
 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 

 

Καταστατικό (αρ. διατ. 320/2015 - τροποποίηση) του Ε.Ο.Π.Ε., το οποίο 

αναγνωρίστηκε µε την 7999/19/12/2008 απόφαση Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών και καταχωρήθηκε µε αυξ. αριθµ. 27710 στο βιβλίο Σωµατείων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ 

 

Άρθρο 1 

Αναθεώρηση - Επωνυµία – Έδρα 

 

Θεωρώντας ότι ο ρόλος του Πολιτικού Επιστήµονα είναι να προασπίζει την 

ελευθερία, τη δηµοκρατία, την ειρήνη, το σεβασµό της ανθρώπινης ζωής, της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της αρχής της ισότητας, την έρευνα, την ανάπτυξη, το 

περιβάλλον, τον πολιτισµό, την ελεύθερη πρόσβαση στα φυσικά αγαθά, η Γενική 

Συνέλευση του Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε. αναθεωρεί σήµερα Κυριακή, την 15η Φεβρουαρίου 

2015, σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 26 ΚΕΦ. Δ’ το καταστατικό όπως αυτό 

εγκρίθηκε δυνάµει της 7999/08 αποφάσεως του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

και µετονοµάζει τον Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε. σε ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ και µε συντοµογραφία Ε.Ο.Π.Ε.. 

 

Ο Ε.Ο.Π.Ε. αποτελεί αστικό επιστηµονικό σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

στο οποίο συµµετέχουν Πολιτικοί Επιστήµονες ή επιστήµονες συναφούς αντικειµένου 

και φοιτητές όλων των βαθµίδων των αντίστοιχων σχολών. Συναφείς επιστήµες 

θεωρούνται οι: Νοµική επιστήµη, Οικονοµικές επιστήµες, Διοικητική επιστήµη και εν 

γένει οι Κοινωνικές-Ανθρωπιστικές επιστήµες. Το παρόν Καταστατικό είναι 

βασισµένο στις ανάγκες ενός µεγάλου σε όγκο µελών Οργανισµού και ως βασικό 

στόχο θέτει την Δηµοκρατικότητα των διαδικασιών και την σωστή Αντιπροσώπευση 

των µελών του. 

 

Έδρα του Σωµατείου ορίζεται ο Δήµος Αθηναίων. Πέραν τούτου όµως, το Σωµατείο 

δύναται να δηµιουργεί γραφεία παραρτηµάτων ή αντιπροσωπειών και σε άλλα µέρη 

της χώρας. Επίσης, ανάλογα µε την νοµοθεσία της εκάστοτε χώρας, ο Ε.Ο.Π.Ε µπορεί 

να δηµιουργεί γραφεία παραρτηµάτων ή αντιπροσωπειών στην αλλοδαπή ή σε 

Διεθνείς Οργανισµούς. Η σφραγίδα του Σωµατείου είναι στρογγυλή και αναγράφει 
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την επωνυµία του Σωµατείου στα ελληνικά. Για τα ξενόγλωσσα έγγραφα το Σωµατείο 

έχει την δυνατότητα να χρησιµοποιεί σφραγίδα στα αγγλικά. 

 

Το Σωµατείο µπορεί µε απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης να καθορίσει ειδικό 

σήµα καθώς και τροποποιήσεις του. Το σήµα του Ε.Ο.Π.Ε. εµπεριέχει την επωνυµία 

του Σωµατείου ή την συντοµογραφία αυτού και δύναται να παρουσιάζεται στα 

Ελληνικά ή στα Αγγλικά. Η γραφιστική απεικόνισή του δύναται να τροποποιείται µε 

απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης, η οποία δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του 

Σωµατείου και σε µία εφηµερίδα ηµερήσιας κυκλοφορίας στην έδρα του Σωµατείου ή 

στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της εφηµερίδας. 

 

Το Σωµατείο εµπεριέχει ως όργανο του πλέον τον Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε. ο οποίος προσδιορίζει 

το σύνολο των νεανικών µελών – φοιτητών του Σωµατείου. 

 

Άρθρο 2 

Σκοπός του Ε.Ο.Π.Ε. 

 

Ο Ε.Ο.Π.Ε. αποτελεί Αστικό Επιστηµονικό Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

Λειτουργεί πάντα σύµφωνα µε την αρχή της δηµοκρατίας, την τήρηση, τον σεβασµό 

και την προάσπιση του Ελληνικού Συντάγµατος και των Νόµων του Κράτους.  

 

Λειτουργεί επίσης µε βάση τον εθελοντισµό, την διάθεση προσφοράς και την 

προσπάθεια διάδοσης και προώθησης της Πολιτικής Επιστήµης. Υιοθετεί τις αρχές 

των Ηνωµένων Εθνών όπως αυτές καταγράφονται στο Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών, 

την Ευρωπαϊκή Σύµβαση των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, καθώς επίσης και το 

σύνολο των κανόνων του ανθρωπιστικού δικαίου.  

 

Θεωρεί ότι ο ρόλος του Πολιτικού Επιστήµονα είναι να προασπίζει την ελευθερία, τη 

δηµοκρατία, την ειρήνη, το σεβασµό της ανθρώπινης ζωής, της αξίας του ανθρώπου, 

της ανθρώπινης αξιοπρέπειας & της αρχής της ισότητας, την έρευνα, την ανάπτυξη, το 

περιβάλλον, τον πολιτισµό, την ελεύθερη πρόσβαση στα φυσικά αγαθά.  

 

Αναγνωρίζει την πολύτιµη δράση του Ο.Η.Ε. και των οργάνων του, της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και των οργάνων της και όλων των παγκόσµιων συµµαχιών που προασπίζουν 

τις ως άνω περιγραφόµενες αξίες και αγαθά. Υιοθετεί τις αρχές που απορρέουν από το 
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Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο του Ο.Η.Ε. (ECOSOC) και αποσκοπεί στη 

συµµετοχή του σε ανάλογες συµµαχίες και οργανώσεις. 

 

Ειδικότερα ο σκοπός αποτυπώνεται στα ακόλουθα: 

! Η ίδρυση Πολιτικού και Διοικητικού Επιµελητηρίου στο οποίο θα εγγράφονται 

όλοι οι πτυχιούχοι Πολιτικών Επιστηµών και Διοικητικών Επιστηµών. Απώτερος 

στόχος είναι η εξασφάλιση των επαγγελµατικών τους δικαιωµάτων.  

! Η δηµιουργία διαύλου επικοινωνίας και η συνεργασία µε διεθνείς Οργανισµούς 

και µε τα όργανα αυτών. Η στενή συνεργασία µε τον Ο.Η.Ε, το NATO, την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και τα όργανά τους, όπως το ECOSOC, την ICRtoP, το 

Ευρωκοινοβούλιο κ.λπ., καθώς και µε κάθε άλλο Οργανισµό εγνωσµένου κύρους. 

! Η ενηµέρωση των Πολιτικών Επιστηµόνων και της επιστηµονικής κοινότητας εν 

γένει για θέµατα διεθνών σχέσεων, παγκόσµιας διπλωµατίας, οικονοµίας και 

θέµατα κοινωνιολογικού χαρακτήρα που ενδιαφέρουν άµεσα την παγκόσµια και 

ελληνική σκηνή. Η θέση του Πολιτικού Επιστήµονα στο προσκήνιο των 

εξελίξεων, καθώς και η ενίσχυση του ρόλου που καλείται να διαδραµατίσει µέσα 

στο σύγχρονο στίβο των διεθνών σχέσεων. 

! Η συνδροµή στον δηµόσιο διάλογο για θέµατα που άπτονται της πολιτικής 

επιστήµης, των διεθνών σχέσεων και εν γένει όλων των συναφών επιστηµών.  

! Η εκπαίδευση υπαλλήλων του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα σε ειδικές θεµατικές 

που άπτονται της πολιτικής επιστήµης, των διεθνών σχέσεων, των νοµικών, των 

οικονοµικών, και εν γένει όλων των συναφών επιστηµών. 

! Η διεξαγωγή ερευνών σε θέµατα σχετικά µε την δράση του Ο.Η.Ε., της Ε.Ε. και 

του ΝΑΤΟ, διεθνών και περιφερειακών οργανισµών. Η συστηµατική µελέτη του 

Συντάγµατος και των Νόµων του Κράτους και η προσφορά επιστηµονικής 

τοποθέτησης στον δηµόσιο διάλογο επί σχετικών ζητηµάτων. Η εστίαση του 

ερευνητικού ενδιαφέροντος των µελών του στα ανθρώπινα δικαιώµατα, τις 

ειρηνευτικές αποστολές, την διατήρηση της ειρήνης και σε νοµικά και οικονοµικά 

θέµατα εθνικού και διεθνούς ενδιαφέροντος.  

! Η δραστηριοποίηση των Πολιτικών Επιστηµόνων στα επιστηµονικά και 

κοινωνικά τους ενδιαφέροντα και η ενεργός συµµετοχή των µελών σε θέµατα που 



Ε.Ο.Π.Ε. – Καταστατικό Οργανισµού  

Το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 4 

άπτονται της κοινωνικής προσφοράς και του εθελοντισµού, καθώς και η 

συνεργασία µε άλλους φορείς. 

! Η σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ των προπτυχιακών, µεταπτυχιακών φοιτητών και 

αποφοίτων σχολών Πολιτικών Επιστηµών και συναφών αντικειµένων 

επιστηµονικών πεδίων Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής και αλλοδαπής, µέσα από 

την γνωριµία και τη συνεργασία σε θέµατα κοινού επιστηµονικού ή κοινωνικού 

ενδιαφέροντος και την ευγενή άµιλλα στον επιστηµονικό στίβο.  

! Η δηµιουργία πλατφόρµας συνεργασίας και αµοιβαίας ανταλλαγής απόψεων σε 

θέµατα επιστηµονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.  

 

Άρθρο 3 

Μέσα προωθήσεως των σκοπών 

 

Το Σωµατείο επιδιώκει την πραγµατοποίηση των σκοπών του µε κάθε νόµιµο µέσο 

και ενδεικτικά µε τα εξής: 

 

! Εκπόνηση µελετών και εκπαιδευτικών προγραµµάτων. 

 

! Οργάνωση επιστηµονικών συνεδρίων και ηµερίδων. 

 

! Συµµετοχή σε προγράµµατα που αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, o O.H.E και 

οι διεθνείς, εθνικοί φορείς και που αποσκοπούν στην περαιτέρω εκπαίδευση των 

πολιτικών επιστηµόνων, την επιστηµονική τους κατάρτιση, την εξειδίκευσή τους 

σε επιστηµονικά θέµατα, την εκπόνηση ερευνητικών ή βιβλιογραφικών µελετών 

καθώς και συµµετοχή τους σε προγράµµατα κοινωνικής προσφοράς και 

αλληλεγγύης. 

 

! Οργάνωση εκδηλώσεων επιστηµονικού, διεπιστηµονικού ή γενικότερου 

ενδιαφέροντος και συναντήσεων για θέµατα εκπαίδευσης, επαγγελµατικού 

προσανατολισµού και κατάρτισης. 
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! Γραφεία διασύνδεσης του Ε.Ο.Π.Ε. µε Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα της ηµεδαπής 

και της αλλοδαπής. 

 

! Εθελοντική εργασία στα πλαίσια του Οργανισµού. 

 

! Την υλοποίηση προγραµµάτων πρακτικής άσκησης φοιτητών πάνω σε θέµατα 

που σχετίζονται µε τις Διεθνείς Σχέσεις, την Πολιτική Επιστήµη, την Νοµική, 

Διοικητική Επιστήµη, τα Οικονοµικά και όλες τις συναφείς επιστήµες. 

 

! Οργάνωση Περιφερειακών Διοικήσεων του Σωµατείου εντός και εκτός Ελλάδας. 

 

Ο Ε.Ο.Π.Ε. για την επίτευξη των στόχων του δύναται να συνεργάζεται µε όλους τους 

αντίστοιχου ή συναφούς αντικειµένου και ενδιαφέροντος συλλόγους, σωµατεία και 

οργανώσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΜΕΛΗ – ΠΟΡΟΙ 

 

Άρθρο 4 

Διάρκεια 

 

Η διάρκεια του σωµατείου ορίζεται για περίοδο 30 ετών από την ίδρυσή του. Η 

λειτουργία του δύναται να παραταθεί µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. 

 

Άρθρο 5 

Μέλη - Αρωγά Μέλη - Επίτιµα Μέλη - Φίλοι 

 

Οι συµµετέχοντες πολίτες στο Σωµατείο διακρίνονται σε δύο (2) βασικές κατηγορίες. 

Σε αυτούς που έχουν την ιδιότητα µέλους και σε αυτούς που έχουν την ιδιότητα του 

αρωγού µέλους, δηλαδή του υποψήφιου µέλους. Ειδικότερα, τα µέλη διακρίνονται σε 

α) ιδρυτικά µέλη και β) σε τακτικά µέλη. Τα αρωγά µέλη διακρίνονται σε α) δόκιµα 

µέλη και β) σε νεανικά µέλη. Ανεξάρτητες κατηγορίες αποτελούν τα Επίτιµα µέλη, τα 

Συνδεδεµένα Μέλη, τα Αριστίνδην Μέλη και οι Φίλοι του Οργανισµού. 

 

Αναλύονται λεπτοµερώς:  

 

α. Ιδρυτικά: Ως ιδρυτικά µέλη θεωρούνται τα µέλη που υπέγραψαν την πράξη 

ίδρυσης του Οργανισµού στις 26 Ιουνίου 2008 και η οποία εγκρίθηκε δυνάµει της 

7999/08 αποφάσεως του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

 

β. Τακτικά: Τα τακτικά µέλη είναι πτυχιούχοι Πολιτικοί Επιστήµονες ή 

πτυχιούχοι άλλων σχολών συναφών µε την Πολιτική Επιστήµη εφόσον έχει γίνει 

δεκτή η αίτησή τους από το Συµβούλιο Διοίκησης. Επίσης, για την απόκτηση της 

ιδιότητας του τακτικού µέλους ο ενδιαφερόµενος/η θα πρέπει να έχει τρεις (3) 

έγγραφες θετικές συστάσεις από ήδη εγγεγραµµένα τακτικά µέλη ή ιδρυτικά µέλη του 

Σωµατείου. Προσµετράται και η παρουσία του ενδιαφερόµενου/ης ως ενεργού 

αρωγού µέλους κατά το τελευταίο έτος. Ο διδακτορικός τίτλος λογίζεται ως πτυχίο. 

 

γ. Δόκιµα: Δόκιµα µέλη µπορούν να είναι πτυχιούχοι ή επί πτυχίω Πολιτικοί 

Επιστήµονες ή επιστήµονες άλλων σχολών συναφών µε την Πολιτική Επιστήµη ή 
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φοιτητές των επιστηµών αυτών, εφόσον έχουν ζητήσει γραπτώς την ένταξή τους στο 

Σωµατείο µε ειδική αίτηση προς αυτό και οι οποίοι παραµένουν µε αυτήν την ιδιότητα 

από έξι µήνες έως δύο (2) έτη, µε µέσο χρόνο ενδεικτικά το ένα (1) έτος, ώστε να 

κριθούν για την απόκτηση της ιδιότητας του τακτικού µέλους ή νεανικού µέλους, εάν 

οι ίδιοι το επιθυµούν. 

 

δ. Νεανικά: Νεανικά µέλη µπορεί να είναι οιοιδήποτε ηλικίας από δεκαοκτώ 

(18) έως εικοσιπέντε (25) ετών φοιτητές ή πτυχιούχοι σχολών Πολιτικών Επιστηµών 

ή άλλων σχολών συναφών µε την Πολιτική Επιστήµη εφόσον έχει γίνει δεκτή η 

αίτησή τους από το Συµβούλιο Διοίκησης. Επίσης, για την απόκτηση της ιδιότητας 

του νεανικού µέλους ο ενδιαφερόµενος/η θα πρέπει να έχει τρεις (3) έγγραφες θετικές 

συστάσεις από τακτικά µέλη ή ιδρυτικά µέλη του Σωµατείου, αφού πρώτα έχει 

εκπληρώσει την θητεία του ως δόκιµο µέλος σύµφωνα µε την περίπτωση γ του 

παρόντος άρθρου. Μετά το πέρας του εικοστού πέµπτου (25) έτους ή και µε την 

απόκτηση των προαπαιτούµενων της περίπτωσης β’ και γ’, τα νεανικά µέλη δύναται 

να ζητήσουν την ιδιότητα του τακτικού µέλους. 

 

ε. Επίτιµα Μέλη: Επίτιµα µέλη µπορεί να είναι οιοιδήποτε, ικανοί προς 

δικαιοπραξία, ανεξάρτητα από το αν εµπίπτουν στις προϋποθέσεις εγγραφής, αρκεί να 

έχουν ειδική και διακεκριµένη επιστηµονική ή κοινωνική προσφορά όσον αφορά 

στους σκοπούς του Σωµατείου. Για την ανακήρυξη µέλους ως επίτιµου απαιτείται 

απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης κατόπιν προτάσεως τριών µελών. 

 

στ. Αριστίνδην Μέλη: Ανακηρύσσονται τα µέλη εκείνα τα οποία έχουν 

προσφέρει ιδιαίτερες υπηρεσίες στον Οργανισµό και τα οποία παραµένουν ενεργά. 

Είναι ο ανώτερος τίτλος που µπορεί να λάβει µέλος του Οργανισµού και δεν επιφέρει 

ουδεµία άλλη υποχρέωση. Για την ανακήρυξη µέλους ως αριστίνδην απαιτείται 

απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης κατόπιν προτάσεως του Προέδρου ή του 

Αναπληρωτή Προέδρου ή του Γενικού Γραµµατέα του Συµβουλίου Διοίκησης. 

 

ζ. Συνδεδεµένα Μέλη: Επιστήµονες άλλου γνωστικού αντικειµένου από τις 

προαναφερθείσες επιστήµες που προσδίδουν ιδιότητα µέλους. Οι Επιστήµονες αυτοί 

για να ανακηρυχθούν Συνδεδεµένα Μέλη πρέπει να έχουν προσφέρει ειδικές 

υπηρεσίες στον Οργανισµό. Για την ανακήρυξη µέλους ως Συνδεδεµένου απαιτείται 
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απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης κατόπιν προτάσεως δύο µελών. Τα Συνδεδεµένα 

Μέλη έχουν τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις µε τα τακτικά µέλη.  

 

η. Φίλοι του Οργανισµού: Φίλοι του Σωµατείου µπορεί να είναι οιοιδήποτε 

επιθυµούν να στηρίξουν τους επιδιωκόµενους σκοπούς του Σωµατείου και να 

προωθήσουν τον ρόλο που καλείται να διαδραµατίσει το Σωµατείο στην κοινωνία των 

πολιτών. Για να γίνει κάποιος φίλος του Σωµατείου καλείται να αποδώσει το 

συµβολικό ποσό που έχει τεθεί από το Συµβούλιο Διοίκησης και να υπογράψει ειδικό 

έγγραφο φιλίας προς το Σωµατείο. Καµία άλλη πληροφορία δεν χρειάζεται να 

προσκοµισθεί προς το Σωµατείο αφού αυτό δε φέρει ουδεµία ευθύνη για την 

ικανότητα προς δικαιοπραξία του ατόµου αυτού, ήτοι δεν πραγµατοποιείται κανένας 

περαιτέρω έλεγχος των προσωπικών του στοιχείων. Ο φίλος του Σωµατείου είναι 

απλά και µόνο υποστηρικτής αυτού, δίχως κανένα άλλο δικαίωµα και υποχρέωση 

προς αυτό. Οι φίλοι του Σωµατείου δύναται αν το επιθυµούν να παρίστανται στις 

εκδηλώσεις του Σωµατείου. 

 

Αναφορικά µε τα µέλη, ιδρυτικά, τακτικά, δόκιµα, νεανικά, επίτιµα, αριστίνδην, 

συνδεδεµένα τηρούνται ειδικά βιβλία µελών και αριθµός µητρώου, που θα 

συνοδεύεται από τις αιτήσεις εγγραφής των µελών και τις αντίστοιχες πράξεις 

ανακήρυξης αυτών.  

 

Μέλος θεωρείται κάποιος αν έχει λάβει ειδική ταυτότητα µέλους από το Συµβούλιο 

Διοίκησης. 

 

Ενεργό Μέλος θεωρείται όποιος έχει θεωρηµένη ταυτότητα µέλους για το τρέχον 

διαχειριστικό έτος από το Συµβούλιο Διοίκησης, και συνεπώς απολαµβάνει το 

δικαίωµα ψήφου. Η ταυτότητα υποχρεωτικά αναγράφει τον Αριθµό Μητρώου και την 

Διοικητική Περιφέρεια που ανήκει το µέλος. Για τους φίλους του Σωµατείου θα 

τηρείται απλό ονοµατολόγιο. Ταυτότητα δεν λαµβάνουν τα δόκιµα µέλη. 

 

Η κάθε ιδιότητα µέλους είναι ασυµβίβαστη µε κάθε άλλη ιδιότητα µέλους, ήτοι ένα 

µέλος δεν µπορεί να έχει δύο (2) ιδιότητες, εκτός από τα αριστίνδην τα οποία δύναται 

να έχουν την ιδιότητα του ιδρυτικού ή τακτικού µέλους. Δηλαδή, κάθε µέλος µπορεί 

να είναι ή ιδρυτικό ή τακτικό ή αρωγό ή νεανικό ή επίτιµο. Τα δικαιώµατα των 

ιδρυτικών µελών µπορούν να απονεµηθούν µε απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης 
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σε τακτικό µέλος εάν έχει προσφέρει ανελλιπώς τις υπηρεσίες του στον Οργανισµό 

για πέντε (5) έτη και δεν έχει πάψει να είναι ενεργό. Ένα τακτικό µέλος που έχει λάβει 

τα δικαιώµατα ιδρυτικού µέλους λαµβάνει µέρος στις διαδικασίες που προβλέπονται 

για τα ιδρυτικά µέλη. 

 

Κάθε ενδιαφερόµενος για να αποκτήσει την ιδιότητα του µέλους καταθέτει την ειδική 

γραπτή αίτηση µέλους στο Συµβούλιο Διοίκησης του Σωµατείου και εφόσον διαθέτει 

τα απαιτούµενα προσόντα µε βάση το παρόν καταστατικό και αποφασίσει το 

Συµβούλιο Διοίκησης για την έγκριση του, καταβάλει το αντίστοιχο κόστος εγγραφής 

και την ετήσια συνδροµή για την ιδιότητα του µέλους την οποία λαµβάνει. 

Προϋπόθεση της εφαρµογής απόφασης περί αποδοχής µέλους αποτελεί η καταβολή 

της δαπάνης εγγραφής εντός 15 ηµερών από την γνωστοποίηση της απόφασης του 

Συµβουλίου Διοίκησης στο νέο µέλος. Το δόκιµο µέλος, για την εγγραφή του στο 

µητρώο δοκίµων µελών, καταβάλει το ποσό της εισφοράς δοκίµου µέλους, η οποία 

καθορίζεται ενιαία µε απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης και η οποία µπορεί να 

τροποποιηθεί κάθε έξι µήνες. 

 

Τα µέλη του Σωµατείου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία. Δεν µπορεί να 

είναι µέλος του Σωµατείου αυτός που στερήθηκε το δικαίωµα να ιδρύει ελεύθερα 

συνεταιρισµό ή ένωση προσώπων καθώς και αυτός που µε απόφαση Αρχής έχει 

στερηθεί την σχετική του ικανότητα. 

 

Οποιαδήποτε, προηγούµενη ή σύγχρονη µε την κατάθεση της αίτησης του µέλους, 

δράση του υποψήφιου µέλους µπορεί να θεωρηθεί από το Συµβούλιο Διοίκησης ότι 

αντίκειται στους σκοπούς του Σωµατείου και να αποτελέσει λόγο απόρριψης της 

αίτησης του µέλους. Η ιδιότητα του µέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από 

την ηµέρα της εγγραφής στα Μητρώα του Σωµατείου.  

 

Το ύψος της ετήσιας συνδροµής των µελών και αρωγών µελών καθορίζονται µε 

απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης πριν από το τέλος κάθε έτους για το επόµενο. Η 

ετήσια συνδροµή καταβάλλεται τον πρώτο µήνα κάθε έτους. Με την λήξη της 

προθεσµίας αυτής όσοι δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονοµικές υποχρεώσεις τους 

αδικαιολογήτως χάνουν το δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στην επικείµενη 

ανάδειξη οργάνων καθώς και του συµµετέχειν στα όργανα του Σωµατείου.  
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Δύναται µε απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης να καθορίζονται και ειδικές 

κατηγορίες εκπτώσεων επί της συνδροµής για ευπαθείς οµάδες µελών, όπως λ.χ. 

ΑΜΕΑ, άνεργοι, πολύτεκνοι και τέκνα αυτών, κατόπιν αιτήσεώς τους και µε την 

προσκόµιση αποδεικτικών εγγράφων. Ένα µέλος δύναται να έρθει σε διακανονισµό µε 

το Συµβούλιο Διοίκησης ως προς τις ταµειακές του υποχρεώσεις. Αυτό το µέλος θα 

θεωρείται ταµειακώς ενήµερο. Το Συµβούλιο Διοίκησης θα µπορεί να καταρτίζει 

κατάλογο ειδικών προϋποθέσεων διακανονισµών. 

 

Ειδικότερα προβλέπεται:  

! Οι πτυχιούχοι Πολιτικοί Επιστήµονες και οι πτυχιούχοι συναφών σχολών: Πρέπει 

να  προσκοµίσουν µαζί µε την αίτηση εγγραφής αντίγραφο του πτυχίου τους και 

πιστοποιητικό αναγνώρισής του από τον αρµόδιο ελληνικό φορέα ώστε να 

θεωρούνται πτυχιούχοι. 

! Οι προπτυχιακοί φοιτητές: Πρέπει να προσκοµίσουν µαζί µε την αίτηση εγγραφής 

βεβαίωση φοίτησής από την γραµµατεία της σχολής τους ώστε να θεωρούνται 

φοιτητές. 

! Τα επίτιµα µέλη απαλλάσσονται οιασδήποτε οικονοµικής υποχρέωσης. 

 

Η ειδική εθιµοτυπία που τηρείται στις εσωτερικές και εξωτερικές σχέσεις του 

Οργανισµού, οι ειδικές βραβεύσεις, τα βραβεία, η απονοµή τίτλων σπουδαίας 

συνδροµής προς τον Οργανισµό και οι κανόνες συναδελφικής συνύπαρξης 

προβλέπονται απαραίτητα στον εσωτερικό κανονισµό του Σωµατείου. 

 

Άρθρο 6 

Δικαιώµατα και Υποχρεώσεις των Μελών - Αρωγών Μελών 

 

Τα Μέλη και τα Αρωγά Μέλη απολαµβάνουν δικαιωµάτων και υποχρεώσεων 

σύµφωνα µε το παρόν Καταστατικό.  

 

Τα µέλη, ιδρυτικά, τακτικά και συνδεδεµένα, δικαιούνται: 

! Να µετέχουν ισότιµα στις Γενικές Συνελεύσεις και στις Συνελεύσεις των 

Οργάνων που έχουν εκλεγεί, µε την προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρώσει τις 

οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς το Σωµατείο ή έχουν έρθει σε διακανονισµό 
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γι’ αυτές, περίπτωση κατά την οποία, λόγω της γραπτής τους δέσµευσης προς το 

Σωµατείο για την εξόφληση της δαπάνης, θεωρούνται ότι είναι ενήµερα. 

! Να εκφράζουν τις απόψεις τους µε ψήφο. 

! Να εκλέγουν τα αιρετά µέλη του Σωµατείου σύµφωνα µε τις διατάξεις που 

προβλέπει το παρόν καταστατικό. 

! Να εκλέγονται µεταξύ των αιρετών µελών του Σωµατείου σύµφωνα µε τις 

διατάξεις που προβλέπει το παρόν καταστατικό. 

! Να απολαµβάνουν όλων των δικαιωµάτων και ωφεληµάτων που απορρέουν από 

την ιδιότητά τους ως µελών του Σωµατείου. 

! Να αποχωρούν ελεύθερα από το Σωµατείο. 

 

Τα µέλη, ιδρυτικά, τακτικά και συνδεδεµένα, οφείλουν: 

! Να µεριµνούν για τη διατήρηση του θεσµού του Σωµατείου, την διάδοση των 

σκοπών του και να προάγουν τη φήµη και την αξιοπιστία του Σωµατείου. 

! Να συντελούν στην εκπλήρωση των στόχων του Σωµατείου. 

! Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Σωµατείου. 

! Να σέβονται την ιεραρχία του Σωµατείου. 

! Να ενηµερώνονται µέσω της ιστοσελίδας και των ηλεκτρονικών κοινωνικών 

δικτύων που διαθέτει το Σωµατείο, για τις δράσεις του και τις συνελεύσεις των 

οργάνων του. 

! Να συµµετέχουν στις εκδηλώσεις και ενέργειες του Σωµατείου.  

! Να καταβάλλουν τις ετήσιες εισφορές τους και τυχόν έκτακτες συνδροµές στο 

Σωµατείο.  

! Να επιδεικνύουν µεταξύ τους συναδελφική συµπεριφορά και αλληλεγγύη.  

! Να συµµορφώνονται µε την Νοµοθεσία που διέπει τα Σωµατεία, µε το 

καταστατικό και τις αρχές του Σωµατείου αλλά και µε όλες τις αποφάσεις των 

οργάνων του Σωµατείου. 

! Να συµβάλλουν, στο µέτρο των δυνατοτήτων τους, για την επίτευξη των σκοπών 

του Σωµατείου και ταυτόχρονα να επιδεικνύουν την αρµόζουσα διαγωγή που 

επιβάλλει η σοβαρότητα και η σπουδαιότητα του σκοπού του Σωµατείου. 

 

Τα αρωγά νεανικά µέλη δικαιούνται: 

! Να µετέχουν ισότιµα στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωµατείου και στις 

Συνελεύσεις των Οργάνων που έχουν εκλεγεί, µε την προϋπόθεση ότι έχουν 

εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς το Σωµατείο ή έχουν έρθει σε 
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διακανονισµό γι’ αυτές, περίπτωση κατά την οποία, λόγω της γραπτής τους 

δέσµευσης προς το Σωµατείο για την εξόφληση της δαπάνης, θεωρούνται ότι 

είναι ενήµερα. 

! Να εκλέγουν τα αιρετά µέλη των οργάνων που τους εκπροσωπούν εντός του 

Σωµατείου. 

! Να εκλέγονται µεταξύ των αιρετών µελών στα όργανα που τους εκπροσωπούν 

εντός του Σωµατείου, ήτοι Συνέλευση Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε. και Διοικούσα Επιτροπή 

Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε.. 

! Να απολαµβάνουν όλων των δικαιωµάτων και ωφεληµάτων που απορρέουν από 

την ιδιότητά τους ως αρωγών µελών του Σωµατείου, σύµφωνα µε το παρόν 

καταστατικό. 

! Να αποχωρούν ελεύθερα από το Σωµατείο. 

 

Τα αρωγά δόκιµα µέλη δικαιούνται: 

! Να παρακολουθούν τις Συνελεύσεις του Οργανισµού. 

! Μετά την πάροδο της προκαθορισµένης δόκιµης συµµετοχής τους στον 

οργανισµό δύνανται, σύµφωνα µε τις διατάξεις που προβλέπει το παρόν 

καταστατικό, να αιτούνται της κρίσης από το Συµβούλιο Διοίκησης για την 

απόκτηση της ιδιότητας του νεανικού ή τακτικού µέλους. 

 

Τα αρωγά µέλη, νεανικά και δόκιµα, οφείλουν: 

! Να µεριµνούν για τη διατήρηση του θεσµού του Σωµατείου, την διάδοση των 

σκοπών του και να προάγουν τη φήµη και την αξιοπιστία του Σωµατείου. 

! Να συντελούν στην εκπλήρωση των στόχων του Σωµατείου. 

! Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Σωµατείου. 

! Να ενηµερώνονται µέσω της ιστοσελίδας και των ηλεκτρονικών κοινωνικών 

δικτύων που διαθέτει το Σωµατείο, για τις δράσεις του και τις συνελεύσεις των 

οργάνων του. 

! Να συµµετέχουν στις εκδηλώσεις και ενέργειες του Σωµατείου.  

! Να καταβάλλουν τις ετήσιες εισφορές τους και τυχόν έκτακτες συνδροµές στο 

Σωµατείο.  

! Να επιδεικνύουν µεταξύ τους συναδελφική συµπεριφορά και αλληλεγγύη.  

! Να συµµορφώνονται µε την Νοµοθεσία που διέπει τα Σωµατεία, µε το 

καταστατικό και τις αρχές του Σωµατείου αλλά και µε όλες τις αποφάσεις των 

οργάνων του Σωµατείου. 
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! Να σέβονται την ιεραρχία του Σωµατείου. 

! Να συµβάλλουν, στο µέτρο των δυνατοτήτων τους, για την επίτευξη των σκοπών 

του Σωµατείου και ταυτόχρονα να επιδεικνύουν την αρµόζουσα διαγωγή που 

επιβάλλει η σοβαρότητα και η σπουδαιότητα του σκοπού του Σωµατείου. 

 

Ειδικά για τα νεανικά µέλη το δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι αποκτάται 

µετά την πάροδο έξι µηνών από την εγγραφή τους στον Οργανισµό, όπου τους 

παρέχεται θεωρηµένη ταυτότητα.  

 

Τα επίτιµα µέλη του Σωµατείου έχουν όλα τα δικαιώµατα των τακτικών µελών, µε 

εξαίρεση τα δικαιώµατα της ψήφου, του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στα όργανα του 

Σωµατείου. Παρίστανται στις συνεδριάσεις και τις Συνελεύσεως, ενώ διατυπώνουν 

απόψεις και κρίσεις χωρίς ψήφο. Τα Αριστίνδην µέλη έχουν τα ίδια δικαιώµατα και 

υποχρεώσεις µε τα ιδρυτικά και τακτικά µέλη.   

 

Κάθε παράβαση του νόµου και των όρων του καταστατικού επισύρει πειθαρχικό 

έλεγχο κατά τις διατάξεις του παρόντος. 

 

Κάθε µέλος έχει το δικαίωµα της επιστολικής ψήφου στις εκλογικές διαδικασίες και 

στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η επιστολική ψήφος και οι σχετικές µε αυτή 

διαδικασίες καθορίζονται µε απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης, η οποία 

λαµβάνεται το αργότερο έξι µήνες πριν τις εκλογικές διαδικασίες και αναφέρεται στην 

εγκύκλιο που εκδίδεται από το Σ.Δ. για την διεξαγωγή της εκάστοτε  εκλογικής 

διαδικασίας. 

 

Κάθε µέλος δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε από το Σωµατείο, αφού 

υποβάλλει αίτηση διαγραφής του από το µητρώο των µελών και των αρωγών µελών. 

Η αίτηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστον µήνες πριν από την λήξη του 

διαχειριστικού έτους και ισχύει για το τέλος του διαχειριστικού έτους. Το µέλος ή το 

αρωγό µέλος του Σωµατείου που αποχωρεί είναι υποχρεωµένο να καταβάλλει τις 

τυχόν καθυστερούµενες ετήσιες ή άλλες έκτακτες εισφορές που οφείλει µέχρι και το 

τέλος του διαχειριστικού έτους που αποχωρεί, εξακολουθεί δε να ευθύνεται απέναντι 

στο σωµατείο για υποχρεώσεις που είχε αναλάβει για όσο διάστηµα ήταν µέλος ή 

αρωγό µέλος.  
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Τα πρώην µέλη και αρωγά µέλη δύνανται να επανεγγράφονται στο Σωµατείο εφόσον 

καταβάλλουν τις οφειλόµενες ταµειακές τους υποχρεώσεις και εφόσον η αποχώρησή 

τους δεν οφείλεται σε πειθαρχικό παράπτωµα δυνάµενο να θεµελιώσει αρνητική 

κρίση από το Συµβούλιο Διοίκησης. Τα µέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται 

πριν περάσει έτος δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής.  

 

Το Συµβούλιο Διοίκησης έχει την δυνατότητα, ύστερα από έγγραφη αίτηση µέλους 

που για σοβαρότατους λόγους διατυπώνει οικονοµική αδυναµία, να διαγράφει 

οφειλές. Για την απόφαση διαγραφής απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία αλλά και 

έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν το αληθές της αιτήσεως. 

 

Άρθρο 7 

Πειθαρχικός Έλεγχος 

 

1. Ο πειθαρχικός έλεγχος για κάθε παραβίαση των υποχρεώσεων των µελών και των 

αρωγών µελών ασκείται από το Συµβούλιο Διοίκησης, το οποίο λειτουργεί ως 

πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο και σε εξαιρετική περίπτωση, µετά την 

παραποµπή του Σ.Δ., στην Συνέλευση των Εκλεκτόρων, η οποία αποτελεί και το 

δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο και συνίσταται: 

 

α. Στην επίπληξη. 

β. Στην προσωρινή αναστολή µέρους ή του συνόλου των δικαιωµάτων του από 

το Σωµατείο και για χρονικό διάστηµα έως ένα έτος. 

γ. Στην προσωρινή αποβολή από το σωµατείο και για χρονικό διάστηµα από 

τρεις µήνες µέχρι δύο έτη. 

δ. Στην οριστική διαγραφή του από το Σωµατείο. 

 

Η επίπληξη, η προσωρινή στέρηση των δικαιωµάτων και η προσωρινή αποβολή 

επιβάλλονται από το Συµβούλιο Διοίκησης ύστερα από γραπτή πρόσκληση που 

αποστέλλεται τουλάχιστον προ δέκα ηµερών προς το µέλος, προκειµένου να παραστεί 

σε συνεδρίαση όπου συζητείται το υπό κρίση πειθαρχικό αδίκηµα.  
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Η ποινή της διαγραφής επιβάλλεται από το Συµβούλιο Διοίκησης ή την Συνέλευση 

των Εκλεκτόρων, στην ηµερήσια διάταξη των οποίων εµφανίζεται το θέµα. Για την 

συζήτηση της διαγραφής µέλους απαιτείται στο Συµβούλιο Διοίκησης η 

προβλεπόµενη απαρτία και στη Συνέλευση των Εκλεκτόρων παρουσία τουλάχιστον 

50% συν ένα των ταµειακώς ενήµερων εκλεκτόρων του Σωµατείου και η απόφαση 

λαµβάνεται µε µυστική ψηφοφορία και µε απόλυτη πλειοψηφία για το Συµβούλιο 

Διοίκησης και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων εκλεκτόρων στη Συνέλευση των 

Εκλεκτόρων.  

 

2.  Μέλος του Συµβουλίου Διοίκησης εξαιρείται αν µε το πρόσωπο που κρίνεται: 

! Συνδέεται µε συγγένεια µέχρι τετάρτου βαθµού.  

! Έχει έχθρα ή ιδιαίτερη φιλία. 

! Έχει ζητηθεί από το πρόσωπο που κρίνεται και έχει συναινέσει το Συµβούλιο 

Διοίκησης. 

 

3. Η διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου κινείται από το Συµβούλιο Διοίκησης ή µετά 

από έγγραφη πρόταση δεκαπέντε µελών ή µετά από σχετική απόφαση της Συνέλευσης 

των Εκλεκτόρων µε την οποία υποχρεούται να συµορφωθεί το Σ.Δ. ή µετά από 

απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης. 

 

4. Εναντίον της αποφάσεως του Συµβουλίου Διοίκησης για επιβολή πειθαρχικών 

κυρώσεων, το τιµωρηθέν µέλος δύναται να ασκήσει προσφυγή εντός δέκα εργασίµων 

ηµερών από την γνωστοποίηση σε αυτό της απόφασης του Συµβουλίου Διοίκησης, 

ενώπιον της Συνέλευσης των Εκλεκτόρων. Η άσκηση της προσφυγής αυτής δεν έχει 

ανασταλτικό χαρακτήρα.  

 

5. Οι αποφάσεις που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, λαµβάνονται µε 

µυστική ψηφοφορία. 
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Άρθρο 8 

Διαγραφή Μελών - Αρωγών Μελών 

 

1. Το Συµβουλίου Διοίκησης και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Συνέλευση των 

Εκλεκτόρων για σπουδαίο λόγο, από αυτούς που αναφέρονται στο καταστατικό και 

την σχετική νοµοθεσία που αφορά στα Σωµατεία, µπορεί να αποφασίσει την διαγραφή 

µέλους ή αρωγού µέλους από το Σωµατείο.  

 

Η επιβληθείσα ποινή διαγραφής µέλους πιστοποιείται µε έγγραφο του Συµβουλίου 

Διοίκησης που κοινοποιείται στην Συνέλευση των Εκλεκτόρων και στο διαγραµµένο 

µέλος.  

 

2. Η διαγραφή µέλους ή αρωγού µέλους αποφασίζεται κυρίως: 

! Εάν έχει καθυστερήσει την καταβολή της ετήσιας εισφοράς του για ένα έτος. Εάν 

το µέλος καταβάλλει τις καθυστερούµενες οφειλές ή προβεί σε διακανονισµό 

είναι δυνατή η επανεγγραφή του από το Συµβουλίου Διοίκησης. Η ποινή της 

διαγραφής σε αυτήν την περίπτωση είναι αυτοδίκαιη και επικυρώνεται µε 

απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης. 

 

! Εάν αντιδρά στις επιδιώξεις και τους σκοπούς του Σωµατείου ή φέρει αντίρρηση 

και εµπόδια στην εκτέλεση των αποφάσεων του Συµβουλίου Διοίκησης και της 

Συνέλευσης των Εκλεκτόρων ή η διαγωγή του είναι ασυµβίβαστη µε την 

αξιοπρέπεια και τα συµφέροντα του Σωµατείου. Η απόφαση τίθεται στην κρίση 

του Συµβουλίου Διοίκησης πρωτοβάθµια και της Συνέλευσης των Εκλεκτόρων 

δευτεροβάθµια, εάν χρειαστεί, που αποφαίνεται οριστικά µε µυστική ψηφοφορία.  

 

! Εάν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργηµα. 

 

! Ένα µέλος ή αρωγό µέλος δεν διαγράφεται ούτε χάνει την ιδιότητα του µέλους ή 

αρωγού µέλους εκ µόνου του λόγου ότι συνταξιοδοτήθηκε ή αποχώρησε από την 

ενεργό επαγγελµατική δράση.  

 

! Η ετήσια συνδροµή για τα µέλη και τα αρωγά µέλη που διαγράφονται νοείται 

οφειλόµενη ολόκληρη, ανεξάρτητα από τον χρόνο διαγραφής κατά την διάρκεια 

του έτους.   
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3. Μέλος ή αρωγό µέλος που διαγράφεται δύναται να επανεγγραφεί εφόσον έχουν 

εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του ή αυτοί που αποµένουν είναι εντελώς ασήµαντοι 

κατά την κρίση του Συµβουλίου Διοίκησης. 

 

Άρθρο 9 

Υποχρεώσεις Διαγραφόµενων και Παραιτούµενων Μελών - Αρωγών Μελών 

 

Κάθε µέλος ή αρωγό µέλος που διεγράφη ή αποχώρησε από το Σωµατείο εξακολουθεί 

να ευθύνεται, σύµφωνα µε την νοµοθεσία περί σωµατείων, έναντι του Σωµατείου, για 

τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει κατά τον χρόνο που ήταν µέλος ή αρωγό µέλος του 

Σωµατείου, στερείται δε του δικαιώµατος να ζητήσει την επιστροφή των όσων 

κατέβαλε, λόγω δικαιώµατος εγγραφής ή συνδροµής ή να έχει απαιτήσεις από την 

περιουσία του σωµατείου, είτε κατά τον χρόνο της διαγραφής είτε κατά την λύση του 

Σωµατείου. 

 

Άρθρο 10 

Ασυµβίβαστο Μελών-Αρωγών Μελών 

 

Η ιδιότητα του µέλους υπόκειται σε προϋποθέσεις που ορίζει η νοµοθεσία και για την 

απόκτησή της και για την διατήρησή της.  

 

Δεν δύναται να είναι µέλος ή αρωγό µέλος του Σωµατείου: 

! όποιος µε απόφαση του Δικαστηρίου στερήθηκε του δικαιώµατος της ελευθερίας 

ίδρυσης συνεταιρισµών ή ενώσεων προσώπων και για όσο χρόνο διαρκεί η 

στέρηση αυτή. 

! όποιος αποστερήθηκε αµετάκλητα των πολιτικών δικαιωµάτων του. 

! όποιος καταδικάσθηκε αµετάκλητα σε ποινή κάθειρξης ή σε ποινή φυλάκισης για 

ανθρωποκτονία, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, 

απιστία όσον αφορά στην υπηρεσία και παραχάραξη. 
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Άρθρο 11 

Πόροι και Περιουσία 

 

1. Πόροι του «Ε.Ο.Π.Ε» είναι: 

! Οι τακτικές ετήσιες συνδροµές των µελών και αρωγών µελών του και η δαπάνη 

εγγραφής τους. 

! Οι έκτακτες εισφορές των µελών και αρωγών µελών του που τυχόν θα 

επιβληθούν µε απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης. 

! Οι τυχόν εθελοντικές εισφορές των µελών και αρωγών µελών του.  

! Τα εισοδήµατα που προέρχονται από την περιουσία του Σωµατείου, οι τόκοι και 

οι πρόσοδοι των κεφαλαίων του. 

! Οι δωρεές και οποιεσδήποτε άλλες χορηγίες προς το Σωµατείο. 

! Έσοδα από εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το Σωµατείο. 

! Χορηγίες, επιχορηγήσεις και παροχές από Αρχές, Δήµους, Κοινότητες, 

Οργανισµούς και άλλες Φορείς, Σωµατεία και Ιδρύµατα της Ελλάδας ή και του 

εξωτερικού.  

! Κάθε πρόσοδος που προέρχεται από οποιαδήποτε νόµιµη αιτία.  

 

2. Οι δωρεές γίνονται πάντα επώνυµα. Αν δωρεά προσφέρεται για ορισµένο σκοπό 

δεν µπορεί να διατεθεί για άλλον, εκτός αν αυτός κατέστη ανέφικτος, οπότε 

αποφασίζει η Συνέλευση των Εκλεκτόρων. 

 

3. Κληροδοσίες και δωρεές υπό τρόπο γίνονται δεκτές µόνο κατόπιν εγκρίσεως της 

Συνελεύσεως των Εκλεκτόρων που παρέχεται µε πλειοψηφία των µελών του 

Σωµατείου. 

 

4. Το οικονοµικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεµβρίου του 

ίδιου έτους.  

 

5. Η περιουσία του Σωµατείου αποτελείται από τις τακτικές και έκτακτες εισφορές 

των µελών και αρωγών µελών, τις συνδροµές, τις δωρεές προς αυτό, καθώς και από 

την πρόσοδο που αποδίδει η εκµετάλλευση της περιουσίας του ή των έντυπων ή 
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ηλεκτρονικών εκδόσεών του ή των βάσεων δεδοµένων του ή των βάσεων 

πληροφοριών του ή των εν γένει δραστηριοτήτων του. 

 

6. Το Σωµατείο δεν είναι κερδοσκοπικό. Συνεπώς δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε 

διανοµή κερδών υπό την µορφή µερίσµατος προς τους εταίρους του, ούτε κατά την 

λειτουργία του ούτε κατά την διάλυσή του. Ειδικότερα όµως, το Συµβούλιο Διοίκησης 

µπορεί να αποφασίσει για την κάλυψη εξόδων των µελών του ή άλλων µελών του 

Σωµατείου, που γίνεται µε σκοπό την προώθηση των στόχων του Σωµατείου και την 

διεκπεραίωση των διαδικασιών και δραστηριοτήτων του.  

 

7. Η τύχη της περιουσίας κατά την διάλυση του Σωµατείου αποφασίζεται από την 

Γενική Συνέλευση. 

 

8. Το δικαίωµα εγγραφής, οι τακτικές εισφορές καθώς και οι έκτακτες εισφορές 

µπορούν αν ορισθούν ή να µεταβληθούν µε απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 

Άρθρο 12 

Όργανα του «Ε.Ο.Π.Ε.» 

 

Τα όργανα του «Ε.Ο.Π.Ε.» διακρίνονται σε κύρια, ειδικευµένα και επικουρικά. 

 

Ως κύρια όργανα ορίζονται τα ακόλουθα: 

! Η Γενική Συνέλευση των µελών (Γ.Σ.), 

! Η Συνέλευση των Εκλεκτόρων (Σ.Ε.), 

! Το Συµβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.), 

! Το Κεντρικό Ταµείο (Κ.Τ.), 

! Η Εξελεγκτική Επιτροπή, 

! Η Συνέλευση του Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε., 

! Η Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε.  

 

Ως ειδικευµένα όργανα ορίζονται τα ακόλουθα: 

! Η Γενική Διεύθυνση, 

! Το Επιστηµονικό Συµβούλιο, 

! Ειδικές Γραµµατείες Διοικητικών Περιφερειών 

 

Ως επικουρικά όργανα ορίζονται τα ακόλουθα: 

! Οι Ειδικές Επιτροπές, 

! Το Συµβούλιο των Πανεπιστηµιακών 

! Τα Συµβούλιο Προεδρείου και Προέδρου  

 

Οι συνεδριάσεις των συνελεύσεων και των οργάνων ενδείκνυται να διεξάγονται 

ηµέρα Κυριακή. Βεβαίως, η ηµέρα διεξαγωγής υπόκειται στην κρίση της Διοίκησης. 
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Άρθρο 13 

Συγκρότηση - Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης 

 

1. Η Γενική Συνέλευση των µελών του Σωµατείου αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο 

όργανο του Σωµατείου. Δι’ αυτής εκδηλώνεται η θέληση των µελών.  

 

2. Ορίζει και ελέγχει το γενικό πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Σωµατείου. 

Συνέρχεται κατά τακτά διαστήµατα και εκτάκτως. 

 

3. Απαρτίζεται από το σύνολο των ιδρυτικών, τακτικών, νεανικών και συνδεδεµένων 

µελών τα οποία έχουν ενταχθεί στο Σωµατείο πριν από τη σύγκλιση αυτής καθώς και 

από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα που εκλέγονται πριν από την έναρξη των 

εργασιών της Συνελεύσεως από τα παρόντα µέλη της. Δικαίωµα συµµετοχής έχουν τα 

ιδρυτικά, τακτικά, νεανικά και συνδεδεµένα µέλη που έχουν εκπληρώσει τις 

οικονοµικές τους υποχρεώσεις απέναντι στο Σωµατείο. Τα δόκιµα καθώς και τα 

επίτιµα µέλη δύνανται να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και 

να εκφράζουν τις απόψεις τους επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης χωρίς να 

έχουν δικαίωµα ψήφου. 

 

4. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται µία φορά κάθε τρίτο έτος εντός των 

τριών πρώτων µηνών (Ιανουαρίου – Μαρτίου) του έτους µε ανακοίνωση της 

Εκτελεστικής Γραµµατείας, υπογεγραµµένη από τον Πρόεδρο, η οποία ορίζει τον 

τόπο, την ηµέρα, την ώρα και την ηµερήσια διάταξη.  

 

Τα ιδρυτικά, τακτικά, νεανικά και συνδεδεµένα µέλη καλούνται είτε µέσω 

ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα ή µέσω των ηλεκτρονικών κοινωνικών δικτύων που 

διαθέτει το Σωµατείου, είτε µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, είτε µε τον πιο 

πρόσφορο τρόπο, µε έγγραφο που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Σ.Δ. και τον 

Γενικό Γραµµατέα της Ε.Γ. πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα της 

συνελεύσεως. Τα δόκιµα και τα επίτιµα µέλη καλούνται µε οποιοδήποτε πρόσφορο 

µέσο. 

 

Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή µε αιτιολογηµένη απόφαση του 

Συµβουλίου Διοίκησης για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβεί τους δύο 

µήνες.  
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5. Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Την σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

µπορούν να ζητήσουν:  

 

α. Το Συµβούλιο Διοίκησης, όταν κρίνει την σύγκλισή της αναγκαία.  

β. Τα ιδρυτικά ή τακτικά µέλη του σωµατείου µε έγγραφη αίτηση των τριών 

πέµπτων (3/5) αυτών που έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις 

απέναντι στο Σωµατείο,  καθώς επίσης και  

γ. Η  Εξελεγκτική Επιτροπή, σε περίπτωση διαχειριστικής ανωµαλίας. 

 

Η αίτηση περί συγκλήσεως Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις δύο τελευταίες 

περιπτώσεις (β+γ) απευθύνεται στο Συµβούλιο Διοίκησης και αναφέρει τα θέµατα που 

θα συζητηθούν. Στις περιπτώσεις αυτές το Συµβούλιο Διοίκησης οφείλει να 

συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση µέσα σε σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την 

αίτηση. Σε περίπτωση αδράνειας ή αρνήσεως της σύγκλησης, αποφασίζει το σύµφωνα 

µε τον Νόµο κατά τόπο και καθ’ ύλην αρµόδιο Δικαστήριο. 

 

Άρθρο 14 

Αρµοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως 

 

Η Γενική Συνέλευση ασκεί όλα τα νόµιµα καθήκοντα της και ειδικότερα: 

! Εκλέγει Πρόεδρο και Γραµµατέα της Γ.Σ. οι οποίοι έχουν και την ευθύνη της 

ορθής διεξαγωγής της και της τήρησης των πρακτικών τα οποία µετά το πέρας 

αυτής, παραδίδονται στην Εκτελεστική Γραµµατεία. 

! Αποφαίνεται επί θεµάτων που τίθενται προς ψήφιση. 

! Εποπτεύει και ελέγχει την διοίκηση του  Σωµατείου ήτοι: Παύει τα µέλη του 

Συµβουλίου Διοίκησης και της Εξελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή 

βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα, παρουσία τουλάχιστον των µισών 

µελών συν ένα, εχόντων δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου και µε πλειοψηφία ¾ 

των παρόντων µελών (συµφ. Άρθρ. 13 § 3).  

! Τροποποιεί το καταστατικό του Σωµατείου παρουσία τουλάχιστον των µισών 

µελών συν ένα, εχόντων δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου και µε πλειοψηφία ¾ 

των παρόντων µελών (συµφ. Άρθρο 13, παρ. 3), µετά από εισήγηση του 

Συµβουλίου Διοίκησης. 
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! Αναστέλλει τις εργασίες του Σωµατείου παρουσία τουλάχιστον των µισών µελών 

συν ένα, εχόντων δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου και µε πλειοψηφία ¾ των 

παρόντων µελών (συµφ. Άρθρο 13, παρ. 3). 

! Διαλύει το σωµατείο παρουσία τουλάχιστον των µισών µελών συν ένα, εχόντων 

δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου και µε πλειοψηφία ¾ των παρόντων µελών 

(συµφ. Άρθρο 13, παρ. 3). 

 

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαµβάνονται µε φανερή ψηφοφορία πλην των 

θεµάτων εµπιστοσύνης, των  θεµάτων που άπτονται ευαίσθητων προσωπικών 

δεδοµένων, των εγκρίσεων λογοδοσίας, καθώς και των αποφάσεων επί προσφυγών 

κατά αποφάσεων του Συµβουλίου Διοίκησης που τελούνται µε µυστική ψηφοφορία. 

Σε περιπτώσεις που δεν αποκτάται απόλυτη πλειοψηφία επαναλαµβάνεται δεύτερη 

ψηφοφορία αµέσως όπου αρκεί η σχετική πλειοψηφία. 

 

Άρθρο 15 

Συνεδρίαση Γενικής Συνελεύσεως – Απαρτία - Πλειοψηφία 

 

1. Τα ιδρυτικά, τακτικά, νεανικά και συνδεδεµένα µέλη του σωµατείου προσέρχονται 

αυτοπροσώπως στην Γενική Συνέλευση και υπογράφουν στο σχετικό βιβλίο. 

 

2. Στις Γενικές Συνελεύσεις, Τακτικές ή Έκτακτες, µέλος του σωµατείου (κατ’  Άρθρο 

13, παρ. 3) που έχει δικαίωµα ψήφου µπορεί να αντιπροσωπεύσει άλλο µέλος που έχει 

δικαίωµα ψήφου και είναι απόν ή κωλύεται. Η αντιπροσώπευση αποδεικνύεται, πριν 

από την συνεδρίαση, µε εξουσιοδότηση του αντιπροσωπευοµένου η οποία θεωρείται 

και εγκρίνεται από το Προεδρείο της Συνέλευσης. Επίσης, µέλος δύναται να ψηφίζει 

µε επιστολική ψήφο η οποία αναφέρεται καθαρά στην Ηµερησία Διάταξη της 

Συνελεύσεως και έχει αποσταλεί πριν την έναρξη της ψηφοφορίας. Κανένα µέλος δεν 

µπορεί να αντιπροσωπεύσει περισσότερα του ενός µέλους, εκτός από τον Πρόεδρο 

του Συµβουλίου Διοίκησης, ο οποίος δύναται να αντιπροσωπεύσει µέχρι πέντε (5) 

µέλη και του Γενικού Γραµµατέα της Εκτελεστικής Γραµµατείας, ο οποίος δύναται να 

αντιπροσωπεύσει µέχρι δύο (2) µέλη. Ο αριθµός των κατά τα ανωτέρω 

αντιπροσωπευοµένων µελών, συνυπολογίζεται για τον σχηµατισµό απαρτίας και 

πλειοψηφίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν Καταστατικό.   
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3.  Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το ¼ των µελών που 

έχουν δικαίωµα ψήφου (συµφ. Άρθρο 13, παρ. 3), ή των µελών που εκπροσωπούνται 

νόµιµα και έχουν τακτοποιήσει προσηκόντως τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις ή 

έχουν έρθει σε διακανονισµό γι’ αυτές. Εφόσον υπάρχει απαρτία κατά την έναρξη της 

συνελεύσεως θεωρείται ότι υπάρχει µέχρι το τέλος της. 

 

Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω απαρτία, η Γενική 

Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου την 7η ηµέρα από αυτή που µαταιώθηκε, στον ίδιο 

τόπο, την ίδια ώρα, µε τα ίδια θέµατα, ανεξάρτητα από τον αριθµό των παρόντων 

µελών, χωρίς να απαιτείται νέα σχετική πρόσκληση. (Επαναληπτική Γενική 

Συνέλευση). 

 

4. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων ή των νοµίµως εκπροσωπουµένων. Κατ’ εξαίρεση για την παύση των 

µελών του Συµβουλίου Διοίκησης ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, την τροποποίηση 

του παρόντος Καταστατικού, την διάλυση του Σωµατείου, την διάθεση της περιουσίας 

του µετά την διάλυσή του και για όσα θέµατα ορίζονται εξαιρετικά στο παρόν 

Καταστατικό, για την λήψη της απόφασης απαιτείται παρουσία τουλάχιστον των 

µισών τακτικών µελών συν ένα και πλειοψηφία των ¾ των µελών που παρίστανται ή 

εκπροσωπούνται νόµιµα.  

 

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε ψηφοφορία, η οποία 

πραγµατοποιείται είτε µε ονοµαστική κλήση των παρόντων και µε ανάταση της χειρός 

είτε µε µυστική ψηφοφορία, σύµφωνα µε την κρίση της Γενικής Συνέλευσης. 

 

6. Κατά την διεξαγωγή µυστικής ψηφοφορίας παρίστανται µόνο τα µέλη που έχουν 

δικαίωµα ψήφου και κατ’ εξαίρεση ένα άτοµο από το προσωπικό των γραφείων του 

σωµατείου.  

 

7. Ο Νοµικός Σύµβουλος – η Νοµική Επιτροπή του σωµατείου µπορεί να παρίσταται 

κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης των µελών.  

 

8. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως οι οποίες λαµβάνονται κατά παράβαση των 

όσων ορίζονται στις διατάξεις του Καταστατικού ή του Νόµου είναι άκυρες και 

ανίσχυρες. 
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Κάθε ένσταση κατά του κύρους της απόφασης πρέπει να υποβάλλεται στην ίδια 

συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία και αποφαίνεται αµέσως για αυτήν. 

Κατά απόφασης η οποία εκδόθηκε επί της ασκηθείσας ένστασης δεν επιτρέπεται η 

άσκηση νέας ενστάσεως.  

 

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που λαµβάνονται έγκυρα, δεσµεύουν και 

υποχρεώνουν όλα τα µέλη του σωµατείου που παρίστανται ή απουσιάζουν και 

διαφωνούν. 

 

Πριν από την έναρξη τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται Πρόεδρος, ο 

οποίος διευθύνει την συνεδρίαση και Γραµµατέας, ο οποίος τηρεί τα πρακτικά. Τα 

πρακτικά συνεδριάσεως υπογράφονται από το Συµβούλιο Διοίκησης από τον Πρόεδρο 

και τον Γραµµατέα της Γενικής Συνελεύσεως και παραδίδονται στον Γενικό 

Γραµµατέα για φύλαξη.  

 

Ο χρόνος οµιλίας των µελών της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται ως εξής: 

! Ανά θεµατική χρόνος οµιλίας για τα ιδρυτικά και τακτικά µέλη, ορίζονται τα 

πέντε (5) λεπτά.  

! Ανά θεµατική χρόνος οµιλίας για τα νεανικά µέλη, ορίζονται τα δύο (2) λεπτά. 

! Ανά θεµατική χρόνος οµιλίας για τα µέλη όλων των οργάνων του Σωµατείου, 

ορίζονται τα τέσσερα (4) λεπτά. 

! Ανά θεµατική χρόνος οµιλίας για τα µέλη του Σ.Δ. και για τους επικεφαλής των 

υπόλοιπων οργάνων Διοίκησης, ορίζονται τα δέκα (10) λεπτά. 

! Ανά θεµατική χρόνος οµιλίας για τον Πρόεδρο του Σ.Δ. ή για τον Προεδρεύοντα 

του Σ.Δ., για τον Γεν. Γραµµατέα της Εκτελεστικής Γραµµατείας, για τον 

Γραµµατέα και για τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται απεριόριστος. 

! Ανά θεµατική, δευτερολογίες έχουν το δικαίωµα να απευθύνουν οι επικεφαλής 

των οργάνων Διοίκησης για τρία (3) λεπτά και ο Πρόεδρος του Σ.Δ., για πέντε (5) 

λεπτά αυστηρά. 

 

9. Για να µεταβληθεί ο σκοπός του σωµατείου είναι υποχρεωτικό να συναινέσουν όλα 

τα µέλη. Οι απόντες συναινούν εγγράφως. 
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Άρθρο 16 

Συνέλευση Εκλεκτόρων 

 

1. Η Συνέλευση των εκλεκτόρων αποτελεί το ανώτερο αντιπροσωπευτικό όργανο των 

µελών του Σωµατείου. Αποτελείται από του εκλέκτορες, δηλαδή τους εκλεγµένους 

αντιπροσώπους των µελών κάθε διοικητικής περιφέρειας. Οι εκλέκτορες είναι και 

αυτοί µέλη και συγκεκριµένα έχουν την ιδιότητα ή του ιδρυτικού ή του τακτικού ή 

του νεανικού µέλους. Οι διοικητικές περιφέρειες καθορίζονται µε απόφαση του 

Συµβουλίου Διοίκησης η οποία συνάδει µε την ύπαρξη αντιπροσωπειών του 

Σωµατείου εκτός Αθηνών, εντός ή εκτός Ελλάδας. Σε κάθε διοικητική περιφέρεια 

εγγράφονται όσα µέλη δραστηριοποιούνται εντός των γεωγραφικών της ορίων. Και η 

Αθήνα δύναται να χωριστεί σε επιµέρους διοικητικές περιφέρειες. Κάθε µέλος µπορεί 

να υπάγεται σε µία διοικητική περιφέρεια. Κάθε διοικητική περιφέρεια εκλέγει 

αυτοδίκαια έναν εκλέκτορα καθώς και αριθµό εκλεκτόρων που υπολογίζεται µε βάση 

την αναλογία εκλεκτόρων-µελών που θέτει το Συµβούλιο Διοίκησης. Η αναλογία 

αυτή είναι η ίδια σε κάθε διοικητική περιφέρεια. 

 

Το Σύνολο των εκλεκτόρων συγκροτεί το Εκλεκτορικό Σώµα και την Συνέλευση των 

Εκλεκτόρων. Αυτοδίκαια εκλέκτορες ορίζονται τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης 

και του Κεντρικού Ταµείου. Οι διαδικασίες εκλογής εκλεκτόρων διεξάγονται την 

ηµέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή κάθε τρίτο έτος. Κάθε διοικητική 

περιφέρεια εκλέγει τους εκλέκτορες που την εκπροσωπούν. Δικαίωµα συµµετοχής 

έχουν οι εκλέκτορες που έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις 

απέναντι στο Σωµατείο. Τα µέλη µπορούν να παρίστανται στις Συνελεύσεις των 

Εκλεκτόρων χωρίς δικαίωµα λόγου και ψήφου. Ορίζεται ότι οι εκλέκτορες που θα 

συγκροτήσουν το πρώτο Εκλεκτορικό Σώµα θα εκλεγούν σε εκλογικές διαδικασίες 

που θα προκηρύξει το Συµβούλιο Διοίκησης, το οποίο θα προκύψει µετά την έγκριση 

του παρόντος και σε προθεσµία εντός τεσσάρων µηνών. 

 

Η Τακτική Συνέλευση των Εκλεκτόρων συγκαλείτε µία φορά κάθε έτος εντός των 

τριών πρώτων µηνών (Ιανουαρίου–Μαρτίου) µε ανακοίνωση της Εκτελεστικής 

Γραµµατείας, υπογεγραµµένη από τον Πρόεδρο, η οποία ορίζει τον τόπο, την ηµέρα, 

την ώρα και την ηµερήσια διάταξη.  
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Η Συνέλευση των Εκλεκτόρων προηγείται των εκλογικών διαδικασιών ανάδειξης 

Συµβουλίου Διοίκησης, Εκτελεστικής Γραµµατείας, Κεντρικού Ταµείου και 

Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η Συνέλευση των εκλεκτόρων µπορεί να προηγηθεί το πολύ 

δύο µηνών των αρχαιρεσιών. Δεν προηγείται των πρώτων αρχαιρεσιών που προβλέπει 

το παρόν Καταστατικό. 

 

Οι εκλέκτορες καλούνται είτε µέσω ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα ή µέσω των 

ηλεκτρονικών κοινωνικών δικτύων που διαθέτει το Σωµατείου, είτε µέσω 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, είτε µε τον πιο πρόσφορο τρόπο, µε έγγραφο που 

υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Σ.Δ. και τον Γενικό Γραµµατέα της Ε.Γ. πέντε (5) 

τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα της συνελεύσεως. Αναβολή της Συνέλευσης 

των Εκλεκτόρων είναι δυνατή µε απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης για χρονικό 

διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβεί τους δύο µήνες.  

 

2. Έκτακτη Συνέλευση των Εκλεκτόρων. Την σύγκληση της Έκτακτης Συνέλευσης 

των Εκλεκτόρων µπορούν να ζητήσουν:  

 

α. Το Συµβούλιο Διοίκησης, όταν κρίνει την σύγκλισή της αναγκαία.  

β. Οι εκλέκτορες του σωµατείου µε έγγραφη αίτηση των τριών πέµπτων (3/5) αυτών 

που έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις απέναντι στο Σωµατείο,  

καθώς επίσης και  

γ. Η  Εξελεγκτική Επιτροπή, σε περίπτωση διαχειριστικής ανωµαλίας.  

 

Η αίτηση περί συγκλήσεως Έκτακτης Συνέλευσης Εκλεκτόρων στις δύο τελευταίες 

περιπτώσεις (β+γ) απευθύνεται στο Συµβούλιο Διοίκησης και αναφέρει τα θέµατα που 

θα συζητηθούν. Στις περιπτώσεις αυτές το Συµβούλιο Διοίκησης οφείλει να 

συγκαλέσει την Συνέλευση Εκλεκτόρων µέσα σε σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την 

αίτηση. Σε περίπτωση αδράνειας ή αρνήσεως της σύγκλησης, αποφασίζει το σύµφωνα 

µε τον Νόµο κατά τόπο και καθ’ύλην αρµόδιο Δικαστήριο. 

 

Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως των Εκλεκτόρων λαµβάνονται µε φανερή ψηφοφορία 

πλην των θεµάτων εµπιστοσύνης, των θεµάτων που άπτονται ευαίσθητων 

προσωπικών δεδοµένων, των εγκρίσεων λογοδοσίας, καθώς και των αποφάσεων επί 

προσφυγών κατά αποφάσεων του Συµβουλίου Διοίκησης που τελούνται µε µυστική 
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ψηφοφορία. Σε περιπτώσεις που δεν αποκτάται απόλυτη πλειοψηφία 

επαναλαµβάνεται δεύτερη ψηφοφορία αµέσως όπου αρκεί η σχετική πλειοψηφία. 

 

Άρθρο 17 

Αρµοδιότητες Συνέλευσης των Εκλεκτόρων 

 

1. Η Συνέλευση των Εκλεκτόρων ασκεί όλα τα νόµιµα καθήκοντα της και ειδικότερα: 

! Εκλέγει Πρόεδρο και Γραµµατέα της Συνέλευσης των Εκλεκτόρων, οι οποίοι 

έχουν και την ευθύνη της ορθής διεξαγωγής της και της τήρησης των πρακτικών 

τα οποία µετά το πέρας αυτής, παραδίδονται στην Εκτελεστική Γραµµατεία. 

! Εκχωρεί εξουσία στο Συµβούλιο Διοίκησης να προβεί σε κάθε νόµιµη ενέργεια 

προς όφελος του Σωµατείου.  

! Εγκρίνει θέµατα οικονοµικού προϋπολογισµού, ισολογισµού, απολογισµού. 

! Αποφαίνεται επί των προσφυγών κατά των αποφάσεων του Συµβουλίου 

Διοίκησης. 

! Ασκεί πειθαρχικό έλεγχο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ύστερα από ανάθεση του 

Σ.Δ. κατά των µελών του Σωµατείου. 

! Κυρώνει την προσχώρηση του σωµατείου σε ενώσεις ηµεδαπές ή ξένες 

ευρύτερης εκτάσεως που έχει εγκρίνει το Συµβούλιο Διοίκησης. 

 

2. Στην Συνέλευση των Εκλεκτόρων: 

 

α. Υποβάλλεται προς έγκριση ο ισολογισµός, ο απολογισµός και η έκθεση της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον περασµένο χρόνο καθώς και ο προϋπολογισµός για 

τον επόµενο χρόνο. 

 

β. Συζητείται και λαµβάνεται απόφαση για την έκθεση πεπραγµένων που υποβάλλει 

το Συµβούλιο Διοίκησης, καθώς και η απαλλαγή του από οποιαδήποτε ευθύνη. Η 

λογοδοσία του Συµβουλίου Διοίκησης γίνεται από τον Πρόεδρο αυτού. Αν κατά την 

λογοδοτούµενη περίοδο επήλθε αλλαγή διοικήσεως, για τον χρόνο µίας έκαστης εξ 

αυτών, τον απολογισµό εκθέτουν χωριστά οι Πρόεδροι των Συµβουλίων Διοίκησης 

για τον χρόνο που καλύπτεται από την θητεία τους.  
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γ. Συζητείται και λαµβάνεται απόφαση για κάθε θέµα που περιλαµβάνεται στην 

ηµερήσια διάταξη. Στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται κάθε θέµα που ορίζει 

οίκοθεν το Συµβούλιο Διοίκησης καθώς και κάθε θέµα που υποβάλλεται εγγράφως, 

προ τουλάχιστον τριών (3) ηµερών από την συζήτηση, προς το Συµβούλιο Διοίκησης 

και είναι υπογεγραµµένο από το ένα πέµπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθµού των 

τακτικών και ιδρυτικών µελών.  

 

δ. Ελέγχονται οι διαδικασίες εκλογής ή διορισµού των µελών διοίκησης των κύριων, 

των ειδικευµένων και των επικουρικών οργάνων, εάν υποβληθεί προσφυγή εντός των 

διαδικασιών. Λεπτοµέρειες και όχι βασικές αρχές των διαδικασιών δύναται να 

καθοριστούν µε τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισµού του Σωµατείου 

 

Άρθρο 18 

Συνεδρίαση Συνελεύσεως Εκλεκτόρων – Απαρτία - Πλειοψηφία 

 

1. Οι Εκλέκτορες προσέρχονται αυτοπροσώπως στην Συνέλευση των Εκλεκτόρων και 

υπογράφουν στο σχετικό βιβλίο.  

 

2. Στις Συνελεύσεις των Εκλεκτόρων, Τακτικές ή Έκτακτες, εκλέκτορας που έχει 

δικαίωµα ψήφου µπορεί να αντιπροσωπεύσει άλλον εκλέκτορα που έχει δικαίωµα 

ψήφου και είναι απών ή κωλύεται. Η αντιπροσώπευση αποδεικνύεται, πριν από την 

συνεδρίαση, µε εξουσιοδότηση του αντιπροσωπευοµένου η οποία θεωρείται και 

εγκρίνεται από το Προεδρείο της Συνέλευσης. Επίσης, µέλος της συνέλευσης δύναται 

να ψηφίζει µε επιστολική ψήφο η οποία αναφέρεται καθαρά στην Ηµερησία Διάταξη 

της Συνελεύσεως και έχει αποσταλεί πριν την έναρξη της ψηφοφορίας. Κανένας 

εκλέκτορας δεν µπορεί να αντιπροσωπεύσει περισσότερους του ενός εκλέκτορα εκτός 

από τον Πρόεδρο του Συµβουλίου Διοίκησης, ο οποίος δύναται να αντιπροσωπεύσει 

µέχρι πέντε (5) µέλη και του Γενικού Γραµµατέα της Εκτελεστικής Γραµµατείας ο 

οποίος δύναται να αντιπροσωπεύσει µέχρι δύο (2) µέλη. Ο αριθµός των κατά τα 

ανωτέρω αντιπροσωπευοµένων εκλεκτόρων, συνυπολογίζεται για τον σχηµατισµό 

απαρτίας και πλειοψηφίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν Καταστατικό.   

 

3.  Η Συνέλευση των Εκλεκτόρων βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το ¼ των 

εκλεκτόρων που έχουν δικαίωµα ψήφου, ή εκλεκτόρων που εκπροσωπούνται νόµιµα 

και έχουν τακτοποιήσει προσηκόντως τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις ή έχουν έρθει 
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σε διακανονισµό γι’ αυτές. Εφόσον υπάρχει απαρτία κατά την έναρξη της 

συνελεύσεως θεωρείται ότι υπάρχει µέχρι το τέλος της.  

 

Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω απαρτία, η Συνέλευση 

των Εκλεκτόρων συνέρχεται εκ νέου την 7η ηµέρα από αυτή που µαταιώθηκε, στον 

ίδιο τόπο, την ίδια ώρα, µε τα ίδια θέµατα, ανεξάρτητα από τον αριθµό των παρόντων 

µελών, χωρίς να απαιτείται νέα σχετική πρόσκληση. (Επαναληπτική Συνέλευση 

Εκλεκτόρων). 

 

4. Οι αποφάσεις των Συνελεύσεων των Εκλεκτόρων λαµβάνονται µε απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων ή των νοµίµως εκπροσωπουµένων Εκλεκτόρων. Κατ’ 

εξαίρεση για την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοικήσεως, την αποβολή 

µέλους ένεκα σπουδαίου λόγου και για όσα θέµατα ορίζονται εξαιρετικά στο παρόν 

Καταστατικό, για την λήψη της απόφασης απαιτείται παρουσία τουλάχιστον των 

µισών εκλεκτόρων συν έναν και πλειοψηφία των ¾ των εκλεκτόρων που παρίστανται 

ή εκπροσωπούνται νόµιµα.  

 

5. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Εκλεκτόρων λαµβάνονται µε ψηφοφορία, η 

οποία πραγµατοποιείται είτε µε ονοµαστική κλήση των παρόντων και µε ανάταση της 

χειρός είτε µε µυστική ψηφοφορία, σύµφωνα µε την κρίση της Συνέλευσης.    

 

6. Κατά την διεξαγωγή µυστικής ψηφοφορίας παρίστανται µόνο οι εκλέκτορες που 

έχουν δικαίωµα ψήφου και κατ΄ εξαίρεση ένα άτοµο από το προσωπικό των γραφείων 

του σωµατείου.  

 

7. Ο Νοµικός Σύµβουλος – η Νοµική Επιτροπή του σωµατείου µπορεί να παρίσταται 

κατά τις συνεδριάσεις της Συνέλευσης των Εκλεκτόρων.  

 

8. Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως των Εκλεκτόρων οι οποίες λαµβάνονται κατά 

παράβαση των όσων ορίζονται στις διατάξεις του Καταστατικού ή του Νόµου είναι 

άκυρες και ανίσχυρες. Κάθε ένσταση κατά του κύρους της απόφασης πρέπει να 

υποβάλλεται στην ίδια συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία και αποφαίνεται 

αµέσως για αυτήν. Κατά απόφασης η οποία εκδόθηκε επί της ασκηθείσας ένστασης 

δεν επιτρέπεται η άσκηση νέας ενστάσεως.  
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Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Εκλεκτόρων που λαµβάνονται έγκυρα, δεσµεύουν 

και υποχρεώνουν όλα τα µέλη του σωµατείου που παρίστανται ή απουσιάζουν και 

διαφωνούν.  

 

Πριν από την έναρξη τακτικής ή έκτακτης Συνέλευσης Εκλεκτόρων εκλέγεται 

Πρόεδρος, ο οποίος διευθύνει την συνεδρίαση και Γραµµατέας, ο οποίος τηρεί τα 

πρακτικά. Τα πρακτικά συνεδριάσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον 

Γραµµατέα της Συνελεύσεως και παραδίδονται στον Γενικό Γραµµατέα για φύλαξη.  

 

Ο χρόνος οµιλίας των µελών της Συνέλευσης των Εκλεκτόρων ορίζεται ως εξής: 

! Ανά θεµατική χρόνος οµιλίας για τους εκλέκτορες, ορίζονται τα τρία (3) λεπτά.  

! Ανά θεµατική χρόνος οµιλίας για τα µέλη του Σ.Δ. και για τους επικεφαλής των 

υπόλοιπων οργάνων Διοίκησης, ορίζονται τα δέκα (10) λεπτά. 

! Ανά θεµατική χρόνος οµιλίας για τον Πρόεδρο του Σ.Δ. ή για τον Προεδρεύοντα 

του Σ.Δ., για τον Γεν. Γραµµατέα της Εκτελεστικής Γραµµατείας, για τον 

Γραµµατέα και για τον Πρόεδρο της Συνέλευσης, ορίζεται απεριόριστος. 

! Ανά θεµατική, δευτερολογίες έχουν το δικαίωµα να απευθύνουν όλα τα µέλη των 

οργάνων Διοίκησης για τρία (3) λεπτά και ο Πρόεδρος του Σ.Δ., για πέντε (5) 

λεπτά αυστηρά. 

 

Άρθρο 19 

Διοίκηση Σωµατείου 

Συµβούλιο Διοίκησης 

(Πρόεδρος - Ιδρυτικό Συµβούλιο - Εκτελεστική Γραµµατεία) 

 

1. Το Σωµατείο διοικείται από το επταµελές (7) Συµβούλιο Διοίκησης το οποίο 

απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, το τριµελές Ιδρυτικό Συµβούλιο και την τριµελή 

Εκτελεστική Γραµµατεία. Αναλυτικότερα, το Ιδρυτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από 

τον Αντιπρόεδρο και δύο µέλη και η Εκτελεστική Γραµµατεία από τον Αναπληρωτή 

Πρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα και ένα µέλος. Ειδικότερα, ο Πρόεδρος πρέπει να 

είναι αυστηρά κάτοχος βασικού πτυχίου Πολιτικών Επιστηµών – Διεθνών Σχέσεων ή 

κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος Πολιτικής Επιστήµης και να είναι ιδρυτικό µέλος ή 

να έχει λάβει τα δικαιώµατα ιδρυτικού µέλους.  
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Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου Διοίκησης, δηλαδή ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Ε. αποτελεί 

το ανώτατο εκτελεστικό όργανο και έχει την δυνατότητα έκδοσης αποφάσεων στα 

πλαίσια του παρόντος καταστατικού.  

 

Το Ιδρυτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από ιδρυτικά µέλη ενώ η Εκτελεστική 

Γραµµατεία από τακτικά µέλη. Τα τρία µέρη του Συµβουλίου Διοίκησης συνδιοικούν 

ισότιµα ως σύνολο το Σωµατείο. Ειδικότερα, τακτικό µέλος το οποίο έχει λάβει τα 

δικαιώµατα ιδρυτικού µέλους, δύναται να θέσει υποψηφιότητα στο Ιδρυτικό 

Συµβούλιο ύστερα από σχετική αίτησή του, η οποία εγκρίνεται από το Συµβούλιο 

Διοίκησης. 

 

2. Το επταµελές Σ.Δ. εκλέγεται ανά πενταετία σε αρχαιρεσίες που προκηρύσσει το 

απερχόµενο Συµβούλιο Διοίκησης. Δικαίωµα ψήφου έχουν τα ενεργά ιδρυτικά, 

τακτικά και νεανικά και συνδεδεµένα µέλη που διατηρούν ενεργή ταυτότητα.  

 

3. Η ιδιότητα του Προέδρου, του Αναπληρωτή Προέδρου, του Αντιπροέδρου και 

Γενικού Γραµµατέα δεν µπορεί να συµπίπτει στο ίδιο πρόσωπο. Στο Συµβούλιο 

Διοίκησης µπορούν να οριστούν επιπλέον θέσεις Αντιπροέδρων και Ειδικού 

Γραµµατέα τις οποίες καταλαµβάνουν τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης που δεν 

έχουν λάβει ιδιότητα. 

 

4. Το Συµβούλιο Διοίκησης συνέρχεται µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από την εκλογή 

του και συγκροτείται σε σώµα. Κατά την διαδικασία συγκρότησης ο Πρόεδρος 

προτείνει τις ιδιότητες των µελών του Συµβουλίου Διοίκησης και τα µέλη του 

αποφαίνονται µε ψηφοφορία.  

 

5. Το παλαιό Διοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παραδώσει µέσα σε δεκαπέντε 

ηµέρες από την εκλογή του νέου Συµβουλίου Διοίκησης, την σφραγίδα, τα βιβλία, το 

αρχείο και το ταµείο του Σωµατείου µε ειδικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής 

που υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα και από τα µέλη του 

«Κεντρικού Ταµείου» της προηγούµενης Διοίκησης. 

 

6. Τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης δεν αµείβονται µε µισθό για τις υπηρεσίες που 

παρέχουν στο Σωµατείο, το οποίο όµως µπορεί να καλύψει δαπάνες των µελών του 

Συµβουλίου Διοίκησης καθώς και να ανταµείψει ειδικές υπηρεσίες µετά από απόφαση 
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του και έγκριση του «Κεντρικού Ταµείου». Για την αποζηµίωση των εξόδων όλων 

των υπολοίπων αιρετών οργάνων του Σωµατείου αποφασίζει το Συµβούλιο 

Διοίκησης. 

 

7. Η Διοίκηση του Σωµατείου αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά την εκπλήρωση 

των επιδιωκόµενων σκοπών, διαχειρίζεται την περιουσία του Σωµατείου, λαµβάνει 

όλα τα απαιτούµενα µέτρα για την αντιµετώπιση και λύση των διαφόρων ζητηµάτων 

που προκύπτουν και αφορούν το Σωµατείο, εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής 

Συνελεύσεως και της Συνέλευσης των Εκλεκτόρων και εφαρµόζει το Καταστατικό.  

 

Ειδικότερα και χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα της προηγούµενης παραγράφου, το 

Συµβούλιο Διοίκησης έχει τις ακόλουθες ενδεικτικές αρµοδιότητες:  

 

! Διοικεί το Σωµατείο σύµφωνα πάντα µε το καταστατικό και τις ισχύουσες 

διατάξεις περί σωµατείων και αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά την 

εκπλήρωση του επιδιωκόµενου σκοπού. 

! Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των µελών και σε περίπτωση που αδυνατεί ή το 

κρίνει απαραίτητο το αναθέτει στην Συνέλευση των Εκλεκτόρων µέσω της 

Εκτελεστικής Γραµµατείας.  

! Αποφασίζει για την εγγραφή µελών καθώς και για την διαγραφή τους σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.  

! Συγκαλεί δια του Προέδρου και του Γενικού Γραµµατέα τις συνεδριάσεις της 

τακτικής Γ.Σ. και των τακτικών Σ.Ε. και ορίζει τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης 

και προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για την νόµιµη σύγκλησή τους.  

! Συγκαλεί τις έκτακτες Γ.Σ. και Σ.Ε., όποτε το κρίνει απαραίτητο διά του 

Προέδρου. 

! Έχει την επιµέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του καταστατικού. 

! Αποφασίζει την συνεργασία µε άλλους φορείς και ενώσεις και την προσχώρηση 

σε διεθνείς οργανισµούς.  

! Ενηµερώνει σύµφωνα µε το νόµο τις κρατικές αρχές για θέµατα που οι νόµοι 

επιβάλλουν. 
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! Αποφασίζει για την περιουσία του Σωµατείου την οποία διαχειρίζεται το 

«Κεντρικό Ταµείο». 

! Δίνει εντολή στο «Κεντρικό Ταµείο» να εισπράττει και το εξουσιοδοτεί για 

πληρωµές υποχρεώσεων του Σωµατείου, να συνάπτει οποιεσδήποτε συµβάσεις µε 

Τράπεζες ή άλλους οικονοµικούς οργανισµούς ή τρίτους, να ανοίγει τραπεζικούς 

λογαριασµούς κάθε µορφής συµπεριλαµβανοµένων αλληλόχρεων, να εκδίδει, να 

αποδέχεται, να οπισθογραφεί, να εξοφλεί και γενικά να ασχολείται µε 

οποιουσδήποτε τίτλους συµπεριλαµβανοµένων των συναλλαγµατικών και των 

γραµµατίων.  

! Διαπραγµατεύεται, χορηγεί ή λαµβάνει δάνεια και ασφάλειες οποιασδήποτε 

µορφής συµπεριλαµβανοµένων υποθηκών, προσηµειώσεων, ενεχύρων και 

εκχωρήσεων κάθε µορφής, δέχεται και χορηγεί εγγυήσεις από, προς και υπέρ 

οποιουδήποτε τρίτου προς ευόδωση του σκοπού του σωµατείου. 

! Αγοράζει και πωλεί την κινητή ή ακίνητη περιουσία του σωµατείου, εκµισθώνει, 

µισθώνει, υποµισθώνει οποιαδήποτε κινητά ή ακίνητά του.  

! Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγµατοποίηση των σκοπών του 

Σωµατείου.  

! Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέµατα που υλοποιεί το Σωµατείο. 

! Καθορίζει το ύψος και την δαπάνη εγγραφής µελών καθώς και την τροποποίηση 

της ετήσιας εισφοράς των µελών. 

! Επιβάλλει έκτακτες εισφορές. 

! Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Σωµατείου ενώπιον τρίτων και ενώπιον 

των Αρχών. 

! Διορίζει επιστηµονικούς, τεχνικούς, οικονοµικούς ή νοµικούς συµβούλους του 

Συλλόγου και αποφασίζει για την αποζηµίωσή τους ύστερα από έγκριση του 

«Κεντρικού Ταµείου». 

! Διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Σωµατείου  και συνάπτει συµβάσεις. 

! Αποφασίζει για την αναγόρευση επίτιµων µελών και αριστίνδην µελών κατόπιν 

προτάσεως του αριθµού εκείνου των µελών που προβλέπεται από το παρόν. 

! Επιλαµβάνεται κάθε θέµατος που σχετίζεται µε το Σωµατείο. 
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! Εκπροσωπεί το Σωµατείο στην Ελλάδα και την αλλοδαπή απέναντι σε 

οποιαδήποτε Αρχή και κάθε τρίτο, περιλαµβανοµένων ενδεικτικά κρατικών ή 

άλλων δηµοσίων, διοικητικών ή άλλων Αρχών ή Οργανισµών, απέναντι σε 

οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και ενώπιον όλων των Ελληνικών ή 

αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθµού και δικαιοδοσίας και συνάπτει συµφωνίες 

και συµβάσεις κάθε είδους µε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω αρχές ή φυσικά και 

νοµικά πρόσωπα.  

! Ορίζει Πρεσβευτές του Σωµατείου, µε σκοπό την ανάδειξη του έργου του 

Σωµατείου στην ηµεδαπή και αλλοδαπή, καθώς και τον εµπλουτισµό αυτού µε 

συναφείς µε τους σκοπούς του Σωµατείου δράσεις. 

 

Οι ανωτέρω εξουσίες του Συµβουλίου Διοίκησης είναι ενδεικτικές και υπόκεινται 

στους περιορισµούς του νόµου και των ειδικότερων άρθρων του παρόντος 

καταστατικού. Το Συµβούλιο Διοίκησης µπορεί, αποκλειστικά και µόνο εγγράφως, µε 

απόφασή του, να αναθέτει υπό προϋποθέσεις, την άσκηση ορισµένων εξουσιών και 

αρµοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπησή του, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, 

µέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Αυτή η 

απόφαση του Σ.Δ. δεσµεύει του τρίτους εφ’ όσον τους έχει κοινοποιηθεί και µέχρις 

ότου τους γνωστοποιηθεί η ανάκληση ή τροποποίησή της.  

 

9. Ο Πρόεδρος προεδρεύει του Σ.Δ. και των δύο επιµέρους οργάνων του όταν είναι 

παρών. Μη παρόντος του Προέδρου, στο Ιδρυτικό Συµβούλιο προεδρεύει ο 

Αντιπρόεδρος, ενώ στην Εκτελεστική Γραµµατεία ο Αναπληρωτής Πρόεδρος.   

 

10. Αναλυτικότερα, τα άλλα δύο όργανα του Συµβουλίου Διοίκησης έχουν τις 

παρακάτω ενδεικτικές αρµοδιότητες:  

 

α. Το Ιδρυτικό Συµβούλιο έχει την ευθύνη της τήρησης του καταστατικού και την 

δηµιουργία προτάσεων αλλά και διεύρυνσης των δυνατοτήτων του Σωµατείου. 

 

β. Η Εκτελεστική Γραµµατεία εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και της 

Συνελεύσεως των Εκλεκτόρων, συντάσσει τις ηµερήσιες διατάξεις ύστερα από 

πρόταση του Συµβουλίου Διοίκησης, δύναται να ελέγχει την λειτουργία των 

υπολοίπων οργάνων του Σωµατείου και συντάσσει έκθεση την οποία καταθέτει στο 
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Συµβούλιο Διοίκησης για περαιτέρω έλεγχο, τηρεί τα πρακτικά του Συµβουλίου 

Διοίκησης και των Συνελεύσεων του Σωµατείου. Ο Γενικός Γραµµατέας της 

Εκτελεστικής Γραµµατείας συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο την επιστολή σύγκλησης 

της τακτικής Γ.Σ. και της Σ.Ε., στην οποία ορίζονται τα θέµατα της ηµερησίας 

διάταξης και µε την οποία το Ιδρυτικό Συµβούλιο και η Εκτελεστική Γραµµατεία 

προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες για την νόµιµη πραγµάτωσή της. 

 

Άρθρο 20 

Κεντρικό Ταµείο 

 

Το «Κεντρικό Ταµείο» αποτελείται από δύο εκλεγµένα µέλη, ένα τακτικό και ένα 

νεανικό και εκλέγεται ανά δύο (2) έτη. Το Κ.Τ. µε τα δύο εκλεγµένα πρόσωπα σε 

αυτό: 

! Έχει τη διαχείριση των οικονοµικών θεµάτων του Σωµατείου. 

! Πραγµατοποιεί κάθε οικονοµική συναλλαγή µε τη χρήση της σφραγίδας του 

Σωµατείου. 

! Δύναται να ανοίξει και να διαχειριστεί πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασµούς. 

! Διατηρεί τα στοιχεία πρόσβασης σε τραπεζικούς λογαριασµούς του Σωµατείου 

και τα διαχειρίζεται αποκλειστικά και µόνο προς όφελος του Σωµατείου. 

! Δύναται να χρησιµοποιεί κάθε προσφερόµενο µέσο πληρωµών (π.χ. χρεωστική-

πιστωτική κάρτα, internet banking, επιταγές)  για τη διευκόλυνση της διενέργειας 

των οικονοµικών συναλλαγών του Οµίλου. 

! Θέτει προς έγκριση στο Σ.Δ. κάθε προσπάθεια διασφάλισης και µεγιστοποίησης 

των εσόδων του Σωµατείου (π.χ. άνοιγµα προθεσµιακών λογαριασµών). 

Διενεργεί κάθε προσπάθεια διασφάλισης και µεγιστοποίησης των εσόδων του 

Οµίλου µε την έγκριση του Σ.Δ.  

! Θέτει στη διάθεση των οργάνων του Σωµατείου και εφόσον του ζητηθεί κάθε 

οικονοµικό στοιχείο προκειµένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια πάσης φύσεως 

συναλλαγών προς όφελος του Σωµατείου. 

! Ενηµερώνει κάθε 3η τακτική συνεδρίαση του Σ.Δ. για την οικονοµική κατάσταση 

του Σωµατείου. 
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! Σε περίπτωση κωλύµατος των δύο εκλεγµένων τακτικών µελών του «Κεντρικού 

Ταµείου», αναπληρώνονται από τα δύο εκλεγµένα αναπληρωµατικά µέλη. 

 

Άρθρο 21 

Εξελεγκτική Επιτροπή 

 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται σε αρχαιρεσίες που προκηρύσσει το Συµβούλιο 

Διοίκησης και έχει θητεία δύο (2) ετών. Αποτελείται από δύο µέλη και δύο 

αναπληρωτές τους. 

 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονοµική κατάσταση του Σωµατείου και 

συντάσσει σχετική έκθεση που την θέτει υπόψη της Συνελεύσεως των Εκλεκτόρων, το 

αργότερο ένα (1) µήνα µετά την λήξη του οικονοµικού έτους. 

 

Ο έλεγχος αυτός ενεργείται µετά από παραγγελία ή αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε. 

Υποχρεωτικά ενεργείται έλεγχος πάντοτε κατά την λήξη του οικονοµικού έτους µε 

σχετική έκθεση που ανακοινώνεται στα µέλη του Σωµατείου δέκα ηµέρες 

τουλάχιστον πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως και της Συνέλευσης 

των Εκλεκτόρων προκειµένου να τεθούν υπόψη του Συλλόγου τα πορίσµατα. 

 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικών ανωµαλιών, µε έγγραφο που 

απευθύνεται στο Συµβούλιο Διοίκησης, ζητεί την σύγκληση της Συνελεύσεως των 

Εκλεκτόρων προκειµένου να θέσει υπόψη της τα πορίσµατα. Το Συµβούλιο Διοίκησης 

στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Συνέλευση Εκλεκτόρων εντός είκοσι 

(20) ηµερών. 

 

Άρθρο 22 

Αρχαιρεσίες – Συγκρότηση σε σώµα του Συµβουλίου Διοίκησης, του Κεντρικού 

ταµείου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

 

1. Το Συµβούλιο Διοίκησης εκλέγεται ανά πενταετία ενώ η Εξελεγκτική Επιτροπή και 

το Κεντρικό Ταµείο ανά διετία αντίστοιχα σε ειδικές αρχαιρεσίες που προκηρύσσει το 

Συµβούλιο Διοίκησης, µε µυστική ψηφοφορία των µελών (ιδρυτικών, τακτικών, 

νεανικών, συνδεδεµένων) που διαθέτουν θεωρηµένη ταυτότητα. Οι εκλογές 

διενεργούνται πάντα ηµέρα Κυριακή και διαρκούν τουλάχιστον 4 ώρες. Στους 
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εκλογείς συνυπολογίζονται όσοι µε φυσική παρουσία, οι εκπροσωπούµενοι δια των 

εκπροσώπων τους και οι ψηφίσαντες µε επιστολική ψήφο. Οι αρχαιρεσίες δεν 

συνδέονται απαραίτητα µε Συνέλευση. Μαζί µε τα πέντε µέλη του Συµβουλίου 

Διοίκησης εκλέγονται και τρία αναπληρωµατικά µέλη, ένα για το Ιδρυτικό Συµβούλιο 

και δύο για την Εκτελεστική Γραµµατεία. Με τα δύο µέλη της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής εκλέγονται δύο αναπληρωµατικά µέλη. Επίσης εκλέγονται δύο 

αναπληρωµατικά µέλη του Κεντρικού Ταµείου. 

 

2. Η Συνέλευση των Εκλεκτόρων που έχει προηγηθεί, εκλέγει µε σχετική πλειοψηφία 

των παρόντων και εχόντων δικαίωµα ψήφου µελών του σωµατείου, µε φανερή 

ψηφοφορία, τριµελή Εφορευτική Επιτροπή για την διενέργεια των εκλογών. Τα µέλη 

της Εφορευτικής Επιτροπής δεν πρέπει να είναι µέλη που έχουν θέσει υποψηφιότητα 

για την εκλογή τους στο Συµβούλιο Διοίκησης, το Κεντρικό Ταµείο ή την 

Εξελεγκτική Επιτροπή. Στην πρώτη εκλογική διαδικασία, ύστερα από την έγκριση του 

παρόντος Καταστατικού, η Εφορευτική Επιτροπή προκύπτει από κλήρωση, στην 

οποία λαµβάνουν µέρος όσα µέλη δεν έχουν θέσει υποψηφιότητα.  

 

3. Όσα εκ των µελών επιθυµούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Συµβούλιο 

Διοίκησης, το Κεντρικό Ταµείο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλουν σχετικό 

αίτηµα στο Συµβούλιο Διοίκησης το αργότερο δέκα εργάσιµες ηµέρες πριν την 

εκλογική διαδικασία υπό τον όρο ότι είναι ταµειακώς εντάξει και το Συµβούλιο 

Διοίκησης ανακοινώνει τα ονόµατα των αιτούντων το αργότερο την προηγούµενη 

εργάσιµη ηµέρα της ψηφοφορίας αναρτώντας πίνακα των υποψηφίων στην 

ιστοσελίδα του Σωµατείου ή στα γραφεία του σωµατείου σε εµφανές σηµείο, χωριστά 

για κάθε όργανο.  

 

4. Τα ονόµατα των υποψηφίων για το Σ.Δ. τίθενται µε αλφαβητική σειρά στο ίδιο ή σε 

χωριστά ψηφοδέλτια σε διαφορετική όµως θέση (κατηγορία) για τον Πρόεδρο, τα 

τακτικά και τα ιδρυτικά µέλη. Τα ονόµατα των υποψηφίων για το Κεντρικό Ταµείο 

και την Εξελεγκτική Επιτροπή τίθενται επίσης µε αλφαβητική σειρά.  

 

Ο αριθµός των σταυρών που έχουν δικαίωµα τα µέλη να θέσουν στο ψηφοδέλτιο ανά 

κατηγορία, συµπίπτει µε τον αριθµό των εκλόγιµων θέσεων στις κατηγορίες αυτές. 

Δηλαδή έναν σταυρό για Πρόεδρο, τρεις σταυρούς για τα µέλη του Ιδρυτικού 
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Συµβουλίου και τρεις σταυρούς για τα µέλη της Εκτελεστικής Γραµµατείας. Το αυτό 

ισχύει και για τις δύο άλλες εκλογικές διαδικασίες. 

 

Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που έχουν λάβει κατά σειρά τις περισσότερες 

ψήφους ανά κατηγορία. Υποψήφιος που έχει λάβει µηδέν (0) σταυρούς δεν θεωρείται 

επιτυχών. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.  

 

Σε εξαιρετική περίπτωση που δεν πληρώνονται οι επτά (7) θέσεις, διεξάγεται δεύτερος 

κύκλος εκλογών Σ.Δ.. Αν και σε αυτή την περίπτωση δεν προκύψει επταµελές σώµα 

Δ.Σ. τότε παρατείνεται η θητεία του απερχόµενου Σ.Δ. µε σκοπό την διενέργεια νέων 

εκλογών σε διάστηµα δύο µηνών. Αν και πάλι δεν προκύψει Σ.Δ. τότε το απερχόµενο 

Σ.Δ. ζητάει ψήφο εµπιστοσύνης µε απλή πλειοψηφία από την Γενική Συνέλευση για 

θητεία ενός έτους. Αν δεν λάβει ψήφο εµπιστοσύνης τότε ζητεί από το σύµφωνα µε 

τον Νόµο, κατά τόπο και καθ’ ύλην αρµόδιο Δικαστήριο, διορισµό νέου Σ.Δ.. 

 

5. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή και το Κεντρικό Ταµείο τα ονόµατα των υποψηφίων 

τίθενται µε αλφαβητική σειρά σε διαφορετικό ψηφοδέλτιο. Οι εκλογείς έχουν 

δικαίωµα να θέσουν έως δύο σταυρούς. Επιτυχόντες  ανακηρύσσονται οι δύο πρώτοι. 

Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.  

 

6. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που µε την σειρά έχουν πάρει τις περισσότερες 

ψήφους ανά κατηγορία. Οι επιτυχόντες που καταλαµβάνουν τις επτά (7) εκλόγιµες 

θέσεις όπως ορίζει η παράγραφος 4 αποτελούν το Διοικητικό Συµβούλιο και οι 

επόµενοι τρεις (3) κατά σειρά ψήφων αποτελούν τα αναπληρωµατικά µέλη, επίσης οι 

δύο (2) πρώτοι από τον πίνακα της Εξελεγκτικής Επιτροπής όπως και για το Κεντρικό 

Ταµείο αποτελούν τα τακτικά µέλη και οι επόµενοι δύο (2) τα αναπληρωµατικά. 

   

7. Το εκλεγµένο Συµβούλιο Διοίκησης συνέρχεται σε συνεδρίαση µε την επιµέλεια 

του Προέδρου µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από την εκλογή του και εκλέγει µεταξύ των 

µελών του Αναπληρωτή Πρόεδρο, Αντιπροέδρους και τον Γενικό Γραµµατέα. Ισχύει 

το ασυµβίβαστο για τις θέσεις όλων των αιρετών οργάνων. Τα µέλη του Συµβουλίου 

Διοίκησης, τα οποία έχουν ιδιότητα προβλεπόµενη από το παρόν Καταστατικό εντός 

του Συµβουλίου Διοίκησης, αποτελούν το εθιµοτυπικό όργανο που ονοµάζεται 

Προεδρείο. 
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8. Η θητεία των µελών του Συµβουλίου Διοίκησης, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και 

του Κεντρικού Ταµείου αρχίζει από την ηµεροµηνία εκλογής τους.  

 

9. Η θητεία του Συµβουλίου Διοίκησης παρατείνεται µέχρι την εκλογή νέου 

Συµβουλίου Διοίκησης από την Συνέλευση των Εκλεκτόρων εφόσον αυτή λάβει χώρα 

το πολύ εντός διµήνου από την λήξη της θητείας του Συµβουλίου Διοίκησης.  

 

10. Τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης είναι υπεύθυνα απέναντι στο Σωµατείο για 

την ζηµία που θα υποστεί από αµέλεια ή από πρόθεση. Στην περίπτωση της πρόθεσης, 

η οποία αποδεικνύεται τεκµηριωµένα µε στοιχεία, µπορεί να ανακληθούν ατοµικά ή 

στο σύνολό τους τα µέλη του Σ.Δ. από την Γενική Συνέλευση µε απόφαση που 

λαµβάνεται µε παρουσία τουλάχιστον των µισών συν ένα εγγεγραµµένων µελών και 

πλειοψηφία των ¾ των παρόντων και εχόντων δικαίωµα ψήφου, ως ορίζεται και άνω 

Σε αυτή την περίπτωση λαµβάνει χώρα έκτακτη εκλογική διαδικασία ανάδειξης νέων 

µελών του Σ.Δ.. 

 

Άρθρο 23 

Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση του Σωµατείου 

 

Εφόσον το Συµβούλιο Διοίκησης δεν αποφασίσει διαφορετικά, το Σωµατείο 

εκπροσωπείται στις δικαστικές και εξώδικες σχέσεις του από τον Πρόεδρο και τον 

Γενικό Γραµµατέα του Συµβουλίου Διοίκησής του.  

 

Τα έγγραφα του Σωµατείου υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό 

Γραµµατέα. 

 

Άρθρο 24 

Συνεδριάσεις Συµβουλίου Διοίκησης 

 

Το Συµβούλιο Διοίκησης συνεδριάζει τακτικά µια φορά ανά δύο µήνες, µετά από 

πρόσκληση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα και 

αναγράφονται σ’ αυτήν τα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως και συνεδριάζει έκτακτα 

όταν παραστεί ανάγκη µε πρόσκληση του Προέδρου ή όταν το ζητήσουν τρεις 

τουλάχιστον σύµβουλοι µε αίτηση στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα προς 
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συζήτηση θέµατα. Το Συµβούλιο Διοίκησης βρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον κατά την 

συνεδρίαση παρίστανται τρία τουλάχιστον µέλη.  

 

Οι αποφάσεις του Συµβουλίου Διοίκησης λαµβάνονται µε πλειοψηφία των παρόντων, 

σε περίπτωση δε ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή σε περίπτωση 

απουσίας του, του Αναπληρωτή Προέδρου του Σ.Δ.  

 

Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αναπληρωτής 

Πρόεδρος.  

 

Κατά το µήνα Αύγουστο δεν συγκαλούνται τακτικές συνεδριάσεις. 

 

Εάν όλα τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης είναι παρόντα και συµφωνούν µπορούν 

να λαµβάνουν αποφάσεις και επί θεµάτων εκτός ηµερησίας διατάξεως ή και χωρίς 

πρόσκληση. Αποφάσεις του Συµβουλίου Διοίκησης µπορούν επίσης να λαµβάνονται 

σε τηλεφωνικές συνεδριάσεις εφόσον υπογραφεί πρακτικό συνεδριάσεως από όλα τα 

µέλη.  

 

Τα πρακτικά υπογράφονται από όλους τους παρόντες, αντίγραφα δε ή αποσπάσµατα 

αυτών υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα ή τους 

αναπληρωτές τους και ένα µέλος του Συµβουλίου Διοίκησης. Πρακτικά και 

Συνεδριάσεις µπορούν να διενεργούνται και να υπογράφονται και ηλεκτρονικά. 

 

Εάν ένα µέλος του Συµβουλίου Διοίκησης απουσιάζει αδικαιολόγητα σε περισσότερες 

από πέντε κατά σειρά συνεδριάσεις ή καθυστερεί την καταβολή των εισφορών του 

περισσότερο από έξι µήνες, µε απόφαση των υπολοίπων µελών µπορεί να 

αντικατασταθεί µε τον επόµενο κατά σειρά επιλαχόντα σύµβουλο. Τέτοια 

αντικατάσταση µπορεί να γίνει για τρεις το πολύ συµβούλους. Κατά την αυτή 

διαδικασία αντικαθίσταται και µέλος του Συµβουλίου Διοίκησης που αποχωρεί για 

οποιονδήποτε λόγο.  

 

Η αντικατάσταση του Προέδρου γίνεται πάντα ύστερα από απόφαση της Γενικής 

Συνελεύσεως. 
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Άρθρο 25 

Αναπλήρωση µελών Συµβουλίου Διοίκησης 

 

Σε περίπτωση παραιτήσεως, θανάτου, αποβολής ή διαρκούς κωλύµατος κάποιου 

µέλους του Συµβουλίου Διοίκησης καλείται να το αναπληρώσει, µε φροντίδα του 

Προέδρου, ένα από τα αναπληρωµατικά µέλη κατά σειρά.  

 

Εάν δεν υπάρχουν αναπληρωµατικά µέλη συγκαλείται από το Συµβούλιο Διοίκησης 

εντός τριάντα ηµερών Έκτακτη Συνέλευση Εκλεκτόρων για την εκλογή νέου µέλους 

ως αντικαταστάτη. Σε περίπτωση παραιτήσεως τεσσάρων και άνω µελών του 

Συµβουλίου Διοίκησης, συγκαλείται Συνέλευση Εκλεκτόρων προς ενέργεια εκλογών 

και εκλογή νέου Συµβουλίου Διοίκησης. 

 

Άρθρο 26 

Αρµοδιότητες Προέδρου Σ.Δ. 

 

Ο Πρόεδρος του Σ.Δ. αποκαλείται και Πρόεδρος του Οργανισµού και: 

! Συγκαλεί µόνος του ή µαζί µε τον Γενικό Γραµµατέα το Συµβούλιο Διοίκησης 

και εξουσιοδοτεί τον Γραµµατέα να συγκαλέσει Γ.Σ. και Σ.Ε. κατόπιν αποφάσεως 

του Σ.Δ. 

! Εκπροσωπεί το Σωµατείο σε όλες τις εξωτερικές του σχέσεις. 

! Προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Συµβουλίου Διοίκησης. Αν το 

θελήσει προεδρεύει επίσης των Γενικών Συνελεύσεων, του Εκλεκτορικού 

Σώµατος και όλων των συνεδριάσεων οργάνων και συνελεύσεων. Δίδει τον λόγο 

κατά σειρά σε όποιον το ζητήσει και τον αφαιρεί από όσους εκτρέπονται.  

! Κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συνεδριάσεων και των συζητήσεων του 

Συµβουλίου Διοίκησης, της Γ.Σ. και της Σ.Ε., θέτει τα ζητήµατα σε ψηφοφορία, 

µπορεί να διακόψει ή να διαλύσει οποιαδήποτε Συνέλευση ή συνεδρίαση αν είναι 

θορυβώδης και απειλούνται προστριβές και αντεγκλήσεις. 

! Φροντίζει για την εκτέλεση αποφάσεων του Σ.Δ., της Γ.Σ. και της Σ.Ε., και 

εκδίδει ερµηνευτικές εγκυκλίους. 
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! Εκπροσωπεί το Σωµατείο ενώπιον των δικαστηρίων και όλων γενικά των 

κρατικών αρχών σε όλες του τις σχέσεις και διαφορές µε αυτές εκτός αν για 

συγκεκριµένη περίπτωση έχει αποφασίσει διαφορετικά η Γ.Σ., η Σ.Ε. ή το Σ.Δ. 

! Συνοµολογεί και υπογράφει συµβάσεις, εκτελώντας πάντα αποφάσεις του Σ.Δ. 

! Υπογράφει συµβάσεις µε τρίτα µέρη κατά βούληση και χωρίς προηγούµενη 

έγκριση του Σ.Δ. εφόσον αυτές είναι επωφελείς για τον Οργανισµό. Οι συµβάσεις 

αυτές δεσµεύουν τον Οργανισµό µετά από επικύρωσή τους από το Συµβούλιο 

Διοίκησης. 

! Διεξάγει µόνος του ή µαζί µε τον Γενικό Γραµµατέα και υπογράφει την 

αλληλογραφία. 

! Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονοµικά του Σωµατείου.  

! Δεσµεύει το Σωµατείο µε την υπογραφή του στα όρια των αποφάσεων του Σ.Δ., 

της Γ.Σ. και της Σ.Ε.. 

! Έχει µόνος του δικαίωµα απευθείας διαθέσεως ποσού έως 1.000 Ευρώ 

καταθέτοντας κάθε φορά το αντίστοιχο παραστατικό. Το ποσό αυτό µπορεί να 

αυξοµειώνεται µε απόφαση της Συνέλευσης των Εκλεκτόρων.  

! Ελέγχει τα βιβλία του ταµείου. 

! Καλεί την εξελεγκτική επιτροπή για έλεγχο των οικονοµικών του σωµατείου. 

! Αποφασίζει την ανάθεση αρµοδιοτήτων του στον Αναπληρωτή Πρόεδρο και 

Αντιπρόεδρο του Σ.Δ.. 

! Εκδίδει αποφάσεις στα πλαίσια του παρόντος Καταστατικού. 

! Τηρεί σφραγίδα του Σωµατείου και σφραγίζει τα έγγραφα. 

! Αναλαµβάνει, αν δεν το αρνηθεί, την θέση του Γενικού Διευθυντή στην Γενική 

Διεύθυνση του Οργανισµού. 

 

Άρθρο 27 

Αρµοδιότητες του Αναπληρωτή Προέδρου του Σ.Δ. 

 

Προεδρεύει των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Γραµµατείας. Ασκεί όλα τα 

καθήκοντα του Προέδρου µε σχετική απόφαση του Προέδρου. Εκλιπόντος δε του 

Προέδρου ασκεί καθήκοντα Προέδρου, µέχρι την εκλογή νέου Προέδρου. Με 
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απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης για την οποία έχει ψηφίσει θετικά και ο 

Πρόεδρος, θα µπορούν να του ανατίθενται και άλλα καθήκοντα. Ο Αναπληρωτής 

Πρόεδρος προέρχεται από τα τακτικά µέλη του Οργανισµού και την Εκτελεστική 

Γραµµατεία. 

 

Άρθρο 28 

Αρµοδιότητες Γενικού Γραµµατέα 

 

Ο Γενικός Γραµµατέας προέρχεται από την Εκτελεστική Γραµµατεία και: 

! Συντάσσει και υπογράφει µε τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα 

εντάλµατα πληρωµής και όλα τα έγγραφα, τίτλους, δικαιοπραξίες του Σωµατείου.  

! Εκπροσωπεί µαζί µε τον Πρόεδρο, ή µόνος του κατόπιν εντολής του Προέδρου 

του Σωµατείου, σε όλες τις εξωτερικές σχέσεις του Σωµατείου, ενώπιον των 

δικαστηρίων και όλων γενικά των κρατικών αρχών σε όλες του τις σχέσεις και 

διαφορές µε αυτές εκτός αν για συγκεκριµένη περίπτωση έχει αποφασίσει 

διαφορετικά η Γ.Σ., η Σ.Ε. ή το Σ.Δ. 

! Καταρτίζει µαζί µε τον Πρόεδρο την Ηµερήσια Διάταξη κάθε Συνεδριάσεως.  

! Έχει την ευθύνη τήρησης των πρακτικών του Σ.Δ. και φύλαξης τους µαζί και µε 

τα πρακτικά της Γ.Σ. και της Σ.Ε.. 

! Φροντίζει µαζί µε τον Πρόεδρο για την αλληλογραφία του Σωµατείου.  

! Τηρεί σφραγίδα του Σωµατείου και σφραγίζει τα έγγραφα. 

! Συνεργάζεται µε τα όργανα του Σωµατείου και έχει την ευθύνη παροχής 

πληροφοριών. 

! Είναι συνυπεύθυνος µε τον Πρόεδρο για την τήρηση βιβλίων του Σωµατείου.  

! Σε συνεργασία µε τους Ταµίες υποβάλλει ανά τρίµηνο προς το Συµβούλιο 

Διοίκησης λεπτοµερή κατάσταση των µελών που καθυστερούν τις εισφορές. 

! Αναπληρώνεται σε περίπτωση κωλύµατος από ένα µέλος του Σ.Δ. που ορίζεται 

µε απόφαση του Σ.Δ. ως Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας.  

! Αναλαµβάνει την θέση του αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή στην Γενική 

Διεύθυνση του Οργανισµού όπου του ανατίθενται αρµοδιότητες από τον Γενικό 

Διευθυντή. Αναπληρώνει τον Γενικό Διευθυντή όποτε του ζητηθεί. 
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Άρθρο 29 

Αρµοδιότητες του Αντιπροέδρου του Σ.Δ. 

 

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε ορισµένα καθήκοντα και δικαιώµατά 

του µε απόφαση Προέδρου. Ο Αντιπρόεδρος προέρχεται από το Ιδρυτικό Συµβούλιο. 

 

Άρθρο 30 

Αρµοδιότητες Ταµιών στο Κεντρικό Ταµείο 

 

Από κοινού οι δύο Ταµίες ως Σώµα και µε τίτλο Κεντρικό Ταµείο Ε.Ο.Π.Ε.: 

! Έχουν τη διαχείριση των οικονοµικών θεµάτων του Σωµατείου. 

! Τηρούν σφραγίδα του Σωµατείου και σφραγίζουν τα έγγραφα. 

! Διατηρούν µαζί µε τον Πρόεδρο τα στοιχεία πρόσβασης σε τραπεζικούς 

λογαριασµούς του Σωµατείου και τα διαχειρίζεται αποκλειστικά και µόνο προς 

όφελος του Σωµατείου. 

! Θέτουν προς έγκριση στο Σ.Δ. και διενεργούν κάθε προσπάθεια διασφάλισης και 

µεγιστοποίησης των εσόδων του Σωµατείου (π.χ. άνοιγµα προθεσµιακών 

λογαριασµών) 

! Θέτουν στη διάθεση των οργάνων του Οµίλου και εφόσον τους ζητηθεί κάθε 

οικονοµικό στοιχείο προκειµένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια πάσης φύσεως 

συναλλαγών προς όφελος του Σωµατείου και ενηµερώνουν κάθε 2η τακτική 

συνεδρίαση του Σ.Δ. για την οικονοµική κατάσταση του Σωµατείου. 

 

Ο εξουσιοδοτηµένος από το Σ.Δ. ταµίας: 

! Πραγµατοποιεί κάθε οικονοµική συναλλαγή µε τη χρήση της σφραγίδας του 

Σωµατείου. 

! Δύναται να ανοίξει και να διαχειριστεί πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασµούς 

µόνος του ή µαζί µε τον Πρόεδρο ή/και τον Γεν. Γραµµατέα. Σαφώς εφόσον έχει 

την έγγραφη εντολή για να το πράξει από Σ.Δ. 

! Δύναται να χρησιµοποιεί κάθε προσφερόµενο µέσο πληρωµών (π.χ. χρεωστική-

πιστωτική κάρτα, internet banking, PayPal, επιταγές)  για τη διευκόλυνση της 

διενέργειας των οικονοµικών συναλλαγών του Οµίλου. 
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! Σε περίπτωση κωλύµατος ο αναπληρωτής Ταµίας εξουσιοδοτείται µε απόφαση 

του Σ.Δ.  

 

Οι αποφάσεις των ταµιών λαµβάνονται οµόφωνα. 

 

Άρθρο 31 

Συνέλευση Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε. 

 

Τα νεανικά µέλη του Σωµατείου οργανώνονται και λειτουργούν ως η νεολαία του 

Σωµατείου υπό τον διακριτικό τίτλο «Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε.», Ελληνικός Οργανισµός Νέων 

Πολιτικών Επιστηµόνων, ο οποίος παραπέµπει ουσιαστικά στο ιστορικό όνοµα 

Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε., Επιστηµονικός Όµιλος Νέων Πολιτικών Επιστηµόνων της ιδρυτικής 

πράξης.  

 

Τα νεανικά µέλη έχουν δύο θεσµικά όργανα. Την Συνέλευση του Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε. και την 

Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε.. Η Συνέλευση του Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε. εκλέγει την 

Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε., της οποίας η θητεία  είναι δύο (2) έτη. Η 

Συνέλευση του Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε. αποτελείται από όλα τα νεανικά µέλη του Ε.Ο.Π.Ε. 

 

Η Συνέλευση του Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε. δύναται να παύσει την Διοικούσα Επιτροπή του 

Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε. για σπουδαίο λόγο. Στην Συνέλευση του Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε. αποφασίζονται οι 

γενικές δράσεις των νεανικών µελών.   

 

Η Συνέλευση του Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε. συνέρχεται σε συνεδρίαση µία φορά το έτος κατά τους 

δύο πρώτους µήνες του έτους. Στην Συνέλευση του Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε. συµµετέχουν τα 

ταµειακώς ενήµερα νεανικά µέλη του Οργανισµού. 

 

Άρθρο 32 

Διοικούσα Επιτροπή Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε. 

 

1. Η Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε. αποτελείται από επτά (7) νεανικά µέλη, τα 

οποία εκλέγονται από την Συνέλευση του Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε. και ένα (1) ιδρυτικό ή τακτικό 

εντεταλµένο µέλος του Συµβουλίου Διοίκησης, το οποίο ορίζεται απευθείας. Η 

Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε. απαρτίζεται από έναν Πρόεδρο, δύο 

Αντιπροέδρους, έναν Γραµµατέα και δύο µέλη που προέρχονται από τα νεανικά, συν 
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το εντεταλµένο µέλος του Συµβουλίου Διοίκησης, το οποίο δεν δύναται να λάβει 

κάποιον από τους διακριτικούς τίτλους. Οι ιδιότητες αυτές δεν µπορούν να 

συµπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Μαζί µε τα επτά (7) µέλη εκλέγονται και τρία (3) 

αναπληρωµατικά µέλη από την Συνέλευση του Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε.. 

 

2. Η Διοικούσα Επιτροπή συνέρχεται µέσα σε δεκαπέντε (15) µέρες σε σώµα υπό την 

επιµέλεια του Συµβούλου που πλειοψήφησε. Οι αρµοδιότητες των µελών της 

Διοικούσας Επιτροπής και της Συνέλευσης των µελών του Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε., καθώς 

επίσης και οι διαδικασίες αρχαιρεσιών και λήψης αποφάσεων περιγράφονται στον 

εσωτερικό κανονισµό που συντάσσει το Συµβούλιο Διοίκησης.   

 

3. Η Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε. υπόκειται στην κρίση και αξιολόγηση του 

Συµβουλίου Διοίκησης και µπορεί να ανακληθεί εάν το Συµβούλιο Διοίκησης το 

κρίνει σκόπιµο για την εύρυθµη λειτουργία του Σωµατείου. Η Διοικούσα Επιτροπή 

εκτός από την διαχείριση των αµιγώς δικών της θεµάτων, δηλαδή των θεµάτων που 

άπτονται των νεανικών µελών, εκτελεί αποφάσεις του Συµβουλίου Διοίκησης. 

 

4. Ο Πρόεδρος και ο Γραµµατέας της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε. 

µπορούν να συµµετέχουν στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου Διοίκησης αν το 

επιθυµούν και αποφανθεί θετικά γι’ αυτό το Συµβούλιο Διοίκησης. Επίσης 

παρίστανται υποχρεωτικά αν το ζητήσει το Συµβούλιο Διοίκησης. Ο λόγος τους 

προσφέρεται από τον Πρόεδρο του Σ.Δ. όταν το κρίνει απαραίτητο, ενώ δεν έχουν 

δικαίωµα ψήφου. 

 

Άρθρο 33 

Αρµοδιότητες Διοικούσας Επιτροπής Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε. 

 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε. διαχειρίζεται τα ζητήµατα που αφορούν τα 

νεανικά µέλη και µόνο. Η διαχείριση των ζητηµάτων αυτών υπόκειται στον έλεγχο 

του Σ.Δ.. Ειδικότερα η Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε. έχει τις ακόλουθες 

ενδεικτικές αρµοδιότητες: 

! Διοικεί σύµφωνα µε τις εξουσίες που του έχουν προσφερθεί από το Συµβούλιο 

Διοίκησης το σύνολο των νεανικών µελών.  

! Ελέγχει την δραστηριότητα των νεανικών µελών. 
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! Συστήνει την εγγραφή νέων νεανικών και δόκιµων µελών στο Συµβούλιο 

Διοίκησης. 

! Καταρτίζει κατάλογο δραστηριοτήτων που αφορούν τα νεανικά µέλη και τον 

υποβάλει για έγκριση στο Συµβούλιο Διοίκησης. 

! Εκτελεί δραστηριότητες που έχουν εγκριθεί από το Συµβούλιο Διοίκησης. 

! Προωθεί ζητήµατα που άπτονται της φοιτητικής κοινότητας. 

! Εκπροσωπεί τη νεανική κοινότητα του Οργανισµού στην Ελλάδα και την 

αλλοδαπή, σε όλες τις εξωτερικές της σχέσεις και σε περιπτώσεις που το έχει 

ζητήσει το Συµβούλιο Διοίκησης. 

 

Άρθρο 34 

Ειδικευµένα και Επικουρικά Όργανα του Σωµατείου 

 

Τα ειδικευµένα και επικουρικά όργανα του Σωµατείου συνδράµουν στην 

µεγιστοποίηση των ωφεληµάτων, µέσω της διοικητικής πρακτικής, για το µέλος και 

την επίτευξη των στόχων του Οργανισµού. Οι δύο κατηγορίες αυτών των οργάνων 

υπόκεινται στον έλεγχο του Συµβουλίου Διοίκησης. 

 

Ειδικευµένα όργανα: 

! Η Γενική Διεύθυνση  

! Το Επιστηµονικό Συµβούλιο  

! Οι Ειδικές Γραµµατείες Διοικητικών Περιφερειών. 

 

Επικουρικά όργανα: 

! Οι Ειδικές Επιτροπές. 

! Το Συµβούλιο των Πανεπιστηµιακών 

! Τα Συµβούλιο Προεδρείου και Προέδρου  

 

α. Η Γενική Διεύθυνση επικουρεί τον Πρόεδρο και εξουσιοδοτείται από το Συµβούλιο 

Διοίκησης µόνο µε εκτελεστικές αρµοδιότητες. Γενικός Διευθυντής της Γενικής 

Διεύθυνσης ορίζεται, αν ο ίδιος δεν αρνηθεί, ο Πρόεδρος του Σ.Δ. και Αναπληρωτές 

Γενικοί Διευθυντές ο Αναπληρωτής Πρόεδρος και ο Γενικός Γραµµατέας. Η Γενική 
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Διεύθυνση απαρτίζεται από τις επιµέρους Διευθύνσεις των οποίων ηγούνται οι 

Διευθυντές, οι Αναπληρωτές Διευθυντές και οι Υποδιευθυντές. Η Γενική Διεύθυνση 

µπορεί να ορίσει και τοµείς στις επιµέρους Διευθύνσεις. Η Γενική Διεύθυνση 

διορίζεται και παύεται από τον Πρόεδρο του Σ.Δ. αφού πρώτα έχει αποφανθεί θετικά 

και το Συµβούλιο Διοίκησης. 

 

β. Το Επιστηµονικό Συµβούλιο είναι το όργανο που αποφασίζει για την επιστηµονική 

εξέλιξη του Οργανισµού και αποτελεί το ανώτατο επιστηµονικό όργανο του 

Σωµατείου. Στο Επιστηµονικό Συµβούλιο προεδρεύει, µη παρόντος του Προέδρου του 

Σ.Δ., ο Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου και συµµετέχουν σε αυτό ο 

Αναπληρωτής Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου, ο Γραµµατέας του 

Επιστηµονικού Συµβουλίου και οι Επιστηµονικοί Διευθυντές, ένας εκ των οποίων 

λαµβάνει την θέση του Κοσµήτορα. Ο Κοσµήτορας του Επιστηµονικού Συµβουλίου 

ιεραρχεί και θέτει προς συζήτηση τα θέµατα που απασχολούν το Επιστηµονικό 

Συµβούλιο και παίρνει το λόγο από τον Πρόεδρο του Επιστηµονικού Συµβουλίου 

όποτε τον ζητήσει. Η ατζέντα των θεµάτων αποτελείται από δύο βασικές κατηγορίες. 

Τα θέµατα που φέρνει προς συζήτηση η Επιστηµονική Διεύθυνση µέσω του 

Κοσµήτορα και τα θέµατα που θέτει το Συµβούλιο Διοίκησης µέσω του εντεταλµένου  

Προέδρου του Επιστηµονικού Συµβουλίου. Το λόγο τον δίδει και τον αφαιρεί ο 

Πρόεδρος όποτε το κρίνει σωστό, ενώ επίσης ορίζει τις τακτικές και έκτακτες 

συνεδριάσεις όπου συζητούνται θέµατα λειτουργίας αλλά και η θεµατολογία που έχει 

τεθεί από τον Κοσµήτορα. Το Επιστηµονικό Συµβούλιο διορίζεται και παύεται από 

τον Πρόεδρο του Σ.Δ. αφού πρώτα έχει αποφανθεί θετικά και το Συµβούλιο 

Διοίκησης. 

 

γ. Οι Ειδικές Γραµµατείες Διοικητικών Περιφερειών ορίζονται σε κάθε Διοικητική 

Περιφέρεια και απαρτίζονται από τρία µέλη, τα οποία ανήκουν στην Περιφέρεια που 

διορίζονται. Τα συντονιστικά αυτά όργανα ασκούν εκτελεστικές εξουσίες και 

υπόκεινται στον έλεγχο του Συµβουλίου Διοίκησης και του Προέδρου. Οι Ειδικές 

Γραµµατείες Διοικητικών Περιφερειών αποτελούνται από τον Ειδικό Γραµµατέα-

Συντονιστή και τους δύο αναπληρωτές του. Βασικός τους καταστατικός ρόλος 

αποτελεί ο συντονισµός των µελών της κάθε διοικητικής περιφέρειας µε στόχο την 

εύρυθµη λειτουργία των Διοικητικών Περιφερειών και η εκτέλεση των αποφάσεων 

του Συµβουλίου Διοίκησης. Με απόφαση Προέδρου αφού πρώτα έχει αποφανθεί 

θετικά το Συµβούλιο Διοίκησης δύναται να διορίζονται δευτεροβάθµιες Ειδικές 
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Γραµµατείες Ευρύτερων Διοικητικών Περιφερειών, οι οποίες θα συντονίζουν τις 

πρωτοβάθµιες Ειδικές Γραµµατείες Διοικητικών Περιφερειών που θα 

συµπεριλαµβάνουν. Στις πρωτοβάθµιες Ειδικές Γραµµατείες Διοικητικών 

Περιφερειών διορίζονται το πολύ δύο Επόπτες, οι οποίοι επιβλέπουν τις 

δραστηριότητες των Ειδικών Γραµµατέων και ενηµερώνουν το Σ.Δ. σε περιπτώσεις 

διοικητικών ανωµαλιών. Οι Επόπτες επιλέγονται µεταξύ των γηραιοτέρων µελών των 

Διοικητικών Περιφερειών. Οι Ειδικές Γραµµατείες Διοικητικών Περιφερειών 

διορίζονται και παύονται από τον Πρόεδρο του Σ.Δ. αφού πρώτα έχει αποφανθεί 

θετικά και το Συµβούλιο Διοίκησης. 

 

δ. Οι Ειδικές Επιτροπές λειτουργούν για την διεκπεραίωση ειδικών θεµάτων, κυρίως 

επιστηµονικών. Στις Ειδικές Επιτροπές προεδρεύει ο εκάστοτε διορισµένος Πρόεδρος 

της επιτροπής. Μέλη της επιτροπής µπορεί να είναι οποιοδήποτε µέλος το ζητήσει 

γραπτώς στον Πρόεδρο της Επιτροπής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενηµερώνει για 

τον κατάλογο των µελών της Επιτροπής το Σ.Δ. κάθε δεύτερο µήνα. Ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής διορίζεται και παύεται από τον Πρόεδρο του Σ.Δ. αφού πρώτα έχει 

αποφανθεί θετικά και το Συµβούλιο Διοίκησης. 

 

Ο σκοπός, η λειτουργία και το περιεχόµενο των δράσεων των ως άνω Οργάνων 

(άρθρο 31) καθορίζονται από τα αντίστοιχα κεφάλαια του Εσωτερικού Κανονισµού 

του Σωµατείου που συντάσσει το Συµβούλιο Διοίκησης. Οι επικεφαλής των ανωτέρω 

οργάνων δύναται µε απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης να τηρούν σφραγίδα για την 

σφράγιση των αποφάσεων των οργάνων τους και επίσηµων εγγράφων. Μέλη των 

ανωτέρω οργάνων δύναται να ορίζονται και πρόσωπα µη µέλη του Οργανισµού, 

κατόπιν σχετικής απόφασης του Συµβουλίου Διοίκησης. 

 

ε. Το Συµβούλιο των Πανεπιστηµιακών αποτελεί το θεσµικό όργανο των µελών που 

έχουν την ιδιότητα του Υπ. Διδάκτορα, του Διδάκτορα και του Λέκτορα, του 

Αναπληρωτή, Επίκουρου και Τακτικού Καθηγητή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Ο 

σκοπός, η λειτουργία και το περιεχόµενο των δράσεων του Συµβουλίου των 

Πανεπιστηµιακών καθορίζεται από τις αντίστοιχες διατάξεις του Εσωτερικού 

Κανονισµού του Σωµατείου που συντάσσει το Συµβούλιο Διοίκησης. 
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στ. Με απόφαση Προέδρου δύναται να συγκροτηθούν Συµβούλια Προεδρείου και 

Προέδρου, τα οποία έχουν συµβουλευτικό και µόνο χαρακτήρα, ενώ αποτελούνται 

από µέλη ή µη του Σωµατείου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΛΥΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

 

Άρθρο 35 

Τροποποίηση του καταστατικού 

 

Το Σωµατείο έχει την ευχέρεια να τροποποιεί το παρόν καταστατικό µε γενική 

συνέλευση παρουσία τουλάχιστον των µισών µελών συν ένα και µε πλειοψηφία των ¾ 

των παριστάµενων µελών του. 

 

Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επόµενη της εγγραφής της στα σχετικά βιβλία του 

Πρωτοδικείου. 

 

Άρθρο 36 

Λύση του Σωµατείου 

 

1. Η λύση του Σωµατείου αποφασίζεται µε γενική συνέλευση των µελών παρουσία 

τουλάχιστον των µισών µελών συν ένα και µε πλειοψηφία των ¾ των παριστάµενων 

µελών. 

 

2. Την λύση του σωµατείου προτείνει στην γενική συνέλευση είτε το Σ.Δ. είτε τα 3/5 

τουλάχιστον των εγγεγραµµένων µελών. 

 

3. Το σωµατείο λύεται αυτοδίκαια εάν το σύνολο των µελών του σωµατείου µειωθεί 

σε λιγότερα από δέκα. 

 

4. Το σωµατείο µπορεί να λυθεί και µε απόφαση του Δικαστηρίου για παράβαση του 

νόµου που διέπει τα σωµατεία ή για παράβαση του καταστατικού. 

 

Άρθρο 37 

Τύχη της περιουσίας του σωµατείου 

 

Σε περίπτωση λύσης του σωµατείου, η περιουσία του δεν διανέµεται µεταξύ των 

µελών. Για την τύχη της αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των µελών. 
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Άρθρο 38 

Εκκαθάριση 

 

1. Η εκκαθάριση ενεργείται από εκκαθαριστές. Εκκαθαριστές διορίζονται ο Πρόεδρος 

του Διοικητικού Συµβουλίου και ο Ταµίας του Σωµατείου. 

 

2. Χρόνος εκκαθάρισης ορίζεται, το µέγιστο, ένα έτος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 39 

Βιβλία του Σωµατείου 

 

Τα βιβλία που τηρεί το Σωµατείο διακρίνονται σε υποχρεωτικά και προαιρετικά. 

 

• Υποχρεωτικά τηρούνται: µητρώο µελών του σωµατείου, βιβλίο πρακτικών 

Συµβουλίου Διοίκησης, βιβλίο πρακτικών Κεντρικού Ταµείου, βιβλίο πρακτικών 

Γενικής Συνέλευσης, βιβλίο πρακτικών Συµβουλίου Εκλεκτόρων, βιβλίο 

εισπράξεων-πληρωµών. 

• Προαιρετικά τηρούνται: βιβλίο εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων, βιβλίο 

παρουσίας µελών στη Γενική Συνέλευση, βιβλίο των συνελεύσεων των νεανικών 

µελών, βιβλίο ιστορίας του σωµατείου, βιβλίο αναλώσιµων υλικών. 

 

Τα βιβλία τηρούνται από το Συµβούλιο Διοίκησης και το Κεντρικό Ταµείο του 

Οργανισµού. Το Σωµατείο µπορεί να τηρεί και άλλα βιβλία ανάλογα µε τις ανάγκες 

του. 

 

Άρθρο 40 

Γενικές Διατάξεις 

 

Το Σωµατείο δικαιούται να συµµετέχει σε ευρύτερες ενώσεις και για το συγκεκριµένο 

ζήτηµα αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των µελών. 

 

Άρθρο 41 

Τελική Διάταξη 

 

1. Το σωµατείο έχει το δικαίωµα προκειµένου να ρυθµίσει καλύτερα τα της 

λειτουργίας του να συντάξει εσωτερικό κανονισµό µε απόφαση του Συµβουλίου 

Διοίκησης. 
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2. Κάθε ζήτηµα που δεν ρυθµίζεται από το παρόν Καταστατικό διέπετε από τα άρθρα 

78 – 101 του Αστικού Κώδικα περί Σωµατείων.  

 

3. Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 41 άρθρα, εγκρίνεται σήµερα από τα µέλη 

της Γενικής Συνέλευσης στην Αθήνα, όπου συνήλθαν σε συνεδρίαση και υπογράφεται 

ως εξής: 

                                                                 Αθήνα, Κυριακή 15
η
 Φεβρουαρίου 2015 

 

Για το Διοικητικό Συµβούλιο 

 

Ο Πρόεδρος 

Συµεών Σιδηρόπουλος 

 

         Η Αναπληρώτρια Πρόεδρος                                       Ο Γενικός Γραµµατέας      

Μαρία Γαβριέλλα Αναγνωστόπουλος    Παναγιώτης Χιονάς 

 

 

 

 

Για την Γενική Συνέλευση 

 

   Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.                Ο Γραµµατέας της Γ.Σ. 

            Αλέξιος Τζουµάκας             Σταύρος Τασιόπουλος 


