
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 

Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, με την επωνυμία “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΦΟΙΤΗΤΏΝ Α' ΚΑΙ B' ΚΥΚΛΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ”  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

Άρθρο 1 

Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα 

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ A' ΚΑΙ 3 ΚΥΚΛΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ, που εδρεύει στην Αθήνα, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Κτίριο 

Φιλοσοφικής Σχολής. Ο Σύλλογος έχει δική του σφραγίδα κυκλικού σχήματος στην 

περιφέρεια της οποίας αναγράφεται σε ομόκεντρους κύκλους, η επωνυμία του 

Σωματείου και η οποία φέρει στο κέντρο την αρχαία Σφίγγα.  

Άρθρο 2  

Σκοποί 

Το σωματείο δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Σκοποί του σωματείου είναι:  

α) Η προαγωγή και η προάσπιση των Φοιτητικών και Επαγγελματικών 

επιδιώξεων και συμφερόντων των μεταπτυχιακών φοιτητών - μελών.  

β) Η εκπροσώπηση του συνόλου των μεταπτυχιακών φοιτητών στα αρμόδια 

Πανεπιστημιακά Όργανα σύμφωνα με τους νόμους που διέπουν αυτήν.  

γ) Η δημιουργία πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών.  

δ) Η προσπάθεια διατήρησης, συνεχούς επαφής μεταξύ των εκάστοτε μελών 

του Σωματείου με τα αποφοιτήσαντα μέλη με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων αλλά και 

την πραγματοποίηση κοινών ενεργειών για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων 

επαγγελματικής και επιστημονικής φύσης.  

ε) Η προώθηση και η επίλυση των εκάστοτε εμφανιζομένων προβλημάτων, 

που έχουν σχέση με τα θέματα της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας.  

στ) Η μέριμνα και η εξύψωση του επιστημονικού, πνευματικού, πολιτιστικού 

επιπέδου των μεταπτυχιακών φοιτητών. 
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ζ) Η πανελλήνια και διεθνής προβολή του Τμήματος Φιλολογίας του 

Πανεπιστημίου Αθηνών  

O Σύλλογος θα επιδιώξει τους παραπάνω σκοπούς με κάθε νόμιμο μέσο που 

θα κριθεί πρόσφορο, όπως και με συγκεντρώσεις διαλέξεις, δημιουργία και ανάπτυξη 

σχέσεων συνεργασίας με άλλους Συλλόγους συνδιοργανώσεις μορφωτικών, 

ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, εκδόσεις, επιστημονικών εντύπων, παραστάσεις προς 

αρμόδιους, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B  

ΜΕΛΗ TOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

Άρθρο 3  

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα.  

Την Ιδιότητα του μέλους αποκτά κάθε Πτυχιούχος Ελληνικού ή 

ανεγνωρισμένου A.E.Ι. της αλλοδαπής: o οποίος πραγματοποιεί μεταπτυχιακές 

σπουδές στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η είσοδος των μελών 

στο σωματείο επιτρέπεται πάντοτε ανεξάρτητα από το χρόνο και το έτος εγγραφής 

τους στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και πραγματοποιείται μετά από 

αίτηση του ενδιαφερομένου υποψηφίου μέλους προς το Δ.Σ.  

Αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν: να είναι οι αποφοιτήσαντες από τα Ενδεικτικά 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που έχουν διατελέσει μέλη του σωματείου και 

δεν έχουν διαγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος β αυτού του καταστατικού.  

Επίτιμα μέλη του Σωματείου ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Σωματείου, μετά από πρόταση ενός (1) τουλάχιστον μέλους του ΔΣ, 

ή πέντε (5) τουλάχιστον μελών του Σωματείου, με απόφαση (5/7) του Δ.Σ., άτομα που 

πρόσφεραν πολύ σημαντικές υπηρεσίες, για την προαγωγή των σκοπών του 

σωματείου. Τα ιδρυτικά μέλη γίνονται επίτιμα χωρίς προηγούμενη ανάλογη πρόταση. 

Τα Τακτικά και τα Αρωγά Μέλη έχουν την υποχρέωση να εργάζονται για την 

προαγωγή των σκοπών του Σωματείου και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που 

αντιστρατεύεται τους σκοπούς αυτούς.  
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Άρθρο 4  

Τα τακτικά μέλη, συμμορφούμενα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας,  τις 

διατάξεις αυτού του καταστατικού, τον κανονισμό Π.Μ.Ε. Φιλολογίας, τους ειδικούς 

κανονισμούς και τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του παρόντος 

Σωματείου δικαιούνται να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να προσβάλλουν σε 

αυτές τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη των 

προεδρείων των Γ.Σ. της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Εφορευτικής Επιτροπής 

διεξαγωγής των Εκλογών και του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα τακτικά μέλη του 

συλλόγου ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις, σε κάθε θέμα που αφορά τους σκοπούς 

του Σωματείου και τίθεται σε μυστική ψηφοφορία.  

Επίσης, τα τακτικά μέλη του Σωματείου μπορούν να προτείνουν ό,τι αυτά 

κρίνουν ωφέλιμο για την ευόδωση των σκοπών του Σωματείου γραπτά ή προφορικά 

προς το Δ.Σ. το οποίο αποφαίνεται πάνω σε αυτά και ανακοινώνει γραπτά τις 

αποφάσεις του στους προτείναντες.  

Τα αντεπιστέλλοντα μέλη του Σωματείου αποκτούν την ιδιότητα αυτή σύμφωνα 

με το άρθρο 3 παρ. γ αυτού του καταστατικού με αίτησή τους προς το Δ.Σ., μετέχουν 

χωρίς δικαίωμα ψήφου στις Γ.Σ. και βοηθούν με κάθε πρόσφορο σε  αυτά τρόπο την 

επίτευξη των σκοπών του σωματείου.  

Τα επίτιμα μέλη συμβάλλουν όπως και τα αντεπιστέλλοντα μέλη στην επίτευξη 

των σκοπών του σωματείου και μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου στις Γ.Σ. και τις 

συνεδριάσεις του Δ.Σ.  

Άρθρο 5  

Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε από το Σωματείο, αφού 

υποβάλλει αίτηση διαγραφής του από το μητρώο των μελών. Το Δ.Σ. επιβάλλει στα 

μέλη του μόνο την ποινή της έγγραφης επίπληξης μετά από απόφαση των 5/7 των 

μελών του.  

Τα μέλη του Σωματείου, τακτικά αντεπιστέλλοντα, διαγράφονται με 

αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία των 3/4 παρόντων 

τακτικών μελών κατόπιν έγγραφης εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, για τους 

εξής περιοριστικά αναφερόμενους λόγους;  

α) Αδικαιολόγητη καθυστέρηση ετήσιας εισφοράς, παρά την επίδοση έγγραφης 

για αυτό ειδοποίησης. 
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β) Αντίδραση και συστηματική παρακώλυση της προώθησης των 

καταστατικών αρχών του Σωματείου με έργα, και  

γ) Αντισυνταγματική ή ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους ενός 

Επιστημονικού και Ευνομούμενου Σωματείου δράση και/ή ποινική δίωξη.  

Το Δ.Σ. δικαιούται να επιβάλλει έγγραφη επίπληξη στα μέλη του Συλλόγου για 

απλό πειθαρχικό παράπτωμα. Η Γ.Σ. κυρώνει κάθε απόφαση έγγραφης επίπληξης 

που επιβάλλεται από το Δ.Σ. με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων τακτικών μελών.  

Σε όλες τις περιπτώσεις η Γ.Σ. υποχρεούται να καλεί σε έγγραφη απολογία το 

υπό διαγραφή μέλος, που υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών. Εάν δεν 

υποβληθεί απολογία, η Γ.Σ. αποφασίζει και χωρίς αυτήν.  

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

Άρθρο 6  

Όργανα του Σωματείου είναι:  

α) Η Γενική Συνέλευση που αποτελεί και το κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου.  

β) Το Δ.Σ. το οποίο απαρτίζεται από μέλη που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική 

ικανότητα, και  

γ) Άλλες ειδικές επιτροπές,  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Άρθρο 7  

Το σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται 

κάθε χρόνο από το σύνολο των εχόντων δικαίωμα ψήφου ταμειακώς εντάξει 

εγγεγραμμένων φοιτητών και μελών της Γενικής Συνέλευσης και αποτελούμενο από 

τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα τον Ταμία 

και δύο μέλη. Η θητεία των μελών του Δ.Σ., είναι ετήσια. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι 

αλληλεγγύως υπεύθυνα για τις από αμέλεια ή παραδρομή ζημιές του Σωματείου, 

μπορεί να ανακληθούν από τη Γενική Συνέλευση με παρουσία των μισών τουλάχιστον 

από τα ταμειακώς εντάξει εγγεγραμμένα μέλη του Σωματείου και με απόφαση, που 

λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων τακτικών μελών. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δ.Σ.  

Άρθρο 8  

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά ανά τρίμηνο πλην Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 

μετά από πρόσκληση του προέδρου αναρτώμενη στον Πίνακα Ανακοινώσεων και 

περιέχουσα τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Έκτακτα το Δ.Σ. συνέρχεται με όμοιο 

τρόπο όποτε παραστεί ανάγκη, όταν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον από τα μέλη του 

Δ.Σ. με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο που. Δ.Σ. στην οποία πρέπει vα αναγράφονται 

τα προς συζήτηση θέματα. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται πέντε (5) 

από τα μέλη του. Σε έλλειψη απαρτίας επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση μετά από τρεις 

ημέρες, οπότε αρκεί η παρουσία τεσσάρων (4) για την ύπαρξη απαρτίας. Το Δ.Σ. 

θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης εάν αυτή 

άρχισε με την ύπαρξη απαρτίας και εάν δεν έχει υποβληθεί από κάποιον από τους 

παρόντες ένσταση απαρτίας. Για τη σύμφωνα με τα παραπάνω συνέχιση της 

συνεδρίασης απαιτείται η παρουσία τεσσάρων ή τριών (4 ή 3) μελών, δεν 

πραγματοποιείται δε με την ταυτόχρονη απουσία Προέδρου και Αντιπροέδρου. Σε όλες 

τις Συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορούν να παρίστανται χωρίς ψήφο όλα τα μέλη του 

Σωματείου.  

Άρθρο 9  

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων εκτός 

των περιπτώσεων που ρητά αναφέρονται στο παρόν καταστατικό. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας, για μεν τις φανερές ψηφοφορίες, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, για 

δε μυστικές, επαναλαμβάνεται τρεις φορές, εάν δεν επιτευχθεί πλειοψηφία, η πρόταση 

ξανασυζητείται στην επόμενη συνεδρία. Όλες οι ψηφοφορίες, εκτός από τις 

αναφερόμενες σε προσωπικά ζητήματα, οι οποίες γίνονται μυστικά, είναι φανερές, εφ’ 

όσον όμως, δεν εκφράζει αντίθετη άποψη παρόν μέλος του Δ.Σ.  

Άρθρο 10  

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. μπορούν να αναθεωρηθούν ως εξής: Αποφάσεις που 

λήφθηκαν με απόλυτη πλειοψηφία 51% όλων των μελών του ΔΣ, μπορούν να 

αναθεωρηθούν είτε σε συνεδρίαση με παμψηφία 100% όλων των μελών του        Δ.Σ., 

είτε σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις με πλειοψηφία 5/7 των μελών του. 
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Αποφάσεις που λήφθηκαν με πλειοψηφία των παρόντων μελών που Δ.Σ. μπορούν να 

αναθεωρηθούν με απόλυτη πλειοψηφία όλων των μελών του Δ.Σ.  

Άρθρο 11  

Κάθε μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρείς (3) συνεχόμενες 

τακτικές συνεδριάσεις ή τέσσερεις (4) μη συνεχείς, θεωρείται αυτοδικαίως παραιτηθέν 

από το Δ.Σ. και αντικαθίσταται από το κατά σειράν αναπληρωματικότητας 

αναπληρωματικό  μέλος. (Μεταβολή στη σύνθεση του Δ.Σ. γίνεται μετά από πρόταση 

τριών (3) και με απόλυτη πλειοψηφία παρουσία          όλων των μελών του Δ.Σ.) Σε 

περίπτωση παραίτησης μέλους καλείται για               την αναπλήρωση με μέριμνα του 

Προέδρου, ο κατά σειράν αναπληρωματικότητας επιλαχών κατά τις τελευταίες 

εκλογές. Εάν δεν υπάρχουν επιλαχόντες καλείται η Γ.Σ. για να εκλέξει αντικαταστάτη 

του παραιτηθέντος μέλους.  

Άρθρο 12  

Το Δ.Σ. διοικεί υπεύθυνα το Σωματείο με βάση τους νόμους και το καταστατικό 

και αποφασίζει, για κάθε θέμα που αφορά, την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων 

σκοπών του Σωματείου. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου. Παίρνει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων που 

αφορούν το Σωματείο. Εφαρμόζει το καταστατικό και εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής 

Συνέλευσης. Αποστέλλει τους εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών για τη 

συγκρότηση της σύνθεσης των πανεπιστημιακών οργάνων σύμφωνα με το άρθρο 2 

και 3 του Ν. 1268/82 και το άρθρο 78 του Ν. 1566/85.  

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.  

Άρθρο 13  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Συμβούλιο σε όλες τις σχέσεις του 

ενώπιον κάθε αρχής, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές και έκτακτες, κηρύσσει 

την έναρξη και λήξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ, προεδρεύει και διευθύνει  αυτές. 

Αναλαμβάνει επ' ονόματι του Σωματείου δικαιώματα και υποχρεώσεις για τις υπό 

αυτού διενεργούμενες δικαιοπραξίες, τις αποφασισμένες από το Δ.Σ.  αποφάσεις και 

έγγραφα, χρηματικές αποδείξεις και διπλότυπα. Συντάσσει την ημερήσια διάταξη των 

θεμάτων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. 
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Ο Αντιπρόεδρος συνεργάζεται με τον πρόεδρο για την καλύτερη εξάσκηση των 

καθηκόντων τους. Αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.  

Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και 

των Γενικών Συνελεύσεων, σε βιβλίο πρακτικών και τα φέρνει σε κάθε       συνεδρίαση 

για να επικυρωθούν. Έχει στην ευθύνη του τη σφραγίδα του Συλλόγου και γενικά 

διεξάγει κάθε γραφική εργασία.  

Ο Ειδικός Γραμματέας υποβοηθεί τον Γενικό Γραμματέα στην άσκηση των 

καθηκόντων του και τον αναπληρώνει, όταν απουσιάζει ή κωλύεται  

Ο Ταμίας διατηρεί το ταμείο του Συλλόγου, επιμελείται της είσπραξης των 

πόρων του Συλλόγου και την πληρωμή των χρεών του, τηρεί και ενημερώνει το βιβλίο 

Ταμείου. Τον Ταμία αναπληρώνει όταν κωλύεται μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από τον 

Πρόεδρο.  

Άρθρο 14  

Το Δ.Σ. πρέπει να τηρεί τα εξής βιβλία:  

1. Μητρώο των μελών με τα πλήρη στοιχεία αυτών  

2. Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ.  

3. Βιβλίο εισπράξεων κα πληρωμών  

4. Βιβλίο περιουσίας, στο οποίο θα φαίνονται λεπτομερώς όλα τα κινητά και ακίνητα 

περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου 

5. Αρχείο του Συλλόγου  

6. Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων  

Άρθρο 15  

Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να συγκροτεί ή να διαλύει επιτροπές από μέλη 

του Συλλόγου οι οποίες θα υποβοηθούν τη λειτουργία και διεκπεραίωση των εργασιών 

του. Η Γ.Σ. έχει το ίδιο δικαίωμα.  

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΆ  

Άρθρο 16  

Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου συγκαλείται τακτικά δύο   φορές 

το χρόνο: Μία Τακτική κατά τον μήνα Νοέμβριο ή Δεκέμβριο και μία απολογιστική που 

συγκαλείται τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες, προ των αρχαιρεσιών. 
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Η Γ.Σ. συγκαλείται εκτάκτως όταν παραστεί ανάγκη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 

ή με απόφαση του Δ.Σ. με πλειοψηφία 4/7 των μελών του. Επίσης συγκαλείται εάν το 

ζητήσει το 1/4 των (τακτικών) μελών που Σωματείου, με έγγραφη αίτηση τους που 

υποβάλλεται προς το Δ.Σ. και στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα προς συζήτηση 

θέματα. Τη συνέλευση αυτή είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει ο πρόεδρος, εντός 

είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της έγγραφης αίτησης.  

Άρθρο 17  

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εάν παρίστανται σε αυτή το 1/3 των 

τακτικών ταμειακά εντάξει μελών. Διαφορετικά, διαλύεται και συγκαλείται εκ   νέου μετά 

από οκτώ (8) ημέρες, βρίσκεται δε σε απαρτία με όσα από τα μέλη είναι παρόντα. Η 

απαρτία διαπιστώνεται κατά την έναρξη της Συνεδριάσεως. 

Άρθρο 18  

Οι δικαιοδοσίες της απολογιστικής Γ.Σ. συνίστανται στο να εγκρίνει ή να 

απορρίπτει τον απολογισμό πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ. και την έκθεση του 

επί του ελέγχου της διαχείρισης, την οποία υποχρεωτικά κατ’ έτος συντάσσει και 

υποβάλλει προς έγκριση στη Γ.Σ.  

Η Τακτική Γ.Σ. παίρνει αποφάσεις για κάθε θέμα του αναγράφεται στην 

ημερήσια διάταξη και γενικά ασκεί δικαιοδοσία που δεν αντιτίθεται ρητά σε άλλο 

όργανο.  

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθορίζονται και ανακοινώνονται από το 

Δ.Σ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες προ της Γ.Σ. Με αίτηση τουλάχιστον οκτώ (8) 

ταμειακώς εντάξει μελών προς το Δ.Σ. μπορούν προστεθούν θέματα στην    ημερήσια 

διάταξη. Το Δ.Σ. υποχρεώνεται, όπως εντός δύο (2) ημερών, από τη λήξη της 

τριήμερης προθεσμίας να ανακοινώσει την τελική ημερήσια διάταξη.  

Άρθρο 19  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. συγκαλεί τα μέλη του Σωματείου σε Γενική Συνέλευση με 

πρόσκληση, δέκα (10) ημέρες πριν την καθοριζόμενη ημερομηνία. Στην πρόσκληση 

αναγράφεται o τόπος, η ημέρα και η ώρα της Συνέλευσης και τα υπό  του Δ.Σ 

προτεινόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης. Πέντε (5) ημέρες προ της Γ.Σ. 

ανακοινώνεται η ημερήσια διάταξη, εφ' όσον, προταθούν και άλλα θέματα κατά τα 

ανωτέρω. 
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Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται, κατόπιν αποφάσεως αυτής, είτε με 

μυστική ψηφοφορία, είτε με ονομαστική, είτε με ανάταση του χεριού, με απλή 

πλειοψηφία των παρόντων μελών. Ο συντονισμός της συζητήσεως και η ψηφοφορία 

στις Γ.Σ. διεξάγονται, υπό τη διεύθυνση των μελών του Δ.Σ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ  

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

Άρθρο 20  

Δικαίωμα ψήφου και υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα ταμειακώς 

εντάξει, τακτικά μέλη του Συλλόγου. Οι επιθυμούντες εκ των δικαιούμενων μελών να 

θέσουν υποψηφιότητα, γνωστοποιούν αυτή μέχρι την προηγούμενη των  αρχαιρεσιών 

ημερομηνία στο υπάρχον Δ.Σ. Κατέρχονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο με ανώτατο όριο 

σταυροδοτήσεως 7 σταυρούς. Επιτρέπονται γραπτές εξουσιοδοτήσεις μέλους προς 

μέλος του Σωματείου, για τις περιπτώσεις κωλύματος συμμετοχής   στην ψηφοφορία 

λόγω απόστασης (εκτός ορίων Αττικής).  

Άρθρο 21  

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται ενώπιον τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, που 

κληρώνεται μεταξύ των μελών του Συλλόγου που εγγράφως δήλωσαν προς το Δ.Σ. 

ότι επιθυμούν να αναδειχθούν έφοροι. Με μέριμνα του Δ.Σ. είναι δυνατόν το ένα από 

τα τρία μέλη της εφορευτικής επιτροπής να είναι δικαστικός λειτουργός και να   εκτελεί 

καθήκοντα δικαστικού αντιπροσώπου.  

Η διαδικασία ψηφοφορίας έχει ως εξής:  

Προ της έναρξης της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει μεταξύ των 

μελών της τον πρόεδρο, και έπειτα αναλαμβάνει τα καθήκοντά της εξηγώντας        τον 

τρόπο ψηφοφορίας. Κάθε εκλογέας προσέρχεται, μετά την εξακρίβωση της ταυτότητάς 

του και τον έλεγχο από το Μητρώο μελών, για το αν έχει δικαίωμα  ψήφου ή όχι, ρίχνει 

το ψηφοδέλτιο στη ψηφοδόχο, αφού προηγουμένως αναγραφεί στον ειδικό πίνακα 

ψηφισάντων το ονοματεπώνυμό του.  

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στην 

διαλογή των ψηφοδελτίων, έπειτα δε ανακοινώνει τα αποτελέσματα και προβαίνει στην 

ανακήρυξη των επιτυχόντων παρουσία των σπουδαστών. 
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Άρθρο 22  

Οι επτά (7) υποψήφιοι, που έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων απαρτίζουν 

το Δ.Σ. Εκτός των επτά μελών του Δ.Σ. εκλέγονται και τρία (3) κατά  σειρά επιτυχίας 

αναπληρωματικά τα οποία και αντικαθιστούν τα τακτικά σε περίπτωση κένωσης 

θέσεως στο Δ.Σ. Τα αναπληρωματικά μέλη παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. 

δικαιούμενα να εκφράζουν συμβουλευτική γνώμη χωρίς δικαίωμα ψήφου. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται Κλήρωση, εκτός εάν 1 από τα 2 ισοψηφίσαντα μέλη 

παραιτηθεί.  

Άρθρο 23  

Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. καλείται σε συνεδρίαση, από τον πρώτο    πλειοψηφίσαντα, 

εντός οκτώ (8) ημερών και συγκροτείται σε σώμα με την        εκλογή Προέδρου, 

Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ειδικού Γραμματέα και Ταμία. Εντός οκταημέρου 

παραλαμβάνει τη σφραγίδα, το ταμείο με όσα χρήματα τυχόν υπάρχουν σε αυτό και 

το αρχείο με όλες τις καταχωρήσεις του αποχωρήσαντος Δ.Σ. και αναλαμβάνει την 

υπεύθυνη διοίκηση του Συμβουλίου. Μέχρι να εκλεγεί η  Διοίκηση και να αναλάβει τα 

καθήκοντά της, η παλιά Διοίκηση διαχειρίζεται τις επείγουσες υποθέσεις του Συλλόγου.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ E  

TOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

Άρθρο 24  

Πόροι του Συλλόγου είναι: το δικαίωμα εγγραφής και οι υποχρεωτικές εισφορές 

των μελών του που καθορίζονται από το εκάστοτε Δ.Σ., τα έσοδα που προέρχονται 

από εράνους που διενεργούνται σύμφωνα με τον νόμο, λαχεία, διαλέξεις, γιορτές, 

παραστάσεις, εκδρομές, πωλήσεις επιστημονικών εντύπων και δωρεές από 

κληροδοτήματα και ευεργεσίες εφ' όσον δεν θέτουν όρους που αντιτίθενται στις αρχές 

του παρόντος καταστατικού.  

Άρθρο 25  

Οι πρόσοδοι του Συλλόγου, όταν υπερβούν τις διακόσιες χιλιάδες (200,000) 

δραχμές κατατίθενται υποχρεωτικά από τον Ταμία στο όνομα του Σωματείου σε 

Τράπεζα, που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.  

O Ταμίας μπορεί να αποσύρει από την τράπεζα οποιοδήποτε ποσό κατόπιν, 

ειδικής έγκρισης και εξουσιοδότησης του Δ.Σ. Είναι δε υπόλογος και φέρει ποινική 

 

και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή που γίνεται χωρίς ένταλμα, 
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το οποίο εκδίδεται από το Δ.Σ. ύστερα από έγκριση της δαπάνης, υπογεγραμμένο από 

τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και σφραγισμένο με τη σφραγίδα του Συλλόγου.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 26  

Το Δ.Σ. υποχρεώνεται να συντάξει Εσωτερικό Κανονισμό, που εγκρίνεται  από 

τη Γενική Συνέλευση, με τον οποίο θα καθορίζονται λεπτομερέστερα θέματα, που 

ανάγονται αποκλειστικά στην εσωτερική λειτουργία του Σωματείου. Μέχρι να 

συνταχθεί, εγκριθεί και μπει σε ισχύ, ο εν λόγω εσωτερικός κανονισμός θα 

εφαρμόζονται οι διατάξεις τού παρόντος.  

Άρθρο 27  

Το παρόν καταστατικό τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης   με 

τους όρους των άρθρων 78επ. του Αστικού Κώδικα.  

Άρθρο 28  

Ο Σύλλογος διαλύεται με δικαστική απόφαση ή με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης των μελών του, η οποία λαμβάνεται με τους όρους που λαμβάνεται η 

απόφαση για τροποποίηση καταστατικού. Μετά τη διάλυση του Συλλόγου η 

εναπομείνουσα περιουσία περιέρχεται στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου 

Αθηνών.  

Άρθρο 29  

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από είκοσι εννέα (29) άρθρα, διαβάστηκε, 

ψηφίστηκε και εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του σήμερα από τα ιδρυτικά 

Μέλη του Συλλόγου.  

Αθήνα, 7.6.2000  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό πρωτοκόλλου. 


