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ΑΡΘΡΟ 1. Ι∆ΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1. Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ένωση Αποφοίτων του Οικονοµικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ)», στο εξής και για συντοµία
αναφερόµενο ως «Ένωση».

2. Η Ένωση µπορεί να χρησιµοποιεί εκτός από την επωνυµία της και τη
συντοµογραφία «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο.Π.Α» και στην αγγλική γλώσσα τον
τίτλο «A.U.E.B. ALUMNI ASSOCIATION».

3. Η Ένωση Αποφοίτων του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών έχει χαρακτήρα
µη κερδοσκοπικό.

ΑΡΘΡΟ 2. Ε∆ΡΑ
Έδρα της Ένωσης είναι η Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 3. ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ
1. Οι σκοποί της Ένωσης είναι επιστηµονικού, πνευµατικού, κοινωνικού και
πολιτιστικού χαρακτήρα. Στους σκοπούς της Ένωσης περιλαµβάνονται ιδίως:
1.1. H καλλιέργεια της µόνιµης και διαρκούς επαφής των µελών της µε τον
πανεπιστηµιακό χώρο και κυρίως µε το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, που
αναφέρεται στη συνέχεια χάριν συντοµίας ως ΟΠΑ,
1.2. Η διαρκής ενηµέρωση των µελών της για τις εκάστοτε εξελίξεις στον χώρο της
Οικονοµικής Επιστήµης και για συναφή θέµατα,
1.3. Η παρακολούθηση της επιστηµονικής έρευνας και γενικά των δραστηριοτήτων
του ΟΠΑ, των Τµηµάτων του, προπτυχιακών και µεταπτυχιακών, η ανάπτυξη
κάθε δυνατής συνεργασίας µε αυτά και η συµβολή στην ανάπτυξη των
επιστηµών που καλλιεργούνται στο ΟΠΑ,
1.4. Η διάδοση της φήµης του ΟΠΑ και των Τµηµάτων αυτού, τόσο προπτυχιακών
όσο και µεταπτυχιακών,
1.5. Η παροχή υποτροφιών, βραβείων ή άλλης µορφής διακρίσεων και βοηθηµάτων
σε προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές του ΟΠΑ,
1.6. Η διευκόλυνση της ουσιαστικής επικοινωνίας και συνεργασίας µεταξύ των
µελών της Ένωσης και η ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας µεταξύ τους, µε στόχο
τη διαρκή ενηµέρωση και επαφή των µελών της µε τα σύγχρονα οικονοµικά και
κοινωνικά προβλήµατα, τις τάσεις και τις προτεινόµενες λύσεις,
1.7. Η ανάπτυξη επικοινωνίας των µελών της Ένωσης µε τον κόσµο της
οικονοµίας, µε ιδιωτικούς και δηµόσιους φορείς και οργανισµούς, σε εθνικό
και διεθνές επίπεδο,
1.8. Η γενικότερη προβολή των µελών της στον επαγγελµατικό και κοινωνικό
τοµέα,
1.9. H διοργάνωση εκδηλώσεων συναφούς µε τους σκοπούς της Ένωσης,
περιεχοµένου,
1.10. Η ανάπτυξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών δράσεων.

2. Για την επίτευξη των σκοπών της, η Ένωση µπορεί να αναπτύσσει κάθε πρόσφορη
δραστηριότητα και ιδίως µπορεί να αναπτύσσει τις ακόλουθες δραστηριότητες:
2.1. να οργανώνει δηµόσιες εκδηλώσεις όπως διαλέξεις, συζητήσεις, συνέδρια,
εκθέσεις, προβολές, σεµινάρια,
2.2. να συνεργάζεται µε ειδικούς επιστήµονες,

2.3. να καταρτίζει, να αναπτύσσει, να υποστηρίζει και να ενισχύει επιστηµονικές
έρευνες και µελέτες και να αναθέτει µελέτες σε οµάδες ή πρόσωπα,
2.4. να παράγει ενηµερωτικό και επιµορφωτικό υλικό,
2.5. να συνεργάζεται µε επιστηµονικές οµάδες, µε σωµατεία, µε φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα και µε συλλόγους αποφοίτων άλλων πανεπιστηµίων, στην Ελλάδα
και το εξωτερικό,
2.6. να συνιστά επιτροπές ή οµάδες εργασίας από µέλη της,
2.7. να ενισχύει οικονοµικά και µε κάθε άλλο τρόπο σπουδές και εκδηλώσεις και
ιδίως δραστηριότητες του ΟΠΑ ή νοµικών προσώπων συνδεόµενων µε αυτό,
2.8. να αναλαµβάνει και να αναπτύσσει µόνη ή σε συνεργασία µε άλλους φορείς
κάθε πρωτοβουλία που εξυπηρετεί τους σκοπούς της.

ΑΡΘΡΟ 4. ΜΕΛΗ

1.

Για να γίνει κάποιος µέλος της Ένωσης, υποβάλλει αίτηση. Η αίτηση εγκρίνεται
από το ∆.Σ. της Ένωσης.

2.

Τα µέλη της Ένωσης διακρίνονται σε τακτικά, επίτιµα και δόκιµα.

2.1. Τακτικά µέλη. Τακτικά µέλη της Ένωσης µπορούν να γίνουν απόφοιτοι των
Προπτυχιακών Τµηµάτων ή των Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του
ΟΠΑ.
2.2. Επίτιµα µέλη. Επίτιµα µέλη µπορούν να γίνουν όσοι για οποιοδήποτε λόγο
συµπαραστάθηκαν στο έργο της Ένωσης, άτοµα που διακρίθηκαν στον
ευρύτερο κοινωνικό, επιχειρηµατικό και ακαδηµαϊκό χώρο και γενικά πρόσωπα
που προσέφεραν ή προσφέρουν διακεκριµένες ή εξαιρετικές υπηρεσίες για την
ευόδωση και υλοποίηση των σκοπών της Ένωσης. Η ιδιότητα του επιτίµου
µέλους είναι καθαρά τιµητικού χαρακτήρα. Τα επίτιµα µέλη δεν έχουν το
δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, µπορούν όµως να µετέχουν στις Γ.Σ., να
λαµβάνουν το λόγο και να εκφέρουν τις απόψεις τους, χωρίς όµως δικαίωµα
ψήφου. Τα επίτιµα µέλη δεν καταβάλλουν τακτική ετήσια συνδροµή. Για την
απονοµή της ιδιότητας επίτιµου µέλους απαιτείται είτε οµόφωνη απόφαση του
∆.Σ. ή απόφαση µε τη συνήθη πλειοψηφία της Γ.Σ.
2.3. ∆όκιµα µέλη. ∆όκιµα µέλη µπορούν να γίνουν φοιτητές που φοιτούν σε
Προπτυχιακά Τµήµατα ή Μεταπτυχιακά Προγράµµατα του ΟΠΑ. Για να γίνει
κάποιος δόκιµο µέλος υποβάλλει σχετική αίτηση, η οποία εγκρίνεται από το

∆.Σ. Τα δόκιµα µέλη δεν καταβάλλουν τακτική ετήσια συνδροµή. Τα δόκιµα
µέλη δεν έχουν το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, µπορούν όµως να
µετέχουν στις Γ.Σ., να λαµβάνουν το λόγο και να εκφέρουν τις απόψεις τους,
χωρίς όµως δικαίωµα ψήφου. Η ιδιότητα του δόκιµου µέλους χάνεται µε την
απόκτηση του πτυχίου του Τµήµατος ή του Προγράµµατος.

ΑΡΘΡΟ 5. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
1. Όλα τα µέλη της Ένωσης υποχρεούνται να τηρούν τις διατάξεις του καταστατικού
της, να εργάζονται δραστήρια και να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για
την πραγµάτωση των σκοπών της Ένωσης, να συµµετέχουν ενεργά στις
εκδηλώσεις και τις οµάδες εργασίας, να συµµορφώνονται µε τις αποφάσεις των
Γ.Σ. και του ∆.Σ και να εκπληρώνουν τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς την
Ένωση.

2. Όλα τα µέλη που είναι ταµειακώς εντάξει έχουν το δικαίωµα να εκφράζουν, να
διατυπώνουν και να αναπτύσσουν ελεύθερα τις απόψεις και προτάσεις τους στη
Γ.Σ.

3. Τα τακτικά µέλη, που είναι ταµειακώς εντάξει, έχουν το δικαίωµα να εκλέγουν
και να εκλέγονται στα όργανα της Ένωσης, καθώς και να ιδρύουν Παραρτήµατα
της Ένωσης, κατά τους όρους του άρθρου 5 του παρόντος.

4. Τα τακτικά µέλη είναι ισότιµα στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους.
5. Τα µέλη της Ένωσης µπορούν οποτεδήποτε να αποχωρήσουν από την Ένωση µε
υποβολή σχετικής γραπτής δήλωσης προς το ∆.Σ.

6. Τα δόκιµα και τα επίτιµα µέλη δεν έχουν δικαίωµα ψήφου, έχουν όµως το
δικαίωµα να παρίστανται στις Γ.Σ. και να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις και
προτάσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
1. Στην Ένωση µπορεί να ιδρύονται και να λειτουργούν Παραρτήµατα.
Παραρτήµατα ιδρύονται µε απόφαση του ∆.Σ. της Ένωσης, µετά από σχετική
αίτηση τουλάχιστον 30 µελών της Ένωσης. Στην αίτηση προτείνονται οι σκοποί, η
οργάνωσή και ο κανονισµός λειτουργίας του Παραρτήµατος.

2. Μετά την ίδρυση του Παραρτήµατος, ο κανονισµός λειτουργίας του µπορεί να
τροποποιείται µε απόφαση της Συνέλευσης του Παραρτήµατος, που εγκρίνεται από
τη Γ.Σ. της Ένωσης.

3. Κάθε Παράρτηµα µπορεί να επιδιώκει επί µέρους σκοπούς, οι οποίοι δεν µπορεί
να είναι αντίθετοι µε της σκοπούς της Ένωσης.

4. ΜΕΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
4.1. Σε κάθε Παράρτηµα εγγράφονται όσα µέλη της Ένωσης το επιθυµούν και των
οποίων οι σπουδές ή η επαγγελµατική δραστηριότητα συνδέονται µε το
συγκεκριµένο Παράρτηµα. Για να γίνει κάποιος µέλος ενός Παραρτήµατος
υποβάλλει αίτηση στο Παράρτηµα. Η αίτηση εγκρίνεται από την ∆ιοικούσα
Επιτροπή του Παραρτήµατος.
4.2. Κάθε µέλος µπορεί να εγγραφεί σε όσα Παραρτήµατα επιθυµεί, τα οποία
συνδέονται µε το αντικείµενο σπουδών του ή την επαγγελµατική του
δραστηριότητα.

5. ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ. Όργανα του Παραρτήµατος είναι η
Συνέλευση του Παραρτήµατος και η ∆ιοικούσα Επιτροπή αυτού.

6. Τα µέλη κάθε Παραρτήµατος αποτελούν τη Συνέλευση του Παραρτήµατος.
7. H Συνέλευση κάθε Παραρτήµατος εκλέγει µεταξύ των µελών της - µε
διαδικασίες, σε τόπο και χρόνο που η ίδια αποφασίζει - τη ∆ιοικούσα Επιτροπή του
Παραρτήµατος, η οποία αποτελείται από 5 ή περισσότερα µέλη, µεταξύ των
οποίων περιλαµβάνονται ο Πρόεδρος, ο Γραµµατέας και ο Ταµίας.

8. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ. Κάθε µέλος για την
εγγραφή του σε Παράρτηµα καταβάλλει δικαίωµα εγγραφής και ετήσια συνδροµή
στο Παράρτηµα, το ύψος των οποίων ορίζεται από τη Συνέλευση του
Παραρτήµατος µετά από πρόταση της ∆ιοικούσας Επιτροπής του.

9. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.
9.1. Κάθε Παράρτηµα είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των οικονοµικών του.
9.2. Οι πόροι του Παραρτήµατος διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.
9.2.1.

Τακτικούς πόρους αποτελούν το δικαίωµα εγγραφής και η ετήσια συνδροµή
των µελών του Παραρτήµατος.

9.2.2. Έκτακτους πόρους του Παραρτήµατος αποτελούν:
- οι έκτακτες εισφορές των µελών. Έκτακτες εισφορές αποφασίζονται από τη
∆ιοικούσα Επιτροπή, µετά από πρόταση του Ταµία, όταν το ύψος του αποθεµατικού

µειωθεί σε επίπεδο µικρότερο των πάγιων λειτουργικών εξόδων τριών µηνών, καθώς
και όταν προκύπτουν έκτακτες δαπάνες για συγκεκριµένη έκτακτη δραστηριότητα
του Παραρτήµατος. Η καταβολή των έκτακτων εισφορών αποτελούν ηθική και όχι
οικονοµική υποχρέωση των µελών. Όταν οι έκτακτες εισφορές αποφασίζονται από τη
Συνέλευση του Παραρτήµατος αποτελούν οικονοµική υποχρέωση των µελών,
- έσοδα από δραστηριότητες που ασκεί το Παράρτηµα,
- δωρεές και χορηγίες,
- τόκοι καταθέσεων.
9.3. Οι τακτικοί και οι έκτακτοι πόροι του Παραρτήµατος διατίθενται για το
Παράρτηµα αυτό.
9.4. Σε έκτακτες περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα ενίσχυσης του Παραρτήµατος
από την Ένωση ή της Ένωσης από το Παράρτηµα, εφόσον υπάρξει σχετική
συµφωνία της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Παραρτήµατος µε το ∆.Σ. της Ένωσης.
9.5. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.
9.5.1. Η διαχείριση των οικονοµικών του Παραρτήµατος αποφασίζεται από τη
Συνέλευση του Παραρτήµατος, µε πρόταση της ∆ιοικούσας Επιτροπής.
9.5.2. Μπορεί να τηρείται χωριστός τραπεζικός λογαριασµός για κάθε Παράρτηµα.
Με την απόφαση του ∆.Σ. της Ένωσης για την ίδρυση του Παραρτήµατος
µπορεί να εγκρίνεται η τήρηση του χωριστού τραπεζικού λογαριασµού. Ο
τραπεζικός λογαριασµός τηρείται στο όνοµα της Ένωσης µε προσθήκη δίπλα
στην επωνυµία της Ένωσης της ονοµασίας του Παραρτήµατος. Η Γ.Σ. της
Ένωσης αποφασίζει κάθε ρύθµιση αναγκαία για την τήρηση του χωριστού
τραπεζικού λογαριασµού για το Παράρτηµα και για τα όργανα που
εξουσιοδοτούνται για την κίνηση του τραπεζικού λογαριασµού.

10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ: Το πρόγραµµα δράσης κάθε Παραρτήµατος
αποφασίζεται από τα µέλη της Συνέλευσής του, µετά από σχετική πρόταση της
∆ιοικούσας Επιτροπής αυτού, στο πλαίσιο του προγραµµατισµού και των σκοπών
της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 7. ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Τα όργανα της Ένωσης είναι:
- Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.),
- Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) και

- Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).

ΑΡΘΡΟ 8. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.)
1. Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο της Ένωσης.
2. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ: Η Γ.Σ. συγκροτείται από τα ταµειακώς εντάξει τακτικά µέλη της
Ένωσης. Στη συνεδρίαση της Γ.Σ. καλούνται και µπορούν να συµµετέχουν µε
δικαίωµα λόγου, χωρίς δικαίωµα ψήφου, τα επίτιµα και τα δόκιµα µέλη.

3. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ: Η Γ.Σ. της Ένωσης αποφασίζει για οποιοδήποτε θέµα. Οι
αποφάσεις της είναι δεσµευτικές για όλα τα όργανα και τα µέλη της Ένωσης. Η
Γ.Σ, ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
3.1. Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στα άλλα όργανα της Ένωσης,
3.2. Εγκρίνει τον απολογισµό δράσης του απερχόµενου ∆.Σ.,
3.3. Εκλέγει τριµελή εφορευτική επιτροπή για τη διενέργεια των εκλογών,
3.4. Εκλέγει τα µέλη του ∆.Σ.,
3.5. Εγκρίνει την εκάστοτε ισχύουσα ετήσια συνδροµή των µελών, καθώς και το
ύψος του δικαιώµατος εγγραφής στην Ένωση,
3.6. Αποφασίζει για την έγκριση του ετήσιου προγραµµατισµού και του ετήσιου
προϋπολογισµού,
3.7. Αποφασίζει την ίδρυση Παραρτηµάτων, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του
παρόντος,
3.8. Παρακολουθεί τις δράσεις των Παραρτηµάτων και συζητά τον ετήσιο
προγραµµατισµό και απολογισµό τους,
3.9. Ανακαλεί ή παύει το ∆.Σ. ή µέλη αυτού για σπουδαίο λόγο,
3.10. Αποφασίζει κάθε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού,
3.11. Εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισµό που καταρτίζει το ∆.Σ.,
3.12. Αποφασίζει για τη διάλυση της Ένωσης.
4. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ.: Κάθε χρόνο συγκαλείται από το ∆.Σ. µία τακτική
Γ.Σ µέσα στο πρώτο τρίµηνο του έτους. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γ.Σ.
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα. Οι προσκλήσεις
πρέπει να προσδιορίζουν οπωσδήποτε τόπο, χρόνο, ηµεροµηνία και ώρα, τα
θέµατα για συζήτηση και να ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής
συνέλευσης για την περίπτωση που δεν επιτευχθεί η νόµιµη απαρτία. Η
πρόσκληση για την τακτική Γ.Σ. πρέπει να στέλνεται στα µέλη 20 ηµέρες

τουλάχιστον πριν από την ηµέρα που θα πραγµατοποιηθεί. Στις Γ.Σ. καλούνται
όλα τα µέλη της Ένωσης. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν τα ταµειακώς εντάξει
τακτικά µέλη, τα επίτιµα και τα δόκιµα µέλη. ∆ικαίωµα ψήφου έχουν τα
ταµειακώς εντάξει τακτικά µέλη. Μέλη της Ένωσης µπορούν να εκπροσωπούν
στη Γ.Σ. µέχρι δύο άλλα µέλη της Ένωσης, τα οποία κωλύονται να παραβρεθούν
στη Γ.Σ. Η εντολή της εκπροσώπησης πρέπει να είναι έγγραφη και να κατατεθεί
στο ∆.Σ. δύο τουλάχιστον ώρες πριν την έναρξη της Γ.Σ.
5. ΑΠΑΡΤΙΑ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γ.Σ.
5.1. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν συµµετέχει το ½ συν 1 των ταµειακώς
εντάξει τακτικών µελών. Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται απαρτία, η
Γ.Σ. συνέρχεται χωρίς νέα πρόσκληση µετά από ακριβώς 7 (επτά) ηµέρες και
µε τα ίδια θέµατα ηµερήσιας διάταξης, οπότε βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα
από τον αριθµό των παρευρισκοµένων τακτικών ταµειακώς εντάξει µελών,
εκτός των περιπτώσεων που απαιτείται εξαιρετική απαρτία και αυξηµένη
πλειοψηφία από το νόµο ή το παρόν καταστατικό.
5.2. Τις εργασίες της Γ.Σ. διευθύνει τριµελές Προεδρείο που εκλέγεται από το
Σώµα. Η εκλογή του Προεδρείου είναι το πρώτο θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης. Μέχρι την εκλογή του Προεδρείου οι εργασίες της Γ.Σ. διευθύνονται
από τον Πρόεδρο του ∆.Σ.
5.3. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαµβάνονται, όταν υπάρχει απαρτία, µε ανάταση και
καταµέτρηση των χεριών, µε πλειοψηφία των παρόντων ταµειακώς εντάξει
τακτικών µελών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο νόµο ή στο παρόν
καταστατικό. Σε περίπτωση ένστασης, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται.
5.4. Για την εκλογή των µελών του ∆.Σ., της Ελεγκτικής Επιτροπής και για
προσωπικού χαρακτήρα θέµατα γίνεται µυστική ψηφοφορία µε ψηφοδέλτια.
5.5. Για τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού και για διάλυση της Ένωσης,
απαιτείται η παρουσία του ½ συν 1 των ταµειακώς εντάξει τακτικών µελών και
πλειοψηφία ¾ των παρόντων τακτικών ταµειακώς εντάξει µελών.
6. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ: Έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται για
επείγοντα σοβαρά θέµατα της Ένωσης, µε απόφαση του ∆.Σ. Έκτακτη Γ.Σ.
συγκαλείται και όταν το ζητήσει από το ∆.Σ., µε έγγραφη αίτηση, το 1/5 των
ταµειακώς εντάξει τακτικών µελών. Το ∆.Σ. έχει την υποχρέωση σε αυτή την
περίπτωση να καλέσει τη Γ.Σ. µέσα σε 40 ηµέρες από την υποβολή σε αυτό της
αίτησης, µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης τα περιεχόµενα στην αίτηση. Η

πρόσκληση για την έκτακτη Γ.Σ. πρέπει να στέλνεται 15 ηµέρες τουλάχιστον πριν
από τη ηµέρα που θα πραγµατοποιηθεί. Στην ηµερήσια διάταξη της Γ.Σ. δεν
µπορούν να προστεθούν κατά τη Γ.Σ. θέµατα που δεν περιλαµβάνονται σε αυτήν
που εστάλη στα µέλη.

ΑΡΘΡΟ 9. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (∆.Σ.)
1. Η Ένωση διοικείται από το ∆.Σ, το οποίο αποτελείται από 17 µέλη. α) Στις 11
θέσεις των µελών του ∆.Σ. εκλέγονται µέλη της Ένωσης που υποβάλλουν
υποψηφιότητα ανεξάρτητα, χωρίς πρόταση από τα Παραρτήµατα στα οποία µπορεί
να ανήκουν. β) Τρία µέλη εκλέγονται από το σύνολο των υποψηφίων που
προτείνουν τα Παραρτήµατα Προπτυχιακών Τµηµάτων (έναν υποψήφιο κάθε
Παράρτηµα Προπτυχιακού Τµήµατος). Μέχρι να λειτουργήσουν τουλάχιστον
τρία Παραρτήµατα που αντιστοιχούν σε Προπτυχιακά Τµήµατα, ο αριθµός των
µελών του ∆.Σ. αυτής περίπτωσης ισούται µε τον αριθµό των παραρτηµάτων που
αντιστοιχούν σε Προπτυχιακά Τµήµατα, γ) Οµοίως, τρία µέλη εκλέγονται από το
σύνολο των υποψηφίων που προτείνουν τα Παραρτήµατα που αντιστοιχούν σε
Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών (έναν υποψήφιο κάθε Παράρτηµα που
αντιστοιχεί σε Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών). Μέχρι να λειτουργήσουν
τουλάχιστον τρία Παραρτήµατα που αντιστοιχούν σε Μεταπτυχιακά Προγράµµατα
Σπουδών, ο αριθµός των µελών του ∆.Σ. αυτής περίπτωσης ισούται µε τον αριθµό
των Παραρτηµάτων που αντιστοιχούν σε Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Η θητεία του ∆.Σ. είναι τριετής.

2. Κατά την εκλογή του ∆.Σ. αναδεικνύονται και αναπληρωµατικά µέλη του ∆.Σ.
3. Το νεοεκλεγέν ∆.Σ. συνέρχεται σε συνεδρίαση, µε πρωτοβουλία του
πλειοψηφήσαντος στις αρχαιρεσίες µέλους του, µέσα σε 10 ηµέρες από την εκλογή
του. Εκλέγει µεταξύ του συνόλου των µελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο,
τον Γενικό Γραµµατέα, τον Ταµία και τον Έφορο.

4. Σε περίπτωση εκκενώσεως θέσεως στο ∆.Σ., η θέση αναπληρώνεται κατά σειρά
επιτυχίας των αναπληρωµατικών µελών.

5. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ: Το ∆.Σ. είναι το όργανο το οποίο ασκεί τη διοίκηση της
Ένωσης και µεριµνά για την επίτευξη των σκοπών της. Αρµοδιότητες του ∆.Σ.
είναι ιδίως:
5.1. Η σύγκληση των τακτικών και εκτάκτων Γ. Σ.,

5.2. Η εφαρµογή των αποφάσεων της Γ. Σ.,
5.3. Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Ένωσης, σύµφωνα µε τις αποφάσεις της
Γ.Σ.,
5.4. Η ανάληψη, µέσα στο πλαίσιο των αποφάσεων της Γ.Σ., πρωτοβουλιών και η
διενέργεια κάθε νόµιµης πράξης για την προώθηση των σκοπών της Ένωσης,
5.5. Η σύνταξη του απολογισµού και του προγράµµατος δράσης που
υποβάλλονται στη Γ.Σ. για έγκριση,
5.6. Η έγκριση των αιτήσεων εγγραφής νέων µελών,
5.7. Η σύσταση, η δραστηριοποίηση και ο συντονισµός οµάδων εργασίας και
επιτροπών, που αναλαµβάνουν συγκεκριµένες εργασίες,
5.8. Η δηµιουργία και επικαιροποίηση ιστοσελίδας της Ένωσης,
5.9. Η απόφαση για την ανάθεση έργων µε αµοιβή για την προώθηση των σκοπών
της Ένωσης,
5.10. Η πρόσληψη και η απόλυση έµµισθου προσωπικού της Ένωσης,
5.11. Η προετοιµασία των εργασιών της Γ.Σ.,
5.12. Η τήρηση του αρχείου της Ένωσης και των κατά νόµο απαραίτητων βιβλίων
αυτής,
5.13. Η κατάρτιση της ηµερήσιας διάταξης της Γ.Σ.

6. ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ∆.Σ.:
6.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στην εκλογή του ∆.Σ. έχουν τα ταµειακώς εντάξει
τακτικά µέλη της Ένωσης.
6.2. Οι εκλογές για το ∆.Σ. της Ένωσης διεξάγονται µε µυστική ψηφοφορία, µε
ενιαίο ψηφοδέλτιο και µε βάση τους επίσηµους καταλόγους των τακτικών µελών
και τα βιβλία του Ταµείου. Το ψηφοδέλτιο αποτελείται από τρεις πίνακες. Στον
πρώτο πίνακα αναγράφονται τα ονόµατα των µελών που υποβάλλουν
υποψηφιότητα

ανεξάρτητη

από

Παραρτήµατα.

Στο

δεύτερο

πίνακα

περιλαµβάνονται τα ονόµατα των υποψηφίων που προτείνονται από τα
Παραρτήµατα που αντιστοιχούν σε Προπτυχιακά Τµήµατα (ένας υποψήφιος από
κάθε

Παράρτηµα

Προπτυχιακού

Τµήµατος)

και

στον

τρίτο

πίνακα

περιλαµβάνονται οι υποψήφιοι που προτείνονται από τα Παραρτήµατα που
αντιστοιχούν σε Μεταπτυχιακά Τµήµατα (ένας υποψήφιος από κάθε Παράρτηµα
Μεταπτυχιακού Τµήµατος).

6.3. Τις εκλογές διενεργεί 3µελής εφορευτική επιτροπή. Η 3µελής εφορευτική
επιτροπή και 2 αναπληρωµατικά µέλη αυτής εκλέγονται από τη Γ.Σ. Προεδρεύει
της 3µελούς εφορευτικής επιτροπής το µέλος της που έλαβε τις περισσότερες
ψήφους, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Η θέση µέλους της
εφορευτικής επιτροπής, το οποίο παραιτείται ή κωλύεται, συµπληρώνεται από τα
αναπληρωµατικά µέλη της κατά σειρά πλειοψηφίας. Τα µέλη της εφορευτικής
επιτροπής δεν µπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το ∆.Σ. Η εφορευτική
επιτροπή µεριµνά για την τήρηση της τάξης, για τη διευθέτηση του χώρου που
θα τοποθετηθούν οι κάλπες, για τη διακρίβωση της ταυτότητας των εκλογέων
και για τον έλεγχο του δικαιώµατος των εκλογέων να ψηφίσουν, αποφαίνεται για
κάθε αµφισβήτηση και ενεργεί τη διαλογή και καταµέτρηση των ψήφων. Στο
τέλος ανακοινώνει το αποτέλεσµα, συντάσσει πρακτικό για τη διεξαγωγή των
αρχαιρεσιών στο οποίο επισυνάπτεται ο κατάλογος αυτών που ψήφισαν. Το
πρακτικό υπογράφεται από όλα τα µέλη της εφορευτικής επιτροπής και
παραδίδεται στο νεοεκλεγµένο ∆.Σ. της Ένωσης.
6.4. Όσοι από τα τακτικά µέλη επιθυµούν να είναι υποψήφια πρέπει να το
δηλώσουν εγγράφως στο ∆.Σ. µέχρι και 48 ώρες πριν την έναρξη της Γ.Σ. Το
∆.Σ. ελέγχει την εκλογιµότητα των υποψηφίων και ανακοινώνει τα ονόµατά τους
στο εκλογικό σώµα µε ανάρτηση του καταλόγου των υποψηφίων στο Γραφείο
της Ένωσης και στην ιστοσελίδα της Ένωσης.
6.5. Τα ονοµατεπώνυµα των υποψηφίων αναγράφονται σε κάθε έναν από τους 3
πίνακες, που ορίζονται στην παράγραφο 6.2. του παρόντος, του ενιαίου
ψηφοδελτίου µε απόλυτη αλφαβητική σειρά των επωνύµων. ∆ίπλα στα ονόµατα
παρατίθενται και άλλες πληροφορίες που τυχόν έχει αποφασίσει το ∆.Σ. (έτος
αποφοίτησης, Τµήµα / Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών κ.ά.).
6.6. Η επιλογή µεταξύ των υποψηφίων γίνεται µε σταυρό προτίµησης δίπλα στο
ονοµατεπώνυµο των υποψηφίων. Ο µέγιστος αριθµός σταυρών ορίζεται στους
11 για τον πίνακα των γενικών υποψηφίων, στους τρεις για τον πίνακα των
υποψηφίων των Παραρτηµάτων Προπτυχιακών Σπουδών και στους τρεις για τον
πίνακα των υποψηφίων των Παραρτηµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.
6.7. Τακτικά µέλη του ∆.Σ. εκλέγονται οι κατά σειρά πρώτοι σε σταυρούς
προτίµησης. Οι λοιποί υποψήφιοι ανακηρύσσονται αναπληρωµατικά µέλη, µε τη
σειρά των σταυρών προτίµησης που έλαβαν. Τα αναπληρωµατικά µέλη του ∆.Σ.
καλούνται να αναπληρώσουν µέλος του ∆.Σ., όταν αυτό παραιτηθεί ή αποβιώσει

ή µε άλλο τρόπο οριστικά εκλείψει από το ∆.Σ.. Σε περίπτωση ισοψηφιών γίνεται
κλήρωση.
6.8. Ενστάσεις των υποψηφίων γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των
εκλογών. Επί των ενστάσεων αποφασίζει η εφορευτική επιτροπή.

7. Μετά από κάθε εκλογή νέων µελών του ∆.Σ., το ∆.Σ. συνέρχεται και
συγκροτείται σε σώµα µέσα σε 15 ηµέρες από την ανακήρυξη των νέων µελών του.

8. Το ∆.Σ. της Ένωσης µπορεί να αποφασίζει τον τρόπο ψηφοφορίας για την εκλογή
των µελών του ∆.Σ. από απόσταση. Η απόφασή αυτή του ∆.Σ. εγκρίνεται από την
πρώτη Γ.Σ. που θα συγκληθεί µετά τη λήψη της απόφασης και αρχίζει να ισχύει
στην επόµενη Γ.Σ. από αυτή που ενέκρινε την ψηφοφορία από απόσταση.

9. Το ∆.Σ. συγκροτείται σε σώµα και παραλαµβάνει από το προκάτοχο ∆.Σ. το
αρχείο και όλα τα σχετικά έγγραφα της Ένωσης, µε πρωτόκολλο υπογεγραµµένο
από το ∆.Σ. που απέρχεται.

10. Μέλη του πρώτου προσωρινού ∆.Σ. της Ένωσης ορίζονται οι κάτωθι:
- Ανδρέας Κιντής, ως πρόεδρος,
- Ανδρέας Ηλιάδης, ως αντιπρόεδρος,
- Παναγιώτης Οικονόµου, ως γενικός γραµµατέας,
- Σεβαστή Συνοδινού, ως ταµίας,
- Μαργαρίτα Γκαµαλέτσου, ως έφορος,
- Έλενα Μακρή και Αγησίλαος Παναγάκος και Ασηµίνα Σερέτη και ∆ηµήτρης
Τσουκαλάς, ως µέλη.

11. Το πρώτο προσωρινό ∆.Σ. οφείλει να συγκαλέσει τακτική Γ.Σ. µέσα σε εννέα
µήνες από τη δηµοσίευση της απόφασης του ∆ικαστηρίου για την ίδρυση του
σωµατείου και την εγγραφή του στο Ειδικό Βιβλίο Σωµατείων, ώστε να διεξαχθούν
οι πρώτες αρχαιρεσίες για την εκλογή ∆.Σ. Μέχρι τη σύγκληση της Γ.Σ., το
προσωρινό ∆.Σ.
− ασκεί το σύνολο των αρµοδιοτήτων του ∆.Σ. της Ένωσης,
− ορίζει το ύψος της ετήσιας συνδροµής και του δικαιώµατος εγγραφής στην
Ένωση.

12. Η θητεία του ∆.Σ. αρχίζει την ηµέρα εκλογής των νέων µελών του ∆.Σ. Η
παραλαβή της διοίκησης από το επερχόµενο ∆.Σ. γίνεται µέσα σε 15 ηµέρες από
την εκλογή του.

13. Το ∆.Σ. συνέρχεται, µε πρόσκληση του Προέδρου, τουλάχιστον τρεις φορές τον
χρόνο. Οι αποφάσεις του ∆.Σ. παίρνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
τακτικών µελών του συµβουλίου ευρισκοµένου σε απαρτία. Σε απαρτία θεωρείται
ότι είναι το ∆.Σ. αν παρίστανται εννέα (9) τουλάχιστον τακτικά µέλη του. Το ∆.Σ.
ευρισκόµενο σε απαρτία αποφασίζει για κάθε ζήτηµα που ανάγεται στην επίτευξη
του επιδιωκόµενου σκοπού. Σε περίπτωση ισοψηφίας βαρύνει η ψήφος του
Προέδρου. Το ∆.Σ. δύναται επίσης να συνεδριάζει εκτάκτως όσες φορές κρίνει
τούτο αναγκαίο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί από πέντε (5) µέλη του ∆.Σ. µε αίτησή τους
προς τον Πρόεδρο, στην οποία αναγράφονται και τα θέµατα που θα συζητηθούν, η
δε σχετική πρόσκληση πρέπει να γίνει εγγράφως. Στην περίπτωση αυτή το ∆.Σ.
συγκαλείται σε δέκα (10) το πολύ ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής της
αιτήσεως. Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου ή που παρέλθει άπρακτη η
προθεσµία των δέκα (10) ηµερών, τότε δύναται να συγκαλέσει το ∆.Σ. ο
Αντιπρόεδρος. Αν εκ νέου τούτο δεν καταστεί δυνατόν, τότε τα µέλη του ∆.Σ. που
υπέβαλαν την αίτηση, δύνανται να συγκαλέσουν Γ.Σ. µε το αίτηµα της διενέργειας
εκλογών.

14. Μέλος του ∆.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρία (3) συνεχή συµβούλια
θεωρείται παραιτηµένο

και

αντικαθίσταται

από

το

πρώτο

κατά

σειρά

αναπληρωµατικό.

15. Στο µέλλον και ανάλογα µε την αύξηση του πλήθους των τακτικών µελών της
Ένωσης και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της, είναι δυνατόν τα µέλη του
∆.Σ. να αυξηθούν, µε απόφαση της Γ.Σ. Η αύξηση αυτή θα τεθεί σε εφαρµογή δύο
τουλάχιστον χρόνια µετά τη λήψη της σχετικής απόφασης. Στις περιπτώσεις αυτές
το ∆.Σ. θα είναι σε απαρτία αν παρίστανται τα µισά συν ένα µέλη του.

16. Τα µέλη του σωµατείου µπορούν να εκλεγούν ως µέλη του ∆.Σ. το πολύ δύο
συνεχείς φορές.

17. Το ∆.Σ. της Ένωσης µπορεί να αποφασίσει τη διεκπεραίωση των διαδικασιών
στην Ένωση µε ηλεκτρονικά µέσα.

18. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
18.1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ένωση ενώπιον πάσης διοικητικής, δικαστικής
ή άλλης αρχής, και ενώπιον κάθε τρίτου σε όλες τις δικαιοπραξίες και
εκδηλώσεις, προεδρεύει των συνεδριάσεων του ∆.Σ. και διευθύνει τις εργασίες
της Ένωσης. Υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, όλα τα έγγραφα και τις

χρηµατικές εντολές. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει σ’ όλα ο
Αντιπρόεδρος.
18.2. Ο Γενικός Γραµµατέας τηρεί τα βιβλία, το Αρχείο και τη σφραγίδα της
Ένωσης, τηρεί το Μητρώο µελών, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆.Σ.
και της Γ.Σ. και συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα. Το Γενικό
Γραµµατέα απόντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει ο Έφορος, τούτου κωλυόµενου,
µέλος του ∆.Σ. κατόπιν αποφάσεώς του.
18.3. Ο Ταµίας διαχειρίζεται µε ευθύνη του την περιουσία της Ένωσης. Τηρεί τα
απαραίτητα λογιστικά βιβλία, ενεργεί τις πληρωµές επί τη βάσει χρηµατικών
ενταλµάτων ή επιταγών, τα οποία συνυπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Ταµίας, και
ευθύνεται προσωπικά, ακέραια και εις ολόκληρον µε τον Πρόεδρο για κάθε
δαπάνη ή πληρωµή που γίνεται χωρίς ένταλµα. Τον Ταµία κωλυόµενο
αναπληρώνει µέλος που ορίζεται από το ∆.Σ.
18.4. Ο Έφορος είναι υπεύθυνος για την οργάνωση των οµάδων εργασίας, τις
δηµόσιες σχέσεις και τις σχέσεις της Ένωσης µε τον Τύπο, όπως επίσης και για
τη διοργάνωση των διαφόρων εκδηλώσεων ή συµµετοχών σε εκδηλώσεις. Τον
Έφορο κωλυόµενο αναπληρώνει µέλος που ορίζεται από το ∆.Σ.

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.)
1. Η Ε.Ε. είναι τριµελής.
2. Τα µέλη της Ε.Ε. εκλέγονται από τα ταµειακώς εντάξει τακτικά µέλη της Γ.Σ.,
ταυτόχρονα µε την εκλογή των µελών του ∆.Σ. και για το χρονικό διάστηµα που
διαρκεί η θητεία του ∆.Σ. Η εκλογή τους γίνεται µε ξεχωριστό, ενιαίο ψηφοδέλτιο.
Υποψηφιότητα για την Ε.Ε. µπορούν να θέσουν όλα τα ταµειακώς εντάξει τακτικά
µέλη της Ένωσης που δεν θέτουν υποψηφιότητα για το ∆.Σ. Τις διαδικασίες της
ψηφοφορίας επιβλέπει η ίδια εφορευτική επιτροπή που ορίζεται για τις εκλογές του
∆.Σ. της Ένωσης.

3. Τα µέλη της δεν µπορούν να είναι µέλη του ∆.Σ.
4. Η Ε.Ε. συνέρχεται µε πρωτοβουλία του πλειοψηφήσαντος µέλους της σε πρώτη
συνεδρίαση, µέσα σε 20 ηµέρες από την εκλογή της και εκλέγει τον Πρόεδρό της.
Ο Πρόεδρος της Ε.Ε. διευθύνει τις εργασίες της, τηρεί τα Πρακτικά των
συνεδριάσεών της, εισηγείται τις ετήσιες εκθέσεις διαχειριστικού ελέγχου στη Γ.Σ.,
και έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία της επιτροπής.

5. Η Ε.Ε. έχει την ευθύνη της εποπτείας και του ελέγχου της οικονοµικής
διαχείρισης της Ένωσης. Εποπτεύει και ελέγχει κυρίως τις πράξεις του ∆.Σ. και τη
λειτουργία του ταµείου και παρακολουθεί αν αυτές είναι σύµφωνες µε το νόµο, το
καταστατικό και τις αποφάσεις της Γ.Σ. Έχει το δικαίωµα να εξετάζει τα έγγραφα
και τα βιβλία της Ένωσης και να ελέγχει το ταµείο οποτεδήποτε.

6. Στο τέλος κάθε διαχειριστικού έτους, η Ε.Ε. συντάσσει έκθεση για τη διαχείριση
των οικονοµικών της Ένωσης, και γι’ αυτό τίθενται στη διάθεσή της τα πρακτικά
των συνεδριάσεων του ∆.Σ. και των Γ.Σ., τα βιβλία διαχείρισης, η αλληλογραφία
και το αρχείο της Ένωσης. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται στην επόµενη Γ.Σ. Στην
έκθεση της Ε.Ε. πρέπει να αναφέρονται ο έλεγχος του ισολογισµού και του
απολογισµού του ∆.Σ.

7. Η Ε.Ε. συνεδριάζει τακτικά κάθε τετράµηνο και έκτακτα µε πρόσκληση του
Προέδρου της ή µετά από έγγραφο αίτηµα του Ταµία του ∆.Σ. ή µετά από έγγραφο
αίτηµα δέκα (10) µελών της Ένωσης. Στις περιπτώσεις που το αίτηµα προέρχεται
από τον Ταµία ή µέλη της Ένωσης ο Πρόεδρος της Ε.Ε. υποχρεούται να την
συγκαλέσει µέσα σε πέντε (5) ηµέρες, ορίζοντας και τον τόπο σύγκλησής της.

ΑΡΘΡΟ 11. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
1. Οι πόροι της Ένωσης διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.
2. Τακτικούς πόρους της Ένωσης αποτελούν το δικαίωµα εγγραφής των νέων
τακτικών και δόκιµων µελών και οι ετήσιες συνδροµές των τακτικών µελών. Το
ύψος της τακτικής συνδροµής των µελών της Ένωσης ορίζεται από τη Γ.Σ., ύστερα
από

πρόταση

του

∆.Σ.,

στο

πλαίσιο

του

οικονοµικού

απολογισµού,

προϋπολογισµού και προγραµµατισµού. Ο τρόπος είσπραξης της ετήσιας
συνδροµής ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ.

3. Έκτακτους πόρους της Ένωσης αποτελούν:
3.1. Οι έκτακτες εισφορές των µελών. Έκτακτες εισφορές αποφασίζονται από το
∆.Σ., µετά από πρόταση του Ταµία, όταν το ύψος του αποθεµατικού µειωθεί σε
επίπεδο µικρότερο των πάγιων λειτουργικών εξόδων τριών µηνών, καθώς και
όταν προκύπτουν έκτακτες δαπάνες για συγκεκριµένη έκτακτη δραστηριότητα
της Ένωσης. Η καταβολή των έκτακτων εισφορών αποτελούν ηθική και όχι
οικονοµική υποχρέωση των µελών. Όταν οι έκτακτες εισφορές αποφασίζονται
από τη Γ.Σ. αποτελούν οικονοµική υποχρέωση των µελών.

3.2. Τα έσοδα από δραστηριότητες της Ένωσης ή έσοδα από δραστηριότητες
Παραρτήµατος, εφόσον υπάρξει σχετική συµφωνία µε το Παράρτηµα.
3.3. ∆ωρεές και χορηγίες,
3.4. Τόκοι καταθέσεων,
3.5. Κάθε άλλη νόµιµη αύξηση της περιουσίας της.

4. Με απόφαση της Γ.Σ. αποφασίζεται ο τρόπος µε τον οποίο οργανώνεται ο
Προϋπολογισµός της Ένωσης,
5. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: Η διαχείριση των
οικονοµικών της Ένωσης αποφασίζεται από τη Γ.Σ., µε πρόταση του ∆.Σ.
6. Όσοι αποχωρούν από την Ένωση µε οποιοδήποτε τρόπο δεν δικαιούνται να
απαιτήσουν την επιστροφή των εισφορών που κατέβαλαν.

ΑΡΘΡΟ 12. ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Το ∆.Σ. υποχρεούται να τηρεί τα εξής βιβλία:
α) Μητρώο µελών.
β) Βιβλίο Πρακτικών ∆.Σ. και Γ.Σ.
γ) Βιβλίο Ταµείου.
Η Γ.Σ. αποφασίζει για την τήρηση κάθε άλλου βιβλίου, όπως Βιβλίο Εκδηλώσεων
και Σηµαντικών Γεγονότων ή Βιβλίο Πρωτοκόλλου.
Τα παραπάνω βιβλία µπορούν να αντικατασταθούν από ηλεκτρονικές βάσεις
δεδοµένων, στο βαθµό που ο νόµος το επιτρέπει.
Η Γ.Σ. αποφασίζει ποια βιβλία οφείλουν να τηρούν τα παραρτήµατα.

ΑΡΘΡΟ 13. ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Ένωση έχει κυκλική σφραγίδα που φέρει στην επιφάνειά της κυκλικά την
επωνυµία

της

Ένωσης

«ΕΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (πρώην ΑΣΟΕΕ)» και στη µέση το έτος ίδρυσής της
(2009).

ΑΡΘΡΟ 14. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κάθε ζήτηµα που αφορά τη διοίκηση και τη διαχείριση της Ένωσης, την
τροποποίηση του καταστατικού, την παύση των οργάνων και τη διάλυση της Ένωσης

και δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθµίζεται από τις διατάξεις του
Αστικού Κώδικα και από τις σχετικές µε τα σωµατεία διατάξεις των ειδικών νόµων.
Το παρόν Καταστατικό, που περιέχει 14 άρθρα, εγκρίθηκε σήµερα από τη Συνέλευση
των Ιδρυτικών Μελών, που συγκλήθηκε για τον σκοπό αυτό, και θα ισχύσει, από την
εγγραφή της Ένωσης στο τηρούµενο δηµόσιο βιβλίο Αναγνωρισµένων Σωµατείων
του Πρωτοδικείου Αθηνών.

