
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
  
ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "Σύλλογος Διδασκόντων του Πανεπιστήμιου 
Πελοποννήσου" με έδρα την Τρίπολη. 
2. Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι στρογγυλή και αναγράφεται η επωνυμία του Συλλόγου 
και το έτος ίδρυσής του (2005). 
 
ΑΡΘΡΟ 2 : ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  
1. Βασικοί σκοποί του συλλόγου είναι: 
α. Η προάσπιση και διεκδίκηση του σεβασμού των δικαιωμάτων και των συνδικαλιστικών 
ελευθεριών των διδασκόντων του  Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου και του χαρακτήρα του 
Πανεπιστημίου, όπως  απορρέουν από το Σύνταγμα και τους νόμους.  
β. Η προώθηση των εργασιακών, μισθολογικών, ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών και 
συναφών αιτημάτων των μελών του.  
γ. Η προαγωγή της ελεύθερης ακαδημαϊκής διδασκαλίας, έρευνας και έκφρασης. 
 
2. Η επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου θα επιδιώκεται με: 
α. Την ενημέρωση, την ενεργοποίηση και την αγωνιστική κινητοποίηση των μελών του. 
β. Τη συμμετοχή σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. 
γ. Τη συνεργασία με άλλους Συλλόγους Διδασκόντων ή/και Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού της χώρας και του εξωτερικού καθώς και με τους Συλλόγους των άλλων 
φορέων του Πανεπιστημίου. 
 
ΑΡΘΡΟ 3: ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ.  
1. Αίτηση για εγγραφή στο σύλλογο μπορούν να υποβάλουν οι διδάσκοντες που μόνιμα, με 
θητεία ή με σύμβαση του  Π.Δ.407,  υπηρετούν σε Τμήματα ή Σχολές του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου και αποδέχονται τις παραπάνω βασικές αρχές. 
2. Μέλος του Συλλόγου με πλήρη ιδιότητα είναι όποιος μετά την υποβολή αίτησης έγινε 
αποδεκτός με απόφαση του Δ.Σ. και έχει καταβάλει το ποσόν της εγγραφής που 
προβλέπεται από το παρόν καταστατικό.  
3. Η αρνητική απόφαση του Δ.Σ. για την εγγραφή οποιουδήποτε συμπληρώνει τις τυπικές 
προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται να είναι ειδικά αιτιολογημένη.  
4. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να 
προσφύγει στην πρώτη Έκτακτη ή Τακτική Γ.Σ. που θα συγκληθεί και στην οποία 
συζητείται υποχρεωτικά η αίτησή του. Η Γ.Σ. αποφασίζει για την εγγραφή του ή όχι μετά 
από ψηφοφορία και με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. 
5. Δεν μπορεί να γίνει μέλος του Συλλόγου  όποιος,  με τη συνολική κοινωνική ή πολιτική 
του  δραστηριότητα ή το επιστημονικό του έργο προβάλλει θέσεις και απόψεις ή 
δραστηριοποιείται για την προβολή και διάδοση απόψεων, που έρχονται σε ακραία αντίθεση 
με τις συνταγματικές αρχές του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και  των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου είτε συμβάλλουν στην καλλιέργεια του ρατσισμού.  
6. Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ. έχουν όσοι εγγράφηκαν και 
έγιναν αποδεκτοί ως μέλη του συλλόγου, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημέρα των 
εκλογών. Στην περίπτωση επανάληψης της εκλογικής διαδικασίας για οποιονδήποτε λόγο, 
ισχύει η παραπάνω προϋπόθεση και ως ημέρα των εκλογών λαμβάνεται η πρώτη  
ημερομηνία και  όχι η εκείνη των επαναληπτικών εκλογών. 
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7. Όποιος  επιθυμεί να υποβάλει υποψηφιότητα για εκλογή στο Δ.Σ. πρέπει  να είναι μέλος 
του συλλόγου τουλάχιστον κατά την αμέσως προηγούμενη Τ.Γ.Σ. πριν από τη διεξαγωγή 
των εκλογών.  
 
ΑΡΘΡΟ 4: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  
1. Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στα προηγούμενα άρθρα όλα τα μέλη έχουν 
δικαίωμα να συμμετέχουν σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις, να ψηφίζουν σε αυτές για κάθε 
θέμα, να εκλέγουν και να εκλέγονται σε όλα τα όργανα του Συλλόγου εφόσον έχουν 
εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τον Σύλλογο κατά την έναρξη της 
Τ.Γ.Σ. για την εκλογή νέων οργάνων διοίκησης. 
2. Για όσους υπηρετούν στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με σύμβαση εργασίας του Π.Δ. 
407 και είναι μέλη του συλλόγου, αναστέλλεται αυτοδικαίως η ιδιότητα του μέλους για όσο 
διάστημα δεν έχουν εργασιακή σχέση με το Πανεπιστήμιο.  
 
ΑΡΘΡΟ 5: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ   
Τα μέλη του Συλλόγου έχουν την υποχρέωση να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού και 
τις αποφάσεις των νόμιμων οργάνων του Συλλόγου (Γενική Συνέλευση και Διοικητικό 
Συμβούλιο). Επίσης, τα μέλη οφείλουν να συμβάλλουν, με κάθε δυνατό μέσο, στην 
υλοποίηση των αποφάσεων  και γενικά  στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου. 
 
ΑΡΘΡΟ  6: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ   
1. Τα μέλη του Συλλόγου έχουν δικαίωμα να αποχωρούν ελεύθερα από αυτόν και να 
διαγράφονται από το μητρώο των μελών μετά από έγγραφη αίτησή τους. 
2.  Μέλη του Συλλόγου που παραβιάζουν τις διατάξεις του Καταστατικού ή καθυστερούν, 
αδικαιολόγητα και παρά τις έγγραφες ειδοποιήσεις του Ταμία, τη συνδρομή τους πάνω από 
ένα χρόνο διαγράφονται με απόφαση της Γ.Σ. ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ.  
3. Η απόφαση διαγραφής λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Το Δ.Σ. 
είναι υποχρεωμένο να ειδοποιήσει εγγράφως το υπό διαγραφή μέλος, το οποίο έχει 
δικαίωμα να αναπτύξει ενώπιον της Γ.Σ. τις απόψεις του.  
4. Σε κάθε περίπτωση, η Γ.Σ. έχει δικαίωμα να αποφασίσει αντί της διαγραφής ενός μέλους, 
τον προσωρινό αποκλεισμό του από τις διαδικασίες του Συλλόγου.  
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
 
ΑΡΘΡΟ 7: ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  
Οργανα του Συλλόγου είναι :  

α. Η Γενική Συνέλευση των μελών που είναι το ανώτατο αποφασιστικό όργανο 
β.Το Διοικητικό Συμβούλιο  που ασκεί τη διοίκηση του συλλόγου  
γ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή που έχει την ευθύνη για τον έλεγχο των οικονομικών του 
συλλόγου  

 
ΑΡΘΡΟ 8 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ.Σ.  
1. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο αποφασιστικό όργανο του συλλόγου. 
2. Η Γ.Σ. εκλέγει τα όργανα διοίκησης και αποφασίζει για όσα θέματα προβλέπονται 

ειδικά από το παρόν καταστατικό. 
3. Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Συλλόγου διακρίνονται σε Τακτικές, Έκτακτες 

και Καταστατικές. 
 
ΑΡΘΡΟ 9: ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
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1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ. δύο φορές το χρόνο: α) Το 2ο 
10ήμερο του Οκτωβρίου για την έγκριση του έργου του απερχόμενου Δ.Σ. και για την 
εκλογή νέων οργάνων διοίκησης του Συλλόγου. β) το 2ο δεκαήμερο του Μαρτίου για 
ενημέρωση και έλεγχο του έργου του Δ.Σ. 
2. Αν το Δ. Σ. δεν φροντίσει για τη σύγκληση των  Τ. Γ.Σ. τότε αυτές μπορεί να συγκληθούν 
ύστερα από πρωτοβουλία των 3/5 των εγγεγραμμένων μελών του συλλόγου.  
 
ΑΡΘΡΟ 10: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ Τ.Γ.Σ.. 
1. Το Δ.Σ. που συγκαλεί την Τ.Γ.Σ. είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει προς όλα τα μέλη 
του Συλλόγου 8 ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τ.Γ.Σ. την ακριβή 
ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της Συνέλευσης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης. Στην ημερήσια διάταξη μπορούν να συμπεριληφθούν και θέματα που 
προτείνονται εγγράφως, προς το Δ.Σ., από το 1/5 τουλάχιστον των μελών του Συλλόγου. 
Τα θέματα αυτά ανακοινώνονται προς όλα τα μέλη του Συλλόγου όπως παραπάνω. 
2. Στην Τ.Γ.Σ. αμέσως μετά τη διαπίστωση από τον Πρόεδρο του Συλλόγου της ύπαρξης 
απαρτίας, εκλέγεται 3μελές Προεδρείο από μη μέλη του Δ.Σ., με ανοιχτή ψηφοφορία με 
ανάταση του χεριού. Εκλέγονται κατά σειρά Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γραμματέας της 
Τ.Γ.Σ.. Αν χρειαστεί κατά τη διάρκεια της Τ.Γ.Σ. αντικατάσταση κάποιου μέλους του 
Προεδρείου, αυτή γίνεται με τον ίδιο τρόπο. 
3. Η Τ.Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σε αυτήν τα μισά συν ένα από τα μέλη 
του Συλλόγου που  είναι  ταμειακά ενήμερα. Αν δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται από το 
Δ.Σ. επαναληπτική Τ. Γ. Σ. όχι νωρίτερα από 3 ημέρες και όχι αργότερα από 10 ημέρες σε 
ημερομηνία που γίνεται στα μέλη γνωστή τουλάχιστον 3 ημέρες πριν όπως ορίζεται στην 
παρ. 1 αυτού του άρθρου. 
4. Η επαναληπτική Τ.Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται το 1/3 τουλάχιστον  του 
συνόλου των τακτικών μελών που είναι  ταμειακά ενήμερα. Αν και στην επαναληπτική 
Τ.Γ.Σ. δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται από το Δ.Σ. νέα επαναληπτική Τ.Γ.Σ. όχι 
αργότερα από 5 ημέρες σε ημερομηνία που γίνεται από τα μέλη γνωστή τουλάχιστον 2 
ημέρες πριν όπως ορίζεται  στην παρ.1 αυτού του άρθρου. Η νέα επαναληπτική Τ.Γ.Σ. 
βρίσκεται σε απαρτία, αν παρευρίσκεται το 1/4 τουλάχιστον του συνόλου των τακτικών 
μελών που είναι ταμειακά ενήμερα. 
5. Οι αποφάσεις στην Τ.Γ.Σ. παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών που 
έχουν δικαίωμα ψήφου.  
6. Επί περισσοτέρων των δύο προτάσεων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο 
επικρατέστερων, εκτός αν μία πρόταση έχει συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων μελών. 
7. Η  Τακτική Γενική Συνέλευση (Τ.Γ.Σ.)του Οκτωβρίου ύστερα από τα όσα προβλέπονται 
στο προηγούμενο άρθρο εκλέγει την Εφορευτική Επιτροπή  η οποία διεξάγει τις 
αρχαιρεσίες για την εκλογή των νέων οργάνων του συλλόγου. 
 
ΑΡΘΡΟ 11: ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
1. Έκτακτη Γενική Συνέλευση (Ε.Γ.Σ.) συγκαλείται, με την ίδια διαδικασία της Τ.Γ.Σ., για 
τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω σε θέματα που απασχολούν το Σύλλογο καθώς και 
για την εκλογή οργάνων του Συλλόγου, στην περίπτωση που μέλη τους παραιτήθηκαν, 
παύτηκαν, δεν βρίσκονται στη ζωή ή έπαψαν να ασκούν  τα καθήκοντά τους και δεν είναι 
δυνατή η αντικατάστασή τους από αναπληρωματικά μέλη για οποιοδήποτε λόγο. Τα όργανα 
του Συλλόγου που θα εκλεγούν από τέτοια  Ε.Γ.Σ. συνεχίζουν το υπόλοιπο της θητείας 
εκείνων που αντικαταστάθηκαν. 
2. Η Ε.Γ.Σ. συγκαλείται μετά από απόφαση του Δ.Σ. που καθορίζει και τα θέματά της. Σε 
περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας για την ύπαρξη απαρτίας του Δ.Σ. στη σχετική 
συνεδρίαση, την Ε.Γ.Σ. συγκαλεί ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει και 
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σε περίπτωση απουσίας και των δύο ο Γραμματέας. Επίσης το Δ.Σ. ή ο Πρόεδρος είναι 
υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν Ε.Γ.Σ. αν αυτό ζητηθεί εγγράφως από τα 2/5 των μελών του 
Συλλόγου μέσα σε μία εβδομάδα από την υποβολή στο Δ.Σ. του σχετικού αιτήματος. Η 
αίτηση πρέπει να αναφέρει και τα θέματα που προτείνονται για συζήτηση στην Ε.Γ.Σ. 
3. Οι Ε.Γ.Σ. βρίσκονται σε απαρτία αν παρευρίσκεται σε αυτές το 1/3 των τακτικών μελών  
του Συλλόγου. Αν δεν υπάρξει απαρτία συγκαλείται επαναληπτική Ε.Γ.Σ. το νωρίτερο σε 2 
και το αργότερο σε 7 ημέρες, η οποία βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται σ΄αυτή το 
1/4 των τακτικών μελών του Συλλόγου.  
4. Οι Ε.Γ.Σ. διευθύνονται από 3μελές Προεδρείο που εκλέγεται αμέσως μετά τη 
διαπίστωση της ύπαρξης απαρτίας με φανερή ψηφοφορία. Εκλέγονται κατά σειρά αριθμού 
ψήφων Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γραμματέας της Ε.Γ.Σ.  
5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 10 ισχύει και για τις Ε.Γ.Σ.  
6.  Η Ε.Γ.Σ μπορεί να συγκληθεί και με απόφαση των 2/5 των εγγεγραμμένων μελών, και 
να θέσει προς συζήτηση  συγκεκριμένα θέματα που απασχολούν τα  μέλη της. 
 
ΑΡΘΡΟ 12: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
1. Η Καταστατική Γενική Συνέλευση (Κ.Γ.Σ.) συγκαλείται για την τροποποίηση ή 
αναθεώρηση του Καταστατικού του Συλλόγου ή για τη διάλυσή του σύμφωνα με τα άρθρα 
25 και 26. Η Κ.Γ.Σ. Συγκαλείται  από το Δ.Σ. ή έπειτα από αίτηση των 3/5 των  μελών του 
Συλλόγου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τις διατάξεις του Καταστατικού των οποίων 
ζητείται η τροποποίηση καθώς και τις προτεινόμενες τροποποιήσεις. 
2. Η Κ.Γ.Σ.( με την εξαίρεση του άρθρου 26) βρίσκεται σε απαρτία αν σ΄ αυτή 
παρευρίσκονται τα μισά συν ένα μέλη του Συλλόγου που είναι ταμειακά ενήμερα. Αν δεν 
υπάρχει απαρτία ορίζεται επαναληπτική Κ.Γ.Σ. σε ημερομηνία όχι νωρίτερα  από 7 ημέρες 
και όχι αργότερα από 15 ημέρες από την πρώτη. Η επαναληπτική Κ.Γ.Σ. θεωρειται ότι 
βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόν το 1/3 των μελών. Αποφάσεις λαμβάνονται στις 
Κ.Γ.Σ. με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων. 
3. Η Κ.Γ.Σ. διευθύνεται από 3μελές Προεδρείο που εκλέγεται με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 10 παρ. 2. 
 
ΑΡΘΡΟ 13: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ   
1. Ο Σύλλογος διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο  το οποίο εκλέγεται από την 
Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 20 έως 23 του παρόντος Καταστατικού. 
2. Η θητεία του Δ.Σ. είναι για ένα χρόνο, αρχίζει την 1η Νοεμβρίου και λήγει την 31η 
Οκτωβρίου του επόμενου χρόνου με την επιφύλαξη του άρθρου 26. 
3. Το Δ.Σ. που αναδείχτηκε από τις αρχαιρεσίες συγκαλείται με φροντίδα του 
πλειοψηφήσαντος συμβούλου ή του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού, το συντομότερο δυνατό 
και το αργότερο μέσα σε 10 μέρες από την ημέρα των αρχαιρεσιών. Στην πρώτη 
συνεδρίαση το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα 
και Ταμία με ξεχωριστές μυστικές ψηφοφορίες και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. 
Μέχρι την πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ., το προηγούμενο εξακολουθεί να ασκεί 
κανονικά τα καθήκοντά του και μετά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. παραδίδει σε 
αυτό τη σφραγίδα, το αρχείο και την περιουσία του Συλλόγου και συντάσσεται σχετικό 
πρακτικό παράδοσης και παραλαβής. 
 
ΑΡΘΡΟ 14: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ  
1. Το Δ.Σ. διοικεί τον Σύλλογο σύμφωνα με το Καταστατικό και την ισχύουσα σχετική 
νομοθεσία, εκφράζει τις θέσεις του Συλλόγου, διαχειρίζεται την περιουσία του και 
αποφασίζει για κάθε ενέργεια που αποβλέπει στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου. 
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2. Το Δ.Σ. μπορεί να συγκροτεί επιτροπές από μέλη του Συλλόγου για τη μελέτη θεμάτων, 
την επεξεργασία προτάσεων και την υλοποίηση των αποφάσεων για την επίτευξη των σκοπών 
του Συλλόγου. 
3. Το Δ.Σ. εκπροσωπεί το σύλλογο συλλογικά σε όλες τις σχέσεις και επαφές που 
αναφέρονται στην προώθηση των αιτημάτων  του συλλόγου 
4. Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέσει σε ένα ή περισσότερα μέλη του την εκπροσώπησή του σε 
συνεργασίες, εκδηλώσεις  επαφές κλπ. που αναφέρονται στους σκοπούς του συλλόγου 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το παρόν καταστατικό  
5. Στο τέλος κάθε θητείας του το Δ.Σ. συντάσσει τον απολογισμό του έργου του και τον 
υποβάλλει προς έγκριση στη Γ.Σ.  
 
ΑΡΘΡΟ 15: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ  Δ. Σ.  
1. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση, με πρόσκληση του Προέδρου, τουλάχιστον 1 
φορά το μήνα. Το Δ.Σ. συνέρχεται εκτάκτως για την αντιμετώπιση επειγόντων θεμάτων ή αν 
το ζητήσουν τουλάχιστον τρία από τα μέλη του. Η πρόσκληση για τις τακτικές 
συνεδριάσεις, μαζί με τα θέματα που προτείνονται, κοινοποιείται στα μέλη του Δ.Σ. 
τουλάχιστον δύο μέρες πριν τη συνεδρίαση. Στην ημερήσια διάταξη μπορούν να 
προστεθούν θέματα που προτείνονται από μέλη του Δ.Σ., εφόσον τούτο αποφασιστεί από το 
Δ.Σ. με απλή πλειοψηφία. 
2. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον 4 από τα μέλη του. Οι 
αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η 
λήψη απόφασης αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση. 
3. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές στα μέλη του Συλλόγου. Μετά από απόφαση του 
Δ.Σ. μπορούν να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις και άλλα άτομα.  
4. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. μπορούν να αναθεωρούνται με νεώτερη απόφαση αρκεί αυτή να 
συγκεντρώσει την έγκριση της απόλυτης πλειοψηφίας του συνόλου των μελών του Δ.Σ. 
5. Σε περίπτωση παραίτησης, κωλύματος ή θανάτου μέλους του Δ.Σ. (εκτός του 
Προέδρου), αυτό αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος του ιδίου 
συνδυασμού. Αν είναι μέλος του Προεδρείου γίνεται μεταξύ των μελών του Δ.Σ. νέα εκλογή 
για τις θέσεις Αντιπροέδρου, Γραμματέα, και Ταμία σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.3. Αν ο 
συνδυασμός δεν έχει αναπληρωματικό μέλος, τότε χάνει την έδρα η οποία αναπληρώνεται 
με τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 22 παρ. 1. 
6. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα για 4 κατά σειρά τακτικές συνεδριάσεις ή 
8 συνολικά, αντικαθίσταται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. με τον τρόπο που ορίζει η 
προηγούμενη παράγραφος. 
7.Σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος του Ταμία να ασκήσει τα καθήκοντά του, το Δ.Σ. 
ορίζει προσωρινό αναπληρωτή του. 
 
ΑΡΘΡΟ 16: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
1. Ο Πρόεδρος προίσταται του Δ.Σ., το συγκαλεί σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, 
διευθύνει τις συνεδριάσεις του, καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης σε συνεργασία 
με τα άλλα μέλη του Δ.Σ., υπογράφει κάθε έγγραφο διοικητικής ή διαχειριστικής φύσης και 
εκπροσωπεί τον Σύλλογο στα δικαστήρια, στις αρχές και απέναντι σε κάθε τρίτο (εκτός αν 
ορίσει διαφορετικά το Δ.Σ.). 
2. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος σε όλες του τις 
αρμοδιότητες. 
3. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου του Προέδρου ή αν πάψει να ασκεί τα καθήκοντά 
του πάνω από 2 μήνες, αντικαθίσταται με πρωτοβουλία των άλλων μελών του Δ.Σ. και 
ύστερα από απόφαση του οργάνου και την κενή θέση στο Δ.Σ. παίρνει το πρώτο 
αναπληρωματικό μέλος ή το αναπληρωματικό μέλος του ίδιου συνδυασμού. Στη συνέχεια 
συγκαλείται το Δ.Σ. με ευθύνη του Αντιπροέδρου και γίνεται μεταξύ των μελών του νέα 
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εκλογή προεδρείου όπως ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3. Αν ο συνδυασμός δεν έχει 
αναπληρωματικό μέλος, τότε χάνει την έδρα η οποία περιέρχεται σε κείνον τον συνδυασμό 
που είχε στις εκλογές το μεγαλύτερο αδιάθετο υπόλοιπο σύμφωνα με το άρθρο 22. 
 
ΑΡΘΡΟ 17: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
Ο γραμματέας κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., προσυπογράφει μαζί με 
τον πρόεδρο όλα τα έγγραφα, θεωρεί τις αποδείξεις εισπράξεων, διεκπεραιώνει την 
αλληλογραφία, φυλάει τη σφραγίδα του Συλλόγου και το μητρώο των μελών. Ο 
Αναπληρωτής γραμματέας αντικαθιστά τον Γραμματέα σ’ όλες του τις αρμοδιότητες, όταν 
αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. 
 
ΑΡΘΡΟ 18. ΤΑΜΙΑΣ  
Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη και διαχείριση των χρημάτων και κάθε 
περιουσιακού στοιχείου του Συλλόγου. Κρατάει βιβλίο Εσόδων και Εξόδων καθώς και τα 
υπόλοιπα διαχειριστικά βιβλία και έγγραφα που προβλέπει ο νόμος. Ο Ταμίας συντάσσει 
τον ισολογισμό του Συλλόγου.  
 
ΑΡΘΡΟ 19. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. γίνεται κάθε χρόνο από την 
Εξελεγκτική Επιτροπή και υποβάλλεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση (Τ.Γ.Σ.) μαζί με 
τον ισολογισμό και τον οικονομικό απολογισμό του Δ.Σ.. Για τον σκοπό αυτό το Δ.Σ. 
παρέχει στην Ε.Ε. όλα τα απαραίτητα στοιχεία.  
2. Η Ε.Ε. αποτελείται από 3 μέλη που εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί 
με το Δ.Σ. όπως ορίζεται στα άρθρα 20-23. Μετά την εκλογή τους τα 3 μέλη της Ε.Ε., 
συνέρχονται και εκλέγουν τον Πρόεδρο της Ε.Ε.  
3. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. από την Ε.Ε. γίνεται με ευθύνη του 
Προέδρου της Ε.Ε. αμέσως μετά την προκήρυξη της Τ.Γ.Σ. από το Δ.Σ.  
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
 
ΑΡΘΡΟ 20  
1. Τα μέλη του Δ.Σ. και Ε.Ε. εκλέγονται κάθε χρόνο με μυστική ψηφοφορία και με το 
σύστημα της απλής αναλογικής. Το ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού αποτελείται από επτά (7) 
το πολύ ονόματα για το Δ.Σ. και τρία (3) για την Ε.Ε. 
2. Αν υπάρχει ένα τουλάχιστον ψηφοδέλτιο συνδυασμού και μεμονωμένες υποψηφιότητες, 
τότε κάθε μεμονωμένη υποψηφιότητα θεωρείται, ξεχωριστό ψηφοδέλτιο με ένα ανεξάρτητο 
υποψήφιο. 
3. Αν δεν υπάρχουν ψηφοδέλτια συνδυασμών αλλά μόνο μεμονωμένοι υποψήφιοι, τότε 
συγκροτείται ενιαίο ψηφοδέλτιο με όλα τα ονόματα. 
4. Υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται εγγράφως στην εφορευτική επιτροπή (που εκλέγει η 
Τ.Γ.Σ.) μέχρι την παραμονή των εκλογών που όρισε η Τ.Γ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 20. 
5. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την εκτύπωση επαρκών εντύπων ή ψηφοδελτίων με 
το ίδιο χρώμα και τις ίδιες διαστάσεις, καθώς και για την ύπαρξη λευκών ψηφοδελτίων και 
φακέλων. Κάθε ψηφοδέλτιο διαιρείται από πάνω προς τα κάτω σε δύο μέρη που γράφουν με 
κεφαλαία γράμματα «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ» και «ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ» αντίστοιχα και έχουν από κάτω τα ονόματα των υποψηφίων. 
6. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να ψηφίσει με σταυρό πριν από το όνομα μέχρι 7 υποψηφίους 
για το Δ.Σ. και μέχρι 3 για την Ε.Ε., του συνδυασμού που θέλει. Ψηφοδέλτιο συνδυασμού 
χωρίς σταυρό προσμετράται απλά υπέρ του συνδυασμού. 
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7. Αν υπάρχει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο που συγκροτείται στην περίπτωση της παρ. 3 αυτού 
του άρθρου, τότε ο ψηφοφόρος μπορεί να ψηφίσει μέχρι 3 το πολύ υποψηφίους για το Δ.Σ. 
και μέχρι 1 για την Ε.Ε. Ψηφοδέλτιο με περισσότερους σταυρούς είτε για το Δ.Σ. είτε για 
την Ε.Ε. είναι συνολικά άκυρο, ενώ ψηφοδέλτιο χωρίς τουλάχιστον ένα σταυρό θεωρείται, σε 
αυτήν την περίπτωση, λευκό. 
8. Κάθε ψηφοδέλτιο που έχει σε άλλο σημείο, από το καθορισμένο στην παρ. 6, το σταυρό 
ή έχει σημειωμένους υποψηφίους με άλλο τρόπο ή έχει άλλα διακριτικά σημάδια είναι 
άκυρο. 
 
ΑΡΘΡΟ 21 
1. Η Εφορευτική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 19, εκλέγεται από την Τ.Γ.Σ. και είναι 
5μελής. Η εκλογή της γίνεται με μυστική ψηφοφορία σε ενιαίο ψηφοδέλτιο όπου κάθε 
ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει μέχρι δύο (2) σταυρούς. Την ευθύνη της εκλογής της 
Εφορευτικής Επιτροπής έχει το Προεδρείο της Τ.Γ.Σ. 
2. Αμέσως μετά την εκλογή της, η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει Πρόεδρο και Γραμματέα 
και αναλαμβάνει τα καθήκοντά της, παραλαμβάνοντας από το Δ.Σ. τον κατάλογο των 
ταμειακά ενήμερων μελών του Συλλόγου. 
3. Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει την νομιμότητα των υποψηφίων, φροντίζει για την 
εκτύπωση των ψηφοδελτίων, καθορίζει τις ώρες διεξαγωγής της ψηφοφορίας, ελέγχει την 
ταυτότητα των ψηφοφόρων, αν είναι ταμειακά ενήμεροι και αν έχουν δικαίωμα ψήφου. Αφού 
τελειώσει η ψηφοφορία, η Εφορευτική Επιτροπή κάνει τη διαλογή των ψηφοδελτίων και 
ανακηρύσσει τα εκλεγόμενα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. συντάσσοντας σχετικό πρακτικό 
εκλογής. Για κάθε ζήτημα που μπορεί να προκύψει, η Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει με 
πλειοψηφία. 
 
ΑΡΘΡΟ 22  
1. Για την ανακήρυξη των εκλεγομένων η Εφορευτική Επιτροπή κάνει πρώτα την κατανομή 
των 7 θέσεων του Δ.Σ. ανάμεσα στους συνδυασμούς που πήραν μέρος στις εκλογές (κάθε 
μεμονωμένος υποψήφιος θεωρείται «συνδυασμός» στην περίπτωση του άρθρου 20 παρ. 2) με 
το σύστημα της απλής αναλογικής. Για τον σκοπό αυτό προσδιορίζεται το εκλογικό μέτρο 
που είναι το πηλίκο της διαίρεσης των ψηφοδελτίων (εκτός των λευκών και των άκυρων) δια 
του αριθμού των θέσεων του Δ.Σ. Στη συνέχεια διαιρείται ο αριθμός των ψηφοδελτίων που 
έλαβε ο κάθε συνδυασμός με το εκλογικό μέτρο και το ακέραιο μέρος του αριθμού που 
προκύπτει είναι ο αριθμός θέσεων που παίρνει ο κάθε συνδυασμός. Αν με τον τρόπο αυτό 
μένει αδιάθετος ένας αριθμός θέσεων, αυτές κατανέμονται στους συνδυασμούς σε δεύτερη 
κατανομή και κατά σειρά μεγέθους του δεκαδικού μέρους του αριθμού που προέκυψε από 
την διαίρεση του αριθμού των ψηφοδελτίων, που έλαβε κάθε συνδυασμός, δια του εκλογικού 
μέτρου. Για τον υπολογισμό του εκλογικού μέτρου καθώς και για τον υπολογισμό του 
δεκαδικού μέρους που προκύπτει από τη διαίρεση του αριθμού των ψηφοδελτίων κάθε 
συνδυασμού δια του εκλογικού μέτρου, χρησιμοποιούνται δύο δεκαδικά ψηφία. Στη 
δεύτερη κατανομή δεν παίρνουν μέρος  μεμονωμένοι υποψήφιοι που πήραν θέση στο Δ.Σ. 
από την πρώτη κατανομή. Στη συνέχεια γίνεται ανάδειξη των επιτυχόντων υποψηφίων κάθε 
συνδυασμού με βάση τον αριθμό των σταυρών προτίμησης. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι κάθε 
συνδυασμού κατά σειρά σταυρών θεωρούνται αναπληρωματικοί. 
2. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ξεχωριστά ψηφοδέλτια (άρθρο 20 παρ. 3) εκλέγονται 
οι 7 πρώτοι υποψήφιοι με βάση τον αριθμό των σταυρών προτίμησης ενώ οι υπόλοιποι, 
κατά σειρά σταυρών, θεωρούνται αναπληρωματικοί. 
3. Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων γίνεται κλήρωση. 
4. Για την κατανομή των θέσεων της Ε.Ε. ισχύουν οι προηγούμενες διατάξεις. 
5. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. καταστεί 
μικρότερος από τον προβλεπόμενο των επτά μελών, το Δ.Σ. εξακολουθεί να λειτουργεί 
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εφόσον επιτυγχάνεται η απαιτούμενη απαρτία, μέχρι την επόμενη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. 
οπότε γίνεται η συμπλήρωση του οργάνου με εκλογές. Η θητεία των μελών που 
συμπληρώνουν το Δ.Σ. λήγει μαζί με τη θητεία ολόκληρου του Δ.Σ. 
 
ΑΡΘΡΟ 23 
Η Τ.Γ.Σ. μπορεί να αναβάλει τις αρχαιρεσίες το πολύ για 2 μήνες. Ορίζει όμως ταυτόχρονα 
την ακριβή ημερομηνία που θα γίνουν οι αρχαιρεσίες και εκλέγει την Εφορευτική Επιτροπή. 
Στην περίπτωση αυτή η θητεία του Δ.Σ. παρατείνεται αυτοδίκαια για το αντίστοιχο χρονικό 
διάστημα. 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  
 
ΑΡΘΡΟ 24 
1. Τακτικοί πόροι του Συλλόγου είναι τα ποσά που εισπράττονται ως τέλη εγγραφής καθώς 
και οι συνδρομές των μελών του. Τα ποσά της εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής των 
μελών καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται από τη Γ.Σ. 
2. Έκτακτοι πόροι του Συλλόγου είναι οι προερχόμενοι από έκτακτες εισφορές των μελών 
οι οποίες αποφασίζονται από τη Γ.Σ., οι προσφορές μη μελών του Συλλόγου, οι κάθε είδους 
επιχορηγήσεις, παροχές και δωρεές. καθώς και οι εισπράξεις από έντυπα, εκδηλώσεις, κτλ. 
Η αποδοχή δωρεών, παροχών, επιχορηγήσεων γίνεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. 
3. Κάθε ποσό πάνω από 150 Ευρώ που βρίσκεται στο ταμείο του Συλλόγου κατατίθεται σε 
λογαριαμό που έχει ο Σύλλογος σε Τράπεζα ή Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Ανάληψη 
χρημάτων μπορεί να γίνεται από τον Ταμία ή, αν αυτός κωλύεται, από τον Πρόεδρο και 
πάντα μετά από εξουσιοδότηση του Δ.Σ. 
4. Η είσπραξη των εσόδων του Συλλόγου γίνεται από τον Ταμία με την έκδοση διπλότυπης 
απόδειξης από μπλοκ σφραγισμένο με τη σφραγίδα του Συλλόγου και θεωρημένο από τον 
Πρόεδρο και τον Γραμματέα. 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 
ΑΡΘΡΟ 25 
Το Καταστατικό αυτό μπορεί να αλλάξει σ΄ όλα τα σημεία του από την Κ.Γ.Σ. όπως 
προβλέπεται  στο άρθρο 12. Ειδικά για την αλλαγή των σκοπών του Συλλόγου χρειάζεται η 
συμφωνία των 3/5  των μελών του συλλόγου που είναι ταμιακά ενήμερα. 
 
ΑΡΘΡΟ 26  
1. Ο Σύλλογος διαλύεται από την Κ.Γ.Σ. που συγκαλείται ειδικά γι’ αυτό. Η συνέλευση είναι 
σε απαρτία αν παρευρίσκονται τα 3/4 των τακτικών μελών. Η απόφαση για τη διάλυση 
χρειάζεται την πλειοψηφία των 4/5 των παρευρισκομένων μελών ενώ για τα υπόλοιπα 
σημεία της διαδικασίας εφαρμόζεται το άρθρο 12 του Καταστατικού. 
2. Η διαδικασία εκκαθάρισης της περιουσίας του Συλλόγου γίνεται σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. Μετά την εκκαθάριση, όλη η περιουσία του Συλλόγου περιέρχεται σε 
Σύλλογο Φοιτητών που ορίζεται από την Κ.Γ.Σ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 
ΑΡΘΡΟ 27 
Μέχρι την οριστική έγκριση του παρόντος Καταστατικού ορίζεται από τα ιδρυτικά μέλη 
5μελές Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή. 
Μετά την έγκριση του Καταστατικού από το Πρωτοδικείο το Προσωρινό Διοικητικό 
Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να προκηρύξει αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των κανονικών 
οργάνων του Συλλόγου, μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση, εξαιρουμένης της περιόδου των 
διακοπών. 
 
ΑΡΘΡΟ 28 
Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από εικοσιοκτώ (28) άρθρα και υπογράφεται από τα 
ιδρυτικά μέλη. 
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