ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
του Συλλόγου Φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Άρθρο 1ο ΙΔΡΥΣΗ
Από τους σπουδαστές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδρύεται σύλλογος με την έδρα του στη Ρόδο και με την επωνυμία
“ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ” έχει τη δική του σφραγίδα με στρογγυλό σχήμα που
αναγράφει στην περιφέρεια της το όνομα του Συλλόγου και πάνω σε ευθεία γραμμή τα αρχικά
του Συλλόγου και από κάτω την επιγραφή Ε.Ι/ 1987.
Άρθρο 2ο ΣΚΟΠΟΣ
Ο Σύλλογος αποτελεί το μαζικό συνδικαλιστικό όργανο του φοιτητικού κόσμου του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ενταγμένο στα
πλαίσια του Φοιτητικού Κινήματος σαν κομμάτι του Λαϊκού Κινήματος. Σκοποί του Συλλόγου
είναι :
α) Κατοχύρωση ανεμπόδιστου επιστημονικού διαλόγου, ελεύθερης διακίνησης και
διαμόρφωσης των φιλοσοφικών, κοινωνικών και πολιτικών ιδεών στο φοιτητικό και κοινωνικό
χώρο.
Συνταγματική κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και του ασύλου των Α..Ε..Ι και
περιφρούρηση του από αστυνόμευση και κάθε είδους παρέμβαση στοιχείων ξένων και
εχθρικών προς τους σκοπούς του Συλλόγου των φοιτητών.
β) Τοποθέτηση με πλήρη αυτονομία στις αποφάσεις απέναντι σε Ελληνικά και Διεθνή
προβλήματα και η συνεργασία του Συλλόγου με πλήρη αυτονομία με τις προοδευτικές
δυνάμεις του τόπου και του Συλλόγου των άλλων Παιδαγωγικών Τμημάτων με σκοπό την από
κοινού αντιμετώπιση τους.

γ) Εκδημοκρατισμός και εκσυγχρονισμός του τρόπου παροχής σπουδών και του
περιεχομένου τους και ουσιαστική λειτουργία των μεταπτυχιακών σπουδών και της έρευνας
σύμφωνα με τα συμφέροντα του λαού.
δ) Λήψη μέτρων για την επαγγελματική αποκατάσταση των πτυχιούχων της σχολής και
υποστήριξης του αγώνα των εργαζομένων ιδιαίτερα των επαγγελματιών αποφοίτων της
σχολής για την προώθηση των συμφερόντων της.
ε) Οριστική αποδέσμευση της παιδείας και της έρευνας από την οικονομική εξάρτηση και
επιρροή κλειστών οικονομικών κύκλων, ξένων από την κατεύθυνση της στην εξυπηρέτηση
των στενών συμφερόντων τους.
στ) Διαφύλαξη των αντιφασιστικών και Δημοκρατικών αρχών του κινήματος.
ζ) Η υπεράσπιση του Δημοκρατικού Συνδικαλιστικού Κινήματος των Φοιτητών από κάθε
φασιστική ή νεοφασιστική επιβουλή ή επίθεση από κάθε προσπάθεια επιβολής ελέγχου στους
φοιτητές και στις φοιτητικές ενώσεις και συλλόγους. Η υπεράσπιση των φοιτητών από κάθε
προσπάθεια εκτόπισης και στέρησης της ελευθερίας τους, όπως αυτή που έγινε στην περίοδο
1967-1974.
η) Καλλιέργεια και προάσπιση των ιδανικών της ελευθερίας της Δημοκρατίας και της
δημιουργικής συνεισφοράς στην κοινωνική προκοπή και στην υπόθεση της Ειρήνης και της
φιλίας ανάμεσα στους λαούς και στις Νεολαίες όλου του κόσμου.
θ) Αγώνας για την κατάκτηση της εθνικής Ανεξαρτησίας και της Λαϊκής Κυριαρχίας.
Άρθρο 3ο ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ
α) Διαλέξεις, σεμινάρια, εκδόσεις, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, δημιουργία βιβλιοθήκης, προβολή
ταινιών και άλλες μορφωτικές εκδηλώσεις.
β) Διαρκής επαφή των φοιτητών της Σχολής με τον Ελληνικό λαό και ενημέρωση του πάνω
στο γενικότερο προβληματισμό που αναπτύσσουν οι φοιτητές.
γ) Διαβήματα στις αρμόδιες αρχές, ανακοινώσεις στον τύπο, συντονισμός της δράσης με τους
άλλους φοιτητικούς συλλόγους και τις Διεθνείς Οργανώσεις που έχουν ανάλογους σκοπούς.
δ) Η αγωνιστική κινητοποίηση των μελών του Συλλόγου για την επίτευξη των σκοπών και η
λύση των προβλημάτων που απασχολούν το Φοιτητικό και γενικότερα το Λαϊκό μας κίνημα.
Άρθρο 4ο ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

α) Ο Σύλλογος αποτελείται από τακτικά μέλη.
β) Τακτικά μέλη του Συλλόγου είναι οι φοιτητές του Α/Π.Τ.Π.Α. που αποδέχονται το
καταστατικό.
Για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους απαιτείται : Εγγραφή στους καταλόγους των μελών
του Συλλόγου και συγχρόνως χρηματική καταβολή

γ) Δεν μπορούν να εγγραφούν μέλη του Συλλόγου όσοι:
1) Έχουν αστυνομική ιδιότητα, έχουν μόνιμη στρατιωτική ιδιότητα. Ήταν ή είναι μέλη
φοιτητικών ή μη, ή συνεργάζεται με αυτές.
Άρθρο 5ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη του Συλλόγου έχουν δικαίωμα:
α) Να μετέχουν στις Γ.Σ. και να εκφράζουν ελεύθερα, να διατυπώνουν και να αναπτύσσουν τις
απόψεις και τις προτάσεις τους σε αυτές.
β) Να εκλέγουν τα όργανα του Συλλόγου και να εκλέγονται σε αυτά.
γ) Να προτείνουν στο Δ.Σ. του Συλλόγου οτιδήποτε βοηθάει στην πραγματοποίηση των
σκοπών του Συλλόγου και να παίρνουν απάντηση στις προτάσεις τους,.
δ) Να διατυπώνουν και να εκφράζουν δημόσια και ελεύθερα τις απόψεις τους για τη
γενικότερη δράση του Συλλόγου.
ε) Να δημιουργούν και να συμμετέχουν σε επιτροπές του Συλλόγου, όπως καθορίζονται από
το άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού.
Άρθρο 6ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη του Συλλόγου έχουν υποχρέωση:
α) Να συμμετέχουν ενεργά στην πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.
β) Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού και να μην κωλύουν αντιδημοκρατικά
τις αποφάσεις των οργάνων του Συλλόγου (βίαια μέσα, φασιστικοί τρόποι ).
γ) Να καταβάλλουν την τακτική και έκτακτη εισφορά που ορίζει το Δ.Σ.

Άρθρο 7ο ΠΟΙΝΕΣ
Κάθε μέλος του Συλλόγου που η δραστηριότητά του στρέφεται ενάντια στους σκοπούς του
Συλλόγου ή εμποδίζει την εκτέλεση αποφάσεων των οργάνων της διοίκησης ή αποτελεί βαριά
παράβαση των όρων του καταστατικού, υποβάλλεται στις παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις
ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης του.
α) Προφορική επίπληξη που επιβάλλεται από το Δ.Σ. με πλειοψηφία 2/3 των μελών,
ανακοινώνεται στην πρώτη μετά την επίπληξη Γ/Σ που αποφασίζει με πλειοψηφία 2/3 και
μπαίνει στα πρακτικά του Συλλόγου.
β) Προσωρινή αποβολή από το Σύλλογο μέχρι ενός έτους. Την ποινή επιβάλλει η Γ.Σ. με
πλειοψηφία 2/3 των παρόντων. Η Γ.Σ. ορίζει ταυτόχρονα την αρχή και το τέλος της ποινής.
γ) Οριστική αποβολή επιβάλλεται από τη Γ.Σ. με πλειοψηφία 3/4 των μελών. Αυτός που
τιμωρείται μπορεί να προσφύγει ενάντια στην τιμωρία με ένσταση στην πρώτη μετά την
τιμωρία Γ.Σ. που αποφασίζει αμετάκλητα.
Και στις τρεις περιπτώσεις πρέπει να κοινοποιείται η απόφαση στο μέλος που ζητείται για
αυτό η πειθαρχική ποινή, δέκα μέρες, πριν από τη συζήτηση του θέματος. Το μέλος αυτό έχει
το δικαίωμα να απολογηθεί στα παραπάνω όργανα. Αν αρνηθεί του επιβάλλεται και χωρίς
απολογία.
Δεν μπορεί να επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή ειδικά στο διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας
προκήρυξης της τακτικής Γ.Σ. που προκηρύσσει τις εκλογές και της ημερομηνίας διεξαγωγής
των εκλογών, εκτός αν είναι τόσο σοβαρό παράπτωμα οπότε συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ.
Η πειθαρχική δίωξη μπορεί να κινηθεί αυτεπάγγελτα από το Δ.Σ. ή ύστερα από γραπτή
καταγγελία 50%, τουλάχιστον, μελών του Συλλόγου.
Άρθρο 8ο
Παραιτημένο μέλος θεωρείται μόνο αυτό που το δήλωσε έγγραφα προς τη διοίκηση του
Συλλόγου, επίσης θεωρείται μόνο αυτό που το δήλωσε έγγραφα προς τη διοίκηση του
Συλλόγου, επίσης κάθε φοιτητής της Σχολής μόλις αποφοιτήσει ή πάρει μεταγραφή
διαγράφεται αυτόματα από μέλος του Συλλόγου. Οι φοιτητές που διακόπτουν τις σπουδές
τους για να υπηρετήσουν το στρατό παραμένουν μέλη του Συλλόγου με τα ίδια δικαιώματα και
μειωμένες υποχρεώσεις.
Άρθρο 9ο ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
α) Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών.

β) Οι τακτικές συνδρομές των μελών και οι έκτακτες εισφορές τους.
γ) Κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται από εκδηλώσεις του Συλλόγου.
δ) Οι κρατικές επιχορηγήσεις. (χωρίς κανένα όριο)
ε) Κάθε άλλη παροχή από οπουδήποτε και για οποιαδήποτε αιτία παρεχόμενη (π.χ. δωρεές,
κληροδοσίες) γίνεται αποδεκτή αν ο χορηγητής δεν θέτει όρους αντίθετους προς τους
σκοπούς του Συλλόγου.
στ) Το ύψος της τακτικής εισφοράς και του δικαιώματος εγγραφής ορίζεται από την πρώτη
τακτική Γ. Σ. Οι εγγραφές και η καταβολή των τακτικών συνδρομών γίνονται σ’ όλη τη διάρκεια
του έτους.
Άρθρο 10ο
Όργανα του Συλλόγου είναι :
α) Η γενική συνέλευση των μελών, β) το διοικητικό συμβούλιο, γ) η εξελεκτική επιτροπή.
Άρθρο 11ο
Η Γ.Σ είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου, αποφασίζει για κάθε θέμα, εποπτεύει και ελέγχει
τ’ άλλα όργανα του Συλλόγου. Συγκαλείται τακτική Γ.Σ. 4 φορές το χρόνο. Η πρώτη
συγκαλείται το Νοέμβρη για το πρόγραμμα δράσης του Συλλόγου, η Δεύτερη το Γενάρη, η
Τρίτη τον Μάρτη πριν τις φοιτητικές εκλογές και η τέταρτη το Μάη. Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται
μετά από απόφαση του Δ.Σ. με πλειοψηφία των 2/3 του Δ.Σ. Ακόμη μπορεί να συγκληθεί
έκτακτη Γ.Σ. αν ζητηθεί από το 1/5 των μελών με γραπτή αίτηση τους, όπου αναγράφονται τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται από τον πρόεδρο του Δ.Σ μέσα σε
τρεις μέρες από την υποβολή της αίτησης. Θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι μόνο εκείνα
για τα οποία συγκλήθηκε η έκτακτη συνέλευση
( εκτός αν ψηφισθούν πρόσθετα θέματα από το ½ + 1 των μελών της).
Άρθρο 12ο
Η Γ.Σ είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντες το ½ + 1 των τακτικών μελών. Αν δεν υπάρχει
απαρτία διαλύεται και συγκαλείται ύστερα από 3 ημέρες. Αν σ’ αυτήν την περίπτωση δεν
συγκαλείται νέα Γ.Σ ύστερα από 3 ημέρες που γίνεται ( δηλαδή είναι σε απαρτία ) με όσα μέλη
είναι παρόντα.

Σε περίπτωση αναβολής της Γ.Σ τα θέματα της ημερήσιας διάταξης παραμένουν τα ίδια για την
επόμενη σύγκληση της.
Άρθρο 13ο ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΤΗΣ Γ/Σ
Η Γ.Σ έχει τις εξής δικαιοδοσίες :
α) Ψηφίζει εσωτερικό κανονισμό της Γ.Σ. β) Παίρνει αποφάσεις για κάθε θέμα που
αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη. γ) Ασκεί κάθε δικαιοδοσία μη ρητά ανατεθειμένη από το
καταστατικό σε άλλο όργανο. δ) Αποφασίζει για την επιβολή αποβολών και διαγραφών του
καταστατικού. ε) Αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου.
Άρθρο 14ο ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ Γ.Σ
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τακτικής Γ.Σ καθορίζονται από το Δ.Σ και
ανακοινώνονται 10 τουλάχιστον μέρες πριν απ’ αυτή. Σε μια προθεσμία 6 ημερών από την
ανακοίνωση τους μπορούν να προστεθούν και άλλα μετά από αίτηση 30 μελών που
απευθύνεται στο Δ.Σ, το οποίο υποχρεώνεται 3 μέρες πριν την τακτική Γ.Σ να ανακοινώσει την τελική ημερήσια διάταξη όπου
περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω θέματα. Η σειρά των θεμάτων καθορίζεται από το Δ.Σ. Τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως και τα προς έγκριση ψηφίσματα πρέπει να είναι
σύμφωνα με τους σκοπούς του Συλλόγου, αλλιώς ακυρώνονται μετά από απόφαση της Γ.Σ.
Μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε μέλος πρόταση προδιαδικαστικά για προσθήκη θεμάτων
μέσα στη Γ.Σ. που συζητούνται εφ’ όσον εγκριθούν με απόλυτη πλειοψηφία.
Άρθρο 15ο ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ Γ.Σ ΚΑΙ ΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Το Δ.Σ προσκαλεί τα μέλη του Συλλόγου σε τακτική Γ.Σ δέκα μέρες πριν την καθορισμένη
ημερομηνία Στην πρόσκληση αναγράφεται ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της Γ.Σ. Το Δ.Σ καλεί
τα μέλη του Συλλόγου σε έκτακτη Γ.Σ δύο ημέρες πριν από την καθοριζόμενη ημερομηνία.
Στην πρόσκληση αναγράφεται ο τόπος, η ημέρα και η τελική ημερήσια διάταξη.
Οι αποφάσεις της Γ.Σ παίρνονται με μυστική Ψηφοφορία ή με ανάταση του χεριού και με απλή
πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Άρθρο 16ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Σύλλογος διοικείται από 5/μελές ή 7/μελές Δ.Σ ανάλογα με τον αριθμό των φοιτητών, που
αποτελείται από πρόεδρο, αντιπρόεδρο, ταμία, γενικό γραμματέα και 1-3 μέλη. Η θητεία των
μελών είναι ετήσια. Τα βιβλία που κρατά το Δ.Σ είναι : α) μητρώο μελών β) βιβλίο πρακτικών
Δ.Σ γ) βιβλίο πρακτικών Γ.Σ δ) βιβλίο ταμείου.

Άρθρο 17ο ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.
Ο πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο σε κάθε επαφή του με τις αρχές. Συγκαλεί τις Γ.Σ. (
τακτικές ή έκτατες ), κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. ( μετά από
σύμφωνη γνώμη των μελών του ). Δίνει και αφαιρεί το λόγο από τα μέλη του Συλλόγου
φέρνοντας στην τάξη κάθε παρακτρεπόμενο μέλος ( αυτό όμως μόνο μετά από σύμφωνη
γνώμη των υπόλοιπων παρευρισκομένων μελών ) . Επίσης αποβάλλει τον εκτρεπόμενο από
την αίθουσα . Στο όνομα του Συλλόγου ασκεί και αναλαμβάνει δικαιώματα και υποχρεώσεις
για τις πράξεις που γίνονται απ’ αυτόν . Εκτελεί τις πράξεις που αποφάσισε το Δ.Σ. Υπογράφει
τα έγγραφα , τις χρηματικές αποδείξεις και διπλότυπα.
Ο αντιπρόεδρος συνεργάζεται με τον πρόεδρο για την πλήρη άσκηση των καθηκόντων του και
τον αναπληρώνει όταν αυτός αποδεδειγμένα κωλύεται .
Ο ταμίας κρατά το ταμείο του Συλλόγου , κάνει τις εισπράξεις των πόρων του Συλλόγου , τις
πληρωμές των χρεών του , και τηρεί αναγκαία λογιστικά βιβλία . (Αν ο αντιπρόεδρος ή ο
ταμίας κωλύονται τους αναπληρώνουν μέλη του Δ.Σ. που ορίζονται από τον πρόεδρο ) .
Ο γενικός γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ , κρατά το βιβλίο
πρακτικών και το φέρνει στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ για επικύρωση . Συντάσσει ακόμα
τα πρακτικά κάθε Γ.Σ που εγκρίνονται από αυτήν , υπογράφει από αυτήν , υπογράφονται από
τον πρόεδρο και γράφονται μέσα στο βιβλίο πρακτικών . Φυλάει ακόμα τη σφραγίδα του
Συλλόγου και κάνει κάθε γραφική εργασία.
Άρθρο 18ο
Το νεοεκλεγμένο Δ.Σ σε 4 ημέρες από την ανακήρυξη του συνέρχεται σε σώμα, ύστερα από
υποχρεωτική συνεδρίαση που συγκαλείται από τον πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. Το
σώμα αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γενικό γραμματέα, τον ταμία και τα
1-3 άλλα μέλη. Το καταστατικό αποκλείει την ύπαρξη κυκλικού προεδρείου. Το νεοεκλεγμένο
Δ.Σ καλεί το απερχόμενο Δ.Σ να παραδώσει στο νέο προεδρείο τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το
αρχείο και την περιουσία του Συλλόγου με ποωτόκολλο παράδοσης και παραλαβή που
υπογράφεται και από τα δύο προεδρεία. Αν μέσα σε δέκα μέρες το Δ.Σ δεν έχει συγκροτηθεί
σε σώμα συγκαλείται Γ.Σ που αποφασίζει.
Άρθρο 19ο
Το Δ.Σ συγκαλείται από τον πρόεδρο. Είναι δυνατόν να συγκληθεί και από το 1/3 των μελών
του, με ανακοίνωση που ορίζει το χώρο, τον χρόνο και τα θέματα της συνεδρίασης και μέσα σε
προθεσμία δύο ημερών αφότου αποφασισθεί.

Στις παραπάνω περιπτώσεις παραίτησης ή ανάκλησης η αρμόδια Γ.Σ εκλέγει 5/μελή
επιτροπή, για την διεκπεραίωση των τρέχουσων υποθέσεων του Συλλόγου και αναθέτει σ’
αυτή την διεξαγωγή αρχαιρεσιών μέσα σε προθεσμία που ορίζει η Γ.Σ. Σε περίπτωση που
κενωθεί η έδρα, το Δ.Σ, αν εξαντληθούν οι αναπληρωματικοί, εκτός από την περίπτωση
μεμονωμένου μέλους ή αν το Δ.Σ παραιτηθεί χωρίς να ακολουθήσει την παραπάνω
διαδικασία, συγκαλείται η Γ.Σ και αποφασίζει.
Άρθρο 20ο ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η εξελεκτική επιτροπή είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο των λογιστικών βιβλίων της
ταμειακής και διαχειριστικής κατάστασης και με την υποβολή έκθεσης μια φορά τον χρόνο σε
μια τακτική Γ.Σ. Γ εξελεκτική επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών όπου γράφει τα πρακτική των
συνεδριάσεων της και τις αποφάσεις της. Εκλέγεται από τα μέλη του Συλλόγου στις γενικής
εκλογές για την ανάδειξη Δ.Σ.
Άρθρο 21ο ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Για την προώθηση των σκοπών του Συλλόγου συγκροτούνται επιτροπές είτε γύρω από τα
θέματα που έχουν σχέση με τις σπουδές από πλευρά περιεχομένου και συνθηκών, είτε γύρω
από οποιαδήποτε θέματα επιστημονικού, πολιτιστικού ή κοινωνικού περιεχομένου. Σ’ αυτές
έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα μέλη του Συλλόγου. Οι επιτροπές μπορούν να
συγκροτηθούν είτε με απόφαση Γ.Σ, είτε με απόφαση του Δ.Σ είτε με πρωτοβουλία μελών του
Συλλόγου. Το Δ.Σ εκλέγει έναν αντιπρόεδρο του για να παρακολουθεί τις εργασίες κάθε
επιτροπής. Τα μέλη των επιτροπών αποφασίζουν για τα θέματα που τους αφορούν με απλή
πλειοψηφία. Για τις αποφάσεις των επιτροπών που δεσμεύουν το Σύλλογο προς τα έξω,
πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. Σε περίπτωση διαφωνίας Δ.Σ - επιτροπής ,
συγκαλείται Γ.Σ που αποφασίζει τελικά.
Άρθρο 22ο ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Οι αρχαιρεσίες γίνονται από 5μελή ή 7μελή επιτροπή με τρεις αναπληρωματικούς που
εκλέγονται από τη τακτική Γ.Σ και της οποίας Ε.Ε προεδρεύει αυτός που πλειοψήφισε. Σε
περίπτωση ισοψηφίας γίνεται νέα ψηφοφορία για το ποιος θα πλειοψηφίσει τελικά.
Η κοινοποίηση στα μέλη του Δ.Σ συνεδριάζει ανοιχτά και τακτικά κάθε 15 ημέρες και έκτακτα
όσες φορές παρουσιαστεί ανάγκη για τα συγκεκριμένα θέματα που συγκαλέστηκε. Το Δ.Σ
θεωρείται ότι έχει απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστο τα μισά συν ένα μέλη του (3-4 ).
Εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης δεν παρουσιαστεί απαρτία και η συνεδρίαση
επαναλαμβάνεται μετά δύο μέρες οπότε υπάρχει απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον το 1/3
των μελών του. Σε περίπτωση που μέλος του Δ.Σ δεν μπορεί να παραβρεθεί στη συνεδρίαση

μπορεί με έγγραφη εξουσιοδότηση να το αντικαταστήσει άλλο μέλος της ίδιας παράταξης
χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης υποβάλλονται κωδικοποιημένα για συζήτηση από
οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ ή από οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου.
Οι αποφάσεις του Δ.Σ παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών κατά φανερό
τρόπο γίνονται όλες οι ψηφοφορίες εκτός από τις εξής τρεις περιπτώσεις που γίνονται
μυστικές : α) Προσωπικά ζητήματα β) Αν ζητηθεί από 3 μέλη του Δ.Σ γ) Σε περίπτωση
ισοψηφίας. ( Σ’ αυτήν την περίπτωση η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται 3 φορές και αν
επιτευχθεί πλειοψηφία η πρόταση ξανασυζητείται στην επόμενη συνεδρίαση.
Άρθρο 23ο
Τα ονόματα των υποψηφίων του κάθε συνδιασμού, καθώς και των ανεξάρτητων υποψηφίων
κατατίθενται στο προεδρείο της Ε.Ε το αργότερο 3 μέρες πριν τις εκλογές. Μετά την
προθεσμία αυτή και εντός 6 ωρών, ανακοινώνονται επίσημα από την Ε.Ε οι συνδυασμοί των
υποψηφίων και μπαίνει η διαδικασία εκτύπωσης των ψηφοδελτίων.
Άρθρο 24ο
Το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται όλοι οι εγγεγραμμένοι στους εκ
λογικούς καταλόγους, που καταρτίζονται από την Ε.Ε γράφονται από την αρχή του έτους, όλα
τα ταμειακά μέλη του Συλλόγου. Οι υποψήφιοι και η Ε.Ε μπορούν να κλείσουν τους
εκλογικούς καταλόγους και τους καταλόγους των υποψηφίων όποτε θελήσουν.
Άρθρο 25ο
Η Ε.Ε παραλαμβάνει την κάλπη, ελέγχει αν είναι κενή, τη σφραγίδα και στη συνέχεια με τον
πρόεδρο κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας που γίνεται σε μια μέρα και η διάρκεια της
οποίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 8 ωρών. Αν στο διάστημα των 8 ωρών από την
έναρξη της ψηφοφορίας και σε μισή ώρα δεν εμφανιστεί κανείς ψηφοφόρος, κηρύσσεται η
λήξη της ψηφοφορίας, διαφορετικά μπορεί να παραταθεί για δύο ώρες ακόμη. Κάθε
συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ικπροσωπείται από ένα αντιπρόσωπο που
παρευρίσκεται στην αίθουσα κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας
η αποσφράγιση της κάλπης, η καταμέτρηση και η διαλογή των ψήφων γίνεται από την Ε.Ε σε
κατάλληλο χώρο, ώστε να την παρακολουθούν όλα τα μέλη του Συλλόγου, ή αν ο πρόεδρος
το κρίνει ανέφικτο μπροστά μόνα στους υποψηφίους ή τους αντιπροσώπους τους. Γ Ε.Ε
ανακοινώνει τα αποτελέσματα και την επόμενη τον κατάλογο των ψηφισάντων.
Άρθρο 26ο ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Η ψηφοφορία είναι μυστική και καθολική. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι στους
εκλογικούς καταλόγους, δείχνοντας την ταυτότητα τους (αστυνομική ή φοιτητική). Οι εκλογές
γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής, σε ξεχωριστά κάθε παράταξη ψηφοδέλτια. Οι
υποψήφιοι μπορούν να συμμετέχουν είτε σαν μέλη συνδυασμών είτε σαν άτομα. Από κάθε
συνδυασμό εκλέγονται οι κατά σειρά σταυρό προτίμησης πλειοψηφούντες. Σε περίπτωση
ισοψηφίας δεν γίνεται κλήρωση και αποφασίζει η παράταξη. Άλλες λεπτομέρειες σχετικές με
την εκλογική διαδικασία καθορίζονται από κανονισμό που ψηφίζει η πρώτη τακτική Γ.Σ.
Άρθρο 27ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις των υποψηφίων υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Η εκδίκαση
των ενστάσεων κατά της διαδικασίας, γίνεται αμέσως. Γ Ε.Ε συνεδριάζει 48 ώρες μετά την
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και εκδικάζει τις ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών,
που τυχόν έχουν υποβληθεί στη διάρκεια του 48ώρου. Αμέσως μετά την εκδίκαση όλων των
συστάσεων γίνεται η ανακήρυξη των υποψηφίων που εκλέχτηκαν.
Άρθρο 28ο
Το εκλογικό υλικό φυλάγεται στα γραφεία του Συλλόγου, σε ιδιαίτερο χώρο με την ευθύνη της
Ε.Ε και του προέδρου στο διάστημα κατά το οποίο μπορεί να υποβληθεί ένσταση στο αρμόδιο
δικαστήριο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η ευθύνη της φύλαξης διαρκεί μέχρι την έκδοση
προδικαστικής απόφασης και απόδειξης.
Άρθρο 29ο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ
Ο Σύλλογος μπορεί να συνεργάζεται με σπουδαστικούς, επιστημονικούς, εργατικούς ή άλλους
επαγγελματικούς Συλλόγους και ενώσεις του εσωτερικού, για την προώθηση κοινών σκοπών.
Μπορεί επίσης να μετέχει σε ευρύτερες σπουδαστικές ενώσεις ή ομοσπονδίες ύστερα από
απόφαση Γ.Σ των μελών του. Οι αντιπροσωπείες του Συλλόγου σε δευτεροβάθμια όργανα
εκλέγονται με απλή αναλογική όπως γίνονται και οι εκλογές για το Δ.Σ.
Άρθρο 30ο
Ο Σύλλογος μετέχει από τη σύσταση του στην ΕΦΦΕΕ. Ο αριθμός των αντιπροσώπων του
Συλλόγου στο Πανσπουδαστικό Συνέδριο και το συμβούλιο της ΕΦΕΕ καθορίζεται από το
καταστατικό της. Οι εκλογές αντιπροσώπων για δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια συνδιοργάνωση
για το Πανσπουδαστικό συνέδριο γίνονται μαζί με τις εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ από
την ίδια εφορευτική επιτροπή και με την ίδια διαδικασία. Σε περίπτωση έκτακτου συνεδρίου
της ΕΦΦΕ γίνονται έκτακτες εκλογές.
Άρθρο 31ο

Απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού ή για διάλυση του Συλλόγου μπορεί να παρθεί
σε Γ.Σ όπου θα συμμετέχουν τα μισή μέλη τουλάχιστον του Συλλόγου και με πλειοψηφία των
3/4 των παρόντων. Στην απόφαση για τη διάλυση του Συλλόγου πρέπει να αναγράφονται οι
λόγοι που την επιβάλλουν καθώς και ο τρόπος που θα διατεθούν τα περιουσιακά στοιχεία, του
Συλλόγου. Ο Σύλλογος διαλύεται και στην περίπτωση που ο αριθμός των μελών του
κατεβαίνει κάτω από 21.
Άρθρο 32ο
Για όσα δεν προβλέπονται σ’ αυτό το καταστατικό αποφασίζουν οι Γ.Σ ή το Δ.Σ στα πλαίσια
των σκοπών του Συλλόγου.

