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ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 1 Ι∆ΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος Αποφοίτων τµήµατος ∆ιοικητικής Επιστήµης
και Τεχνολογίας». Το Σωµατείο µπορεί επίσης να χρησιµοποιεί στα αγγλικά το διακριτικό
τίτλο «Department of Management Science and Technology Alumni Association» ή/και τη
συντοµογραφία «DMSTA»
Ο διακριτικός τίτλος «DMST ALUMNI ASSOCIATION» αναγράφεται υποχρεωτικά στη
σφραγίδα του Σωµατείου.
Το ως άνω σωµατείο του Συλλόγου Αποφοίτων του τµήµατος ∆ιοικητικής Επιστήµης και
Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών έχει χαρακτήρα µη κερδοσκοπικό.
ΑΡΘΡΟ 2 Ε∆ΡΑ
Έδρα του Σωµατείου είναι η Αθήνα, 28ης Οκτωρίου 76.
ΑΡΘΡΟ 3 ΣΚΟΠΟΙ
Ως σκοποί του Σωµατείου ορίζονται:
1) Η ανάπτυξη της Επικοινωνίας και συνεργασίας µεταξύ των Μελών.
2) Η γενικότερη προβολή και υποστήριξη των µελών στον επαγγελµατικό, κοινωνικό και
επιστηµονικό τοµέα.
3) Η προβολή και προώθηση του συγκεκριµένου προπτυχιακού προγράµµατος, καθώς και η
συµµετοχή των µελών του Συλλόγου στην αναβάθµιση του επιπέδου του, µε τη
δυνατότητα υποβολής προτάσεων προς αυτή την κατεύθυνση.
4) H ενίσχυση του τµήµατος σε ανθρώπινους πόρους και υλικές υποδοµές.
5) Η συνεχής επικοινωνία µε τον επιχειρηµατικό κόσµο, ιδιωτικούς, δηµόσιους φορείς και
οργανισµούς, µε σκοπό την προώθηση του τµήµατος και των αποφοίτων του.
6) Η καλλιέργεια της µόνιµης και διαρκούς επαφής των µελών µε τον Πανεπιστηµιακό
χώρο και ιδίως µε το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Η διαρκής ενηµέρωση και
επιµόρφωση των Μελών στις εκάστοτε εξελίξεις στο χώρο της ∆ιοικητικής Επιστήµης.
7) Η διοργάνωση εκδηλώσεων επιχειρηµατικού, πολιτιστικού, φιλανθρωπικού, αθλητικού,
οικολογικού κ.λ.π. περιεχοµένου, µε στόχο τη διαρκή ενηµέρωση και επαφή των Μελών
µε τα σύγχρονα Οικονοµικά και Κοινωνικά προβλήµατα.
8) Συνεργασία µε τους Συλλόγους Αποφοίτων των Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων του
τµήµατος.
9) Συνεργασία µε τα µέλη ∆ΕΠ του τµήµατος και τους φοιτητές για την αναβάθµιση των
σπουδών και την υποστήριξη πρωτοβουλιών εκπαιδευτικής και επαγγελµατικής φύσεως.
Για την επίτευξη των σκοπών του το Σωµατείο µπορεί να συνιστά επιτροπές ή οµάδες
εργασίας από µέλη της, να αναθέτει µελέτες σε οµάδες ή πρόσωπα, να συνεργάζεται µε άλλες
επιστηµονικές οµάδες ή σωµατεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να εκδίδει περιοδικά και
κάθε φύσεως έντυπα, να παράγει ενηµερωτικό και επιµορφωτικό υλικό, να οργανώνει
δηµόσιες εκδηλώσεις µε τη µορφή διαλέξεων, συζητήσεων ή συνεδρίων και γενικά να
αναλαµβάνει και να αναπτύσσει ανεξάρτητα ή σε συνεργασία µε άλλους φορείς κάθε
πρωτοβουλία που εξυπηρετεί τους σκοπούς του.
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ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Το σωµατείο έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια της λειτουργίας του και διέπεται
µόνο από τις διατάξεις του Καταστατικού και της κείµενης Σωµατειακής Νοµοθεσίας.
Επίσης το Σωµατείο δεν δέχεται καµία παρέµβαση ή επιρροή και δρά ανεξάρτητα από
κόµµατα, κυβερνήσεις, πολιτικές ή θρησκευτικές οργανώσεις και οµάδες οποιασδήποτε
µορφής.
ΑΡΘΡΟ 5 ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Πόροι του Σωµατείου είναι:
• Τα ποσά που προέρχονται από τις τακτικές ετήσιες συνδροµές των µελών
• Οι έκτακτες εισφορές των µελών που εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση
• Τα έσοδα από δραστηριότητες και διοργάνωση εκδηλώσεων
• ∆ωρεές, κληρονοµιές, χορηγίες, καθώς και κάθε άλλη νόµιµη είσπραξη
• Έσοδα που προέρχονται από την διαχείριση της περιουσίας του σωµατείου
• Επιχορηγήσεις από φορείς του ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού τοµέα του εσωτερικού και της
αλλοδαπής
• Κάθε άλλη νόµιµη αύξηση της περιουσίας του.
Το ύψος των τακτικών συνδροµών των µελών ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση µε πρόταση
του ∆.Σ., στο πλαίσιο του οικονοµικού απολογισµού και προϋπολογισµού.
Έκτακτες συνδροµές 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 του σωµατείου.
Οι δωρεές και οι κληρονοµιές γίνονται δεκτές µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 6 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η διαχειριστική περίοδος του σωµατείου συµπίπτει µε το ηµερολογιακό έτος
Κάθε χρόνο συντάσσεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και υποβάλλεται για έγκριση στην
Τακτική Γενική Συνέλευση ο προϋπολογισµός του σωµατείου, στον οποίο εµφανίζονται
λεπτοµερώς τα έσοδα και οι δαπάνες του.
Στην τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για έγκριση ο
απολογισµός της διαχείρισης του προηγούµενου λογιστικού έτους και ο προϋπολογισµός του
επόµενου.
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ΜΕΡΟΣ Β
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ 7 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Τα µέλη του Σωµατείου διακρίνονται σε τακτικά, επίτιµα, δόκιµα, έκτακτα και
αντεπιστέλλοντα.
α. Τακτικά µέλη
Τακτικά µέλη είναι οι Απόφοιτοι του συγκεκριµένου Προπτυχιακού Τµήµατος. Για να γίνει
κάποιος µέλος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση η οποία εγκρίνεται από το ∆.Σ., καθώς και να
καταβάλει τη χρηµατική εισφορά. ∆ικαίωµα του εκλέγεσθαι έχουν µόνο τα τακτικά µέλη,
εφόσον έχουν εκπληρώσει τις προς το Σωµατείο υποχρεώσεις τους.
β. Επίτιµα µέλη
Επίτιµα µέλη γίνονται τα µέλη ∆.Ε.Π. και οι διδάκτορες του Τµήµατος. Επίσης, όσοι για
οποιοδήποτε λόγο συµπαραστάθηκαν στο έργο του Σωµατείου, άτοµα που διακρίθηκαν στον
ευρύτερο κοινωνικό, επιχειρηµατικό και ακαδηµαϊκό χώρο. Για την ανακήρυξη κάποιου σε
επίτιµο µέλος απαιτείται οµοφωνία του ∆.Σ. ή απόλυτη πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως.
γ. ∆όκιµα µέλη
∆όκιµα µέλη είναι οι φοιτητές που παρακολουθούν το πρόγραµµα του συγκεκριµένου
Προπτυχιακού Τµήµατος. Για να γίνει κάποιος δόκιµο µέλος θα πρέπει να υποβάλει ποσό το
οποίο θα αποφασίζεται ετησίως από το ∆.Σ. και θα εγκρίνεται από τη Γ.Σ., και το οποίο δεν
θα υπερβαίνει το 50% της αντίστοιχης ετήσιας χρηµατικής εισφοράς των τακτικών µελών.
δ. Αντεπιστέλλοντα µέλη
Αντεπιστέλλοντα µέλη, είναι οι Απόφοιτοι του συγκεκριµένου προπτυχιακού τµήµατος που
µένουν µόνιµα και εργάζονται στο εξωτερικό.
ε. Έκτακτα µέλη
Έκτακτα µέλη, είναι τα άτοµα που κρίνονται απαραίτητα για την επίτευξη συγκεκριµένων
στόχων του Συλλόγου και δεν εµπίπτουν σε καµία από τις προηγούµενες κατηγορίες µελών.
Έκτακτα µέλη αναγνωρίζονται µετά από εισήγηση του ∆.Σ. στην Γενική Συνέλευση, οι
κάτοχοι προπτυχιακού ή/και µεταπτυχιακού τίτλου σε γνωστικό αντικείµενο σχετικό µε τη
∆ιοικητική Επιστήµη, οι υποψήφιοι διδάκτορες στο γνωστικό αντικείµενο των Επιστηµών
των Αποφάσεων καθώς και πρόσωπα των οποίων η ιδιότητα κρίνεται πως θα βοηθήσει στην
επίτευξη του εκάστοτε σκοπού. Η ανανέωση της ιδιότητας του έκτακτου µέλους
πραγµατοποιείται µετά από εισήγηση του ∆.Σ. στη Γενική Συνέλευση.
ΑΡΘΡΟ 8 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Όσοι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και µπορούν να εγγραφούν ως τακτικά µέλη του
σωµατείου, υποβάλλουν αίτηση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην οποία επισυνάπτουν
αντίγραφο του πτυχίου τους, σύντοµο βιογραφικό και δήλωση ότι αποδέχονται
ανεπιφύλακτα το καταστατικό και τους σκοπούς του σωµατείου.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, είναι αρµόδιο να αποφασίσει, εάν ο αιτών πληρεί τις απαραίτητες
τυπικές προϋποθέσεις και κατόπιν της εγκρίσεως της αιτήσεως από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
το νέο µέλος προσκαλείται για την εγγραφή του, αφού καταβάλλει την συνδροµή του, το
ύψος της οποίας θα ορίζεται, ή ανάλογα θα αναπροσαρµόζεται µε σχετική απόφαση της Γ.Σ.
Από την κτήση της ιδιότητας τους, τα µέλη καταγράφονται σε γενικό µητρώο µελών, όπου
αναφέρεται ο αύξων αριθµός, η ηµεροµηνία εγγραφής, τα στοιχεία της αιτήσεως της
εγγραφής τους, τις µεταβολές της ιδιότητας τους ως µελών και της ταµειακής κατάστασης
τους.
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ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ
Ο αριθµός των µελών του σωµατείου ορίζεται απεριόριστος. Το σωµατείο µπορεί να
εξακολουθεί να υπάρχει εφόσον τα τακτικά µέλη δεν είναι λιγότερα από 20, µε εξαίρεση το
πρώτο έτος ύπαρξής του.
ΑΡΘΡΟ 10 ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
∆εν µπορεί να εγγραφεί µέλος του Σωµατείου όποιος στερήθηκε των πολιτικών δικαιωµάτων
του συνεπεία αµετάκλητης ποινικής καταδίκης και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση, καθώς
και όποιος καταδικάστηκε αµετάκλητα για έσχατη προδοσία, ανθρωποκτονία από πρόθεση,
κατασκοπία, κλοπή, ληστεία, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, δωροδοκία και δωροληψία,
βιασµό, παραχάραξη, πλαστογραφία, απάτη και εκβιασµό. Η αµετάκλητη καταδίκη
οποιουδήποτε µέλους του Σωµατείου για οποιοδήποτε από τα παραπάνω αδικήµατα
συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωσή του από την ιδιότητα του µέλους.
∆εν γίνονται δεκτά ως συνδεόµενα ή τακτικά µέλη και, εφόσον έχουν εγγραφεί,
διαγράφονται µε απόφαση του ∆.Σ. όσοι ανήκουν σε οποιαδήποτε οργάνωση της οποίας οι
θεµελιώδεις στόχοι και δράση αντιβαίνουν στους σκοπούς ή τις κατευθυντήριες γραµµές του
Σωµατείου. ∆ιαγράφονται επίσης, µε απόφαση του ∆.Σ., µέλη που κάνουν δηµόσια χρήση της
ιδιότητας του µέλους του Σωµατείου για προσωπικό, πολιτικό, οικονοµικό ή άλλο ιδιαίτερο
όφελος, ιδίως όταν αυτό δεν συνάδει προς τους σκοπούς του Σωµατείου.
ΑΡΘΡΟ 11 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Όλα τα µέλη οφείλουν:
• Να καταβάλλουν την εκάστοτε ετήσια εισφορά προς το Σωµατείο - εξαιρούνται τα
επίτιµα µέλη
• Να τηρούν τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του ∆.Σ.
• Να συµµορφώνονται µε τα άρθρα του καταστατικού του Σωµατείου. Να εργάζονται
δραστήρια για την πραγµάτωση των σκοπών του Σωµατείου και να συµµετέχουν
ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις και οµάδες εργασίας.
• Τα τακτικά µέλη υποχρεούνται να µετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις.
Εξακολοθούµενη αποχή από τις Γενικές Συνελεύσεις θα αποτελεί θέµα επιβολής
πειθαρχικών κυρώσεων, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 13 του παρόντος.
ΑΡΘΡΟ 12 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Όλα τα µέλη του Σωµατείου έχουν ίσα δικαιώµατα, σύµφωνα µε τις διατάξεις και διακρίσεις
του παρόντος καταστατικού.:
• Όλα τα µέλη έχουν το δικαίωµα να εκφράζουν, να διατυπώνουν και να
αναπτύσσουν ελεύθερα τις απόψεις και προτάσεις τους στις Γενικές Συνελεύσεις.
• Τα τακτικά µέλη έχουν το δικαίωµα, εφ’ όσον έχουν εκπληρώσει τις ταµειακές τους
υποχρεώσεις, να εκλέγουν και να εκλέγονται στις αρχαιρεσίες του Σωµατείου.
• Τα αντεπιστέλλοντα µέλη έχουν το δικαίωµα, εφ’ όσον έχουν εκπληρώσει τις
ταµειακές τους υποχρεώσεις, όπως αυτές ορίζοται ετησίως από τη Γ.Σ., ισχύουσες και
για τα τακτικά µέλη, να εκλεγούν στις αρχαιρεσίες του Σωµατείου.
• Τα επίτιµα µέλη, µπορούν να ψηφίζουν εάν το επιθυµούν, δεν δικαιούνται όµως να
υποβάλλουν υποψηφιότητα.
• Τα δόκιµα και έκτακτα µέλη δεν έχουν δικαίωµα να εκλέγουν και να εκλέγονται,
έχουν όµως το δικαίωµα να εκφράζουν, διατυπώνουν και αναπτύσσουν ελεύθερα τις
απόψεις και προτάσεις τους και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις.
• Τα µέλη µπορούν να υποβάλλουν γραπτά στο ∆.Σ. του Σωµατείου τα θέµατα που
επιθυµούν να συµπεριληφθούν στην ηµερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης
τουλάχιστον 15 ηµέρες νωρίτερα.
• Τα µέλη µπορούν να εκθέτουν εγγράφως τις απόψεις τους σε οποιοδήποτε θέµα που
αφορά την επιτυχία των σκοπών του Σωµατείου όπως και σε οποιοδήποτε θέµα
σχετικό µε τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του σωµατείου.
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ΑΡΘΡΟ 13 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ-∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Κάθε µέλος που δεν εκπληρώνει τις προς το Σωµατείο υποχρεώσεις του, που η δραστηριότητα
του στρέφεται ενάντια στους σκοπούς και τις αρχές του σωµατείου, που εµποδίζει την
εκτέλεση των αποφάσεων των Οργάνων ∆ιοίκησης του Σωµατείου, παραβιάζει τις διατάξεις
του παρόντος καταστατικού, ή εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος µπορεί να
υποβληθεί στις παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις:
Α) προφορική ή γραπτή επίπληξη
Β) προσωρινή στέρηση του δικαιώµατος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι
Γ) οριστική διαγραφή
Η επίπληξη επιβάλλεται µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών του ∆.Σ., ενώ η προσωρινή
στέρηση του δικαιώµατος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και η οριστική διαγραφή, µε απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων µελών της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις
το πειθαρχικά διωκόµενο µέλος πρέπει να καλείται από το ∆.Σ. σε γραπτή απολογία µέσα σε
10 ηµέρες από την ηµέρα κλήσεως του. Αν δεν υποβληθεί απολογία, το ∆.Σ. ή η Γ.Σ.
αποφασίζει και χωρίς αυτήν. Η διαγραφή προτείνεται από το ∆.Σ. ή από 5 τουλάχιστον
τακτικά µέλη του Σωµατείου.
ΑΡΘΡΟ 14 ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
Τα τακτικά µέλη του σωµατείου µπορούν να αποχωρήσουν από το Σωµατείο µε µονοµερή
έγγραφη δήλωση βουλήσεως προς τη Γενική Συνέλευση. Μπορούν να επανεγγραφούν αν το
εγκρίνει το ∆.Σ ύστερα από γραπτή αίτησή τους.
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ΜΕΡΟΣ Γ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΡΘΡΟ 15 ΟΡΓΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Όργανα του Σωµατείου είναι:
Α) Η Γενική Συνέλευση
Β) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή
ΑΡΘΡΟ 16 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Γ.Σ. είναι το ανώτερο και κυρίαρχο όργανο του Σωµατείου. Αποφασίζει για οποιοδήποτε
θέµα και οι αποφάσεις της είναι δεσµευτικές για όλα τα άλλα όργανα, ασκεί την εποπτεία και
τον έλεγχο στα άλλα όργανα του Σωµατείου. Ειδικότερα:
• Κρίνει τον απολογισµό της δράσης του απερχόµενου ∆.Σ.
• Εκλέγει τριµελή εφορευτική επιτροπή για τη διενέργεια των εκλογών
• Εκλέγει τα µέλη του ∆.Σ.
• Εγκρίνει τη διαγραφή ή αποβολή µελών και την προσωρινή άρση του δικαιώµατος
του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι
• Εγκρίνει την εκάστοτε ισχύουσα ετήσια συνδροµή των µελών
• Αποφασίζει για την έγκριση ή απόρριψη του προϋπολογισµού
• Ανακαλεί το ∆.Σ.
• ∆ιενεργεί τις Αρχαιρεσίες του Σωµατείου
• Αποφασίζει κάθε τροποποίηση του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισµού
• Αποφασίζει για τη διάλυση του Σωµατείου
ΑΡΘΡΟ 17 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ
Κάθε δύο χρόνια συγκαλείται µία τακτική Γ.Σ. από το ∆.Σ. µέσα στο πρώτο τρίµηνο του
έτους. Οι προσκλήσεις για τη σύγκλιση Γ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό
Γραµµατέα. Οι προσκλήσεις πρέπει να προσδιορίζουν οπωσδήποτε τόπο, χρόνο, τα θέµατα
για συζήτηση και να ορίζεται η επαναληπτική συνέλευση για την περίπτωση που δεν
επιτευχθεί η νόµιµη απαρτία. Η πρόσκληση για την Τακτική Γενική Συνέλευση
τοιχοκολλείται στα γραφεία του Σωµατείου, στην Γραµµατεία του τµήµατος ∆ιοικητικής
Επιστήµης και Τεχνολογίας, στην ιστοσελίδα του DMST alumni καθώς και στην ιστοσελίδα
του Τµήµατος ∆οικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, και αποστέλλεται ταχυδροµικά ή
ηλεκτρονικά 15 ηµέρες τουλάχιστον πριν από την αρχική ηµεροµηνία σύγκλησης της Γ.Σ.
Στις Γ.Σ. δικαιούνται συµµετοχής όλα τα µέλη του Σωµατείου, δικαίωµα όµως ψήφου έχουν
µόνο τα ταµειακώς εντάξει µέλη. Τα ταµειακώς εντάξει τακτικά µέλη του Σωµατείου µπορούν
να συµµετέχουν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε αντιπροσωπευόµενα από
άλλο τακτικό µέλος, εφόσον κατοικούν σε απόσταση 100 τουλάχιστον χιλιοµέτρων µακριά
από την Έδρα του Σωµατείου και κωλύονται να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση.
Για την αντιπροσώπευση αυτή απαιτείται απλή έγγραφη εξουσιοδότηση του
αντιπροσωπευοµένου, που ορίζει και τα θέµατα στα οποία επιθυµεί να αντιπροσωπευθεί.
Κάθε τακτικό µέλος µπορεί να αντιπροσωπεύει στη Γενική Συνέλευση 2 (δύο) άλλα τακτικά
µέλη κατ΄ ανώτατο όριο.
Οποιοδήποτε µέλος του Σωµατείου µπορεί να προσφύγει στο αρµόδιο δικαστήριο εάν το ∆.Σ.
αδρανεί ή αρνηθεί να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση κατά παράβαση του καταστατικού.
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ΑΡΘΡΟ 18 ΑΠΑΡΤΙΑ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γ.Σ.
Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν συµµετέχει το ½ συν 1 τακτικά µέλη. Στην περίπτωση που
δεν επιτυγχάνεται απαρτία, η Γ.Σ. συνέρχεται χωρίς νέα πρόσκληση µετά από 7 (επτά) ηµέρες
και µε τα ίδια θέµατα ηµερήσιας διάταξης, οπότε βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον
αριθµό των παρευρισκοµένων µελών.
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 Γενικής Συνέλευσης διευθύνονται από τον Πρόεδρο του ∆.Σ.
Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαµβάνονται µε ανάταση και καταµέτρηση των χεριών κατά
πλειοψηφία. Σε περίπτωση ένστασης, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται. Για την εκλογή των
µελών του ∆.Σ. και για προσωπικού χαρακτήρα θέµατα γίνεται µυστική ψηφοφορία.
Ειδικά στις αποφάσεις που αφορούν εκλογή των µελών του ∆.Σ. ή Αρχαιρεσίες δεν
συµµετέχουν τα δόκιµα µέλη.
Η απαρτία που είναι απαραίτητη για τροποποίηση καταστατικού και διάλυση του Σωµατείου
περιγράφεται στο άρθρο 34.
ΑΡΘΡΟ 19 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Σε κάθε τακτική συνεδρίαση της Γ.Σ. το ∆.Σ. υποβάλλει έκθεση των πεπραγµένων των
παρελθόντων ετών, του διαχειριστικού απολογισµού και τον προϋπολογισµό του επόµενου
έτους, η δε εξελεγκτική Επιτροπή έκθεση περί χρηµατικής διαχειρίσεως του λήξαντος έτους.
Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαµβάνονται πάντοτε µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
ΑΡΘΡΟ 20 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται για επείγοντα σοβαρά θέµατα του Σωµατείου µε
απόφαση του ∆.Σ. ή µε έγγραφη αίτηση του 1/5 των τακτικών µελών και µε θέµατα
ηµερήσιας διάταξης αυστηρά καθορισµένα. Η πρόσκληση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση
πρέπει να τοιχοκολλείται στα γραφεία του Σωµατείου και να αποστέλλεται ταχυδροµικά ή
ηλεκτρονικά 20 ηµέρες τουλάχιστον πριν από την ηµέρα που θα πραγµατοποιηθεί.
ΑΡΘΡΟ 21 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ-ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Οι αρχαιρεσίες του Σωµατείου διεξάγονται κάθε ένα χρόνο και σε αυτές συµµετέχουν, εφ’
όσον έχουν εκπληρώσει τις ταµειακές τους υποχρεώσεις όλα τα τακτικά µέλη.
Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων του Σωµατείου γίνονται µε ενιαίο ψηφοδέλτιο και
µε βάση τους επίσηµους καταλόγους των µελών και τα βιβλία του ταµείου.
Τις εκλογές διενεργεί τριµελής εφορευτική επιτροπή µε 2 αναπληρωµατικά µέλη, που
εκλέγονται από τη Γ.Σ. και προεδρεύει το µέλος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους, ενώ σε
περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Η θέση µέλους της εφορευτικής επιτροπής που
παραιτείται ή κωλύεται συµπληρώνεται από τα αναπληρωµατικά µέλη κατά σειρά
πλειοψηφίας. Τα µέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν µπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για
το ∆.Σ.
Όσοι από τα τακτικά µέλη επιθυµούν να είναι υποψήφια πρέπει να το δηλώσουν εγγράφως
στο ∆.Σ. µέχρι και δύο ώρες πριν την έναρξη της Γ.Σ. Το ∆.Σ. ελέγχει την εκλογιµότητα των
υποψηφίων και ανακοινώνει τα ονοµατά τους στο εκλογικό σώµα µε την έναρξη της
συνέλευσης.
Οι υποψήφιοι κατέρχονται στις αρχαιρεσίες σε γενικό ψηφοδέλτιο και τα επώνυµα των
υποψηφίων γράφονται µε απόλυτη αλφαβητική σειρά. Καθιερώνεται το δικαίωµα επιλογής
µε σταυρό προτίµησης έως τριών υποψηφίων.
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Η εφορευτική επιτροπή µεριµνά για την τήρηση της τάξης, για τη διευθέτηση του χώρου που
θα τοποθετηθούν οι κάλπες, για τη διακρίβωση της ταυτότητας και τον έλεγχο του
δικαιώµατος των εκλογέων να ψηφίσουν, εποπτεύει για να διενεργούνται οι αρχαιρεσίες
σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό, αποφαίνεται για κάθε αµφισβήτηση και ενεργεί τη
διαλογή και καταµέτρηση των ψήφων.
Στο τέλος συντάσσει πρακτικό για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και ανακοινώνει το
αποτέλεσµα, στο οποίο επισυνάπτεται και ο κατάλογος αυτών που ψήφισαν. Το πρακτικό
υπογράφεται από όλα τα µέλη της εφορευτικής επιτροπής και παραδίδεται στο νεοεκλεγµένο
∆.Σ. του Σωµατείου.
Τακτικά µέλη του ∆.Σ. εκλέγονται οι πέντε κατά σειρά πρώτοι σε σταυρούς. Οι επόµενοι δύο
κατά σειρά σταυρών προτίµησης εκλέγονται ως αναπληρωµατικά µέλη του ∆.Σ. Σε
περίπτωση ισοψηφιών γίνεται κλήρωση. Ενστάσεις των υποψηφίων γίνονται καθ’ όλη τη
διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογέων. Επί των ενστάσεων αποφασίζει η εφορευτική
επιτροπή η οποία ανακοινώνει και τους εκλεγέντες.
ΑΡΘΡΟ 22 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Στο τέλος της Γ.Σ η εφορευτική επιτροπή συντάσσει πρακτικό για τη διεξαγωγή των
αρχαιρεσιών και ανακοινώνει το αποτέλεσµα, στο οποίο επισυνάπτεται και ο κατάλογος
αυτών που ψήφισαν. Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα µέλη της εφορευτικής επιτροπής
και παραδίδεται στο νεοεκλεγµένο ∆.Σ. του Σωµατείου.
ΑΡΘΡΟ 23 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ
Το ∆.Σ. είναι το όργανο το οποίο ασκεί τη ∆ιοίκηση του Σωµατείου µεταξύ των Γενικών
Συνελεύσεων και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην διαχείριση της περιουσιας
του Σωµατείου. Έργο του ∆.Σ. είναι η άσκηση όλων των εξουσιών πλην εκείνων που κατά
νόµο ή κατά το παρόν καταστατικό είναι αποκλειστικής αρµοδιότητας της Γενικής
Συνέλευσης. Οι υποχρεώσεις και οι αρµοδιότητες του είναι:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Η σύγκληση των τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων κατά τις διατάξεις του
καταστατικού
Η εφαρµογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και ο καθορισµός της
δραστηριότητας του Σωµατείου σύµφωνα µε αυτές
Η ανάληψη µέσα στο πλαίσιο των αποφάσεων της Γ.Σ. πρωτοβουλιών και η
διενέργεια κάθε νόµιµης πράξης για την προώθηση των σκοπών του Σωµατείου
Η σύνταξη του απολογισµού που υποβάλλεται στη Γ.Σ. για έγκριση
Η έγκριση των αιτήσεων εγγραφής νέων µελών και η εισήγηση στη Γ.Σ. της
διαγραφής ή αποβολής µελών
Η σύσταση, δραστηριοποίηση και ο συντονισµός οµάδων εργασίας και επιτροπών
που αναλαµβάνουν συγκεκριµένες εργασίες καθώς και η απόφαση για την ανάθεση
έργων µε αµοιβή για την προώθηση των σκοπών του Σωµατείου
Ο διορισµός και η παύση έµµισθου προσωπικού του Σωµατείου
Η προετοιµασία των εργασιών των Γενικών Συνελεύσεων
Η είσπραξη των εσόδων που αντιστοιχούν στις συνδροµές και εισφορές των µελών

ΑΡΘΡΟ 24 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Σωµατείο διοικείται από το ∆.Σ. που αποτελείται από εννέα τακτικά και τρία
αναπληρωµατικά µέλη, που εκλέγονται κάθε χρόνο µετά από Αρχαιρεσίες όπως ορίζεται. Σε
περίπτωση εκκενώσεως θέσεως στο ∆.Σ. κάθε θέση αναπληρώνεται κατά σειρά επιτυχίας των
αναπληρωµατικών µελών και σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Το
αναπληρωµατικό µέλος το οποίο αναλαµβάνει θέση τακτικού έχει όλα τα δικαιώµατα και
υποχρεώσεις τακτικού µέλους και αναλαµβάνει την θητεία του τακτικού µέλους που
αντικατέστησε.
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Πρόεδρος του ∆.Σ. ανακυρήσσεται το άτοµο που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους κατά
τη διαδικασία των Εκλογών. Το νεοεκλεγέν ∆.Σ. συνέρχεται µέσα σε µία εβδοµάδα από την
εκλογή του και εκλέγει µεταξύ των τακτικών µελών του, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό
Γραµµατέα, τον Ταµία και επτά µέλη που αναλαµβάνουν την επίβλεψη διαφόρων επιµέρους
τοµέων που σχετίζονται µε τη λειτουργία του Σωµατείου.
Το ∆.Σ. συνέρχεται µε πρόσκληση του προέδρου τουλάχιστον µία φορά το µήνα. Οι
αποφάσεις του ∆.Σ λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τακτικών µελών του
συµβουλίου ευρισκοµένου σε απαρτία. Σε απαρτία θεωρείται ότι είναι το ∆.Σ. αν παρίστανται
3 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.
Στο µέλλον και ανάλογα µε την αύξηση του πλήθους των τακτικών µελών του Σωµατείου και
την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της είναι δυνατόν τα τακτικά µέλη του ∆.Σ να αυξηθούν
σε 7 ή να µειωθούν σε 3, µε απόφαση της Γ.Σ., χωρίς υποχρέωση αλλαγής του καταστατικού.
Η µείωση ή αύξηση όµως αυτή θα µπορεί να τεθεί σε εφαρµογή δύο τουλάχιστον χρόνια µετά
τη λήψη της σχετικής απόφασης. Στις περιπτώσεις αυτές το ∆.Σ. θα είναι σε απαρτία αν
παρίστανται 4 ή 2 µέλη του αντίστοιχα.
ΑΡΘΡΟ 25 ΘΗΤΕΙΑ ΜΕΛΩΝ
Τα µέλη του ∆.Σ. έχουν το δικαίωµα εκλογής σε αυτό για τρείς συνεχόµενες φορές κατά
µέγιστο. Σε περίπτωση όµως που κάποια από τις θητείες ήταν µικρότερη του ενός έτους, η
θητεία αυτή δεν θα υπολογίζεται για τον παρόντα περιορισµό.
ΑΡΘΡΟ 26 ΕΠΙΤΙΜΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ∆.Σ
Τις συνεδριάσεις του ∆.Σ. έχουν δικαίωµα να παρακολουθούν όλα τα µέλη του Σωµατείου.
Ειδικά για τον διατελέσαντα επί τρία συναπτά έτη Πρόεδρο του Σωµατείου την προηγούµενη
περίοδο, αναγνωρίζεται η σηµασία του συµβουλευτικού του ρόλου και θεσπίζεται η θέση του
Επίτιµου Προέδρου. Ο Επίτιµος πρόεδρος είναι ο µόνος, µη εκλεγόµενος που συµµετέχει στο
∆.Σ χωρίς δικαίωµα ψήφου.
ΑΡΘΡΟ 27 ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η εξελεγκτική επιτροπή είναι τριµελής. Τα µέλη της εκλέγονται ταυτόχρονα µε τα µέλη του
∆.Σ. από την Γ.Σ. και για το ίδιο χρονικό διάστηµα. Σε αυτήν µπορούν να µετέχουν µόνο τα
τακτικά µέλη τα οποία είναι ταµειακώς εντάξει για τουλάχιστον δύο συνπτά έτη. Τα µέλη της
δεν µπορούν να είναι µέλη του ∆.Σ.
Η εξελεγκτική επιτροπή συνέρχεται µε πρωτοβουλία του πλειοψηφήσαντος µέλους της σε
πρώτη συνεδρίαση µέσα σε µία εβδοµάδα από την εκλογή της και εκλέγει τον Πρόεδρο της. Ο
πρόεδρος της εξελεγκτικής επιτροπής διευθύνει τις εργασίες της, τηρεί τα Πρακτικά των
συνεδριάσεων της, εισηγείται τις ετήσιες εκθέσεις διαχειριστικού ελέγχου στη Γενική
Συνέλευση, και έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία της επιτροπής.
Η εξελεγκτική επιτροπή έχει την ευθύνη της εποπτείας και του ελέγχου της οικονοµικής
διαχείρισης του Σωµατείου. Στο τέλος κάθε διαχειριστικού έτους η εξελεγκτική επιτροπή
συντάσσει έκθεση για τη διαχείριση των οικονοµικών του σωµατείου, η οποία υποβάλλεται
στην επόµενη Γενική Συνέλευση.
Η εξελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε εξάµηνο και έκτακτα µε πρόσκληση του
Προέδρου της ή µετά από έγγραφο αίτηµα του ταµία του ∆.Σ. ή µετά από έγγραφο αίτηµα
δέκα (10) µελών του Σωµατείου. Στις περιπτώσεις που το αίτηµα προέρχεται από τον ταµία ή
µέλη του σωµατείου ο πρόεδρος της εξελεγκτικής Επιτροπής υποχρεούται να την συγκαλέσει
µέσα σε πέντε ηµέρες ορίζοντας και τον τόπο σύγκλησης της.
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ΑΡΘΡΟ 28 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωµατείο ενώπιον κάθε ∆ικαστικής, ∆ιοικητικής, φορολογικής ή
άλλης αρχής, ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νοµικού προσώπου, σε όλες τις σχέσεις,
δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις.
Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του ∆.Σ., στις οποίες και προεδρεύει και διευθύνει τις εργασίες του
σωµατείου. Συγκαλεί µε απόφαση του ∆.Σ. τακτικές και έκτακτες Γ.Σ. Φροντίζει γενικά για
την τήρηση και εφαρµογή των εσωτερικών κανονισµών του Σωµατείου και την τήρηση των
αποφάσεων της Γ.Σ. και του ∆.Σ., παίρνοντας κάθε µέτρο προς εξασφάλιση των συµφερόντων
του Σωµατείου ακόµα και χωρίς απόφαση του ∆.Σ., εάν από την αναβολή κινδυνεύουν
σοβαρά τα συµφέροντα του.
Υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, όλα τα έγγραφα και τις χρηµατικές εντολές. Τον
πρόεδρο απόντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει σε όλα ο Αντιπρόεδρος.
Ο πρόεδρος µαζί µε τον ταµία υπογράφοντες από κοινού ανοίγουν, διακινούν και κλείνουν
οποιονδήποτε λογαριασµό του Σωµατείου σε οποιαδήποτε τράπεζα και ανεξαρτήτως ποσού.
ΑΡΘΡΟ 29 ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα
καθήκοντά του σε όλη την έκταση των δικαιωµάτων και καθηκόντων του και αναλαµβάνει
όσες πρόσθετες υπηρεσίες ορίζονται από το ∆.Σ.
Όταν ο αντιπρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, τον αντικαθιστά
άλλο µέλος του ∆.Σ. που ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ.
ΑΡΘΡΟ 30 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γενικός Γραµµατέας είναι ο εισηγητής και εκτελεστής των αποφάσεων του ∆.Σ.
∆ιεξάγει την γραφική εργασία του Σωµατείου, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του ∆.Σ του
Σωµατείου, συντάσσει τα πρακτικά του ∆.Σ και των Γενικών Συνελεύσεων, τηρεί το µητρώο
των µελών και φυλάει υπεύθυνα το αρχείο και την σφραγίδα του Σωµατείου και
συνυπογράφει µε τον πρόεδρο κάθε εξερχόµενο έγγραφο.
Όταν ο Γενικός Γραµµατέας απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, τον
αντικαθιστά άλλο µέλος του ∆.Σ. που ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ.
ΑΡΘΡΟ 31 ΤΑΜΙΑΣ
Ο ταµίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία, τις διπλότυπες αποδείξεις µε τις οποίες εισπράττονται οι
συνδροµές των µελών και τα διάφορα έσοδα του σωµατείου και ενεργεί όλες τις πληρωµές.
Μπορεί να µεταβιβάζει ορισµένες από αυτές τις δικαιοδοσίες του στα εντεταλµένα όργανα
του Σωµατείου (π.χ λογιστήριο) διατηρώντας πάντοτε την ευθύνη της χρηστής οικονοµικής
διαχείρισης των πόρων του σωµατείου, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του ∆.Σ.και των Γ.Σ.
Ο ταµίας υποχρεούται να καταθέσει σε οποιαδήποτε τράπεζα σε λογαριασµό του Σωµατείου
τα εισπραττόµενα χρήµατα, µε εξαίρεση ένα ποσό, το οποίο θα καθορίζεται κάθε φορά από το
∆.Σ. ανάλογα τις προβλεπόµενες ανάγκες. Ο Ταµίας υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του
∆.Σ. για έλεγχο το ταµείο του Σωµατείου, όποτε αυτό ήθελε κρίνει αναγκαίο. Ο ταµίας
µεριµνά για την κανονική είσπραξη των συνδροµών και πόρων του σωµατείου και τηρεί
ενήµερο το ∆.Σ. για τις καθυστερούµενες εισπράξεις.
Ο ταµίας δεν εκτελεί καµία πληρωµή χωρίς απόφαση του ∆.Σ. εκτελεί τις πληρωµές βάσει
ενταλµάτων που έχουν υπογραφεί από τον πρόεδρο και τον γραµµατέα, τις δε εισπράξεις µε
γραµµάτια εισπράξεων. Είναι υπεύθυνος προσωπικά για κάθε απώλεια χρηµάτων ή για κάθε
άλλη οικονοµική ανωµαλία. Όταν ο Ταµίας απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντα
του, τον αντικαθιστά άλλο µέλος του ∆.Σ. που ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ.
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ΑΡΘΡΟ 32 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ
Το Οικονοµικό Έτος άρχεται από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου.
ΑΡΘΡΟ 33 ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ο σύλλογος έχει δική του κυκλοειδή σφραγίδα, στην οποία θα αναγράφονται οπωσδήποτε οι
λέξεις DMST ALUMNI - DMSTA - και µε σήµα το σύµβολο του τµήµατος ∆ιοικητικής
Επιστήµης και Τεχνολογίας, δηλαδή το παραλληλόγραµµο µε τους 6 κύκλους εντός.
ΑΡΘΡΟ 34 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Κάθε τροποποίηση του παρόντος θα πρέπει να γίνεται µε απόφαση της Γ.Σ., που βρίσκεται σε
απαρτία εάν είναι παρόντα τα ½ συν 1 των ταµειακώς εντάξει µελών, µε απόφαση που
λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 2/3 παρόντων.
ΑΡΘΡΟ 35 ΛΟΓΟΙ ∆ΙΑΛΥΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Το σωµατείο µπορεί να διαλυθεί µε απόφαση της γενικής Συνέλευσης του Σωµατείου. Για την
λήψη της αποφάσεως αυτής απαιτείται η παρουσία του ½ των ταµειακώς εντάξει τακτικών
µελών του Σωµατείου και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων στην Γ.Σ. ταµειακώς εντάξει
τακτικών µελών.
Σε περίπτωση διάλυσης του Σωµατείου, η τελευταία γενική Συνέλευση του Σωµατείου
αποφασίζει για την διάθεση της περιουσίας του.
ΑΡΘΡΟ 36 Ι∆ΡΥΤΕΣ
Ιδρυτές του Συλλόγου, θεωρούνται οι κατά το αρχικό Καταστατικό ψηφίσαντες και
υπογράψαντες.
ΑΡΘΡΟ 37 ΙΣΧΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από την έγκριση του από το Πρωτοδικείο Αθηνών, σχετικά δε
µε ότι δεν προβλέπεται δια του καταστατικού, αποφαίνεται η γενική Συνέλευση µε βάσει τους
κείµενους νόµους.

Αθήνα, ∆ευτέρα 7 Ιουνίου 2004
ΤΑ ΜΕΛΗ
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