δεν αντιμετωπίζονται, η συγκρότηση σε σώμα γίνεται μέσα σε
διάστημα 10 ημερών με ευθύνη του μειοψηφήσαντα υποψηφίου. Μέσα σε
διάστημα 15 ημερών από την εκλογή της η νέα Τοπική Επιτροπή πρέπει να
στείλει στο Δ.Σ. του ΣΚΛΕ τα Πρακτικά Αρχαιρεσιών της Τ.Ε. και τα
πρακτικά της συγκρότησης σε σώμα.
4. Κατά την διαδικασία της συγκρότησης της Τ.Ε. σε σώμα εκλέγονται κατά
σειρά, Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γ. Γραμματέας, Α.Γ. Γραμματέας ή μέλος
και Ταμίας, με μυστική ψηφοφορία και για κάθε θέση ξεχωριστά.
Άρθρο 12
1. Η Τοπική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε 15 μέρες ή δυο φορές το μήνα
τουλάχιστον και έκτακτα όποτε αυτό επιπλέον καταστεί αναγκαίο.
2. Αρμοδιότητες και καθήκοντα της Τ.Ε.
α. Συγκαλεί την Ολομέλεια του Τ.Τ. τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο.
β. Τηρεί βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Τ.Ε., βιβλίο συνεδριάσεων της
Ολομέλειας του Τ.Τ., βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, κατάσταση μελών
του Τ.Τ. και φακέλους Εισερχομένων – Εξερχομένων εγγράφων με ευθύνη του Γ.
Γραμματέα και του Α.Γ. Γραμματέα ή των μελών της Τ.Ε.
γ. Τηρεί βιβλίο Ταμείου με την ευθύνη του Ταμία της Τ.Ε.
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δ. Όλα τα βιβλία είναι αριθμημένα, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από τον
ΣΚΛΕ
ε. Διακινεί την αλληλογραφία του Τ.Τ. και προωθεί σε Τοπικό Επίπεδο κάθε
ζήτημα του κλάδου, εκπροσωπώντας τον ΣΚΛΕ.
στ. Εκπροσωπεί τον ΣΚΛΕ σε κάθε δημόσια αρχή του Νομού ή των Νομών που
δραστηριοποιείται και οπουδήποτε καταστεί αυτό αναγκαίο έπειτα από έγκριση
του Δ.Σ. του ΣΚΛΕ.
ζ. Αναπτύσσει δραστηριότητες για την προώθηση των σκοπών του Καταστατικού
και των ζητημάτων του κλάδου καθώς και των αποφάσεων των Γενικών
Συνελεύσεων.
η. Κάνει εγγραφές νέων μελών και τις αποστέλλει στο κεντρικό αρχείο μελών του
ΣΚΛΕ ώστε τα νέα μέλη να έχουν έγκαιρα αριθμό μητρώου μέλους ΣΚΛΕ.
θ. Εισπράττει συνδρομές των μελών και τις αποδίδει σύμφωνα με τις αποφάσεις
της Γ.Σ.
ι. Στέλνει ετήσια απολογιστική έκθεση με τις δραστηριότητες του Τ.Τ. και τον
ετήσιο οικονομικό απολογισμό και οικονομικό προϋπολογισμό κάθε χρόνο από
τις 15 Φλεβάρη και μέχρι τις 15 Μάρτη το αργότερο.
ια. Ορίζει ένα εκπρόσωπο για να μεταφέρει τις απόψεις του Τ.Τ. στην Γ.Σ. του
ΣΚΛΕ, αφού έχει προηγηθεί Ολομέλεια του Τ.Τ. και έχουν συζητηθεί τα θέματα.
Τα έξοδα μετακίνησης του εκπροσώπου καλύπτονται από το ταμείο του ΣΚΛΕ
(είναι απαραίτητο να έχουν προϋπολογιστεί στον ετήσιο οικονομικό
προϋπολογισμό)
ιβ. 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........» (στο κέντρο τοποθετείτε το όνομα
του νομού που εδρεύει το Τ.Τ.)
ιγ. Η Τ.Ε. εκδίδει τριπλότυπα είσπραξης συνδρομών με απόφαση του που φέρουν
τον τίτλο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ........».Είναι αριθμημένα από τυπογραφείο και όταν
χρησιμοποιούνται υπογράφονται από τον Ταμία του Τ.Τ. που γράφει και
ολογράφως το όνομα του ( ή βάζει την σφραγίδα του ) και σφραγίζονται με την
σφραγίδα του Τ.Τ και ένα εκ των αντιγράφων αποστέλλετε στον ΣΚΛΕ.
ιδ. Η Τ.Ε. συγκροτεί Επιτροπές Εργασίας για την μελέτη και επεξεργασία
διαφόρων θεμάτων ή δραστηριοτήτων.
ιε. Η Τ.Ε. εισηγείται διάφορα ζητήματα, προς το Δ.Σ. του ΣΚΛΕ που αφορούν τη
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 απασχολεί το Τ.Τ. ή να αφορά γενικότερα ζητήματα του κλάδου.
Άρθρο 13
1. Η Τ.Ε. μετά την απολογιστική Ολομέλεια, παραδίδει την σφραγίδα, τα βιβλία
και όλο το υλικό στην Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από αυτήν.
Επίσης μέχρι την πραγματοποίηση των εκλογών παρέχει κάθε βοήθεια στην
Εφορευτική Επιτροπή για την καλύτερη εκτέλεση του έργου της.
2. Μετά την έγκριση του οικονομικού απολογισμού της Τ.Ε. από την Ολομέλεια,
όλα τα παραστατικά, αποδείξεις εξόδων - εσόδων και γενικότερα οτιδήποτε
αφορά την οικονομική λειτουργία του Τ.Τ., καθώς και αντίγραφο του βιβλίου
Ταμείου αποστέλλονται στο ΣΚΛΕ προκειμένου να ελέγχουν από την
εξελεγκτική επιτροπή του ΣΚΛΕ. Ο έλεγχος αυτός απαλλάσσει εξελεγκτικά
την Τ.Ε. εφόσον συμφωνεί με τον εγκεκριμένο από την Ολομέλεια της ΤΓΣ
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απολογισμό της Τ.Ε.. Αν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα η αρμοδιότητα
οριστικής ρύθμισης ανατίθεται στο Δ/Σ το οποίο πρέπει να προβεί στις
απαραίτητες ενέργειες. Τέλος εάν και μετά από αυτή την προσπάθεια δεν
υπάρξει συμφωνία, αρμόδιο όργανο να καταλογίσει ή να απαλλάξει τα μέλη
της Τ.Ε. είναι η Γ.Σ. του ΣΚΛΕ το σώμα της οποίας θα ενημερωθεί από την
εξελεγκτική επιτροπή.
Άρθρο 14
Τα μέλη του Δ.Σ. του ΣΚΛΕ και όλα τα μέλη των Τ.Ε. κάθε Τ.Τ. απαρτίζουν
το Γενικό Συμβούλιο του Συνδέσμου σύμφωνα με το άρθρο 31 του
καταστατικού του ΣΚΛΕ. Αρμοδιότητα του Γενικού Συμβουλίου το οποίο
συνεδριάζει τον Νοέμβριο κάθε έτους είναι να καθορίζει την γενική πολιτική
του ΣΚΛΕ. Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου είναι ο Πρόεδρος του ΣΚΛΕ.
Άρθρο 15
Οικονομικά ζητήματα.
1. Μετά από την απόφαση της Γ.Σ. στις 8/5/2009 από 1/1/2010 η συνδρομή κάθε
μέλους του ΣΚΛΕ διαμορφώνεται στα 50€ το χρόνο. Τα μέλη που θα είναι
ταμειακά τακτοποιημένα δικαιούνται να συμμετέχουν στις διαδικασίες του
ΣΚΛΕ, να αποφασίζουν στις Γ.Σ. και να ψηφίζουν στις εκλογές και να
παίρνουν χωρίς άλλη οικονομική επιβάρυνση το Ενημερωτικό Δελτίο
«Κοινωνικός Λειτουργός» και το Επιστημονικό Περιοδικό «Κοινωνική
Εργασία».
2. Η συνδρομή των 50€ θα αποστέλλεται από τα Τ.Τ εξ ολοκλήρου στο ταμείο
του ΣΚΛΕ . Κάθε Τ.Τ. θα συντάσσει ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό τον
οποίο θα αποστέλλει προς έγκριση στο Δ.Σ. του ΣΚΛΕ κάθε Ιανουάριο. Σε
συνέχεια το ποσό του εγκεκριμένου προϋπολογισμού (λειτουργικά καθώς και
κάθε άλλη δαπάνη που έχει προϋπολογιστεί από την Τ.Ε. και έχει εγκριθεί
από το Δ.Σ. του ΣΚΛΕ) αποδίδεται τμηματικά στο Τ.Τ. από τον Ταμία του
ΣΚΛΕ στο λογαριασμό του Τ.Τ. που θα είναι στο όνομα του προέδρου και
του ταμία της Τ.Ε.
Η τμηματική απόδοση γίνεται προκειμένου να εξασφαλίζεται η έγκαιρη
αποστολή των αποδείξεων δαπανών των Τ.Τ. στο ταμείο του ΣΚΛΕ από
όπου και εκταμιεύεται το αποσταλθέν ποσό.
Χωρίς την αποστολή των ανωτέρω αποδείξεων δεν θα είναι δυνατόν να
κλείσει το ταμείο του ΣΚΛΕ. Ως εκ τούτου δεν θα αποστέλλεται νέο ποσό
3. Στις περιπτώσεις που μέλη οφείλουν πάνω από δυο χρόνια μπορούν να
ζητήσουν να κάνουν επανεγγραφή. Έτσι συμπληρώνουν αίτηση χωρίς
δικαιολογητικά με τον ίδιο Αριθμό Μητρώου και πληρώνουν εφάπαξ
δικαίωμα επανεγγραφής 30€ και την συνδρομή της χρονιάς που γίνεται η
επανεγγραφή και όλο το ποσό αποδίδεται στο Ταμείο του ΣΚΛΕ.
Άρθρο16
Σε περίπτωση διάλυσης του Τ.Τ. παραδίδει την σφραγίδα, τα βιβλία, όλο το υλικό
και εξοπλισμό που κατέχει. Τα όποια περιουσιακά του στοιχεία περιέχονται στον
ΣΚΛΕ και τα μέλη που επιθυμούν μεταγράφονται στον πλησιέστερο Τ.Τ.
Άρθρο 17
Θέματα που δεν προβλέπονται στον παρόντα ΕΚΛ, ρυθμίζονται με αποφάσεις του
Δ.Σ. του ΣΚΛΕ, μετά από εισήγηση του Τ.Τ.
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Αθήνα 8/5/2009
Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

Νικήτας Γεωργάς

Γιώργος Καρούτζος Πελαγία Νούση

Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Λίτσα Χαλβατζά

Φυλλιώ Αθανασίου
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