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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ  

Άρθρο 1Ο  

Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία “Σύλλογος Αποφοίτων Τμημάτων 

Πανεπιστημίου Αιγαίου”  και με το διακριτικό τίτλο «Σ.Α.Π.Α».   

Άρθρο 2ο  

Έδρα του Σωματείου ορίζεται η Αθήνα και ειδικότερα το κτήριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

στην πόλη αυτή (Βουλγαροκτόνου 30 T.K. 11472). Το Σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή, 

που γράφει ολόγυρα την επωνυμία του, δηλαδή τις λέξεις «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» και στο µέσο αναγράφεται το έτος ιδρύσεως του, 

ήτοι το έτος «2021», χρώματος μελανιού κυανό.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΣΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Άρθρο 3ο  

Σκοποί του Σωματείου είναι: 

Α. Η εδραίωση και ενδυνάμωση των κοινωνικών και συναδελφικών σχέσεων των µελών του, 

µε απώτερο στόχο τη δημιουργία κοινότητας αποφοίτων για τους/τις παρόντες/ούσες και 

τους/τις μελλοντικούς/ές αποφοίτους/ες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

Β. Η επικοινωνία, η ενημέρωση, η ανταλλαγή απόψεων και η ανάληψη σχετικών 

πρωτοβουλιών και δράσεων όλων των αποφοίτων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου,  οι οποίες, ειδικότερα,  προωθούν  και προβάλλουν τα γνωστικά και ερευνητικά 

αντικείμενα των αποφοίτων  και τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, καθώς και το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου γενικότερα.  
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Γ. Η διατήρηση των δεσμών µε τα Τμήματα του Ιδρύματος, τους/τις διδάσκοντες/ουσες και 

τους/τις διδασκόµενους/ες των Τµηµάτων και των Σχολών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, στο 

πλαίσιο μίας διαρκούς επιστηµονικής επικοινωνίας και στενής συνεργασίας για την 

ανάπτυξη επιμορφωτικών και ερευνητικών δράσεων.  

Δ. Η επαγγελματική και επιστημονική επιμόρφωση και η αλληλοβοήθεια μεταξύ των µελών, 

καθώς και πληροφόρησή τους για ευκαιρίες απασχόλησης µέσω του «Συλλόγου» ή/και τη 

συνεργασία σχετικών με τη σταδιοδρομία δομών  του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

Ε. Η διεκδίκηση, προώθηση και κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των 

αποφοίτων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και η ενημέρωση της 

πολιτείας για το επιστημονικό και επαγγελματικό έργο των αποφοίτων.  

ΣΤ. Η ενημέρωση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, της ευρύτερης επιστημονικής και 

ερευνητικής κοινότητας και σχετικών κοινωνικο-παραγωγικών φορέων για την ποιότητα, τη 

σημασία και τη χρησιμότητα του έργου των αποφοίτων και του  Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

καθώς και η διάχυση-δημοσιοποίηση σχετικών πληροφοριών.  

Ζ. Η στενή συνεργασία µε τους επιμέρους Συλλόγους Αποφοίτων των Τμημάτων του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, με στόχο τη δημιουργία ενός δυναµικού δικτύου για την προώθηση 

της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας των αποφοίτων των Τμημάτων του 

Ιδρύματος. 

 Η. Ο ενεργός ρόλος του «Συλλόγου» σε θέματα που αφορούν στην ελληνική κοινωνία, στο 

πλαίσιο της επιστημονικής εξειδίκευσης των μελών του, καθώς και σε ένα ευρύ φάσμα 

θεμάτων  για την ευρύτερη ευαισθητοποίηση και ανάληψη πρωτοβουλιών, που άπτονται και 

των πεδίων τεχνογνωσίας και δραστηριοποίησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

Μέσα για  την επίτευξη του Σκοπού: 

Η επίτευξη των παραπάνω σκοπών του «Συλλόγου Αποφοίτων των Τμημάτων του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου» επιδιώκεται με τα ακόλουθα νόμιμα μέσα: 

1)   Ο «Σύλλογος» ενημερώνει με κάθε νόμιμο τρόπο τα μέλη του, αλλά και την κοινωνία 

γενικότερα, για ζητήματα που αφορούν στις επιστήμες που θεραπεύονται στο Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου, καθώς και στα προβλήματα των αποφοίτων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου, άλλα και για κάθε άλλο θέμα που αφορά στους γενικότερους σκοπούς του 

συλλόγου. 
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2)   Η συνεργασία του Συλλόγου με τους συλλόγους των Προπτυχιακών Τμημάτων του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, των μεταπτυχιακών συλλόγων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς 

και με συλλόγους άλλων Πανεπιστημίων και άλλες συγγενείς οργανώσεις και συλλόγους 

Πανεπιστημίων του εσωτερικού και εξωτερικού, που έχουν παρεμφερείς σκοπούς. 

3)   Η εκπροσώπηση και έκφραση των θέσεων του Συλλόγου σε όλα τα αρμόδια διοικητικά 

και υπηρεσιακά πανεπιστημιακά όργανα, εφόσον ζητείται η συμμετοχή του.  

4)   Η προβολή των επιδιώξεων, αιτημάτων και δράσεων του Συλλόγου από τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η διοργάνωση διαλέξεων, μορφωτικών 

ανταλλαγών, ενημερωτικών και άλλων εκδηλώσεων. 

5)   Η οργάνωση κάθε αναγκαίας παράστασης και συνεργασίας με άλλους φορείς, χωρίς να 

θίγεται η αυτοτέλεια και αυτονομία του Συλλόγου, η υποβολή υπομνημάτων, ψηφισμάτων, 

διαμαρτυριών προς πάσα κατεύθυνση και η διενέργεια κάθε άλλης σύννομης πράξης για την 

πραγμάτωση των στόχων του. 

6)   Η οργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, προβολών ταινιών, εκθέσεων βιβλίων και 

γενικά  κάθε μορφής εκδήλωσης με στόχο την πολιτιστική ανάπτυξη και καλλιέργεια των 

μελών του. 

7)  Η διοργάνωση ημέρας καριέρας και αντίστοιχων εκδηλώσεων, με στόχο  την ενημέρωση 

των μελών του, αλλά και τη στενή συνεργασία με τους/τις φοιτητές/τριες των Προπτυχιακών 

Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τη διοργάνωση αυτών των εκδηλώσεων. 

Προς επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, ο Σύλλογος μπορεί να προβαίνει στα ακόλουθα:  

1. Τακτικές και µη συναντήσεις, ηλεκτρονική ή άλλης μορφής επικοινωνία μεταξύ των µελών 

του  

2. Επιστηµονικά και επιµορφωτικά σεµινάρια, συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις, συζητήσεις, 

εορτές, φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και άλλες παρεμφερείς δράσεις. 

3. Διοργάνωση και  συµµετοχή σε προγράµµατα κοινωνικά, ερευνητικά, επιµορφωτικά και 

άλλα αντίστοιχα, χρηματοδοτούμενα ή μη.   

4. Εκπαιδευτικά ταξίδια, πολιτιστικές επισκέψεις και άλλες παρεμφερείς δράσεις. 

5. Έκδοση ενημερωτικών μέσων έντυπων ή ηλεκτρονικών (πχ. Δελτία τύπου, περιοδικά, 

εφημερίδα, ιστοσελίδα),  
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6. Αναζήτηση χορηγιών και δωρεών  

7. Ενίσχυση µελών που εντάσσονται σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, οικονοµικά αδυνάτων 

φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου που διακρίνονται για το ήθος και την επίδοση 

στις σπουδές τους, µε βραβεία και υποτροφίες, χρηματοδότηση ερευνητικών 

προγραµµάτων, εκδόσεων και βράβευση διακεκριµένων αποφοίτων.  

8. Εκπροσώπηση στις αρχές για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση προβληµάτων των 

Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

9. Κινητοποίηση για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προβληµάτων και την προστασία 

των κοινών, συλλογικών συµφερόντων των µελών και γενικά όλων των αποφοίτων των 

Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και διενέργεια αντίστοιχων δράσεων µε κάθε  

νόµιµο µέσο που κρίνεται σκόπιµο. 

Ο “Σύλλογος Αποφοίτων Πανεπιστημίου Αιγαίου”, δεν συμμετέχει ούτε εξυπηρετεί με 

οποιονδήποτε τρόπο κομματικές παρατάξεις, οργανώσεις και θρησκευτικές 

οργανώσεις.   

Άρθρο 4ο  

Η διάρκεια του Συλλόγου είναι αόριστη.    

Ο σύλλογος διαλύεται όταν τα τακτικά μέλη του είναι λιγότερα από είκοσι ένα (21) ή με 

απόφαση Γενικής Συνέλευσης πλήρους απαρτίας και με πλειοψηφία ¾ των παρόντων μελών. 

Μετά τη διάλυση του Συλλόγου, η περιουσία του διατίθεται είτε σε Σύλλογο Αποφοίτων – 

Προπτυχιακών Φοιτητών-τριων, Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών και Υποψήφιων 

Διδακτόρων/ισσών του Πανεπιστημίου Αιγαίου είτε σε κοινωφελές ή φιλανθρωπικό ίδρυμα, 

για την επιλογή των οποίων θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 

Άρθρο 5ο  

Μέλη του σωματείου εγγράφονται οι πτυχιούχοι/ες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου. 
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Για την εγγραφή μέλους απαιτείται: 

- έντυπη αίτηση (πρωτότυπη ή σαρωμένη) προς το Δ.Σ. του Συλλόγου, με την οποία 

το υποψήφιο μέλος δηλώνει, ότι αποδέχεται πλήρως τους σκοπούς και το 

Καταστατικό του Συλλόγου  

ή 

- ηλεκτρονική έγγραφη στο μητρώο μελών του ΣΑΠΑ , στο διαδικτυακό χώρο 

www.sapa.gr και στην ειδική πλατφόρμα εγγραφής μελών  -και 

- καταβολή του ποσού εγγραφής των πέντε (5) ευρώ 

Το Δ.Σ., αφού εγκρίνει την αίτηση, εγγράφει τον/την αιτούντα/ουσα στο μητρώο μελών κατά 

την πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασή του. Αν το Δ.Σ. απορρίψει την αίτηση, 

υποχρεούται να αιτιολογήσει γραπτά την απόφασή του στον/στην αιτούντα/ουσα και να 

παραπέμψει το θέμα στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει 

τελεσίδικα. 

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα. 

1)   Τακτικά μέλη του Συλλόγου είναι οι πτυχιούχοι/ες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου. 

Απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η αποδοχή του καταστατικού του Συλλόγου και των 

θεμελιωδών αρχών του, που δηλώνεται είτε άμεσα είτε έμμεσα με τη συμμετοχή στα όργανα 

του Συλλόγου. Υπάρχει η δυνατότητα πιστοποίησης της ιδιότητας του μέλους με την 

απόκτηση ταυτοτήτων μελών με την ταυτόχρονη καταβολή του δικαιώματος εγγραφής 

έντυπα ή ηλεκτρονικά, σε συνδυασμό με την καταβολή της ετήσιας συνδρομής που ορίζεται 

από τη Γενική Συνέλευση. 

2)   Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση της αυξημένης πλειοψηφίας των 2/3 των 

παρόντων της Γ.Σ.: α) Καθηγητές/τριες και πτυχιούχοι/ες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου ή άλλου Πανεπιστημίου που συνέβαλαν ή συμβάλλουν στην προώθηση της 

ελευθερίας της σκέψης και της έκφρασης και στα ανθρώπινα ιδεώδη και δικαιώματα. β) 

Πρόσωπα τα οποία προσέφεραν υψηλές υπηρεσίες στις επιστήμες του Πανεπιστημίου  

Αιγαίου και μπορούν να συντελέσουν στην παραγωγή των δράσεων του Συλλόγου και των 

σκοπών του. γ) Όποιο πρόσωπο προσέφερε εξαιρετικές υπηρεσίες προς τον Σύλλογο και τους 

σκοπούς του. 

4)   Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα ψήφου ούτε του “εκλέγειν” και “εκλέγεσθαι”. 

http://www.sapa.gr/
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

Άρθρο 6ο  

Τα τακτικά μέλη έχουν ισότιμα δικαιώματα και υποχρεώσεις. 

Ι. Δικαιώματα 

1)   Να εκλέγουν τα όργανα του Συλλόγου και να εκλέγονται σ’ αυτά. 

2)   Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες και να εκφράζουν ελεύθερα 

και αβίαστα τις προτάσεις τους, αποφασίζοντας για αυτές. 

3)   Να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του 

Συλλόγου με έγγραφη ή προφορική πρότασή τους προς τα διοικητικά όργανα του Συλλόγου 

και ειδικά το Δ.Σ., που είναι υποχρεωμένα να κοινοποιήσουν τις προτάσεις σε όλα τα μέλη 

του Συλλόγου και να απαντήσουν. 

Δικαίωμα ψήφου, να εκλεγούν και να εκλέγονται, έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει 

τακτικά μέλη.  

ΙΙ. Υποχρεώσεις 

1)   Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου, να συμμορφώνονται προς τις 

διατάξεις του καταστατικού, να συμμετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις και να μην 

αντιστρατεύονται τις αποφάσεις της Γ.Σ. Του Συλλόγου. 

2)   Να συμμετέχουν υπεύθυνα στις αποφασισμένες συλλογικές διαδικασίες δημοκρατικής 

έκφρασης και απόφασης και να καταβάλλουν τις τακτικές και τις έκτακτες εισφορές προς το 

Σύλλογο, σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων του Συλλόγου. 

3) Να δέχονται και να εκπληρώνουν τις ανατιθέμενες σε αυτά εργασίες από τη Γ.Σ. και το Δ.Σ. 

, από τις οποίες όμως μπορούν να απαλλαγούν για εύλογη αιτία μετά από σχετική εκτίμηση 

του Δ.Σ. 

4) Να γνωστοποιούν στο Δ.Σ. κάθε αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας τους.  
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ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΟΥΣ 

Άρθρο 7ο  

Μέλος αποχωρεί, αν υποβάλλει έγγραφη (πρωτότυπη ή σαρωμένη) αίτηση προς τα όργανα 

του Συλλόγου, η οποία θα ισχύει με τη λήξη του έτους, με την οποία ζητεί τη διαγραφή του 

και αφού εκκαθαριστεί οικονομικά, ήτοι αφού θα έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του 

υποχρεώσεις προς το Σύλλογο μέχρι την ημέρα της αποχώρησής του. 

Επίσης, μέλος διαγράφεται: 

1)   Αν η δραστηριότητά του αντιστρατεύεται στους σκοπούς και τις θεμελιώδεις αρχές του 

παρόντος καταστατικού κι αν εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων του 

Συλλόγου. 

2) Αν δεν καταβάλλει για δύο (2) έτη αδικαιολόγητα τη συνδρομή του.  

3) Αν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που να αποδεικνύουν ξεκάθαρα φασιστική ή 

ρατσιστική δραστηριότητα. 

4)   Εάν έμπρακτα δηλώνει τη σύμφωνη γνώμη του σε κάθε λογική ποινικοποίησης των 

πολιτικών αντιθέσεων και των κοινωνικών αγώνων. 

5)   Το μέλος που πρόκειται να αποβληθεί, καλείται σε απολογία στην Γ.Σ., αφού του 

γνωστοποιηθεί εγγράφως (πρωτότυπα ή σαρωμένα) η αιτία αποβολής. 

6)   Η διαγραφή  γίνεται με απόφαση της Γ.Σ., τακτικής ή έκτακτης πλήρους απαρτίας, μετά 

από πρόταση του Δ.Σ. ή του 3/10 των οικονομικά τακτοποιημένων  μελών του Συλλόγου. Η 

απόφαση της Γ.Σ. λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των ¾ επί των παρόντων και 

κοινοποιείται εγγράφως (πρωτότυπα ή σαρωμένα) στο θιγόμενο πρόσωπο.  

- Το θιγόµενο µέλος μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεγγραφής ή έγγραφη ένσταση στην 

αµέσως επόµενη Γ.Σ., αφότου του γνωστοποιηθεί εγγράφως (πρωτότυπα ή σαρωμένα)  η 

απόφαση διαγραφής. Αν γίνει ένσταση, η απόφαση διαγραφής δεν εκτελείται, έως ότου 

αποφασίσει με αυξημένη πλειοψηφία των ¾ επί των παρόντων η Γ.Σ..  Εναντίον της 

απόφασης διαγραφής δεν επιτρέπεται η προσφυγή στα Πολιτικά Δικαστήρια πριν ασκηθεί η 

ένσταση και αποφανθεί για το ζήτημα επί της ενστάσεως η Γ.Σ. Τόσο το Δ.Σ. όσο και η Γ.Σ. 

υποχρεούνται να ακούσουν προηγουμένως το μέλος του οποίου ζητείται η διαγραφή. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 
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ΠΟΡΟΙ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Άρθρο 8ο  

Οι πόροι του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. 

1)   Τακτικοί πόροι είναι: 1) οι τακτικές συνδρομές των μελών που καθορίζονται από τη Γ.Σ. 

του Συλλόγου, 2) οι επιχορηγήσεις του κράτους και του Πανεπιστημίου, καθώς και κάθε 

άλλου Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα. 

2)   Έκτακτοι πόροι είναι: 1) Οι έκτακτες συνδρομές των μελών, που καθορίζονται από τα 

όργανα του Συλλόγου. 2) Τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις ή δωρεές στον Σύλλογο, εάν 

δεν διοργανώνονται υπό προϋποθέσεις ασυμβίβαστες προς τους σκοπούς του καταστατικού. 

Για την αποδοχή τους απαιτείται απόφαση της πλειοψηφίας των 2/3 του συνολικού αριθμού 

των μελών του Δ.Σ ή απόφαση της Γ.Σ με σχετική πλειοψηφία. 

3)   Τα έσοδα του Συλλόγου, προερχόμενα από τους παραπάνω τακτικούς ή έκτακτους 

πόρους, κατατίθενται όλα, έκτος από ένα μικρό ποσό το οποίο φυλάσσεται από τον 

Ταμεία,  για τις τρέχουσες ανάγκες του Σωματείου σε ένα υποκατάστημα τράπεζας, το οποίο 

επιλέγει το Δ.Σ. 

4)   Ουδεμία δωρεά ή χορηγία γίνεται δεκτή, αν περιέχει όρους που αντιστρατεύονται τους 

σκοπούς του Συλλόγου, με απόλυτη ευθύνη του Δ.Σ. Κληρονομίες γίνονται αποδεκτές μετά 

από απόφαση της Γ.Σ. και πάντα με το ευεργέτημα της απογραφής. Κληρονομίες και δωρεές 

υπό τρόπον γίνονται δεκτές μόνο με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. 

5) Όποιος/α γίνεται δεκτός/ή ως µέλος του Συλλόγου καταβάλλει άπαξ το ποσό των πέντε (5 

) ευρώ για την εγγραφή του στο Σύλλογο, η οποία αντιστοιχεί  και στην ετήσια συνδροµή. Η 

ετήσια συνδροµή ορίζεται σε πέντε (5) ευρώ και μπορεί να αυξάνεται µε απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου με αυξημένη πλειοψηφία των ¾ επί των παρόντων.  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Άρθρο 9ο  

Όργανα του Συλλόγου είναι: 

1)   η Γενική Συνέλευση 

2)   το Διοικητικό Συμβούλιο 
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3)   η Εξελεγκτική Επιτροπή, η λειτουργία της οποίας αποφασίζεται και καθορίζεται από τον 

κανονισμό που αποφασίζεται και ψηφίζεται ή επικυρώνεται από την Γ.Σ. 

Αρχή λειτουργίας των οργάνων του Συλλόγου είναι: 

1)   η τήρηση και ο σεβασμός των δημοκρατικών διαδικασιών 

2)   η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την έγκυρη ενημέρωση και την ουσιαστική 

συμμετοχή των μελών στη λήψη και στην εκτέλεση των αποφάσεων 

3)   η διαφάνεια της διαδικασίας που αποβλέπει στον ουσιαστικό έλεγχο της λειτουργίας των 

διοικητικών οργάνων. 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Άρθρο 10Ο  

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο διοίκησης του 

Συλλόγου. Αποφασίζει για κάθε υπόθεσή που έρχεται σε αυτό και δεν αποτελεί σύμφωνα με 

το παρόν καταστατικό αρμοδιότητα άλλου οργάνου και ασκεί εποπτεία και έλεγχο στα άλλα 

όργανα του Συλλόγου. Οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για το Δ.Σ. και τα μέλη του 

Συλλόγου. Ειδικά: 

1)   Κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ. 

2)   Επικυρώνει ή ακυρώνει τις αποφάσεις του Δ.Σ. 

3)   Εκλέγει μέλη της εφορευτικής επιτροπής που θα διενεργήσουν τις εκλογές για νέο Δ.Σ. 

4)   Αποφασίζει για την επιβολή της ποινής της διαγραφής με πλειοψηφία ¾ των παρόντων, 

καθώς και για την άρση της.( βλ. Άρθρο 7) 

5)   Αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού και κρίνει για την 

απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, 

κατά πλειοψηφία. 

6)   Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και/ή τη διάλυση του Συλλόγου, κατά 

πλειοψηφία. 

7)   Παύει τα μέλη των οργάνων του Συλλόγου, εφόσον η παύση τους υπαγορεύεται από 

λόγους που αντιτίθενται στους σκοπούς του Συλλόγου και ιδίως εξαιτίας βαριάς παράβασης 

των καθηκόντων τους. Η παύση γίνεται μόνο με απόφαση των 2/3 των παρόντων, εφόσον 
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αυτοί καλύπτουν τον αριθμό που απαιτείται για την πλήρη απαρτία, ύστερα από μομφή που 

καταθέτουν τα 1/3 του όλου αριθμού των παρόντων μελών. Μέλη οργάνων του Συλλόγου 

είναι δυνατόν να παυτούν από τακτική ή και έκτακτη Γ.Σ., με τους παραπάνω όρους 

πλειοψηφίας και απαρτίας. Στην περίπτωση αυτή το μέλος που παύτηκε αντικαθίσταται από 

το πρώτο αναπληρωματικό. 

8)   Χαράζει τη στρατηγική του Συλλόγου και εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. να επιλέξει τις τακτικές, 

επιλογές υλοποίησης της στρατηγικής, με βάση τις αποφάσεις που ελήφθησαν  κατά τη 

διεξαγωγή της (Γ.Σ.), οι οποίες άλλωστε αποτυπώνονται στα τελικά κείμενα, στις αποφάσεις 

και τα ντοκουμέντα, όπως εγκρίνονται από το σώμα των παρόντων μελών. 

9)      Αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο δεν προβλέπεται ειδικότερη αρμοδιότητα 

άλλου οργάνου του Συλλόγου σύμφωνα με το καταστατικό. 

Άρθρο 11ο  

Οι Γ.Σ. διακρίνονται στη διετή εκλογοαπολογιστική Γ.Σ., τις τακτικές και τις έκτακτες Γ.Σ. 

1) Η διετής εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. του Συλλόγου μια  φορά ανά 

δύο (2) ημερολογιακά έτη, προκειμένου να κρίνει τον απολογισμό των απερχόμενων 

οργάνων του Συλλόγου και να προκηρύξει εκλογές για την εκλογή νέων μελών του  Δ.Σ  μέσα 

σε 30μέρες, καθορίζοντας την διαδικασία συγκρότησης. Οι παραπάνω λειτουργίες ανήκουν 

στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ετήσιας τακτικής Γ.Σ. 

2)   Οι τακτικές Γ.Σ. συγκαλούνται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. κατά τη διάρκεια του έτους, και 

τουλάχιστο μια φορά ετησίως, με θέματα που ορίζονται στην ημερήσια διάταξη με απόφαση 

του Δ.Σ. Η πρώτη τακτική Γ.Σ. σε κάθε χρονιά συγκαλείται ημερολογιακά μέχρι τις 30.10 κάθε 

έτους.  

3)   Οι έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται για την αντιμετώπιση επειγόντων σοβαρών θεμάτων που 

αντιμετωπίζει ο Σύλλογος: i) με απόφαση του Δ.Σ, ii) με έγγραφη αίτηση της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής για θέματα αρμοδιότητάς της και iii) με έγγραφο αίτημα των 3/10 των οικονομικά 

τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου προς το Δ.Σ., το οποίο είναι υποχρεωμένο να 

συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα στις επόμενες 10 μέρες. 

4)     Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι εκείνα που αναφέρονται στην απόφαση του Δ.Σ. 

5)    Στις έκτακτες Γ.Σ. ακολουθείται η διαδικασία των τακτικών. 

Άρθρο 12ο  
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1)   Η ανακοίνωση για τη σύγκληση Γ.Σ γίνεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. και υπογράφεται 

από τον/την Πρόεδρο και τον/την Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ.. Η ανακοίνωση καθορίζει τον 

τόπο, τον χρόνο και τα θέματα συζήτησης. Η ανακοίνωση αναρτάται υποχρεωτικά σε εμφανή 

σημεία και στέλνεται μέσω e-mail τουλάχιστον τρεις (3) μέρες πριν την ημερομηνία 

διεξαγωγής της Γ.Σ. 

2)   Κάθε άλλο θέμα συζήτησης μπορεί να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. 

μετά από την πρόταση των 3/10 των παρόντων στη Γ.Σ. και της πλειοψηφικής απόφασης που 

θα παρθεί, ενώ το θέμα θα συζητηθεί στα λοιπά.    

3)   Η πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Γ.Σ εκδίδεται από το Δ.Σ. Υποχρεωτικά στις 

περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφο ΙΙΙ, δύο (2) τουλάχιστον μέρες πριν την 

ημερομηνία διεξαγωγής τους. 

4)  Στην ειδική περίπτωση κατά την οποία το Δ.Σ παραιτηθεί ως σώμα, είναι υποχρεωμένο να 

συγκαλέσει προηγούμενα έκτακτη Γ.Σ και να φέρει το θέμα της παραίτησής του σε αυτό. Αν 

για οποιοδήποτε λόγο δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία, τότε η Εξελεγκτική Επιτροπή ή 

τουλάχιστον 20 μέλη του Συλλόγου έχουν δικαίωμα να συγκαλέσουν έκτακτη Γ.Σ. με μόνο 

σκοπό την προκήρυξη εκλογών. 

 

Άρθρο 13ο  

Στις Γ.Σ. έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα μέλη του Συλλόγου. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, 

αν ο αριθμός των παρευρισκόμενων είναι το ½ +1 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών 

του Συλλόγου. 

Μέλη του Συλλόγου που δεν μπορούν να παραβρεθούν, λόγω απόστασης, δύνανται να 

συμμετέχουν διαδικτυακά (on line) στη ΓΣ και να ενημερώσουν τον /την Πρόεδρο της Γ.Σ για 

την πρόθεσή τους να λάβουν το λόγο ή να ψηφίσουν.  

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η εξ αναβολής Γ.Σ. συνέρχεται στον ίδιο τόπο και με τα 

ίδια θέματα μετά από επτά (7) ημερολογιακές ημέρες, αν πρόκειται για τακτική ή μετά από 

δύο (2) ημέρες, αν πρόκειται για έκτακτη, με απαιτούμενη απαρτία το 1/3 +1  των οικονομικά 

τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου. Αν υπάρχει και πάλι έλλειψη απαρτίας, συγκαλείται 

Β' εξ' αναβολής Γ.Σ. μετά από μία (1) μέρα, με απαιτούμενη απαρτία το 1/3+1 των οικονομικά 

τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου. 
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Το Σωματείο οφείλει να δομήσει εσωτερικό κανονισμό της Γενικής Συνελεύσεως που θα 

πρέπει να ψηφιστεί στην 1η Γ.Σ , με σκοπό την άρτια διεξαγωγή των γενικών συνελεύσεων 

και την ισότιμη τοποθέτηση όσων μελών το επιθυμούν.  

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

Άρθρο 14ο  

Οι φανερές ψηφοφορίες στις Γ.Σ γίνονται με ανάταση των χεριών ή ονομαστική κλήση (και 

σε περίπτωση ηλεκτρονικής συμμετοχής)  (και ποτέ δια βοής) και οι αποφάσεις λαμβάνονται 

με σχετική ή απόλυτη πλειοψηφία,  ύστερα από σχετική απόφαση του 1/2 +1 των 

παρευρισκομένων μελών στη Γ.Σ. Σε περίπτωση ισοψηφίας, το θέμα προς ψήφιση 

ξανασυζητιέται προαιρετικά στην ίδια Γ.Σ. και επανέρχεται σε ψηφοφορία. Αν υπάρξει 

δεύτερη ισοψηφία ή αν δεν πραγματοποιηθεί δεύτερος γύρος συζητήσεων, το θέμα 

μετατίθεται σε επόμενη Γ.Σ., η οποία πραγματοποιείται μετά από διάστημα το πολύ επτά (7) 

εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση ισοψηφίας και στη δεύτερη Γ.Σ., το θέμα περνάει σε 

δεύτερο γύρο, όπου το σώμα καλείται να ψηφίσει μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους 

προτάσεων. Με απόφαση σχετικής πλειοψηφίας των μελών της Γ.Σ., μετά από σχετικό 

αίτημα, μπορεί να υπάρξει μυστική ψηφοφορία για το θέμα. 

 

Άρθρο 15ο  

Ο Σύλλογος διοικείται από εντεκαμελές (11) Διοικητικό Συμβούλιο. Σε κάθε μέλος του Δ.Σ. 

αντιστοιχεί και ένα ορισμένο αναπληρωματικό μέλος. Το Δ.Σ. εκλέγεται από τα τακτικά μέλη 

του Συλλόγου με μυστική ψηφοφορία. Η διάρκεια της θητείας του είναι δύο (2) έτη.   

 

Άρθρο 16ο  

Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής διενεργούνται ανά δύο 

χρόνια (διετία) από τριμελή Κεντρική εφορευτική επιτροπή (ΕΦ.ΕΠ) με τρία (3) 

αναπληρωματικά μέλη που εκλέχθηκε με μυστική ψηφοφορία. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται 

σε ημέρα που προσδιορίζεται από τη Γ.Σ.. Η ΕΦ.ΕΠ. εκλέγεται πριν από κάθε ψηφοφορία από 

την εκλογοαπολογιστική Γ.Σ.. Πρόεδρος της ΕΦ.ΕΠ. αναλαμβάνει το μέλος που πλειοψήφησε 

κατόπιν ψηφοφορίας μεταξύ των τακτικών μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η θέση 
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του/της Προέδρου κρίνεται με κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων. Μέλη της ΕΦ.ΕΠ. δε 

μπορούν να είναι μέλη υποψήφια για τα αξιώματα για τα οποία γίνονται εκλογές. Η 

Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας τη γνησιότητα 

του αντιγράφου του μητρώου μελών, βάσει του οποίου διεξάγεται η ψηφοφορία και 

το οποίο είναι υποχρεωμένο το Δ.Σ. να παραδώσει έγκαιρα. Επίσης, τηρεί 

πρωτόκολλο ψηφοφορίας. Σε περίπτωση που στηθούν κάλπες σε Νομούς της 

Ελλάδος με πάνω από 30 μέλη, ορίζονται τοπικές κεντρικές εφορευτικές Επιτροπές, 

οι οποίες είναι υφιστάμενες της ΕΦ.ΕΠ, η οποία συνιστά την Κεντρική Εφορευτική 

Επιτροπή Σε περίπτωση που διεξαχθούν οι εκλογές διαδικτυακά αρμόδια για τις 

εκλογές είναι μόνο η ΕΦ.ΕΠ.  

 

Άρθρο 17ο  

Το εκλογικό σύστημα που ακολουθείται είναι το πλειοψηφικό σύστημα με κοινό 

ψηφοδέλτιο. 

 

Άρθρο 18ο  

1.      Υποψηφιότητες υποβάλλονται με αίτηση του/της ενδιαφερομένου/ης στην ΕΦ.ΕΠ. 

τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα κατά την οποία έχουν προκηρυχθεί 

εκλογές, ώστε να ελεγχθεί η υποψηφιότητα και να ανακηρυχθούν τα υποψήφια μέλη. Οι 

υποψήφιοι που δεν ανακηρύχθηκαν από την ΕΦ.ΕΠ., μπορούν να προσφύγουν με ένστασή 

τους στη Γ.Σ., η οποία και αποφασίζει οριστικά. 

2.      Οι υποψήφιοι/ες εκτίθενται στην εκλογή μεμονωμένα χωρίς συλλογικούς 

συνδυασμούς. 

3.      Το ψηφοδέλτιο με τα ονόματα των υποψηφίων καταρτίζεται από τον/την Πρόεδρο της 

ΕΦ.ΕΠ. το αργότερο 3 μέρες πριν από τις εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι είναι ανοιχτοί κατά 

τη διεξαγωγή των εκλογών. Τα ψηφοδέλτια τυπώνονται από την ΕΦ.ΕΠ. με έξοδα του 

Συλλόγου. 

 

Άρθρο 19ο  
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1.                  Οι εκλογές πραγματοποιούνται με ένα μόνο κοινό Ψηφοδέλτιο για το Διοικητικό 

Συμβούλιο και έτερο κοινό ψηφοδέλτιο για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Οι εκλογές γίνονται σε 

χώρους του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στις πόλεις που το Πανεπιστήμιο Αιγαίου εδρεύει και 

σε όποιο άλλο νομό υπάρχουν τουλάχιστον 30 μέλη ενεργά του Συλλόγου Αποφοίτων. Οι 

εκλογές μπορούν να πραγματοποιηθούν και διαδικτυακά.  

2.                  Στο ψηφοδέλτιο των υποψηφίων τα μέλη – ψηφοφόροι βάζουν μέχρι έντεκα  (11) 

σταυρούς προτίμησης στους/ις υποψηφίους/ες για το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι τρεις (3) 

σταυρούς προτίμησης στους/στις υποψήφιους για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Περισσότεροι 

σταυροί, άλλα σημάδια, ξυσίματα ή σχισίματα καθιστούν το ψηφοδέλτιο άκυρο. 

3.                  Επιτυχόντες/ούσες για το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούνται οι έντεκα (11) 

πρώτοι/ες κατά σειρά σταυρών προτίμησης, οι οποίοι/ες και αποτελούν το νόμιμα 

εκλεγόμενο διοικητικό συμβούλιο, ενώ οι υπόλοιποι/ες κατά σειρά σταυρών προτίμησης 

θεωρούνται αναπληρωματικοί/ές και εισέρχονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, όταν κενωθεί 

θέση σε αυτό, ύστερα από παραίτηση ή έκπτωση μέλους. 

4.                  Επιτυχόντες/ούσες για την εξελεγκτική επιτροπή θεωρούνται οι τρεις (3) 

πρώτοι/ες κατά σειρά προτίμησης. 

 

Άρθρο 20ο  

Τρόπος διεξαγωγής των αρχαιρεσιών – Καθήκοντα Εφορευτικής Επιτροπής 

1.      Πριν από την έναρξη της μυστικής ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή αναλαμβάνει 

τα καθήκοντά της, τοποθετεί την κάλπη σε τραπέζι και την κλειδώνει με λουκέτο, τα δε 

κλειδιά κρατάει ο/η Πρόεδρος αυτής. Κατόπιν, μοιράζει σε κάθε μέλος ένα ψηφοδέλτιο με 

τα ονόματα των υποψηφίων και ένα λευκό και καλεί τους/τις εκλογείς να ψηφίσουν. Ο/Η 

εκλογέας προσέρχεται και μετά την εξακρίβωση της ταυτότητάς του/της με την επίδειξη της 

αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου, τον έλεγχο στο Μητρώο των μελών 

για το εάν έχει ή όχι δικαίωμα ψήφου και την αναγραφή του/της στον τηρούμενο πίνακα των 

ψηφισάντων/ασών, ψηφίζει και στη συνέχεια ρίχνει το ψηφοδέλτιο στην κάλπη. 

2.      Μετά το τέλος της μυστικής ψηφοφορίας, όλων όσων παρίστανται και έχουν δικαίωμα 

ψήφων μελών, εφόσον είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχει άλλος ψηφοφόρος, γίνεται η διαλογή 

των ψήφων με την τήρηση πίνακα διαλογής. Μετά το αποτέλεσμα της διαλογής, 

ανακηρύσσονται από την Εφορευτική Επιτροπή όσοι/ες εξελέγησαν κατά σειρά επιτυχίας 
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στο Διοικητικό Συμβούλιο και στα υπόλοιπα όργανα. Καθορίζεται, επίσης, και η σειρά 

επιτυχίας των αναπληρωματικών μελών. 

3.      Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό για την πορεία διεξαγωγής της εκλογής, 

για την ψηφοφορία, για τα μέλη του Συλλόγου που ψήφισαν, τη διαλογή των ψήφων, των 

επιτυχόντων μελών του Δ.Σ. και για τη σειρά των αναπληρωματικών μελών, για τυχόν 

υποβληθείσες ενστάσεις και για αποφάσεις της για κάθε θέμα, το οποίο υπογράφουν ο/η 

Πρόεδρός της, τα μέλη της και ο/η Πρόεδρος της Γ.Σ. και μετά τα παραδίδει, μαζί με όλα τα 

σχετικά των εκλογών στον/στην Πρόεδρο του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, αφού 

πάρει απόδειξη παραλαβής. 

4. Κατά τις ψηφοφορίες, εκτός των μελών του Συλλόγου, απαγορεύεται να παρευρίσκονται 

στη Γ.Σ. τρίτα πρόσωπα. 

5 Σε περίπτωση διεξαγωγής εκλογών διαδικτυακά, το κάθε μέλος ψηφίζει όποιους 

υποψηφίους θέλει, χρησιμοποιώντας από τις υπηρεσίες του λογαριασμού μέλους που έχει 

ήδη ενεργοποιήσει κατά τη διάρκεια της εγγραφής του ηλεκτρονικά στο μητρώο μελών του 

ΣΑΠΑ (π.χ. email), εφόσον είναι ταμειακά εντάξει.  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Άρθρο 21ο  

1)   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποτελείται από έντεκα (11) τακτικά μέλη. Όλοι 

οι μη εκλεγμένοι υποψήφιοι/ες και με την σειρά ψήφων κατά τις εκλογές, θεωρούνται 

αναπληρωματικοί/ές. 

2)   Απαρτίζεται από τον/της Πρόεδρο, τον/την Αντιπρόεδρο, τον/τη Γενικό /ή Γραμματέα, 

τον/την Ειδικό/ή  Γραμματέα, τον/την Ταμία και 6 μέλη.  Οι πιο πάνω ιδιότητες δεν 

επιτρέπεται να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο ή συγγενείς πρώτου ή δευτέρου βαθμού. 

3)   Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. 

4)   Σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το αντικαθιστά 

υποψήφιος/α με τις περισσότερες ψήφους κατά τις εκλογές, ήτοι ο/η επόμενος 

επιλαχών/ουσα. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

αποχωρεί, αποβάλλεται ή διαγράφεται από το σωματείο ως και στην περίπτωση έκπτωσης ή 

ανάκλησης του. Σε περίπτωση που δεν υφίστανται επιλαχόντες/επιλαχούσες, το μέλος του 

Δ.Σ. αντικαθίσταται από μέλος του Συλλόγου που θα ψηφιστεί από τη Γ.Σ.  
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5)   Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού εκλεγεί, συνέρχεται μετά από πρόσκληση του πρώτου σε 

ψήφους μέλους του, εντός του πρώτου τετραημέρου από την εκλογή του. Στην περίπτωση 

που το τετραήμερο παρέλθει άπρακτο, τα μέλη του νέου Δ.Σ. συνέρχονται αυτοδίκαια και 

μετά από πρόσκληση υπογραφόμενη από δύο τουλάχιστον μέλη του. Στην πρώτη αυτή 

συνεδρίαση εκλέγονται με απλή πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. και σε χωριστές για καθένα 

μυστικές ψηφοφορίες, ο/η Πρόεδρος, ο/η Αντιπρόεδρος, ο /η Γενικός Γραμματέας,  ο /η 

Ειδικός Γραμματέας και ο/η Ταμίας. 

6)   Κατά την ίδια συνεδρίαση, το απερχόμενο Δ.Σ. παραδίδει στο νέο τα βιβλία του 

σωματείου, τη σφραγίδα, τα κλειδιά και την κινητή περιουσία με σχετικό πρωτόκολλο 

παράδοσης – παραλαβής. 

7)   Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει σε τακτικές και έκτακτες, όταν το συγκαλέσει 

ο/η Πρόεδρος ή  τουλάχιστον το 1/3  από τα μέλη του, είτε σε χώρο που εδρεύει  το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου είτε στην έδρα του σωματείου ή  διαδικτυακά.  

8)   Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα, αν είναι παρόντα τα  1/2   των μελών του. 

Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του/της Προέδρου. Αν υπάρξει ισοψηφία 

κατά τη δεύτερη ψηφοφορία, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συμπεριλάβει 

το θέμα στην επόμενη Γενική Συνέλευση. Κατά τη συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο 

ερευνά, αποφασίζει και ενεργεί οτιδήποτε είναι αναγκαίο, χρήσιμο ή ωφέλιμο για την 

προαγωγή των σκοπών του Συλλόγου. Ενεργεί πάντα μέσα στο πλαίσιο της σωματειακής 

Νομοθεσίας, του παρόντος Καταστατικού και γενικότερα των νόμων, διαχειρίζεται την 

περιουσία του σωματείου και εκπροσωπεί αυτό ενώπιον κάθε τρίτου. Συντάσσει ετήσια 

έκθεση πεπραγμένων και ισολογισμό, φροντίζει για τη σύγκληση Τακτικών και Έκτακτων Γ.Σ. 

Επιβλέπει δε κάθε δραστηριότητα του Συλλόγου, προκειμένου να υπηρετούνται οι σκοποί 

και οι στόχοι του Συλλόγου 

9)   Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. καθορίζονται με εσωτερικό κανονισμό που 

ψηφίζεται στη Γ.Σ.. 

10) Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παρευρίσκονται οποιαδήποτε μέλη του 

Συλλόγου με δικαίωμα λόγου, για κάθε θέμα που αναφέρεται στο σωματείο και στους 

σκοπούς του. Οι συνεδριάσεις κεκλεισμένων των θυρών απαγορεύονται. Με σύμφωνη 

γνώμη όλων των μελών του Δ.Σ., ο/η Πρόεδρος μπορεί να αποβάλλει παρατηρητές/τριες που 

παρεμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή  της συνεδρίασης. 
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11) Αν για οποιοδήποτε λόγο η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάσει πέρα 

των πέντε συνεχών συνεδριάσεων, τότε με ευθύνη των παρόντων μελών, συγκαλείται 

Έκτακτη Γ.Σ. για προκήρυξη εκλογών νέας Διοίκησης. Αν απουσιάσουν άπαντα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου πέρα των πέντε τακτικών συνεδριάσεων και πάντως το Δ.Σ. δεν 

συνεδριάσει για τρεις μήνες, το δικαίωμα σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για 

εκλογή νέας Διοίκησης παρέχεται στο 3/10 των οικονομικά τακτοποιημένων  μελών. 

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Άρθρο 22ο  

1)   Ο/Η Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον πάντως τρίτου φυσικού ή νομικού 

προσώπου ή Αρχής ή Δικαστηρίου. Ενεργεί με βάση τις αποφάσεις της Γ.Σ. και λογοδοτεί σε 

αυτή. Συγκαλεί το Δ.Σ και, μετά από απόφαση της Γ.Σ., τις Γ.Σ. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις 

του Δ.Σ. και των Γ.Σ. υπό τους περιορισμούς των προηγουμένων άρθρων. Συνυπογράφει 

τέλος τα εντάλματα πληρωμών και των εισπράξεων με τον /την Ταμία και κάθε άλλο έγγραφο 

με τους/τις Γραμματείς. 

2)   Ο/Η Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον/την  Πρόεδρο, όταν  αυτός/ή εμποδίζεται για 

κάποιο λόγο ή απουσιάζει σε άλλα του/της καθήκοντα, και συνεργάζεται με αυτόν/ήν στην 

εκτέλεση των αποφάσεων του Συλλόγου. 

3)   Ο/Η Γενικός Γραμματέας  ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης, επιμελείται και κρατά τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία υποχρεούνται να 

υπογράψουν τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. Όταν λείπει ο/η Πρόεδρος και ο/η Αντιπρόεδρος, έχει 

την ευθύνη των βιβλίων του Συλλόγου (Μητρώο Μελών, Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ., Βιβλίο 

Πρακτικών Γ.Σ., Βιβλίο Πρωτοκόλλου Εισερχομένων και Εξερχομένων Εγγράφων, Βιβλίο όπου 

καταχωρίζονται με αριθμητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των μελών), πλην του ταμείου. 

Φυλάει τη σφραγίδα του Συλλόγου και συνυπογράφει κάθε έγγραφο μαζί με τον/την 

Πρόεδρο.  

4) Ο/Η Ειδικός/ή Γραμματέας  έχει την ευθύνη και την επιμέλεια των Γραφείων του Συλλόγου 

και συνεπικουρεί στις αρμοδιότητές του τον/την Γενικό Γραμματέα.  

5)   Ο/Η Ταμίας είναι αρμόδιος/α για την τήρηση, ενημέρωση και φύλαξη κάθε βιβλίου και 

στοιχείου που προβλέπει ο νόμος και είναι απαραίτητο για τη σωστή νομοτεχνική διαχείριση 

των οικονομικών του Συλλόγου (Βιβλίο Ταμείου, Βιβλίο Περιουσίας του Σωματείου, μπλοκ 

Γραμματίων Είσπραξης). Συνυπογράφει με τον/την Πρόεδρο τα εντάλματα πληρωμών και 
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των εισπράξεων και, γενικά, είναι υποχρεωμένος/η να διατηρεί σε κατάσταση ελέγχου τα 

οικονομικά στοιχεία του σωματείου. 

6)   Σε περίπτωση απουσίας του/της Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ειδικού 

Γραμματέα ή του/της Ταμία σε περισσότερες από τρεις συνεδριάσεις, αυτοί/ές καλούνται να 

δώσουν εξηγήσεις στο Δ.Σ. Εάν η απουσία τους είναι αδικαιολόγητη, εκπίπτουν του 

αξιώματος ως προβλέπεται στο άρθρο 7. 

Άρθρο 23ο  

Με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία: 

1) Πρακτικά Συνεδριάσεων Δ.Σ. 

2) Πρακτικά Συνεδριάσεων Γ.Σ. 

3) Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων 

4) Μητρώο Μελών 

5) Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας 

ΠΕΡΙ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Άρθρο 24ο  

1)   Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη που εκλέγονται κάθε δύο 

(2) έτη από τη Γ.Σ. ταυτόχρονα με το Δ.Σ., ενώ όλοι/ες οι υπόλοιποι/ες υποψήφιοι/ες είναι 

αναπληρωματικοί/ές με σειρά ψήφων. Οι υποψηφιότητες για την Εξελεγκτική Επιτροπή 

υποβάλλονται και η μυστική ψηφοφορία διεξάγεται με τον ίδιο τρόπο στον ίδιο τόπο και 

χρόνο με αυτήν για το Δ.Σ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται μέσα σε μια εβδομάδα από 

την εκλογή της, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον/την Πρόεδρο της με ψηφοφορία. Η 

θητεία της είναι διετής. 

2)   Αρμοδιότητα της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος της 

οικονομικής δραστηριότητας και της οικονομικής διαχείρισης του σωματείου και των 

σχετικών πράξεων του Δ.Σ. Το τελευταίο είναι υποχρεωμένο να παρέχει σε αυτή κάθε 

στοιχείο που θα του ζητηθεί, οκτώ τουλάχιστον μέρες πριν από τη Γ.Σ.. Η Επιτροπή συντάσσει 

σχετική έκθεση, την οποία ανακοινώνει ο/η Πρόεδρός της στην Εκλογοαπλογιστική Γ.Σ. μετά 

την έκθεση των πεπραγμένων του Δ.Σ. 
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3)   Σύμπτωση μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής με αυτά του Δ.Σ. απαγορεύεται και 

συνεπάγεται σχετική έκπτωση και από τα δύο όργανα. 

4) Η Ελεγκτική Επιτροπή τηρεί Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεών της. 

5) Η Ελεγκτική Επιτροπή ευρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα δύο από τα μέλη της και οι 

αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. 

 

 

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Άρθρο 25ο  

1) Κατά την πρώτη τακτική Γ.Σ. μετά τις εκλογές, εκλέγονται οι εκπρόσωποι του Συλλόγου στα 

Πανεπιστημιακά όργανα, όπου προβλέπεται τυπική ή άτυπη συμμετοχή των αποφοίτων. 

Εκλέγονται επίσης οι εκπρόσωποι του Συλλόγου σε φορείς και ενώσεις στις οποίες αυτός 

συμμετέχει. 

2) Η συμμετοχή των εκλεγμένων εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση κρίνεται υποχρεωτική, 

ειδικά για λόγους ενημέρωσης των μελών του Συλλόγου σχετικά με τις αποφάσεις των 

οργάνων στα οποία συμμετέχουν. Υποχρεούνται επίσης να ενημερώνουν εγγράφως όλα τα 

μέλη του Συλλόγου μετά από τις συνεδριάσεις των οργάνων στα οποία συμμετέχουν. Οι 

πράξεις των εκπροσώπων δεσμεύονται από τις αποφάσεις των οργάνων του Συλλόγου στα 

οποία και λογοδοτούν. Είναι δε πάντα ανακλητοί/ές από τη Γ.Σ με πλειοψηφία ¾ . 

 

ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Άρθρο 26 

Ο Σύλλογος εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από το Δ.Σ. του. 

 

ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

Άρθρο 27ο 
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1)   Για την προώθηση των ειδικότερων ζητημάτων και την καλύτερη οργάνωση της 

λειτουργίας του Συλλόγου, λειτουργούν και άλλα όργανα όπως: 

-   Επιτροπές  στις οποίες συμμετέχουν τα μέλη του Συλλόγου  

-    Επιτροπές μελέτης ειδικών θεμάτων 

-  Επιτροπή συνεργασίας Τοπικής κοινωνίας-Πανεπιστημίου στα vησιά που εδρεύει το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου.  

2)   Τα της σύστασης και λειτουργίας τους καθορίζονται από τις αποφάσεις των οργάνων του 

Συλλόγου. 

3)   Οι αποφάσεις των ειδικών επιτροπών έχουν μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα για τα 

όργανα του Συλλόγου. 

4)   Ο τρόπος  εκλογής των μελών τους καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ. 

 

ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Ή ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Άρθρο 28ο  

1)                  Το καταστατικό του Συλλόγου τροποποιείται ή ο Σύλλογος διαλύεται: 

-        Με απόφαση Γενικής Συνέλευσης πλήρους απαρτίας και με πλειοψηφία ¾ των 

παρόντων μελών. 

-       Όταν τα τακτικά μέλη του είναι λιγότερα από είκοσι ένα (21). 

2)   Μετά τη διάλυση του Συλλόγου, η περιουσία του διατίθεται είτε σε Σύλλογο Αποφοίτων 

Προπτυχιακών Φοιτητών-τριων, Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών και Υποψήφιων 

Διδακτόρων/ισσών του Πανεπιστημίου Αιγαίου είτε σε κοινωφελές ή φιλανθρωπικό ίδρυμα, 

για την επιλογή των οποίων θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 29 
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Ό, τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται από τους σχετικούς περί 

Συλλόγων-σωματείων νόμους, αστικό κώδικα, Νόμο 281/1914 , όπως οι Νόμοι αυτοί έχουν 

συμπληρωθεί ή τροποποιηθεί αργότερα. 

Άρθρο 30 

Το παρόν καταστατικό, που περιέχει τριάντα (30) άρθρα, εγκρίθηκε, ψηφίστηκε και 

υπογράφηκε από τα Ιδρυτικά μέλη που συνήλθαν και θα ισχύσει από την εγγραφή του 

Σωματείου στα τηρούμενα Βιβλία των Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών,  εξέλεξαν δε 

τα ιδρυτικά μέλη την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή που αποτελείται από τους/τις: 

1)      ……………………………..     Πρόεδρος 

2)      ……………………………..      Αντιπρόεδρος 

3)      ……………………………..       Γενικός Γραμματέας 

4)      ……………………………..      Ειδικός Γραμματέας 

5)      ……………………………..      Ταμίας 

Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή έχει σκοπό να οδηγήσει στις εκλογές το Σωματείο , αφού 

λάβει νομική υπόσταση, στο πρώτο εξάμηνο του 2021.   

Αθήνα, …./02/2021 

 Ιδρυτικά Μέλη του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ»: 
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