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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚO 

Σωματείου με την επωνυμία 

«ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ      
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ» - 

«VEREINIGUNG DER EHEMALIGEN STIPENDIATEN 

  DES DEUTSCHEN AKADEMISCHEN 

      AUSTAUSCHDIENSTES (DAAD)»  

 

ΑΡΘΡΟ 1ο
. ΕΠΩΝΥΜΙΑ.  

Συνιστάται Σωματείο με την επωνυμία  «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ» - «VEREINIGUNG DER EHEMALIGEN 

STIPENDIATEN DES DEUTSCHEN AKADEMISCHEN 

AUSTAUSCHDIENSTES (DAAD)»  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο
. ΕΔΡΑ. 

΄Εδρα του Σωματείου ορίζεται η Θεσσαλονίκη. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο
. ΣΚΟΠΟΣ. 

Σκοπός του Σωματείου είναι: 
1. Η καλλιέργεια γνωριμίας και η σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των Ελλήνων 
επιστημόνων που έχουν λάβει υποτροφία της Γερμανικής Υπηρεσίας 
Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές 
σπουδές, για επιστημονική έρευνα ή για επιμόρφωση στην Ομοσπονδιακή 
Δημοκρατία της Γερμανίας. 
2. Η ανάπτυξη συνεργασίας με τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών 
Ανταλλαγών και με άλλα συναφή Ιδρύματα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 
της Γερμανίας. 
3. Η ενίσχυση των προσπαθειών των Ελλήνων a) επιστημόνων που επιθυμούν 
να σπουδάσουν στη Γερμανία και ιδιαίτερα όσων έχουν προκριθεί για 
υποτροφία και β)  υποτρόφων που επιστρέφουν  από τη Γερμανία μετά από 
σπουδές για την επιτυχή ένταξή τους στον Ελληνικό επιστημονικό χώρο.  
4. Η περαιτέρω προώθηση και σύσφιγξη των επιστημονικών σχέσεων μεταξύ 
Ελλάδας και Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. 

5. Η ανάπτυξη σχέσεων με ομοειδείς οργανώσεις που λειτουργούν σε άλλες 
χώρες και ιδιαίτερα με την Vereinigung Ehemaliger und Freunde des DAAD, 
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με σκοπό την καλλιέργεια της ιδέας της αμοιβαίας κατανοήσεως και της 
αρμονικής συνεργασίας μεταξύ των λαών. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο
. ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ. 

Η πραγμάτωση των σκοπών του άρθρου 3 του καταστατικού αυτού θα 
επιδιωχθεί με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων επιστημονικού, κοινωνικού και 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος επί εθνικού και διεθνούς επιπέδου. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο
. ΜΕΛΗ.  

1. Ιδιότητα.  
1.1. Κτήση ιδιότητας. Τα μέλη της Ενώσεως είναι φυσικά πρόσωπα, που 
έχουν συμπληρώσει το 18ο

 έτος της ηλικίας τους. Τα μέλη διακρίνονται σε 
τακτικά και επίτιμα.  

1.2. Διαδικασία. Η ιδιότητα του μέλους της Ενώσεως αποκτάται με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου και ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου ή 
πρόταση τριών τουλάχιστον τακτικών μελών της Ενώσεως.  
2. Τακτικά μέλη.  

2.1. Προϋποθέσεις. Τακτικά μέλη της Ενώσεως γίνονται ΄Ελληνες 
επιστήμονες, που έχουν κάνει χρήση οποιασδήποτε υποτροφίας της 
Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) για 
προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές, για επιστημονική έρευνα, για 
επιστημονική άσκηση ή επιμόρφωση στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 
Γερμανίας, ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος που διήρκησε αυτή.  
2.2. Δικαιώματα. ΄Όλα τα τακτικά μέλη έχουν ίσα δικαιώματα και μπορούν 
να μετέχουν στις διάφορες επιτροπές ή ομάδες εργασίας. Η άσκηση 
δικαιωμάτων προϋποθέτει οπωσδήποτε την εκπλήρωση των οικονομικών 
τους υποχρεώσεων προς την ΄Ενωση.   
3. Επίτιμα μέλη.  

3.1. Ιδιότητα, αρμοδιότητες. Aναγορεύονται φυσικά πρόσωπα. 
Κατ’εξαίρεση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού μπορούν να 
αναγορευτούν επίτιμα μέλη και νομικά πρόσωπα, εφόσον έχουν συμβάλει ή 
μπορούν να συμβάλουν στην επιτυχία των σκοπών της Ενώσεως. Τα επίτιμα 
μέλη δεν συμμετέχουν στα όργανα της Ενώσεως.  
3.2. Κτήση ιδιότητας. Η ιδιότητα του επιτίμου μέλους αποκτάται με 
απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, ύστερα από πρόταση του 
Διοικητικού Συμβουλίου.  
4. Απώλεια της ιδιότητας του μέλους. Η ιδιότητα του μέλους χάνεται με 
αποχώρηση ή διαγραφή. 
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4.1. Αποχώρηση. Η αποχώρηση είναι ελεύθερη και γίνεται με έγγραφο προς 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως. Ως προς τις οικονομικές υποχρεώσεις 
του μέλους ισχύει από το τέλος του έτους, μέσα στο οποίο κατατίθεται η 
αίτηση. 

4.2. Διαγραφή. Το μέλος διαγράφεται από την ΄Ενωση και χάνει την ιδιότητά 
του, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση της 
Γενικής Συνελεύσεως όταν:  
(αα) Κατά τρόπο συστηματικό παραλείπει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 

που ορίζει ο νόμος και το καταστατικό. 

(ββ) Η γενικότερη συμπεριφορά του δεν συμβιβάζεται με τους σκοπούς της 
Ενώσεως. 

γγ) ΄Εχει υποπέσει σε ατιμωτικό ποινικό αδίκημα.  
Κατά τα λοιπά ισχύει η διάταξη του άρθ. 88 ΑΚ. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο
. ΠΟΡΟΙ.  

Πόροι της Ενώσεως είναι:  
1. Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια εισφορά των μελών της Ενώσεως.  

2. Οι έκτακτες εισφορές των μελών, για τις οποίες αποφασίζει η Γενική 
Συνέλευση με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών.  
3. Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, εισφορές, επιχορηγήσεις και γενικότερα 
κάθε οικονομική ενίσχυση, την αποδοχή των οποίων προτείνει το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Ενώσεως και εγκρίνει η Γενική Συνέλευση.  
 

ΑΡΘΡΟ 7ο
 . ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ.  

Τα όργανα Διοικήσεως της Ενώσεως είναι:  
1. Η Γενική Συνέλευση των μελών.  

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο. 
3. Οι επιτροπές των Τοπικών Τμημάτων 

4. Η Ελεγκτική Επιτροπή. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο
 . Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.  

8.1. Έννοια. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της 
Ενώσεως, η οποία διαμορφώνει και εκφράζει τη βούληση του σωματείου.  

8.2. Συγκρότηση. Τη Γενική Συνέλευση συγκροτούν όλα τα τακτικά μέλη, τα 
οποία έχουν εκπληρώσει προς την ΄Ενωση τις οικονομικές τους υποχρεώσεις 

μέχρι και για το τρέχον έτος.  
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8.3. Αρμοδιότητες. Η Γενική Συνέλευση έχει αρμοδιότητα για κάθε θέμα, το 
οποίο το παρόν καταστατικό δεν έχει παραχωρήσει σε άλλο όργανο 
διοικήσεως της Ενώσεως.  
8.4. Είδη Γενικών Συνελεύσεων: Η Γενική Συνέλευση διακρίνεται στην 
Τακτική και την ΄Εκτακτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.  

9.1. Αρμοδιότητες. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Τακτικής Γενικής 
Συνελεύσεως υπάγεται:  
α. Η έγκριση του οικονομικού απολογισμού της προηγουμένης χρήσεως, ως 
και της εκθέσεως της Ελεγκτικής Επιτροπής αναφορικά με τη διαχείριση της 
προηγουμένης χρήσεως.  
β. Η έγκριση του προϋπολογισμού για την επόμενη οικονομική χρήση. 
γ. Η απόφαση για δαπάνες που δεν προβλέπονται στον προϋπολογισμό και 
δεν ανάγονται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.  
δ. Ο καθορισμός του ύψους του δικαιώματος εγγραφής, καθώς και της ετήσιας 
τακτικής ή έκτακτης εισφοράς των μελών της Ενώσεως. 
ε. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής. 
στ. Η απόφαση για τη σύσταση νέων ή κατάργηση υπαρχόντων Τοπικών 
Τμημάτων και ο καθορισμός των γεωγραφικών τους ορίων. 
ζ. Η έγκριση του κανονισμού λειτουργίας των Τοπικών Τμημάτων, των 
διαφόρων Επιτροπών και της Γραμματείας της Ενώσεως.  
η. Η απόφαση για την αναγόρευση των επιτίμων μελών. 
θ. Κάθε άλλο θέμα, το οποίο παραπέμπεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή 
προτείνεται από ένα από τα λοιπά όργανα διοικήσεως της Ενώσεως ή από το 
1/10 του αριθμού των μελών της Ενώσεως, το αργότερο μέσα στο πρώτο 
δεκαήμερο του μηνός Οκτωβρίου, σε καμία δε περίπτωση ύστερα από τη 
λήψη αποφάσεως για την αποστολή των προσκλήσεων περί συγκλήσεως της 
ετησίας (Τακτικής) Γενικής Συνελεύσεως. Η πρόταση αυτή πρέπει να 
υποβληθεί εγγράφως.  
9.2. Σύγκληση.  

9.2.1. Χρόνος Σύγκλησης. Η Τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση συγκαλείται 
κατά μήνα Νοέμβριο κάθε έτους, σε καμία δε περίπτωση αργότερα από το 
πρώτο δεκαήμερο του μηνός Δεκεμβρίου. 
9.2.2. Τρόπος σύγκλησης. Την Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλεί το 
Διοικητικό Συμβούλιο με αποστολή ατομικής προσκλήσεως προς κάθε μέλος 



5 

 

της Ενώσεως, υπό μορφή επιστολής ή ηλεκτρονικού μηνύματος, προ 8 ημερών, 
στην οποία πρέπει να αναγράφονται:  
α. Η ημερομηνία, ώρα και τόπος της Γενικής Συνελεύσεως 

β. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και 
γ. Ο,τιδήποτε άλλο που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θα 
διευκόλυνε την πλήρη ενημέρωση των μελών και τη διαδικασία της Γενικής 
Συνελεύσεως. 
 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
 . Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.  

Η ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο 

όταν: 
α. Κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, 
ότι επιβάλλεται από το πραγματικό συμφέρον της Ενώσεως.  
β. Υποβληθεί σχετική αίτηση από το 1/5 των μελών της Ενώσεως για 
συγκεκριμένα θέματα. 

γ. Ζητηθεί εγγράφως από επιτροπή Τοπικού Τμήματος, η δύναμη του οποίου 

εκπροσωπεί το 25% τουλάχιστον του αριθμού των ταμειακώς 
τακτοποιημένων μελών της Ενώσεως, με συγκεκριμένα επίσης θέματα.  
 

ΑΡΘΡΟ 11
ο. ΑΠΑΡΤΙΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 

11.1. Απαρτία. Οι τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις βρίσκονται σε 
απαρτία και μπορούν να συζητούν και να παίρνουν αποφάσεις: 
α. ΄Οταν κατά την ημέρα και ώρα που έχουν συγκληθεί, ο αριθμός των 
παρόντων μελών εκπροσωπεί περισσότερες από τις μισές ψήφους του 
συνολικού αριθμού των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών.  
β. Στην περίπτωση που κατά την ημέρα και ώρα που έχει ορισθεί για Γενική 
Συνέλευση δεν επιτευχθεί η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση 
επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα, στον ίδιο τόπο και μετά από μία (1) ώρα 

και θεωρείται ότι έχει απαρτία με οποιονδήποτε αριθμό παρόντων, εφόσον 
αναφέρεται στην πρόσκληση.  

γ. Γενική Συνέλευση που διαλύθηκε με οποιονδήποτε τρόπο δεν συνέρχεται 
νόμιμα την ίδια μέρα σε μεταγενέστερη ώρα, εφόσον δεν υπάρχει νέα 
πρόσκληση νομίμως κοινοποιημένη.  
δ. Απαρτία για τη λήψη αποφάσεως που αφορά την τροποποίηση του 
καταστατικού ή τη διάλυση της Ενώσεως υπάρχει όταν παρίσταται το ήμισυ 
τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, ενώ για τη μεταφορά 
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της έδρας της Ενώσεως απαιτείται παρουσία των ¾ του συνόλου των 
εγγεγραμμένων μελών. 
11.2. Διαδικασία. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος 
του Δ.Σ. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην 
εκλογή του Προέδρου της Γ.Σ. και δύο ψηφολεκτών. Επίσης αναθέτει σε 
έναν από τους παρισταμένους χρέη Γραμματέως.  
11.3. Αποφάσεις. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Για λήψη αποφάσεως που αφορά 
την τροποποίηση του καταστατικού, τη μεταφορά της έδρας ή τη διάλυση της 
Ενώσεως απαιτείται πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών.  
11.4. Εκπροσώπηση μελών. Τα μέλη της Ενώσεως μπορούν να 
εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση από άλλα μέλη της Ενώσεως ύστερα 
από γραπτή εξουσιοδότηση. Σε καμία περίπτωση μέλος της Ενώσεως δεν 
μπορεί να εκπροσωπεί περισσότερα από δύο (2) μέλη. 
 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.  

12.1. Σύσταση. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές. Τα μέλη του δεν 
επιτρέπεται να είναι μεταξύ τους σύζυγοι ή συγγενείς σε ευθεία ή πλάγια 
γραμμή μέχρι το β΄ βαθμό.  
12.2. Τρόπος εκλογής. Η εκλογή των μελών του Δ.Σ. γίνεται από ενιαία 
κατάσταση υποψηφίων, ύστερα από εκδήλωση ενδιαφέροντος για 
υποψηφιότητα ή από πρόταση μέλους της Ενώσεως. ΄Εγκυρα είναι τα 
ψηφοδέλτια, τα οποία φέρουν μέχρι επτά (7) σταυρούς προτίμησης. 
12.3. Θητεία. α. Τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται για χρονική περίοδο 
δύο (2) ετών με βάση τη σχετική πλειοψηφία, την οποία κάθε υποψήφιος 
συγκέντρωσε και η οποία αποδεικνύεται με τον αριθμό των σταυρών 
προτιμήσεως. Πέραν των εκλεγέντων μελών, υποψήφιοι εντάσσονται σε 
κατάλογο με σειρά προτεραιότητας τον αριθμό των ψήφων, τις οποίες 
έλαβαν. 
β. Τα αναπληρωματικά μέλη εκλέγονται για χρονική περίοδο δύο (2) ετών, η 
δε σειρά τους καθορίζεται με βάση τη σχετική πλειοψηφία, την οποία κάθε 
υποψήφιος συγκέντρωσε και η οποία αποδεικνύεται με τον αριθμό των 
σταυρών προτιμήσεως.  

12.4. Αντικατάσταση μέλους. α. Τακτικό μέλος του Δ.Σ., το οποίο 
αδικαιολόγητα απουσίασε από τις εργασίες του Δ.Σ. ή δεν ανταποκρίθηκε 
καθόλου στις υποχρεώσεις του για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις μήνες, 
αντικαθίσταται με το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος. 
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β. ΄Οταν τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρεί για 
οποιαδήποτε αιτία, αντικαθίσταται από το πρώτο κατά σειρά 
αναπληρωματικό μέλος. Η αντικατάσταση ισχύει μόνο για το υπόλοιπο της 
θητείας του και δεν αφορά τη θέση που τυχόν κατείχε το μέλος που 
αποχωρεί, για την οποία διεξάγεται νέα εκλογή.  
 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
. ΣΥΓΚΛΗΣΗ, ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.  
13.1. Συνεδριάσεις. α. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις 

τουλάχιστον κάθε τέσσερις μήνες.  
β. Το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάζει και εκτάκτως όσες φορές κρίνει ο Πρόεδρος 
ή το ζητήσουν με γραπτή αίτηση η Επιτροπή ενός Τοπικού Τμήματος ή τρία 
τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη του.  

13.2. Βιβλίο πρακτικών τηρείται κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., στο οποίο 
καταχωρούνται τα θέματα της συνεδρίασης, περίληψη των συζητήσεων που 
έγιναν και οι αποφάσεις που ελήφθησαν. Τα πρακτικά επικυρώνονται από τον 
Πρόεδρο και όλα τα παρόντα μέλη, ενώ κατά την επόμενη Γ.Σ. του Δ.Σ. 
αναγιγνώσκονται καθαρογραμμένα και υπογράφονται. 
13.3. Απαρτία. α. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να αποφασίζει, 
όταν κατά τις συνεδριάσεις είναι παρόντα τέσσερα τουλάχιστον από τα μέλη 
του.  
β. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες από το καταστατικό ή το 
νόμο απαιτείται ειδική πλειοψηφία, το Δ.Σ. αποφασίζει με την απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων μελών.  
 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.  

14.1. Αρμοδιότητες.  Το Δ.Σ. είναι το διοικητικό και εκτελεστικό όργανο της 
Ενώσεως. Το Δ.Σ. εκφράζει τη βούληση της Ένωσης προς τους τρίτους, 
αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την ΄Ενωση, εφόσον η απόφαση ως 
προς αυτήν δεν ανατίθεται από το καταστατικό ή το νόμο σε άλλο όργανο της 
Ενώσεως.  
14.2. Δικαιοδοσία. Στη δικαιοδοσία του Δ.Σ. περιλαμβάνονται:  
α. Η διεύθυνση των εργασιών της Ενώσεως.  
β. Η προώθηση με όλα τα δυνατά και νόμιμα μέσα των σκοπών της Ενώσεως.  
γ. Η επιλογή των μέτρων που εξασφαλίζουν την επιτυχία των επιδιώξεων της 
Ενώσεως.  
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ΑΡΘΡΟ 15
ο
. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 

15.1. Αρμοδιότητες. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.: 
α. εκπροσωπεί την ΄Ενωση σε κάθε έννομη σχέση της ενώπιον δικαστικής ή 
άλλης Αρχής, καθώς και στις συναλλαγές με ιδιώτες (φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα). 
β. ασκεί εποπτεία επί των επιτροπών των Τοπικών Τμημάτων και ενημερώνει 
σχετικά το Δ.Σ. 
γ. συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της Γενικής 
Συνελεύσεως μέχρι να επιλεγεί το Προεδρείο της,  
δ. υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο, με το οποίο η 
΄Ενωση εμφανίζεται στα μέλη της ή στους τρίτους, καθώς και τα εντάλματα 

πληρωμής.  
15.2. Αντικατάσταση. ΄Οταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον 
αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του 
Αντιπροέδρου, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο ΄Εφορος του Δ.Σ. 
 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ.  

Ο Γενικός Γραμματέας: 

α. παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων της Ενώσεως και ενημερώνει 
σχετικά τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο.  
β.  μεριμνά για την κανονική και γρήγορη εκτέλεση των αποφάσεων της 

Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.  

γ. Φυλάσσει τη σφραγίδα και το αρχείο και ενημερώνει το Μητρώο των 
μελών της Ενώσεως. 
δ. Τηρεί τα βιβλία που ορίζονται από το νόμο και το παρόν καταστατικό, 
διεξάγει την αλληλογραφία και προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα 
σχετικά έγγραφα, πρακτικά, ως και τα εντάλματα πληρωμής. 
ε. Εποπτεύει όλο το υπαλληλικό προσωπικό των Γραφείων της Ενώσεως.    
 

ΑΡΘΡΟ 17
ο
. Ο ΤΑΜΙΑΣ.  

Ο Ταμίας: 

α. Μεριμνά για τη φύλαξη της χρηματικής και άλλης περιουσίας της 
Ενώσεως. 
β. Εισπράττει τις εισφορές των μελών, τα διάφορα έσοδα και εκδίδει τις  
διπλότυπες αποδείξεις που απαιτούνται από τις περιστάσεις. 
γ. Τηρεί τα βιβλία κινήσεως της περιουσίας της Ενώσεως που απαιτούνται 
από το νόμο. 
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δ. Παρέχει κάθε πληροφορία και εξήγηση πάνω σε θέματα διαχείρισης της 
περιουσίας της Ενώσεως, όσες φορές κληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή 
την Ελεγκτική Επιτροπή.  
ε. Διενεργεί όλες τις πληρωμές με εντάλματα, τα οποία έχουν υπογράψει  ο 
Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου. 
στ. Προβαίνει σε καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων της Ενώσεως σε 
Τράπεζα, η οποία ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

ΑΡΘΡΟ 18
ο
. Ο ΕΦΟΡΟΣ.  

Ο ΄Εφορος: 

α. ΄Εχει όσες αρμοδιότητες του απονέμονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, 
τη Γενική Συνέλευση και το Καταστατικό της Ενώσεως.  
β. Προεδρεύει του Δ.Σ., όταν απουσιάζουν ή δεν μπορούν να προεδρεύσουν ο 
Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος.  
γ. Είναι ο σύνδεσμος του Δ.Σ. με τις Επιτροπές των Τοπικών Τμημάτων, στις 
οποίες μετέχει υποχρεωτικά, και τις διάφορες Επιτροπές που ιδρύονται με 
απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου.  
  

ΑΡΘΡΟ 19ο
 . ΤΟΠΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. 

19.1. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως είναι δυνατή η σύσταση 
Τοπικών Τμημάτων της Ενώσεως και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, εφόσον 
το τμήμα θα έχει τουλάχιστον 15 μέλη. Το Τοπικό Τμήμα μπορεί να καλύπτει 
και ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. 
19.2. Η λειτουργία των Τοπικών Τμημάτων στηρίζεται: 
α. Στο καταστατικό της Ενώσεως. 
β. Σε κανονισμό ο οποίος: 
αα. είναι ενιαίος για όλα τα Τοπικά Τμήματα. 
ββ. δεν υπερισχύει του Καταστατικού, πολύ δε περισσότερο δεν επιτρέπεται 
οι διατάξεις του να συγκρούονται με τις διατάξεις του Καταστατικού. 
γγ. Εγκρίνεται και τροποποιείται από την Τακτική Γενική Συνέλευση και με 
τη συνήθη πλειοψηφία.  
19.3. Διοίκηση. Κάθε Τοπικό Τμήμα διοικείται από τριμελή επιτροπή, που 
εκλέγεται από τα μέλη του Τμήματος βάσει του Κανονισμού. Στην επιτροπή 
αυτή μετέχει αυτοδικαίως και ο ΄Εφορος του Δ.Σ. της Ενώσεως και 
αναπληρώνεται από άλλο μέλος, το οποίος ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό 
από το Διοικητικό Συμβούλιο.  
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ΑΡΘΡΟ 20
ο
. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.  

20.1. Έννοια. Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελές όργανο, το οποίο ελέγχει 
τις οικονομικές υποθέσεις και τις διαχειριστικές πράξεις που διεξάγουν τα 
λοιπά όργανα της Διοικήσεως της Ενώσεως.  
20.2. Θητεία. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγονται για περίοδο 
δύο ετών τα τρία τακτικά μέλη και δύο αναπληρωματικά. 

20.3. Αρμοδιότητες. α. Η Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει υποχρεωτικώς σε 
κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση σε θέματα της αρμοδιότητάς της.  
β. Κάθε όργανο που ασχολείται με κάθε είδους διαχείριση της Ενώσεως είναι 
υποχρεωμένο να θέτει στη διάθεση των ελεγκτών προς έλεγχο τον 
ισολογισμό του.  

20.4. Εξουσίες. Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει δικαίωμα: 
α. Να ελέγχει τον ισολογισμό, τους λογαριασμούς και κάθε οικονομική 
εγγραφή της Ενώσεως. 
β. Να ενημερώνεται για την πορεία της Ενώσεως από τα πρακτικά των 
συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των επιτροπών των Τοπικών Τμημάτων, καθώς 
και από την αλληλογραφία και το αρχείο της Ενώσεως. 
 

ΑΡΘΡΟ 21
ο
. ΣΦΡΑΓΙΔΑ. 

Η σφραγίδα της Ενώσεως έχει κυκλικό σχήμα και αναγράφει την επωνυμία 
και το έτος συστάσεως της Ενώσεως.   
 

ΑΡΘΡΟ 22
ο
. ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.  

22.1. Λόγοι λύσης. Η διάλυση της Ενώσεως αποφασίζεται από την 
Καταστατική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 
παρ. 1 εδαφ. γ και παρ. 3  του παρόντος Καταστατικού.  
22.2. Απαρτία. Για το σχηματισμό απαρτίας και τη λήψη αποφάσεως κανένα 
μέλος δεν μπορεί να ψηφίσει ως αντιπρόσωπος για περισσότερα από ένα 
μέλη.  
22.3. Διαδικασία. ΄Υστερα από την απόφαση για διάλυση της Ενώσεως, η 
Γενική Συνέλευση:  
α. Εκλέγει από τα μέλη της δύο εκκαθαριστές. 
β. Αποφαίνεται για την τύχη του αρχείου της Ενώσεως και για τον τρόπο 
διαθέσεως των περιουσιακών της στοιχείων. 
22.4. Διάθεση ενεργητικού. Αν δεν υπάρχει σχετική απόφαση της Γενικής 
Συνελεύσεως ή η ΄Ενωση διαλυθεί με δικαστική απόφαση και σε περίπτωση 
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που το Δικαστήριο δεν ορίσει διαφορετικά, το καθαρό ενεργητικό της 
Ενώσεως διατίθεται με απόφαση του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου.  
 

ΑΡΘΡΟ 23
ο
. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 

1. Κάθε θέμα, για το οποίο δεν υπάρχει ρύθμιση ή πρόβλεψη από το παρόν 
Καταστατικό ή από τους γενικούς ή ειδικούς κανονισμούς, τους οποίους 
εγκρίνει η Γενική Συνέλευση, λύεται με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων.  
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι  διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των λοιπών 
σχετικών νόμων περί Σωματείων. 
 

ΑΡΘΡΟ 24
ο
.  

Το τροποποιημένο αυτό καταστατικό, αποτελούμενο από είκοσι τέσσερα (24) 

άρθρα, διαβάστηκε και εγκρίθηκε από τα μέλη της Γ.Σ. της 19-6-2014  και θα 
ισχύσει την εγγραφή του στα τηρούμενα Βιβλία Σωματείων του 
Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης. 
      Θεσσαλονίκη,  
      

    ΤΑ ΜΕΛΗ 
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