
ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΑΣΤΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 

ΔΠΩΝΤΜΙΑ – ΦΡΑΓΙΓΑ – ΔΓΡΑ 

 

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. ηνπ άξ. ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο 

ΠΟΑΤ ηδξύεηαη θαη ιεηηνπξγεί Γξακκαηεία Γπλαηθώλ κε ηελ επσλπκία 

«ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΑΣΤΝΟΜΙΚΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα 

θαη γξαθεία εληόο ηνπ θηηξίνπ ηεο ΠΟΑΤ, Μεζνγείσλ 96. 

Η Γξακκαηεία Γπλαηθώλ ιεηηνπξγεί κε βάζε ην θαηαζηαηηθή ηεο 

ΠΟΑΤ θαη ζηα πιαίζηα πνπ απηό νξίδεη θαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξόληνο. 

Η Γξακκαηεία Γπλαηθώλ ρξεζηκνπνηεί ηε ζθξαγίδα ηεο ΠΟΑΤ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 

 

Η Γξακκαηεία Γπλαηθώλ δελ ηεξεί βηβιίν θαζόζνλ δελ απνηειεί 

απηόλνκν ηκήκα. Αληιεί ζηνηρεία από ην αξρείν ηεο ΠΟΑΤ θαη 

ππνζηεξίδεηαη από ηε Γξακκαηεία απηήο. 

Γύλαηαη πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έγνπ ηεο λα ηεξεί ηα εμήο βηβιία: 

1. Βνεζεηηθό βηβιίν κεηξώνπ κειώλ. 

2. Βνεζεηηθό βηβιίν ηνπηώλ θαηά λνκό επηηξνπώλ. 

3. Βηβιίν πλεδξηάζεσλ Γξακκαηείαο. 

4. Βηβιίν αιιεινγξαθίαο. 

5. Σα απαξαίηεηα θαηά ηελ θξίζε ηεο Γξακκαηείαο βνεζεηηθά βηβιία. 

Σα αλσηέξσ βηβιία αξηζκνύληαη θαη ζεσξνύληαη από ηνλ Πξόεδξν θαη 

ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο ΠΟΑΤ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 

ΚΟΠΟΙ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 

 

θνπνί ηεο Γξακκαηείαο θαη πάληα κε ηελ ζπλεξγαζία θαη ζηήξημε ηεο 

ΠΟΑΤ είλαη: 

 Η δηαθύιαμε θαη πξναγσγή ησλ εξγαζηαθώλ, νηθνλνκηθώλ, 

αζθαιηζηηθώλ, θνηλσληθώλ, ζπληαμηνδνηηθώλ θαη ζπλδηθαιηζηηθώλ 

ζπκθεξόλησλ ησλ κειώλ. 

 Η πξνζηαζία ησλ κειώλ από παξαβηάζεηο λόκσλ θαη θαλνληζκώλ από 

ηα δηάθνξα επίπεδα δηνηθήζεσλ ηεο ΔΛ.Α. 

 Η επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε νκνεηδείο Γξακκαηείεο εζσηεξηθνύ 

θαη εμσηεξηθνύ. 



 Η αλάδεημε θαη επεμεξγαζία δεηεκάησλ – πξνβιεκάησλ πνπ 

απαζρνινύλ ηα κέιε ηεο ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη ε πξνώζεζή ηνπο 

άκεζα ζε θάζε αξκόδην κε ηεθκεξησκέλεο πξνηάζεηο πξνο 

αληηκεηώπηζή ησλ. 

 Η ελεκέξσζε θαη ε κεγαιύηεξε δπλαηή ζπκκεηνρή γπλαηθώλ ζηα 

ζπλδηθαιηζηηθά δξώκελα. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 

ΜΔΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΚΟΠΩΝ 

 

Η πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπώλ ηεο ζα επηδηώθεηαη κε θάζε πξόζθνξν 

κέζν, ζύκθσλα κε ηηο Γηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο θαη πάληνηε ζε 

ζπλελλόεζε θαη ζπλεξγαζία κε ηελ Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηεο 

ΠΟΑΤ. Διδικόηερα:  

 Αλαιακβάλεη ηελ ελεκέξσζε ηνπ γπλαηθείνπ Πξνζσπηθνύ γηα ηε 

γέλλεζε θαη ηνπο ζθνπνύο ηεο Γξακκαηείαο Γπλαηθώλ θαζώο θαη 

ηελ αλαγθαηόηεηα ύπαξμήο ηεο θαη είλαη ππεύζπλε γηα ηε 

δηάξζξσζε θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία απηήο. 

 πζηήλεη επηηξνπέο ζηηο έδξεο ησλ Πξσηνβάζκησλ Δλώζεσλ, κε 

ζθνπό ηε ζπγθέληξσζε θαη πξνώζεζε ζηε Γξακκαηεία ζεκάησλ, 

θαζώο θαη ηελ άκεζε ελεκέξσζε ησλ κειώλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε 

Γξακκαηεία ηεο ΠΟΑΤ. 

 Παξαθνινπζεί – ζπιιέγεη – επεμεξγάδεηαη όια ηα ζηνηρεία γηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηηο γπλαίθεο Αζηπλνκηθνύο, ηα νπνία 

εηζεγείηαη ζηελ Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηεο ΠΟΑΤ, κε ιύζεηο – 

ξπζκίζεηο – ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο. 

 πλεξγάδεηαη ζε όια ηα επίπεδα (Ννκνύ – πεξηθέξεηαο – 

παλειιαδηθά – δηεζλώο) κε νκνεηδείο νξγαλώζεηο. 

 Δλεκεξώλεη ηα κέιε ηεο κε όια ηα πξόζθνξα κέζα γηα ηηο 

πξνηάζεηο πξνο επίιπζε ησλ πθηζηάκελσλ πξνβιεκάησλ θαζώο θαη 

γηα ηα απνηειέζκαηα απηώλ. 

 Καηαγγέιιεη ζηελ ΠΟΑΤ θάζε δήηεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο 

παξαβηάζεηο ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο πνπ 

αθνξνύλ ηα κέιε ηεο. 

 Οξγαλώλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηεο 

ΠΟΑΤ θαη ηα Γηνηθεηηθά πκβνύιηα ησλ Πξσηνβάζκησλ 

Δλώζεσλ ζπγθεληξώζεηο κειώλ ηεο  ζε επίπεδν Ννκνύ γηα ηε 

ζύζθημε ησλ ζρέζεσλ, αληαιιαγή απόςεσλ θαη από θνηλνύ 

αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ ηδίσλ κε απηά γπλαηθώλ ηνπ επξύηεξνπ 

Γεκόζηνπ Σνκέα. 

 

 



 Οξγαλώλεη πεξηθεξεηαθέο ζπλδηαζθέςεηο ησλ επηηξνπώλ ησλ 

Πξσηνβάζκησλ Δλώζεσλ γηα πιεξέζηεξε αληαιιαγή απόςεσλ – 

επεμεξγαζία πξνβιεκάησλ θαη ππνβνιή ζπγθξνηεκέλσλ 

πξνηάζεσλ, αιιά θαη ζπλεξγαζία κε νκνεηδείο γπλαηθείεο 

νξγαλώζεηο. 

 Οξγαλώλεη κνξθσηηθέο θαη θνηλσληθέο ζπγθεληξώζεηο, δηαιέμεηο, 

ζεκηλάξηα κε ζθνπό ηελ επαγγεικαηηθή, πλεπκαηηθή, πνιηηηζηηθή 

θαη θνηλσληθή εμύςσζε ησλ κειώλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 

ΠΟΡΟΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 

 

 Η Γξακκαηεία δελ έρεη δηθνύο ηεο πόξνπο. Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα 

απηήο θαζώο θαη ηα έμνδα ησλ εθπξνζώπσλ Γεληθώλ πεξηθεξεηώλ 

θαιύπηνληαη από ην Σακεία ηεο ΠΟΑΤ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία. 

 Σπρόλ πξνθύπηνληα έζνδα από θιεξνδνζίεο, θιεξνλνκηέο, 

εθδειώζεηο ενξηώλ, ιαρεηνθόξσλ  αγνξώλ θαη από θάζε άιιε 

λόκηκε αηηία, είλαη έζνδα ηεο ΠΟΑΤ, πξνο εθεί δε απεπζύλνληαη 

θαη θαηαηίζεληαη. 

 Σα έμνδα ησλ επηηξνπώλ γπλαηθώλ πξσηνβάζκησλ Δλώζεσλ 

θαιύπηνληαη από ηηο αληίζηνηρεο Δλώζεηο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 

ΜΔΛΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 

 

 1. ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΔΛΗ ηεο Γξακκαηείαο είλαη απηόκαηα όιεο νη 

γπλαίθεο – Αζηπλνκηθνί πνπ είλαη κέιε ησλ Πξσηνβάζκησλ 

Δλώζεσλ ησλ Ννκώλ όπσο απηέο ιεηηνπξγνύλ κε ηηο ηζρύνπζεο 

δηαηάμεηο ρσξίο άιιε δηαδηθαζία. 

 2. ΔΠΙΣΙΜΑ ΜΔΛΗ αλαθεξύζζνληαη κε απόθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΠΟΑΤ  θαη ύζηεξα από ζεηηθή 

εηζήγεζε ηεο Γξακκαηείαο Γπλαηθώλ ή γεληθόηεξα ζηελ Αζηπλνκία. 

Σα επίηηκα κέιε ζπκκεηέρνπλ ηηκεηηθά ζε όιεο ηηο ζεκαληηθέο 

εθδειώζεηο ηεο Γξακκαηείαο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 

ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΜΔΛΩΝ 

 

Σα κέιε ηεο Γξακκαηείαο δηθαηνύληαη: 

 Να παίξλνπλ κέξνο ζηηο άηππεο ζπλειεύζεηο γπλαηθώλ πνπ 

νξγαλώλνπλ νη επηηξνπέο Γπλαηθώλ Πξσηνβάζκησλ Δλώζεσλ θαη λα 



εθθξάδνπλ ειεύζεξα ηε γλώκε ηνπο γηα θάζε δήηεκα πνπ έρεη ζρέζε 

κε ηνπο ζθνπνύο ηεο Γξακκαηείαο. 

 Να δεηνύλ ηελ ππνζηήξημε ηεο Γξακκαηείαο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 

επηηξνπέο γπλαηθώλ Πξσηνβάζκησλ Δλώζεσλ, ηεο Δθπξνζώπνπ 

γπλαηθώλ πεξηθέξεηαο θαη ηεο ΠΟΑΤ γηα θάζε ζέκα εηδηθνύ ή 

γεληθνύ ελδηαθέξνληνο πνπ δελ αληηζηξαηεύνληαη ησλ ζθνπώλ ηεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 

ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ – ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 

 

Σα κέιε ηεο Γξακκαηείαο έρνπλ ππνρξέσζε: 

 Να εξγάδνληαη ζπζηεκαηηθά θαη απνηειεζκαηηθά γηα ηελ αλάδεημε – 

ζπγθέληξσζε θαη πξνώζεζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο πξνο ηηο 

επηηξνπέο Πξσηνβάζκησλ Δλώζεσλ. 

 Να ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε όιεο ηηο εθδειώζεηο ηεο Γξακκαηείαο 

θαη ησλ ινηπώλ νξγάλσλ ηεο. 

 Να κελ ελεξγνύλ κεκνλσκέλα πξνο άιιεο νκνεηδείο νξγαλώζεηο ή 

άιιεο θαηεπζύλζεηο (Γηνίθεζε, θπβέξλεζε θιπ) ή κε ζπγθεθξηκέλεο 

πξάμεηο θαη δξάζε λα δεκηώλνπλ ηα ζπκθέξνληα ηεο Γξακκαηείαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΓΟΜΗ 

 

Η δνκή ηεο Γξακκαηείαο δηαξζξώλεηαη σο αθνινύζσο: 

1. Γξακκαηεία Γπλαηθώλ 

2. Δθπξόζσπνο γπλαίθα Αζηπλνκηθήο Πεξηθέξεηαο  

3. Δπηηξνπέο γπλαηθώλ Πξσηνβάζκησλ Δλώζεσλ Αζηπλνκηθώλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
 

 Τ Ν Δ Λ Δ Τ  Δ Ι   

 

1) υνέλευζη Γυναικών  Πρωηοβάθμιων Δνώζεων. 

 Με πξσηνβνπιία ηεο Δπηηξνπήο Γπλαηθώλ Πξσηνβάζκηαο 

Έλσζεο ζε ζπλεξγαζία κε ην Γηνηθεηηθή πκβνύιην απηήο, 

θαινύληαη όιεο νη γπλαίθεο κέιε ηεο, έλα κήλα πξηλ ηε 

Γεληθή πλέιεπζε θαη θαηαζέηνπλ ηηο απόςεηο ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνύο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα ζέκαηα πνπ ηηο 

απαζρνινύλ. 

 Από ηελ Δπηηξνπή θαηαγξάθνληαη θαη αθνύ γίλεη ε ζρεηηθή 

επεμεξγαζία παξνπζηάδνληαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο 

Έλσζεο. Με ηδηαίηεξν ππόκλεκα ππνβάιινληαη ζηε 

Γξακκαηεία Γπλαηθώλ ηεο ΠΟΑΤ γηα πξνώζεζε – επίιπζε 

– λνκνζεηηθή ξύζκηζε. 



2) Περιθερειακή υνέλευζη. 

 ηελ έδξα θάζε Πξσηνβάζκηαο Δπηηξνπήο Γπλαηθώλ εθ 

πεξηηξνπήο θαη κε πξσηνβνπιία ηεο εθπξνζώπνπ ηεο 

Πεξηθέξεηαο ζπγθεληξώλνληαη νη επηηξνπέο γπλαηθώλ ησλ 

Πξσηνβάζκησλ Δλώζεσλ ηνπιάρηζηνλ δύν θνξέο ην ρξόλν 

θαη ζε έθηαθηεο πεξηπηώζεηο όηαλ θξηζεί απαξαίηεην, 

πξνθεηκέλνπ αληαιιάμνπλ απόςεηο θαη ζπγθεληξώζνπλ 

ζέκαηα – πξνβιήκαηα, ηα αμηνινγήζνπλ θαη πξνσζήζνπλ 

απηά ζηε Γξακκαηεία πξνο επίιπζή ησλ.  

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
 

ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ – ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ 

 

Α΄ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ 

Η Γξακκαηεία Γπλαηθώλ απνηειείηαη από πέληε γπλαίθεο κέιε, πνπ 

εθιέγνληαη ζε εηδηθή κπζηηθή ςεθνθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

εθινγηθνύ πλεδξίνπ ηεο ΠΟΑΤ κεηαμύ ησλ γπλαηθώλ ζπλέδξσλ ηελ 

πξνεγνύκελε ηεο ςεθνθνξίαο γηα ηελ αλάδεημε ησλ νξγάλσλ ηεο 

ΠΟΑΤ θαη ε ζεηεία ηεο αξρίδεη από ηελ θαηαλνκή ησλ Αμησκάησλ. 

Η Γξακκαηεία είλαη ππεύζπλε: 

 Γηα ην ζπληνληζκό ηεο δξάζεο ησλ εθπξνζώπσλ ησλ Πεξηθεξεηώλ 

θαη ησλ Δπηηξνπώλ Γπλαηθώλ Πξσηνβάζκησλ Δλώζεσλ. 

 Γηα ηελ ακθίδξνκε ελεκέξσζε ησλ Γπλαηθώλ Αζηπλνκηθώλ. 

 Γηα ηε ζπγθέληξσζε – αμηνιόγεζε – θσδηθνπνίεζε ησλ ζεκάησλ – 

πξνβιεκάησλ πνπ απαζρνινύλ, ηε δηεξεύλεζε ηεο πθηζηάκελεο 

λνκνζεζίαο ηνπ ελδερόκελνπ ηξόπνπ αληηκεηώπηζεο ζε νκνεηδείο 

ρώξνπο θαη ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνο ηελ Δθηειεζηηθή 

Γξακκαηεία, ην Γηνηθεηηθν πκβνύιην θαη ην πλέδξην ηεο 

ΠΟΑΤ. 

 Γηα ηε ζπλεξγαζία κε νκνεηδείο νξγαλώζεηο εζσηεξηθνύ θαη 

εμσηεξηθνύ. 

 Γη αηελ παξνπζίαζε ησλ ζεκάησλ κε κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο 

Γξακκαηείαο ηεο ΠΟΑΤ όπνπ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην. 

 

Β΄ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ 

 Δίλαη ππεύζπλνη γηα ην ζπληνληζκό ησλ δξάζεσλ ησλ Δπηηξνπώλ 

Γπλαηθώλ Πξσηνβάζκησλ Δλώζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ 

εθπξνζσπνύλ. 

 Αληηκεησπίδνπλ ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδεη θάπνηα από ηηο επηηξνπέο ή κέιε απηώλ θαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο Πξσηνβάζκηεο Δλώζεηο ελεξγνύλ κε όια ηα 

δηαζέζηκα κέζα γηα επίιπζε, θαινύλ δε ζε ζνβαξά ζέκαηα ηελ 

παξνπζία θαη παξέκβαζε ηεο Γξακκαηείαο Γπλαηθώλ. 



 Δλεκεξώλνπλ ηε Γξακκαηεία γηα θάζε ζέκα πνπ πξνθύπηεη θα 

αθνξά ηα κέιε  ηεο. 

 

Γ΄ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΩΝ ΔΝΩΔΩΝ 

Οη επηηξνπέο Γπλαηθώλ Πξσηνβάζκησλ Δλώζεσλ απνηεινύληαη από ηξία 

(3) κέιε (γπλαηθεο) θαη ζε Πξσηνβάζκηεο Δλώζεηο πνπ ν αξηζκόο κειώλ 

– γπλαηθώλ είλαη κεγάινο γηα θαιύηεξν ζπληνληζκό απνηεινύληαη από 

επηά (7) κέιε ζηελ Αηηηθή θαη από πέληε (5) κέιε ζηηο Πξσηνβάζκηεο 

Δλώζεηο Θεζζαινλίθεο, Αραΐαο, Λάξηζαο, Ηξαθιείνπ, Ισαλλίλσλ. 

Οη επηηξνπέο Γπλαηθώλ Πξσηνβάζκησλ Δλώζεσλ: 

 Έξρνληαη ζε θαζεκεξηλή επαθή κε ηηο γπλαίθεο κέιε ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Έλσζεο, ζπδεηνύλ, επηιύνπλ όζα πξνβιήκαηα 

επηιύνληαη ζε επίπεδν Ννκνύ. 

 Καηαγξάθνπλ ηα γεληθά πξνβιήκαηα θαη ηηο θαηά ηε γλώκε ηνπο 

πξόζθνξεο ιύζεηο ηηο νπνίεο πξνσζνύλ κέζσ ησλ Δλώζεώλ ηνπο 

ζηε Γξακκαηεία. 

 πλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο θαζώο θαη  κε ηελ εθπξόζσπν ηεο 

Πεξηθέξεηαο θαη ζπλεδξηάδνπλ όηαλ παξίζηαηαη αλάγθε. 

 πλεξγάδνληαη κε νκνεηδή ηκήκαηα άιισλ νξγαλώζεσλ ηνπ Ννκνύ 

θαη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ θνηλσληθή δσή θαη ηηο πξσηνβνπιίεο 

ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο κε ζθνπό ηελ αλύςσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ 

γπλαηθώλ Αζηπλνκηθώλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
 

ΔΚΛΟΓΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ – 

ΔΚΠΡΟΏΠΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ – 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΩΝ ΔΝΩΔΩΝ 

 

Α΄ ΔΚΛΟΓΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ 

 Η Γξακκαηεία γπλαηθώλ απνηειείηαη από πέληε γπλαίθεο, πνπ 

εθιέγνληαη ζε εηδηθή κπζηηθή ςεθνθνξία θαηά ην Δθινγηθό 

πλέδξην ηεο ΠΟΑΤ, κεηαμύ γπλαηθώλ ζπλέδξσλ θάζε ηξία 

ρξόληα, ηελ πξνεγνύκελε ηεο ςεθνθνξίαο γηα ηελ αλάδεημε ησλ 

νξγάλσλ ηεο ΠΟΑΤ. 

 Η ζεηεία είλαη ηξηεηήο θαη αξρίδεη από ηελ επόκελε ηεο θαηαλνκήο 

ησλ Αμησκάησλ. 

 Η πξώηε εθινγή κειώλ ηεο Γξακκαηείαο γίλεηαη κε ηελ ίδηα 

δηαδηθαζία ζην πξνζερέο πλέδξην θαη έρεη ζεηεία κέρξη ην εθινγηθό 

ζπλέδξην ηεο ΠΟΑΤ. 

 

Β΄ ΔΚΛΟΓΗ ΔΚΠΡΟΩΠΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 

 Οη εθπξόζσπνη πεξηθέξεηαο – δειαδή κία (1) εθπξόζσπνο αλά 

πεξηθέξεηα θαη κία (1) σο αλαπιεξσηήο – εθιέγνληαη δύν κήλεο 



κεηά ην εθινγηθό πλέδξην ηεο ΠΟΑΤ από ηηο επηηξνπέο γπλαηθώλ 

Πξσηνβάζκησλ Δλώζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο κε άηππε κπζηηθή 

ςεθνθνξία κε πξσηνβνπιία ηεο Γξακκαηείαο. 

 Η ζεηεία ηνπο είλαη ίδηα κε απηή ηεο Γξακκαηείαο Γπλαηθώλ. 

 Η πξώηε Δθινγή Δθπξνζώπσλ Γπλαηθώλ Πεξηθέξεηαο ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί δύν κήλεο κεηά ηελ επηθύξσζε ηνπ παξόληνο από 

ην πξνζερέο πλέδξην ηεο Οκνζπνλδίαο θαη έρνπλ ζεηεία κέρξη ην 

Δθινγηθό πλέδξην ηεο ΠΟΑΤ. 

 

Γ΄ ΔΚΛΟΓΗ ΔΠΙΣΡΟΠΏΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΩΝ ΔΝΩΔΩΝ 

 Ο αξηζκόο ησλ κειώλ ησλ Δπηηξνπώλ Πξσηνβάζκησλ Δλώζεσλ 

πξνβιέπεηαη από άξζξν 11, παξ.γ΄ ηνπ παξόληνο. 

 Σελ πξνεγνύκελε ηεο εθινγήο ησλ νξγάλσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Έλσζεο 

θαη κε πξσηνβνπιία ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ απηήο, εθιέγνληαη 

κεηαμύ ησλ γπλαηθώλ – κειώλ ηεο Έλσζεο κε άηππε κπζηηθή ςεθνθνξία 

θαη γηα ζεηεία ίζε κε απηή ησλ νξγάλσλ ηεο θάζε Πξσηνβάζκηαο 

Έλσζεο. 

 Η πξώηε εθινγή ησλ Δπηηξνπώλ Πξσηνβάζκησλ Δλώζεσλ ζα γίλεη κε 

ηνλ ίδην ηξόπν, έλα κήλα κεηά ηελ επηθύξσζε ηνπ παξόληνο από ην 

πξνζερέο πλέδξην ηεο ΠΟΑΤ θαη έρνπλ ζεηεία ην ρξνληθό δηάζηεκα 

πνπ ελαπνκέλεη κέρξη ηε λέα εθινγή ησλ νξγάλσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Έλσζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
 

ΤΓΚΡΟΣΗΗ – ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 

Α΄ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ 

 πγρξόλσο κε ηε ζπγθξόηεζε ζε ώκα  ηεο ΠΟΑΤ ζα 

ζπγθξνηείηαη  θαη ε Γξακκαηεία Γπλαηθώλ, κε πξσηνβνπιία ηεο 

πιεηνςεθίαο θαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία. 

Δθιέγνληαη θαηά ζεηξά: 

Α) Γξακκαηέαο Γπλαηθώλ. 

Β) Αλαπιεξώηξηα Γξακκαηέαο Γπλαηθώλ. 

Γ) Οξγαλσηηθή Γξακκαηέαο Γπλαηθώλ. 

Γ) Γξακκαηέαο Γεκνζίσλ ρέζεσλ. 

Δ) Γξακκαηέαο Γηεζλώλ ρέζεσλ. 

 

 Η εθινγή γηα ηηο ζέζεηο απηέο απαηηεί πιεηνςεθία ησλ αηξεηώλ 

κειώλ ηεο Γξακκαηείαο. 

 ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο γίλεηαη θιήξσζε. 

 

2. Η Γξακκαηεία Γπλαηθώλ ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κία θνξά ην κήλα, ηελ 

ίδηα εκέξα κε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο ΠΟΑΤ θαη μερσξηζηά 



από απηό, έθηαθηα δε όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην ζε ζπλελλόεζε 

κε ην Γξακκαηέα ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο ηεο ΠΟΑΤ.  

πκκεηέρεη ζηα Γεληθά πκβνύιηα ηεο ΠΟΑΤ όπν παξνπζηάδεη ηηο 

εηζεγήζεηο – πξνηάζεηο ηεο. 

Σα κέιε ηεο Γξακκαηείαο Γπλαηθώλ έρνπλ ηηο ίδηεο ειεπζεξίεο κε ηα 

κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Οκνζπνλδίαο γηα ηελ θαιύηεξε 

εθπιήξσζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ ππνρξεώζεσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
 

Κ Α Θ Η Κ Ο Ν Σ Α  

 

Α. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ. 

 Γηεπζύλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Γξακκαηείαο. 

 Δθπξνζσπεί ηε Γξακκαηεία ζηελ ΠΟΑΤ καδί κε ηελ 

Αλαπιεξώηξηα Γξακκαηέα θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πξόεδξν θαη 

ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο ΠΟΑΤ. 

 Απεπζύλεηαη ζε θάζε Αξρή ή θπζηθό πξόζσπν. 

 Τπνγξάθεη καδί κε ηελ Αλαπιεξώηξηα Γεληθή Γξακκαηέα όια ηα 

έγγξαθα ηεο Γξακκαηείαο. 

 

Β΄ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ 

 Αλαπιεξώλεη ηελ Γξακκαηέα γπλαηθώλ όηαλ είλαη απνύζα ή 

θσιύεηαη. 

 Πξνϋπνγξάθεη κε ηελ Γξακκαηέα όια ηα έγγξαθα ηεο Γξακκαηείαο 

θαη εθπξνζσπεί καδί κε ηε Γξακκαηέα, ηε Γξακκαηεία Γπλαηθώλ ζε 

θάζε Αξρή ή θπζηθό πξόζσπν θαη πάληα ζε ζπλελλόεζε κε ηελ 

Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηεο ΠΟΑΤ. 

 Φξνληίδεη παξαθνινπζεί θαη εηζεγείηαη ζηε Γξακκαηεία κεζόδνπο 

θαη ηξόπνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ πλεύκαηνο ησλ 

κειώλ. 

 

Γ΄ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 Φξνληίδεη γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Γξακκαηείαο. 

 Φξνληίδεη γηα ηελ νξγάλσζε ζπγθεληξώζεσλ, ζεκηλαξίσλ, 

εθδειώζεσλ έπεηηα από απόθαζε ηεο Γξακκαηείαο ζε ζπλεξγαζία 

κε ηελ Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηεο ΠΟΑΤ. 

 

Γ΄ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΥΔΔΩΝ. 

 Παξαθνινπζεί θαζεκεξηλά ηνλ εκεξήζην ηύπν, ελεκεξώλεη ηε 

Γξακκαηεία θαη εηζεγείηαη ζπλαληήζεηο κε παξάγνληεο ηεο 

θνηλσληθήο δσήο. 

 Φξνληίδεη γηα ηε δηαλνκή ησλ εληύπσλ θαη αλαθνηλώζεσλ ηεο 

Γξακκαηείαο θαη θάζε άιιεο Αξρήο. 



 Σεξεί αξρείν δεκνζηεπκάησλ ζρεηηθώλ κε ζπλδηθαιηζηηθά ζέκαηα 

πνπ αθνξνύλ γπλαίθεο. 

 Δηζεγείηαη ζηε Γξακκαηεία γηα ηελ έθδνζε δειηίσλ ηύπνπ. 

 Δίλαη ππεύζπλε γηα ηελ νξγάλσζε ζε ζπλεξγαζία κε νκνεηδείο 

ελώζεηο εζσηεξηθνύ, ελεκεξσηηθώλ – ςπραγσγηθώλ – 

εθπαηδεπηηθώλ ζπλαληήζεσλ κειώλ. 

 

Δ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ. 

 Παξαθνινπζεί θαζεκεξηλά καδί κε ηε Γξακκαηέα Γεκνζίσλ 

ρέζεσλ ηνλ Σύπν θαη ελεκεξώλεη ηε Γξακκαηεία γηα θάζε ηη πνπ 

ελδηαθέξεη ηα κέιε ηεο. 

 πλεξγάδεηαη κε ηε Γξακκαηέα Γεκνζίσλ ρέζεσλ γηα ηελ 

αλεύξεζε ηξόπσλ αληηκεηώπηζεο πθηζηάκελσλ πξνβιεκάησλ ζε 

νκνεηδείο  Δλώζεηο δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζπλεξγαζία ηεο 

Γξακκαηείαο κε νκνεηδείο νξγαλώζεηο ηνπ εμσηεξηθνύ. 

 

ΑΡΘΡΟ 15
ο
 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 

 

Ο παξώλ Καλνληζκόο ηξνπνπνηείηαη ύζηεξα από εηζήγεζε ηεο 

Γξακκαηείαο Γπλαηθώλ από ην πλέδξην ηεο ΠΟΑΤ. 

 

ΑΡΘΡΟ 16
ο 

 

Ο παξώλ Καλνληζκόο ηζρύεη ύζηεξα από ηελ έγθξηζή ηνπ από ην 

πλέδξην ηεο ΠΟΑΤ. 


