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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΛΗ-ΠΟΡΟΙ-ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 1

Ίδρυση σωματείου-επωνυμία-έδρα
Ιδρύεται σύλλογος σπουδαστών παραρτήματος Χανίων του Τ.Ε.Ι
ΚΡΗΤΗΣ με την επωνυμία “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡ/ΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ” και
έδρα τα Χανιά Κρήτης.

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1.Σκοποί του συλλόγου είναι:
α. Ο εντοπισμός, η μελέτη και η επίλυση όλων των προβλημάτων που απασχολούν τους
σπουδαστές μέλη του.
β. Η συμβολή στην ανύψωση του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του με
δημοκρατικό διάλογο και την ελεύθερη διακίνηση των επιστημονικών, φιλοσοφικών,
κοινωνικών και δημοκρατικών ιδεών, καθώς η προάσπιση της ελεύθερης διακίνησης των
ιδεών και η διαφύλαξη του ακαδημαϊκού ασύλου.
γ. Η ανάπτυξη και καλλιέργεια των ιδανικών της ελευθερίας της δημοκρατίας, σε όφελος
του λαού της δημιουργικής συνεισφοράς στην κοινωνική πρόοδο, στην υπόθεση της
ειρήνης και της φιλίας ανάμεσα στους λαούς και τις νεολαίες όλου του κόσμου.

δ. Η συμβολή στον αγώνα για εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, ειρήνη, δημοκρατία και
κοινωνική απελευθέρωση.
ε. Η καλλιέργεια και η κατοχύρωση ελευθέρου και καλόπιστου λόγου πάνω σε θέματα
επιστημονικά, κοινωνικά, πολιτιστικά πολιτικά.
στ. Η μαζική, η ατομική συμμετοχή των σπουδαστών σε κάθε κοινωνική, πολιτιστική,
πολιτική ή ψυχαγωγική εκδήλωση.
ζ. Η συμβολή σε όλες τις διαδικασίες που αποσκοπούν στη κατοχύρωση και αναβάθμιση
των παρεχομένων από τα ΤΕΙ σπουδών.
η. Η κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών, η προάσπιση της οργανωτικής
αυτονομίας του συλλόγου και η δημιουργία σύγχρονων όρων και συνθηκών διαβίωσης των
σπουδαστών στα ΤΕΙ καθώς και ο αγώνας για καλυτέρευση των όρων εκπαίδευσης.
θ. Η διαμέσου των συνδικαλιστικών διαδικασιών διασφάλιση σπουδαστικών και
επαγγελματικών δικαιωμάτων και μελών του.
ι. Η δημιουργία και καλλιέργεια σχέσεων αλληλεγγύης μεταξύ:
1. όλων των μελών του συλλόγου,
2. όλων των σπουδαστικών συλλόγων της Ελλάδος και του Εξωτερικού
Άρθρο 3
Για την επιτυχία των στόχων του ο Σύλλογος ασκεί ιδιαίτερα τις ακόλουθες δραστηριότητες:
α) Διεξάγει αγώνες για την κατοχύρωση και διεύρυνση των εκπαιδευτικών, μορφωτικών,
επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του.
β) Μελετά τα προβλήματα των σπουδαστών και προωθεί τις πρόσφορες για την
αντιμετώπισή τους λύσεις.
γ) Επεξεργάζεται και προωθεί θεσμούς και προτείνει τη λήψη μέτρων που συμβάλλουν
στην ανύψωση του μορφωτικού, εκπαιδευτικού, πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου
των μελών του.
δ) Συνεργάζεται με:
1. όλα τα μέλη του συλλόγου,

2. όλους τους σπουδαστικούς συλλόγους της Ελλάδος και του Εξωτερικού
3. Με το επιστημονικό και διδακτικό προσωπικό της Σχολής και του ΤΕΙ Κρήτης
4. Με διάφορες παραγωγικές τάξεις και με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων
των βαθμών.
5. Με δημοκρατικούς Συλλόγους (πολιτιστικούς, οικολογικούς , αθλητικούς) καθώς και με
σωματεία, συλλόγους, κινήσεις ή φορείς που έχουν κοινούς στόχους ή σκοπούς.
6. Με τις Δημόσιες Αρχές, τις συνεταιριστικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους
εκπροσώπους κοινωνικών ομάδων για τη διαμόρφωση, λήψη και εφαρμογή των
αποφάσεων που αφορούν τα μέλη του.
στ) Οργανώνει διαλέξεις, συγκεντρώσεις, εκδρομές, καλλιτεχνικές, αθλητικές και γενικά
πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
ζ) Οργανώνει διαφωτιστικές εκδηλώσεις για τα προβλήματα των μελών του, εκδίδει
ανακοινώσεις στον τύπο, ενημερώνει κατάλληλα την κυβέρνηση, τη βουλή, τα πολιτικά
κόμματα, καθώς επίσης και άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις για τα προβλήματα των
μελών του και προτείνει τρόπους επίλυσής του και συντονίζει την δράση του με άλλους
σπουδαστικούς,

φοιτητικούς,

συνδικαλιστικούς,

επιστημονικούς,

πολιτιστικούς,

καλλιτεχνικούς, αθλητικούς συλλόγους.
η. Εκδίδει διαφωτιστικά φυλλάδια και κάθε είδους έντυπα.
θ. Προβαίνει σε διαβήματα προς τις αρμόδιες διοικητικές αρχές για προβλήματα των μελών
του.
Άρθρο 4
Μέλη του συλλόγου
1. Μέλη του συλλόγου είναι όλοι οι σπουδαστές του παραρτήματος Χανίων του Τ.Ε.Ι
Κρήτης που είναι γραμμένοι στα μητρώα των σχολών του.
Μέλη του συλλόγου μπορούν να γραφούν σπουδαστές που υπηρετούν την
στρατιωτική τους θητεία.
Δεν μπορούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου τα μέλη των
παρακρατικών ή φασιστικών οργανώσεων ή όσοι προωθούν και διαδίδουν

φασιστικές ιδέες, ή ιδέες στρεφόμενες κατά του πολιτεύματος της χώρας με
αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.
2. Για την εγγραφή σπουδαστή στο μητρώο των μελών του συλλόγου απαιτείται η
καταβολή 500 δραχμών ως δικαίωμα εγγραφής. Η ετήσια ή εξαμηνιαία ή μηνιαία
συνδρομή των μελών του συλλόγου καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Τα μέλη του συλλόγου μπορούν να αποχωρήσουν από το σύλλογο αφού
γνωστοποιήσουν έγγραφα την επιθυμία τους αυτή και αφού τακτοποιήσουν πρώτα
τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον σύλλογο.
4. Το μέλος του Συλλόγου διαγράφεται από τον Σύλλογο α) όταν αποφοιτήσει β)
ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της γενικής συνέλευσης αν αποδεδειγμένα
προβαίνει σε ενέργειες και πράξεις που αντιβαίνουν στις αρχές και τους σκοπούς
του συλλόγου, ή αν αποδειχθεί ότι συνεργάζεται ή είναι μέλος φασιστικών ή
παρακρατικών οργανώσεων ή οργανώσεων στρεφομένων κατά του πολιτεύματος
της χώρας ή αντίθετων με αυτό, ή προωθεί ή διαδίδει φασιστικές ή νεοφασιστικές
ιδέες ή ιδέες αντίθετες με το πολίτευμα της χώρας.
Άρθρο 5
Δικαιώματα των μελών
Τα μέλη του συλλόγου έχουν τα δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις
Έχουν δικαίωμα: 1. Να υποβάλλουν στο Δ.Σ. διάφορες προτάσεις, να κάνουν
διάφορες υποδείξεις υποβάλλοντας συγχρόνως και διάφορα στοιχεία για την
υποστήριξη των απόψεών τους. 2. Να μετέχουν στις Γ.Σ και να εκφράζουν ελεύθερα
τις απόψεις και τις προτάσεις τους, 3. Να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στις Γενικές
Συνελεύσεις του Συλλόγου, 4. Να εκλέγουν τα όργανα του Συλλόγου και να
εκλέγονται σ’ αυτά 5. Να εκλέγουν και να εκλέγονται ως αντιπρόσωποι σε
δευτεροβάθμιες σπουδαστικές οργανώσεις, καθώς επίσης και σε θεσμοθετημένα
όργανα διαλόγου και συνεργασίας του Κράτους, και στις οποιεσδήποτε Επιτροπές ή
ομάδες εργασίας του Συλλόγου.
Ειδικά όμως για το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι τα μέλη πρέπει να είναι
ταμιακά εντάξει. 6. Να μετέχουν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα του Συλλόγου
καθώς και στις συγκαλούμενες από αυτόν συσκέψεις και συγκεντρώσεις. 7. Να
χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του Συλλόγου και να συμμετέχουν στις
πολιτιστικές, κοινωνικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το
Σύλλογο.

8.Να πληροφορούνται τα σχετικά με την πορεία των υποθέσεων του Συλλόγου
θέματα.

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις των μελών
1. Τα μέλη του Συλλόγου υποχρεούνται:
α) Να καταβάλουν ως τακτική μηνιαία, εξαμηνιαία ή ετήσια συνδρομή το ποσό που
ορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ.
β) Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των νόμων, του παρόντος Καταστατικού και
τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου.
γ) Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου και σε κάθε δραστηριότητά
του, να μην προβαίνουν δε σε πράξεις που βλάπτουν τα συμφέροντα του Συλλόγου.
δ) Να προσπαθούν για εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου και να συνεργάζονται με
το Δ.Σ. σ’ αυτή την κατεύθυνση.
Άρθρο 7
Πόροι του Συλλόγου
Πόροι του Συλλόγου είναι:
α. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών του συλλόγου σύμφωνα με την παρ. (δύο) 2 του
άρθρου πέντε (5).
β. Η μηνιαία, εξαμηνιαία ή ετήσια εισφορά κάθε μέλους που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
γ. Οι έκτακτες εισφορές των μελών του που καθορίζονται από το Δ.Σ.
δ. Τα έσοδα από διάφορες εορταστικές ή άλλες εκδηλώσεις του συλλόγου, λαχειοφόρος
αγορές, διάφορες δωρεές και επιχορηγήσεις προς τον σύλλογο κλπ
ε. Οι επιχορηγήσεις του ιδρύματος προς τον Σύλλογο, δωρεές, κληροδοσίες και κάθε άλλη
παροχή που γίνεται προς τον σύλλογο η οποία γίνεται δεκτή με αιτιολογημένη απόφαση
της Γ.Σ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άρθρο 8
Όργανα Διοίκησης του Συλλόγου είναι:
α) Η Γενική Συνέλευση των μελών ( Γ.Σ ).
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο ( Δ.Σ )

γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή ( Ε.Ε )
δ) Οι Αντιπρόσωποι
Άρθρο 9
Γενική Συνέλευση
1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και απαρτίζεται από
όλα τα μέλη που έχουν γραφτεί στο Σύλλογο, διατηρούν την ιδιότητα του μέλους
και δεν έχουν στερηθεί των δικαιωμάτων τους σαν μέλη.
2. Κάθε μέλος δικαιούται μιας ψήφου.
3. Στη Συνέλευση δικαιούνται να λάβουν μέρος τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη
4. Τα μέλη δεν επιτρέπεται να ψηφίζουν με αντιπρόσωπο.
5. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά το Σύλλογο και για το
οποίο προβλέπει την αρμοδιότητά της το παρόν καταστατικό ή διάταξη Νόμου ή
για το οποίο δεν προβλέπεται άλλο αρμόδιο όργανο.
6. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν:
α) Η εκλογή και ανάκληση των οργάνων της Διοίκησης, καθώς επίσης και η εποπτεία
και ο έλεγχος αυτών
β) Η αποβολή μέλους από τον σύλλογο.
γ) Η έγκριση του προϋπολογισμού του ισολογισμού και του απολογισμού.
δ) Η τροποποίηση του Καταστατικού.
ε) Η διάλυση του Συλλόγου.
στ) Η εκλογή αντιπροσώπων για την ΕΣΕΕ και σε θεσμοθετημένα όργανα διαλόγου και
συνεργασίας με το Κράτος, τους Ο.Τ.Α., και τις άλλες κοινωνικές ομάδες, καθώς επίσης
και η ανάκλησή τους.
ζ) Η εκλογή των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής.
7. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε τακτική
σύνοδο δύο φορές το εξάμηνο Οκτώβρη και Δεκέμβρη, Μάρτη και Μάη, και συνέρχεται
στη έδρα του Συλλόγου.
8. Η Γ.Σ μπορεί να συγκληθεί έκτακτα μετά από απόφαση του Δ.Σ για επείγοντα σοβαρά
θέματα του Συλλόγου ή μετά από έγγραφη αίτηση, στην οποία αναγράφονται και τα
θέματα που θα συζητηθούν, των 1/5 των ταμειακά εντάξει μελών του. Οι έκτακτες
γενικές συνελεύσεις η σύγκλιση των οποίων ζητείται από μέλη συγκαλούνται μέσα σε 4
μέρες από την υποβολή της ανωτέρω αίτησης.
Στην περίπτωση που το Δ.Σ πρόκειται να παραιτηθεί υποχρεούται προηγουμένως να
συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ και να φέρει το Θέμα σ’ αυτήν. Αν το Δ.Σ παραιτηθεί χωρίς να
τηρηθεί αυτή η διαδικασία τότε η έκτακτη Γ.Σ μπορεί να συγκληθεί με ενυπόγραφη
αίτηση τους των 20/100 των μελών του Συλλόγου προκειμένου να προκηρύξει εκλογές.

9. Η πρόσκληση για τη σύγκλιση της Γ.Σ. ( Τακτικής και Έκτακτης ) περιέχει τα θέματα
της ημερησίας διάταξης τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής της και γνωστοποιείται στα
μέλη τρεις (3) μέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της σύγκλισης με Ανακοίνωση
στον πίνακα ανακοινώσεων του Συλλόγου.
Οι προσκλήσεις της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται όταν η Γ.Σ συγκαλείται από το
Δ.Σ από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Δ.Σ.
10. Η συνέλευση συζητεί και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης. Θέματα που δεν είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη δεν μπορούν να
συζητηθούν εκτός αν το ζητήσουν τα μισά από τα παρόντα μέλη της συνέλευσης.
11. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται το μισό συν ένα
τουλάχιστον του συνόλου των οικονομικά τακτοποιημένων μελών συλλόγου.
Αν κατά την πρώτη σύγκλιση της γενικής συνέλευσης δεν επιτευχθεί απαρτία, η
συνέλευση συγκαλείται την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με την ίδια
ημερήσια διάταξη οπότε η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το 1/3 των
οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
Εάν και κατά την δεύτερη Γ.Σ δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία συγκαλείται και
πάλι η Γ.Σ εντός μιας βδομάδας οπότε και βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το 1/4
των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
12. Για την έκπτωση ή αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ απαιτείται απαρτία επίσης του
μισού συν ένα του συνόλου των ταμειακά εντάξει μελών του συλλόγου και πλειοψηφία
των 3/4 των μελών της.
13. Για την έκπτωση ολόκληρου του Δ.Σ, εφόσον κατατεθεί τεκμηριωμένη πρόταση
μομφής υπογραμμένη από το 1/2 τουλάχιστον των σπουδαστών για συγκεκριμένες
ενέργειες του Δ.Σ. που αντιβαίνουν στις αρχές και τους σκοπούς του συλλόγου,
απαιτείται η απαρτία επίσης του μισού συν ένα του συνόλου των ταμειακά εντάξει
μελών του συλλόγου και πλειοψηφία των 4/5 των μελών της.
14. Για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται απαρτία του μισού συν ένα
τουλάχιστον του συνόλου των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του συλλόγου και
πλειοψηφία των 3/4 των μελών που παραβρίσκονται στην συνέλευση. Με την ίδια
απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να αποφασιστεί η διάλυση του συλλόγου.
15. Η Γ.Σ πριν από την έναρξη των συζητήσεων, εκλέγει τριμελές προεδρείο το οποίο
αποτελούν οι τρεις πρώτοι πλειοψηφίσαντες από όσους έθεσαν υποψηφιότητα.
Πρακτικά της Γ.Σ τηρεί μέλος του προεδρείου.
16. Οι αποφάσεις της Γ.Σ λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό. Απαιτείται όμως κατά τον χρόνο λήψης της
απόφασης η Γ.Σ να ευρίσκεται σε απαρτία και ειδικότερα να έχει την απαρτία που
απαιτείται για την σύγκλισή της.

Επίσης η Γ.Σ ευρισκόμενη σε απαρτία, μπορεί να ακυρώσει αποφάσεις του Δ.Σ με
πλειοψηφία του 1/2 των μελών της.
17. Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε φανερές και μυστικές. Οι
φανερές μπορεί να γίνουν με ανόρθωση των μελών ή ανάταση των χεριών ή με
ονομαστική κλήση, ποτέ όμως με βοή.
Οι μυστικές ψηφοφορίες γίνονται πάντοτε με ψηφοδέλτια με την εποπτεία και τον
έλεγχο ψηφολεκτών ή προκειμένου για αρχαιρεσίες, της Εφορευτικής Επιτροπής.
18. Τα ψηφοδέλτια θεωρούνται έγκυρα, εφόσον είναι ομοιόμορφα και δεν
περιλαμβάνουν σημεία ή φράσεις άσχετες με το θέμα, που παραβιάζουν κατά την
κρίση των ψηφολεκτών ή της Εφορευτικής Επιτροπής τη μυστικότητα της ψηφοφορίας.
19. Μυστική ψηφοφορία γίνεται υποχρεωτικά για εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου,
Ελεγκτικής και Εφορευτικής Επιτροπής, καθώς επίσης και αντιπροσώπων για την ΕΣΕΕ.
Μυστική ψηφοφορία γίνεται επίσης για θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση,
έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα, διάλυση του Συλλόγου, αποβολή μέλους ή
έκπτωση μέλους του Δ.Σ ή ολόκληρου του Δ.Σ. Η ψηφοφορία πάνω σε άλλα θέματα
είναι φανερή.
20. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν έχουν
δικαίωμα ψήφου σε ζητήματα απαλλαγής τους από ευθύνες προς τον Σύλλογο.
21. Οι ψηφολέκτες ή η Εφορευτική Επιτροπή, κατά περίπτωση, φροντίζουν κατά τις
ψηφοφορίες ν’ απομακρύνονται από την αίθουσα της ψηφοφορίας πρόσωπα που δεν
έχουν δικαίωμα ψήφου.
Άρθρο 10
Συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου
1. Ο σύλλογος διοικείται από 9/μελές διοικητικό συμβούλιο που εκλέγεται από την
Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου.
2. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Δ.Σ. είναι ενός (1) έτους. Αν μέλος του Δ.Σ.
αποχωρήσει ή παραιτηθεί τη θέση του στο Δ.Σ. καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών
του αντίστοιχου συνδυασμού και αν δεν υπάρχει επιλαχών μέλος του συλλόγου το
οποίο ορίζεται από το συνδυασμό στον οποίο ανήκει ο παραιτηθείς. Σε περίπτωση
παραίτησης ανεξάρτητου υποψηφίου που δεν έχει επιλαχόντα τότε θα
ακολουθείται η διαδικασία της δεύτερης κατανομής.
3. Το Δ.Σ συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα μέσα σε τρεις μέρες από την εκλογή
του υπό την προεδρία αυτού που έλαβε τις περισσότερες ψήφους. Στην περίπτωση
που περάσουν οι τρεις μέρες άπρακτες τα μέλη του Δ.Σ συνέρχονται αυτοδίκαια
μετά από πρόσκληση που υπογράφεται από τρία μέλη του.
4. Παραλαμβάνει από το απερχόμενο Δ.Σ. με πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης
το ταμείο του συλλόγου, τα βιβλία, τη σφραγίδα του και γενικά κάθε περιουσιακό

του στοιχείο. Παραλαμβάνει επίσης το εκλογικό υλικό το οποίο με ευθύνη του
φυλάσσει για χρονικό διάστημα 3 μηνών.
5. Το Δ.Σ αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον
Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία και 4 μέλη.
Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο γενικός γραμματέας, ο ειδικός γραμματέας και ο
ταμίας εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Δ.Σ κατά την
πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του με απόλυτη πλειοψηφία. Αν δεν υπάρξει
απόλυτη πλειοψηφία στην πρώτη ψηφοφορία τότε γίνεται ψηφοφορία μεταξύ των
δύο πρώτων και εκλέγεται Πρόεδρος αυτός που θα λάβει τις περισσότερες ψήφους.
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα κλπ.
Οι εκπρόσωποι των σπουδαστών στα Συμβούλια Τμημάτων, ο εκπρόσωπος
συμβουλίου παραρτήματος και οι εκπρόσωποι Γ.Σ τμημάτων εκλέγονται από το Δ.Σ
κατά την συνεδρίαση του για την συγκρότηση αυτού σε σώμα και αναλαμβάνουν τα
καθήκοντα τους τον μήνα Σεπτέμβριο. Η θητεία τους είναι η προβλεπόμενη
εκάστοτε από τον Νόμο των ΤΕΙ.
Άρθρο 11
Λειτουργία διοικητικού συμβουλίου
Το Δ.Σ συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ Το Δ.Σ ευρίσκεται σε απαρτία αν
παρίσταται τα μισά συν ένα των μελών του. Οι αποφάσεις του Δ.Σ λαμβάνονται
κατά πλειοψηφία.
Ο πρόεδρος του Δ.Σ υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτα το συμβούλιο αν αυτό
ζητηθεί γραπτά από 2/3 των μελών του.
Οι αποφάσεις του Δ.Σ μπορούν να ανακληθούν ή αναθεωρηθούν με νεώτερη
απόφαση του για την οποία απαιτείται μεγαλύτερη πλειοψηφία.
Εάν η πρώτη απόφαση έχει ληφθεί με παμψηφία για την ανάκληση ή τροποποίηση
απαιτείται και πάλι παμψηφία των μελών του Δ.Σ.

Άρθρο 12
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει πάνω σε όλα τα θέματα που αφορούν τη
διοίκηση, τη διαχείριση, και γενικά τη λειτουργία του Συλλόγου για την
επίτευξη των σκοπών του μέσα στα πλαίσια του νόμου, του παρόντος
Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
2. Ιδιαίτερα το Διοικητικό Συμβούλιο:
α) Αντιπροσωπεύει τον Σύλλογο σε οποιαδήποτε αρχή.
β) Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και καθορίζει τα
θέματα που θα συζητηθούν σε αυτές.

γ) Θέτει σε εφαρμογή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και εποπτεύει την
εκτέλεση τους.
δ) Αποφασίζει την εγγραφή νέων μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος.
ε) Αποφασίζει για τα τρέχοντα έξοδα διοίκησης και λειτουργίας του Συλλόγου.
3. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μια φορά κάθε δεκαπενθήμερο,
έκτακτα δε όσες φορές αυτό κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο αυτού. Μέλος του Δ.Σ που
απουσιάζει από τρεις συνεχείς

τακτικές συνεδριάσεις ή 5 μη συνεχείς τακτικές

συνεδριάσεις χάνει το αξίωμά του. Για το θέμα όμως αυτό μπορεί να γίνει ειδική ρύθμιση
από το Δ.Σ. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορούν να διακοπούν οι εργασίες του από το τέλος του
διδακτικού έτους μέχρι την έναρξη του νέου και για λιγότερο χρονικό διάστημα.
Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ είναι ανοιχτές σε όλα τα μέλη του συλλόγου. Τα μέλη του
συλλόγου έχουν δικαίωμα λόγου κατά τη συνεδρίαση αλλά δεν συμμετέχουν στις
ψηφοφορίες.
Άρθρο 13
Καθήκοντα των μελών του Δ.Σ
1. Τα μέλη του Δ.Σ φροντίζουν για την εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου.
Ο Πρόεδρος α) δέχεται όλα τα έγγραφα που απευθύνονται ή κοινοποιούνται
στο Σύλλογο, υπογράφει κάθε έγγραφο του Συλλόγου, εκπροσωπεί το σύλλογο
σε όλες του τις σχέσεις δικαστικά και εξώδικα υποχρεούμενος πάντως να
ενημερώνει το Δ.Σ προηγουμένως για κάθε ενέργειά του. β) συγκαλεί τα μέλη
του Δ.Σ σε συνεδριάσεις και προεδρεύει αυτών γ) διευθύνει τις συνεδριάσεις
του Δ.Σ και υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων δ) επιβλέπει την
διαχείριση του ταμία, όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο και δίνει εντολή για την
πληρωμή δαπανών, που έχουν αποφασιστεί από τον σύλλογο ε) φροντίζει
τελικά για την προαγωγή και ανάπτυξη του συλλόγου αντιμετωπίζοντας κάθε
θέμα που αφορά το σύλλογο και καταγγέλλει προς το Δ.Σ. κάθε ενέργεια η
οποία παραβλάπτει τα συμφέροντα του συλλόγου.
Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε
όλες τις αρμοδιότητές του. Σε περίπτωση που κωλύεται ή απουσιάζει ο
αντιπρόεδρος, χρέη προέδρου εκτελεί προσωρινά ο γενικός γραμματέας.

Ο γενικός γραμματέας: α) Τηρεί το πρωτόκολλο και το μητρώο των μελών του
και διεξάγει την αλληλογραφία του συλλόγου, β) προσυπογράφει όλα τα
έγγραφα που υπογράφει ο πρόεδρος, γ) τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του
Δ.Σ. και φυλάσσει την σφραγίδα του συλλόγου δ) είναι υπεύθυνος για την
τήρηση όλων των απαραιτήτων διατυπώσεων για την νόμιμη σύγκλιση όλων
των συνελεύσεων.
Ο ειδικός γραμματέας: αναπληρώνει στα καθήκοντα το του γενικό γραμματέα
όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει και εκτελεί όποια άλλη εργασία του
ανατεθεί με απόφαση του Προέδρου.
Ο ταμίας: έχει την ευθύνη του ταμείου του συλλόγου όλες τις οικονομικές
πράξεις και ελέγχεται από την εξελεγκτική επιτροπή. Για κάθε πληρωμή ή
είσπραξη, απαιτείται η έκδοση εντολής πληρωμής ή διπλότυπη απόδειξη
είσπραξης. Για δαπάνες από 1.000 έως 10.000 δρχ. αρκεί η έκδοση εντολής
πληρωμής του προέδρου του συλλόγου, ενώ για ποσά άνω των 10.000 δρχ.
απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. του συλλόγου.
2. Τα χρήματα από τις διάφορες εισπράξεις πέρα των 50.000 δρχ. κατατίθενται σε
τραπεζικό λογαριασμό με την επωνυμία του συλλόγου, το δε βιβλιάριο
καταθέσεων τηρείται με ευθύνη του ταμία. Αναλήψεις μπορούν να γίνουν από
τον Τραπεζικό Λογαριασμό με την υπογραφή του Προέδρου του Συλλόγου και
του Ταμία. Τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπανών υπογράφονται από
τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον ταμία. Τέλος ο ταμίας τηρεί όλα τα απαραίτητα
οικονομικά βιβλία και υποβάλει ανά τρίμηνο στο Δ.Σ. κατάσταση εισπράξεων
και πληρωμών σε χρόνο που καθορίζει το Δ.Σ. με απόφασή του.
3.

Το οικονομικό έτος για τη διαχείριση των πόρων του συλλόγου αρχίζει την
επομένη των σπουδαστικών εκλογών και λήγει την προηγούμενη των
σπουδαστικών εκλογών του επομένου χρόνου.
Άρθρο 14
Το Δ.Σ μπορεί να συστήσει γραφεία δραστηριότητας του συλλόγου τα οποία
είναι οργανωμένοι τομείς δράσης με σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες.
Ενδεικτικά τα γραφεία αυτά είναι:
α. Γραφείο πολιτιστικών θεμάτων
β. Γραφείο Τύπου και εκδόσεων
γ. Γραφείο σπουδαστικής μέριμνας
δ. Γραφείο προγράμματος σπουδών

ε. Γραφείο δημοσίων σχέσεων καθώς και όσα άλλα γραφεία κρίνει το Δ.Σ για
την καλύτερη διάρθρωση και λειτουργία του.
Μέλη των γραφείων είναι όσοι σπουδαστές θέλουν να συμβάλλουν στις
δραστηριότητες του γραφείου.
Το Δ.Σ μετά την λήψη απόφασης για την σύσταση γραφείων καλεί με
ανακοίνωση του όσους σπουδαστές θέλουν να στελεχώσουν τα γραφεία και να
συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών των γραφείων. Το Δ.Σ εγγράφει τους
σπουδαστές στο γραφείο προτίμησης τους και ορίζει την πρώτη μέρα
συγκέντρωσης των μελών. Τα μέλη κάθε γραφείου εκλέγουν ένα υπεύθυνο του
γραφείου που υποχρεώνεται να ενημερώνει για τις ενέργειες του το Δ.Σ τακτικά
μεν κάθε μήνα, έκτακτα δε όταν το ζητήσει το Δ.Σ. Τα γραφεία συνεδριάζουν σε
τακτικά χρονικά διαστήματα και εισηγούνται προς το Δ.Σ το πλαίσιο της δράσης
τους το οποίο εφαρμόζουν αν εγκριθεί από το Δ.Σ. Η θητεία των μελών των
γραφείων είναι ενός έτους.

Άρθρο 15
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η ελεγκτική επιτροπή ενεργεί τον ταμιακό έλεγχο του συλλόγου και υποβάλλει
την σχετική έκθεση στις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις. Η ελεγκτική επιτροπή
αποτελείται από τρία μέλη. Η θητεία της είναι ενός έτους. Η εκλογή της
Ελεγκτικής Επιτροπής γίνεται ταυτόχρονα και με τον ίδιο τρόπο από την Γ.Σ, με
την εκλογή για την ανάδειξη Δ.Σ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Άρθρο 16
1. Κάθε χρόνο όταν πρόκειται να διεξαχθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη
του νέου Δ.Σ το κανονικό ή προσωρινό Δ.Σ. προκηρύσσει εκλογές για
ορισμένη ημέρα και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετικές
αιτήσεις υποψηφιότητας για το Δ.Σ. και την ελεγκτική επιτροπή δύο
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκαν οι
αρχαιρεσίες. Με βάση τις υποψηφιότητες που δηλώθηκαν καταρτίζονται
ψηφοδέλτια κατά αλφαβητική σειρά ομοιόμορφα και του ίδιου χρώματος
και μεγέθους για όλους τους συνδυασμούς, χωριστά για τα 9 μέλη του Δ.Σ.
και τα (3) μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής.

2. Τις αρχαιρεσίες διεξάγει 5 μελής εφορευτική επιτροπή η οποία εκλέγεται
αναλογικά και από την απολογιστική συνέλευση. Κάθε μέλος της Γ.Σ για την
εκλογή εφορευτικής επιτροπής έχει τρεις ψήφους ( ή σταυρούς ). Τα μέλη
της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για
οποιοδήποτε όργανο του Συλλόγου ούτε αντιπρόσωποι αυτού. Της
Εφορευτικής Επιτροπής προεδρεύει αυτός που έλαβε τους περισσότερους
ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των πρώτων διεργείται κλήρωση.
Η εφορευτική επιτροπή παραλαμβάνει τις κάλπες τις οποίες πριν από την
έναρξη της εκλογής σφραγίζει ενώπιον των αντιπροσώπων των
συνδυασμών, οι οποίοι δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από έναν για
κάθε συνδυασμό.
Εποπτεύει την ψηφοφορία που αρχίζει με την ανατολή του ηλίου και
τελειώνει με την εξάντληση των εκλογέων του καταλόγου ή τη δύση του
ηλίου. Η ψηφοφορία είναι μυστική. Κάθε μέλος δικαιούται να ψηφίσει
μόνο ένα συνδυασμό και να βάλει από 0 μέχρι πέντε σταυρούς προτίμησης.
3. Εκλογικό σύστημα με το οποίο διενεργούνται οι αρχαιρεσίες είναι το
σύστημα της απλής αναλογικής και από κάθε συνδυασμό και μεμονωμένη
υποψηφιότητα εκλέγονται τόσοι όσοι είναι το πηλίκο της διαίρεσης των
εγκύρων ψηφοδελτίων δια του αριθμού των εδρών δηλ. δια του αριθμού.
4. Αν δεν συμπληρωθεί ο αριθμός των μελών του Δ.Σ από την πρώτη
κατανομή γίνεται δεύτερη κατανομή ανάλογα με το υπόλοιπο κάθε
συνδυασμού ή μεμονωμένου υποψηφίου από το εκλογικό μέτρο. Μεταξύ
συνδυασμών με ίσα υπόλοιπα, έδρα κερδίζει ο συνδυασμός που δεν
εκπροσωπείται στο Δ.Σ ή αν εκπροσωπούνται όλοι αυτός που έχει τις
περισσότερες ψήφους. Κάθε συνδυασμός μπορεί να εκπροσωπείται στις
αρχαιρεσίες από ένα αντιπρόσωπο. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας γίνεται
και πάλι από την Εφορευτική Επιτροπή, παρουσία των αντιπροσώπων των
συνδυασμών, η αποσφράγιση των καλπών, η διαλογή των ψήφων και
ανακοινώνεται η κατανομή των εδρών του κάθε συνδυασμού. Ενστάσεις
μπορούν να υποβληθούν καθ όλη την διάρκεια της ψηφοφορίας από τους
αντιπροσώπους των συνδυασμών και από τους υποψηφίους. Ενστάσεις
επίσης μπορούν να υποβληθούν από τους ίδιους και κατά την διαλογή των
ψήφων. Οι ενστάσεις εκδικάζονται από την Εφορευτική Επιτροπή μόλις
υποβληθούν και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία. Αν υπάρξει
ισοψηφία η ψήφος του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής μετρά διπλή.
Για όλη την εκλογική διαδικασία δηλαδή γραμμένους, ψηφίσαντες,
υποψηφίους, συντάσσονται λεπτομερή πρακτικά από την Εφορευτική
Επιτροπή στα οποία καταχωρούνται όλα τα παραπάνω στοιχεία ώστε να
διαφυλαχθεί το κύρος της εκλογής και το σύμφωνο αυτής με το νόμο και το
καταστατικό του συλλόγου.
5. Ανά διετία, ο Σύλλογος εκλέγει αντιπροσώπους για το συνέδριο της ΕΣΕΕ
στην οποία συμμετέχει. Ο αριθμός των αντιπροσώπων καθορίζεται από το
καταστατικό της ΕΣΕΕ
6. Η εφορευτική επιτροπή είναι αρμόδια για την ομαλή διεξαγωγή εκλογών
και τη διαφύλαξη του αδιάβλητου αυτών ορίζουσα τις σχετικές ρυθμίσεις.

Άρθρο 17
Ο Σύλλογος τηρεί τα παρακάτω βιβλία.
α) Βιβλίο Μητρώου Μελών β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ
γ) Βιβλίο πρακτικών Συνεδριάσεων της Γ.Σ δ) Βιβλίο Εισπράξεων και
Πληρωμών.
Άρθρο 18
ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ
Η σφραγίδα που χρησιμοποιεί έχει σχήμα ΚΥΚΛΙΚΟ στην οποία
αναγράφεται κυκλικά η επωνυμία του συλλόγου σύμφωνα με το άρθρο 1
του παρόντος και στο κέντρο φέρει ως έμβλημα τον πυρήνα του ατόμου και
τα περιστρεφόμενα γύρω από τον πυρήνα ηλεκτρόνια.
Άρθρο 19
Ο σύλλογος διαλύεται: α) Με απόφαση της Γ.Σ που λαμβάνεται με
αυξημένη πλειοψηφία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 13.
β) Σε περίπτωση που τα μέλη του Συλλόγου κατεβούν κάτω από 20. Η
περιουσία του Συλλόγου σε περίπτωση διάλυσης του διατίθεται με
απόφαση της Γ.Σ.
Άρθρο 20
Ο σύλλογος συμμετέχει στην ΕΣΕΕ και αναγνωρίζει στο σύνολο του το
καταστατικό αυτής. Λειτουργεί και δρα στα πλαίσια των συλλογικών
διαδικασιών του σπουδαστικού κινήματος με βάση τις διαδικασίες που
προβλέπονται από το παρόν καταστατικό.
Άρθρο 21
Το Καταστατικό αυτό, που αποτελείται από 21 άρθρα, συζητήθηκε και
ψηφίστηκε, αφού εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολο, από τη Γενική
Συνέλευση των ιδρυτών, σήμερα την 24-2-2000 υπογράφεται από τα μέλη,
θα τεθεί σε ισχύ, αφού εγκριθεί από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ

