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Στις οµάδες εργασίας µπορεί να συµµετέχει οποιοδήποτε µέλος της Ε.Ε.Μ.Ε.. Η
συµµετοχή δηλώνεται µε την αίτηση εγγραφής ή γίνεται προφορικά στην οµάδα
Γραµµατειακής Υποστήριξης της Ένωσης. Δεν υπάρχει περιορισµός ως προς τον
αριθµό των οµάδων εργασίας που θα δηλώσει ένα µέλος.
Οι δραστηριότητες των οµάδων εργασίας συντονίζονται από Επιτροπή η οποία
εκλέγεται από τα µέλη της οµάδας εργασίας. Η Επιτροπή έχει τον ρόλο του
συντονιστή και υφίσταται για την καλύτερη επικοινωνία των οµάδων εργασίας µε το
ΔΣ της Ε.Ε.Μ.Ε. από το οποίο ελέγχεται και στο οποίο λογοδοτεί σύµφωνα µε τα
παρακάτω.
Η θητεία των Επιτροπών είναι διετής. Ένα µέλος της Ένωσης δεν µπορεί να είναι
επικεφαλής οµάδας εργασίας για περισσότερες από δύο συνεχόµενες διετίες.
Αντίθετα δεν υπάρχει περιορισµός για την θητεία των υπόλοιπων µελών των
Επιτροπών.
Υποψηφιότητα για τις επταµελείς Επιτροπές µπορούν να βάλουν τα τακτικά –
οικονοµικώς τακτοποιηµένα µέλη. Τα µέλη της Ε.Ε.Μ.Ε. µπορούν να συµµετέχουν
σε δύο το πολύ επταµελείς Επιτροπές και δεν µπορούν να καταλαµβάνουν τη θέση
του Επικεφαλής σε παραπάνω από µία.
Οι εκλογές γίνονται µε ευθύνη των οµάδων εργασίας και είναι µυστικές.
Γίνονται στην έδρα της Ένωσης εκτός αν εισηγηθούν αντίθετα τα 2/3 των µελών της
οµάδας εργασίας ή µε απόφαση του ΔΣ.
Στις εκλογές έχουν δικαίωµα ψήφου όλα τα οικονοµικά τακτοποιηµένα µέλη της
οµάδας εργασίας.
Μπορεί να υπάρξει πρόβλεψη για ψηφοφορία και µελών από άλλες πόλεις, εφόσον
διασφαλίζεται η µυστικότητα της ψήφου. (Πχ Συστηµένη επιστολή µε φάκελο
εκλογών). Ο τρόπος διασφάλισης της µυστικότητας της ψήφου θα εγκρίνεται από το
ΔΣ.
Στις εκλογές θα παρίσταται εκπρόσωπος του ΔΣ της Ε.Ε.Μ.Ε..
Για να υπάρχει απαρτία πρέπει να παρευρίσκεται το 1/3 των εγγεγραµµένων
(οικονοµικά τακτοποιηµένων) µελών της οµάδας εργασίας. Σε περίπτωση που αυτό
δεν γίνει δυνατό επαναλαµβάνεται η συνάντηση της επιτροπής µέσα σε 15 µέρες µε
απαρτία το 1/4 των µελών. Αν πάλι δεν υπάρξει απαρτία η επόµενη συνάντηση
ορίζεται εντός 15 ηµερών µε απαρτία το 1/5 των µελών της επιτροπής.
Κατά τις εκλογές εκλέγονται επτά τακτικά και τρία αναπληρωµατικά µέλη. Για να
πραγµατοποιηθούν οι εκλογές πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 10 υποψήφιοι. Σε
περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από 10, θα εκλέγεται πενταµελής
Επιτροπή (µε δύο αναπληρωµατικά µέλη εφόσον αυτό είναι δυνατόν). Σε περίπτωση
που οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από 7 τότε θεωρείται ότι υπάρχει έλλειψη
υποψηφίων και ο εκπρόσωπος του ΔΣ ορίζει «υπηρεσιακή» τριµελή Επιτροπή και
προκηρύσσονται εκλογές εντός διµήνου όπως παραπάνω.
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Εάν δεν πραγµατοποιηθούν οι εκλογές στην τρίτη συνάντηση λόγω απαρτίας ο
εκπρόσωπος του ΔΣ ορίζει «υπηρεσιακή» τριµελή Επιτροπή και οι εκλογές
προκηρύσσονται πάλι εντός διµήνου µε την πρώτη ηµεροµηνία να θεωρείται πρώτη
συνάντηση (µε απαρτία το 1/3 των µελών κλπ).
Μετά τις εκλογές η κάθε επταµελής Επιτροπή συγκροτείται σε σώµα, η σύνθεση του
οποίου (π.χ. Επικεφαλής, Γραµµατέας, Ταµίας) είναι στην ευθύνη της Επιτροπής,
ανάλογα µε τις ανάγκες της. Για την καλή λειτουργία όµως της οµάδας και για την
καλή συνεργασία της µε το ΔΣ προτείνεται να ακολουθούνται σταθερές δοµές µε
Επικεφαλής, Γραµµατέα και Ταµία για παράδειγµα.
Σε περίπτωση παραίτησης µέλους της επταµελούς υποβάλλεται η παραίτηση γραπτά
στην Ε.Ε.Μ.Ε. και την θέση του λαµβάνει το αµέσως επόµενο σε ψήφους
αναπληρωµατικό µέλος.
Σε περίπτωση που κάποιο µέλος της Επιτροπής απουσιάσει αδικαιολόγητα σε τρεις
συνεχόµενες προγραµµατισµένες συνεδριάσεις θεωρείται ότι παραιτήθηκε και
καλείται το πρώτο αναπληρωµατικό µέλος για να το αναπληρώσει.
Στην περίπτωση κάποιου δικαιολογηµένου κωλύµατος, µπορεί ένα µέλος να µην
συµµετέχει στις διαδικασίες της Επιτροπής. Για να γίνει αυτό προηγείται αίτησή του
προς την Επιτροπή. Την θέση του καταλαµβάνει προσωρινά το πρώτο
αναπληρωµατικό µέλος το οποίο και αποχωρεί µόλις επιστρέψει το τακτικό µέλος.
Σε καµία περίπτωση η προσωρινή αποχώρηση δεν µπορεί να υπερβαίνει το εξάµηνο
(τότε θεωρείται ότι το µέλος έχει παραιτηθεί).
Παραίτηση περισσότερων από τριών µελών της επταµελούς Επιτροπής (ή δύο
µελών της πενταµελούς Επιτροπής) οδηγεί σε εκλογές.
Οι Επιτροπές συνεδριάζουν σε χρόνο που κανονίζεται µεταξύ τους, εκτός αν
υπάρχει κάποια έκτακτη συνεδρίαση την οποία θα συγκαλέσει το ΔΣ. Στις
συνεδριάσεις µπορούν να παραβρίσκονται και τα αναπληρωµατικά µέλη χωρίς όµως
δικαίωµα ψήφου. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε πλειοψηφία. Σε περίπτωση
ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Επικεφαλής ή όποιου εκτελεί χρέη
προεδρεύοντα της συνεδρίασης.
Οι ηµεροµηνίες και ο τόπος των συνεδριάσεων ανακοινώνονται στα µέλη της
Επιτροπής τουλάχιστον µία εβδοµάδα νωρίτερα ώστε να µπορούν να παραβρεθούν.
Ειδικότερα σε περίπτωση των µελών από άλλες πόλεις η ενηµέρωση θα γίνεται 15
ηµέρες πριν. Μετά το τέλος της συνεδρίασης θα ενηµερώνονται από τον Γραµµατέα
(αν δεν υπάρχει, από τον εκτελούντα χρέη Γραµµατέα στην συνεδρίαση) τα µέλη
που δεν παρέστησαν στην συνεδρίαση για τα θέµατα που συζητήθηκαν.
Στις Συνεδριάσεις της επταµελούς Επιτροπής, θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία µε την
παρουσία τεσσάρων µελών της (ή τριών µελών εφόσον υπάρχει πενταµελής
Επιτροπή).
Κατά τις Συνεδριάσεις της Επιτροπής, τηρούνται πρακτικά των συναντήσεων σε
ειδικό βιβλίο, τα οποία θα υπογράφονται από τα παραβρισκόµενα µέλη στην αρχή
της επόµενης Συνεδρίασης. Τα πρακτικά θα είναι διαθέσιµα στο ΔΣ και σε όποιο
µέλος το αιτηθεί εγγράφως από το ΔΣ της Ε.Ε.Μ.Ε..
Η Ε.Ε.Μ.Ε. προσφέρει οικονοµική στήριξη στις οµάδες εργασίας για την αποστολή
υλικών (µέσω ταχυδροµείου) σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει
µέσω των τακτικών αποστολών της Ε.Ε.Μ.Ε. και καλύπτει έκτακτες ανάγκες των
οµάδων (σε πλαίσια που καθορίζει το εκάστοτε ΔΣ). Σε περίπτωση οργάνωσης
εκδηλώσεων από τις οµάδες, η Ε.Ε.Μ.Ε. µπορεί να στηρίξει µέρος ή όλο το
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οικονοµικό κόστος, εφόσον ζητηθεί εγγράφως µε πλήρη προϋπολογισµό από την
Επιτροπή και συµφωνήσει σε συνεδρίασή του το ΔΣ. Σε κάθε περίπτωση οι αιτήσεις
των Επιτροπών για οικονοµική στήριξη θα πρέπει να γίνονται σε εύλογο χρονικό
διάστηµα.
Σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή έχει οικονοµικές συναλλαγές, αυτές θα
γνωστοποιούνται στην Ταµία του ΔΣ εντός 15ηµέρου. Για τρέχουσες ανάγκες
εξόδων µπορεί να υπάρχει και αυτόνοµο ταµείο στις Επιτροπές, το ύψος του οποίου
καθορίζεται από το ΔΣ κατά περίπτωση.
Οι Επιτροπές µπορούν να ζητήσουν συνάντηση µε το ΔΣ για σοβαρά θέµατα της
οµάδας ή για την υποστήριξη σε κάποια εκδήλωση.
Ο επικεφαλής της Επιτροπής είναι υποχρεωµένος να παρίσταται στις συνεδριάσεις
του Συµβουλίου των Επικεφαλής των Επιτροπών και να παρουσιάζει το έργο της
οµάδας εργασίας στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις της Ε.Ε.Μ.Ε..
Οι οµάδες εργασίας είναι υποχρεωµένες να στέλνουν εκπρόσωπο σε συναντήσεις,
εκδηλώσεις, συνέδρια ή συνεδριάσεις του ΔΣ όταν αυτό ζητηθεί από το ΔΣ. Ο
εκπρόσωπος πρέπει να είναι µέλος της Επιτροπής, εκτός εάν η ιδιότητά του τον
καθιστά ειδικότερο στο θέµα της συνάντησης.
Ο Γραµµατέας της οµάδας (η αν δεν έχει οριστεί, ένα µέλος της επταµελούς) είναι
υπεύθυνος για την επικοινωνία µε την Οµάδα Γραµµατειακής Υποστήριξης σε
περίπτωση που υπάρξει αλλαγή στοιχείων των µελών της οµάδας. Η Οµάδα
Γραµµατειακής Υποστήριξης θα δίνει στην οµάδα ανά 3µηνο κατάσταση µε τα µέλη
της οµάδας και τα στοιχεία τα οποία κρίνονται απαραίτητα.
Οι Επιτροπές είναι υποχρεωµένες να ενηµερώνουν τα µέλη της οµάδας εργασίας και
της Ε.Ε.Μ.Ε. για τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες που προγραµµατίζουν.
Η επίσηµη αλληλογραφία της οµάδας εργασίας είναι αλληλογραφία της Ε.Ε.Μ.Ε.
και θα πρέπει να έχει αριθµό πρωτοκόλλου και τη σφραγίδα της Ε.Ε.Μ.Ε.. Σε κάθε
περίπτωση το ΔΣ θα ενηµερώνεται για το περιεχόµενο της αλληλογραφίας πριν
αποσταλεί. Η ηλεκτρονική αλληλογραφία της οµάδας προς τα µέλη θα γίνεται από
τον υπεύθυνο της Ε.Ε.Μ.Ε. που έχει οριστεί γι αυτόν τον σκοπό και θα γίνεται από
τον λογαριασµό της Ε.Ε.Μ.Ε. και όχι από προσωπικούς λογαριασµούς µελών της
οµάδας εργασίας.
Κάθε οµάδα εργασίας που το επιθυµεί µπορεί σε συνεννόηση µε τη Συντακτική
Επιτροπή, και τον υπεύθυνο για το Internet να δηµοσιεύει άρθρα και ανακοινώσεις
στα έντυπα της Ε.Ε.Μ.Ε., ή στη σελίδα της Ε.Ε.Μ.Ε..
Τα µέλη της οµάδας εργασίας µπορούν να δηµοσιεύουν άρθρα στα έντυπα της
Ε.Ε.Μ.Ε. εφόσον τηρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η Συντακτική Επιτροπή. Τα
άρθρα των µελών που δηµοσιεύονται είναι ανεξάρτητα µε τις λειτουργίες της
οµάδας εργασίας.
Σε περίπτωση σοβαρών παραπτωµάτων, παρατυπιών ή παραλείψεων το ΔΣ έχει το
δικαίωµα να καλέσει την επταµελή σε απολογία. Εφόσον δεν συµµορφωθεί ή τα
προβλήµατα επαναληφθούν το ΔΣ έχει το δικαίωµα να λάβει τα µέτρα που θεωρεί
κατάλληλα. Στην έσχατη περίπτωση το ΔΣ έχει δικαίωµα να διαλύσει την επταµελή
και να προκηρύξει πάλι εκλογές εφόσον συµφωνήσουν σε συνεδρίαση και τα επτά
µέλη του ΔΣ.
Το ΔΣ µε απόφασή του µπορεί να θέτει υπό ειδικό καθεστώς οµάδες εργασίας ή
Επιτροπές οι οποίες λειτουργούν κάτω από διαφορετικό σκεπτικό ή µε διαφορετικά
δεδοµένα από τις υπόλοιπες. Για παράδειγµα Επιτροπές οι οποίες εξ ορισµού δεν
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συµπληρώνουν ικανό αριθµό µελών για τη λειτουργία τους σύµφωνα µε τον
παραπάνω κανονισµό, αλλά είναι σηµαντικές για τη λειτουργία της Ένωσης (π.χ.
Συντακτική Επιτροπή και Οµάδα Γραµµατειακής Υποστήριξης) θα εξαιρούνται από
άρθρα του κανονισµού που θα ορίζονται κατά περίπτωση µε απόφαση του ΔΣ, το
οποίο θα είναι υπεύθυνο για τη σωστή λειτουργία τους.
Το ΔΣ είναι αρµόδιο να ορίσει τον χρόνο κατά τον οποίο οι νεοϊδρυθείσες οµάδες
εργασίας θα διενεργήσουν τις εκλογές τους και θα ενταχθούν στην Ε.Ε.Μ.Ε.
σύµφωνα µε τον παραπάνω κανονισµό λειτουργίας. Μέχρι εκείνη τη στιγµή θα
θεωρούνται ότι βρίσκονται υπό ειδικό καθεστώς λειτουργίας σύµφωνα µε την
παραπάνω παράγραφο.
Το ΔΣ της Ε.Ε.Μ.Ε. είναι αρµόδιο να αποφασίσει για θέµατα τα οποία δεν
καλύπτονται από τον παραπάνω κανονισµό λειτουργίας.
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