
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
 
 

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ 
 
 
 
 

Άρθρο 1 
 

α. Ο ‘‘Σύλλογος Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού της Ανωτάτης 
Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.)” 
μετονομάζεται σε ‘‘Σύλλογος Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών”  με έδρα την Αθήνα. 

β. Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι στρογγυλή και αναφέρει την επωνυμία 
του Συλλόγου και το χρόνο ίδρυσής του. 

 
 
 
Άρθρο 2 
 
Βασικοί σκοποί του Συλλόγου είναι: 
 

α. Η μελέτη και η αντιμετώπιση των προβλημάτων της Ανωτάτης Παιδείας. 
Η συνεχής άνοδος του επιπέδου σπουδών και της έρευνας που επιτελείται 
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο προσανατολισμός τους 
προς την επιστημονική, τεχνολογική, οικονομική, κοινωνική και 
πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας μας. 

β. Η προάσπιση των ακαδημαϊκών ελευθεριών και του πανεπιστημιακού 
ασύλου στη διακίνηση των ιδεών. 

γ. Η διεκδίκηση της επίλυσης των προβλημάτων που έχουν σχέση με την 
επιστημονική και ακαδημαϊκή εξέλιξη των μελών του. 

δ. Η διαφύλαξη και κατοχύρωση των δικαιωμάτων των μελών ΔΕΠ στα 
πλαίσια της ακαδημαϊκής κοινότητας. 

ε. Η προώθηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων για την ποιοτική 
αναβάθμιση των σπουδών, τη βελτίωση του διοικητικού συστήματος και 
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τον έγκαιρο εκσυγχρονισμό της συνολικής λειτουργίας του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. 

στ. Η κατοχύρωση και προβολή του επιστημονικού έργου των μελών του. 
ζ. Η προώθηση των επαγγελματικών αιτημάτων των μελών του και η 

βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους. 
 
 
 
Άρθρο 3 
 
Η πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών επιδιώκεται με: 
 

α. Την ενημέρωση, ενεργοποίηση και διεκδικητική κινητοποίηση των μελών 
του Συλλόγου, την ενημέρωση των αρμοδίων φορέων, καθώς και την 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης. 

β. Τη συμμετοχή σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές 
οργανώσεις. 

γ. Τη συνεργασία με τους άλλους Συλλόγους Διδακτικού και Ερευνητικού 
Προσωπικού άλλων Α.Ε.Ι. και ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας, με 
τους Συλλόγους άλλων φορέων της πανεπιστημιακής κοινότητας, καθώς 
και με άλλους επιστημονικούς Συλλόγους εργαζομένων. 

δ. Τη συγκρότηση επιτροπών, την έκδοση εντύπων, την οργάνωση 
συζητήσεων, διαλέξεων και άλλων εκδηλώσεων, καθώς και με κάθε άλλο 
νόμιμο μέσο. 

 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
 

ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

Άρθρο 4 
 

α. Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα και πρόσεδρα.  
β. Τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να είναι οι Καθηγητές, Αναπληρωτές 

Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές, Λέκτορες, Βοηθοί, Επιστημονικοί 
Συνεργάτες και τα μέλη ΕΕΔΙΠ του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών. 

γ. Επίτιμα μέλη γίνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) και 
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ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) ή του 1/10 των 
τακτικών μελών, όσοι προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο σύλλογο και 
στην επίτευξη των σκοπών του ή είχαν εξαιρετική συμβολή στην 
ανάπτυξη της επιστήμης και του πολιτισμού. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν 
το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται. 

δ. Πρόσεδρα μέλη γίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία της προηγούμενης 
παραγράφου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, όσοι διδάσκουν στο Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως 
επισκέπτες καθηγητές και διδακτικό προσωπικό ΠΔ 407/80 για το 
χρονικό διάστημα που έχουν ανάθεση διδακτικού έργου. Τα πρόσεδρα 
μέλη δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγονται. 

 
 
 
Άρθρο 5 
 

α. Η εγγραφή των τακτικών μελών στο μητρώο του Συλλόγου γίνεται με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από γραπτή αίτησή τους, 
στην οποία εκφράζεται η αποδοχή των σκοπών του Συλλόγου. Για την 
εγγραφή τους καταβάλλουν το ποσό εγγραφής που προβλέπεται στο 
άρθρο 9. 

β. Σε περίπτωση άρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου να εγγράψει κάποιο 
υποψήφιο μέλος που υπέβαλε αίτηση, αυτό έχει το δικαίωμα να 
προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) που 
θα συγκληθεί, στην οποία συζητείται υποχρεωτικά η αίτησή του. Η Γ.Σ. 
αποφασίζει για την εγγραφή του ή μη με απλή πλειοψηφία των παρόντων.

 
 
 
Άρθρο 6 
 
Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε όλες τις Γενικές 
Συνελεύσεις, να ψηφίζουν σε αυτές για κάθε θέμα, να εκλέγουν και να εκλέγονται 
σε όλα τα όργανα του Συλλόγου, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους 
υποχρεώσεις προς το Σύλλογο. 
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Άρθρο 7 
 
Τα μέλη του Συλλόγου έχουν την υποχρέωση να τηρούν τις διατάξεις του 
καταστατικού και να συντελούν στην υλοποίηση των αποφάσεων των νομίμων  
οργάνων του, (Δ.Σ. , Γ.Σ.). Ακόμη, τα μέλη θα πρέπει να βοηθούν με κάθε δυνατό 
τρόπο στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου. 
 
 
 
Άρθρο 8 
 

α. Τα μέλη του Συλλόγου έχουν το δικαίωμα να αποχωρούν ελεύθερα από 
αυτόν και να διαγράφονται από το μητρώο των μελών, ύστερα από 
γραπτή αίτησή τους. 

β. Μέλη του Συλλόγου που αποχωρούν από τη θέση που κατέχουν στο 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διαγράφονται με πράξη του Δ.Σ. 

γ. Μέλη του Συλλόγου που παραβιάζουν τις διατάξεις του Καταστατικού ή 
καθυστερούν αδικαιολόγητα και παρά τις ειδοποιήσεις του ταμία τη 
συνδρομή τους πάνω από δύο χρόνια διαγράφονται με απόφαση της 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά από εισήγηση του Δ.Σ..  Η απόφαση 
της διαγραφής λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της 
Γενικής Συνέλευσης. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να ειδοποιήσει γραπτώς 
το υπό διαγραφή μέλος, το οποίο έχει δικαίωμα να αναπτύξει στη Γ.Σ. 
τις απόψεις του. Η Γ.Σ. έχει επίσης το δικαίωμα να αποφασίσει αντί της 
διαγραφής τον προσωρινό αποκλεισμό ενός μέλους από τις διαδικασίες 
του Συλλόγου. 

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
 

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
 

Άρθρο 9 
 

α. Τακτικοί πόροι του Συλλόγου είναι τα ποσά που εισπράττονται ως τέλη 
εγγραφής, καθώς και οι συνδρομές των μελών του. Το ποσό εγγραφής και 
η ετήσια συνδρομή καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται από τη Γ.Σ.. 

β. Έκτακτοι πόροι του Συλλόγου είναι οι προερχόμενοι από έκτακτες 
εισφορές των μελών που αποφασίζονται από τη Γ.Σ., οι προσφορές μη 
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μελών του Συλλόγου, οι κάθε είδους επιχορηγήσεις, παροχές και δωρεές 
που αποδέχεται η Γ.Σ., καθώς και οι εισπράξεις από έντυπα, εκδηλώσεις 
κτλ. 

 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 
 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
 

Άρθρο 10 
 

α. Ανώτατο όργανο του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών του.
β. Ο Σύλλογος διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται 

από την Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 22-24 αυτού 
του καταστατικού. 

γ. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι διετής. Αρχίζει από της εκλογής και 
της συγκρότησής του σε σώμα και διαρκεί μέχρι την εκλογή του 
επόμενου Δ.Σ. με την επιφύλαξη του άρθρου 25. 

δ. Το Δ.Σ. που αναδεικνύεται από τις αρχαιρεσίες συγκαλείται με φροντίδα 
του πλειοψηφίσαντος μέλους, το συντομότερο δυνατό και πάντως το 
αργότερο μέσα σε 10 μέρες από την ημέρα των αρχαιρεσιών, και 
συγκροτείται σε Σώμα εκλέγοντας πρόεδρο, γραμματέα, αντιπρόεδρο 
και ταμία, με μυστική ψηφοφορία και σχετική πλειοψηφία. Μέχρι τη 
συγκρότηση του νέου Δ.Σ. εξακολουθεί να ασκεί κανονικά τα καθήκοντά 
του το προηγούμενο, το οποίο μετά τη συγκρότηση του νέου, παραδίδει 
σε αυτό τη σφραγίδα, το αρχείο και την περιουσία του Συλλόγου και 
συντάσσεται σχετικό πρακτικό παράδοσης-παραλαβής. 

 
 
 
Άρθρο 11 
 

α. Το Δ.Σ. διοικεί το Σύλλογο σύμφωνα με τους νόμους και το 
καταστατικό, εκφράζει τις θέσεις του Συλλόγου, διαχειρίζεται την 
περιουσία του και αποφασίζει για κάθε ενέργεια που αποβλέπει στην 
εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου. 

β. Το Δ.Σ. μπορεί να συγκροτεί επιτροπές από μέλη του Συλλόγου για τη 
μελέτη θεμάτων, την επεξεργασία προτάσεων και την υλοποίηση 
αποφάσεων για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου. 
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Άρθρο 12 
 

α. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση με πρόσκληση του προέδρου 
μια φορά το μήνα, εξαιρουμένων των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου. 
Εκτάκτως συνέρχεται για την αντιμετώπιση επειγόντων θεμάτων ή αν το 
ζητήσουν 3 από τα μέλη του ή ο πρόεδρος. Η πρόσκληση, με τα θέματα 
που προτείνονται, κοινοποιείται στα μέλη του Δ.Σ. 24 τουλάχιστον ώρες 
πριν από τη συνεδρίαση. 

β. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν τα παρόντα μέλη του είναι 
τουλάχιστον 4. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας αναβάλλεται η λήψη απόφασης για 
την επόμενη συνεδρίαση και κατά την επόμενη συνεδρίαση υπολογίζεται 
διπλή η ψήφος του προέδρου. Απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αν δε 
συγκεντρώνει τις ψήφους 3 τουλάχιστον μελών. Στον ελάχιστο αυτό 
αριθμό η ψήφος του Προέδρου δεν υπολογίζεται διπλή. 

γ. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι δημόσιες και μπορεί να τις 
παρακολουθήσει είτε οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου είτε 
οποιοσδήποτε άλλος προσκεκλημένος, στην τελευταία αυτή περίπτωση 
απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του 
Δ.Σ. που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του, είναι δυνατή 
κατ’ εξαίρεση η συζήτηση θεμάτων σε κλειστή συνεδρία. 

 
 
 
Άρθρο 13 
 

α. Ο Πρόεδρος προΐσταται του Δ.Σ., το συγκαλεί σε τακτικές ή έκτακτες 
συνεδριάσεις, διευθύνει τις συνεδριάσεις του, καθορίζει τα θέματα της 
ημερησίας διάταξης σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του Δ.Σ., υπογράφει 
κάθε έγγραφο διοικητικής ή διαχειριστικής φύσης και εκπροσωπεί το 
σύλλογο στα δικαστήρια, τις αρχές και απέναντι σε κάθε τρίτο, εκτός αν 
ορίσει διαφορετικά το Δ.Σ. 

β. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αντικαθιστά ο 
αντιπρόεδρος σε όλες του τις αρμοδιότητες με τα αντίστοιχα 
δικαιώματα. 

γ. Σε περίπτωση παραίτησης του Προέδρου ή εκπαιδευτικής άδειας ή 
αδικαιολόγητης απουσίας ή αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων του για 
οποιονδήποτε λόγο πάνω από 2 μήνες, εκλέγεται με απόφαση των άλλων 
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μελών του Δ.Σ. νέος Πρόεδρος από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., 
σύμφωνα και με το άρθρο 16 παράγραφος α. 

 
 
 
Άρθρο 14 
 
Ο Γραμματέας κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. προσυπογράφει 
μαζί με τον πρόεδρο όλα τα έγγραφα, θεωρεί τα χρηματικά εντάλματα και  τις 
αποδείξεις εισπράξεων, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία, φυλάσσει τη σφραγίδα 
του Συλλόγου και τηρεί το μητρώο των μελών του. 
 
 
 
Άρθρο 15 
 
Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την είσπραξη των εσόδων του Συλλόγου, την 
κατάθεσή τους σε ελληνική τράπεζα, τη διαχείρισή τους, καθώς και για τη 
διαχείριση κάθε περιουσιακού στοιχείου του Συλλόγου. Κρατάει βιβλίο εσόδων, 
καθώς και τα υπόλοιπα βιβλία και έγγραφα που προβλέπει ο νόμος. Ο Ταμίας 
συντάσσει  και τον ισολογισμό του Συλλόγου. 
 
 
 
Άρθρο 16 
 

α. Σε περίπτωση παραίτησης ή αδυναμίας άσκησης καθηκόντων μέλους του 
Δ.Σ. αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Αν είναι 
μέλος του προεδρείου τότε γίνεται μεταξύ των μελών του Δ.Σ. νέα 
εκλογή για τις θέσεις του προεδρείου σύμφωνα με το άρθρο 10, 
παράγραφος δ. 

β. Μέλος του Δ.Σ. το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα για 3 κατά σειρά 
τακτικές συνεδριάσεις ή 7 συνολικά, ανεξαρτήτως δικαιολογίας, 
αντικαθίσταται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. με τον τρόπο που ορίζει η 
προηγούμενη παράγραφος. 

γ. Σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος του Γραμματέα ή του Ταμία στην 
άσκηση των καθηκόντων τους, το Δ.Σ. ορίζει προσωρινό αναπληρωτή 
τους. 
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Άρθρο 17 
 

α. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης γίνεται κάθε χρόνο από την 
εξελεγκτική επιτροπή και υποβάλλεται στην τακτική γενική συνέλευση 
μαζί με τον ισολογισμό και τον οικονομικό απολογισμό του Δ.Σ.. Για 
τον σκοπό αυτό το Δ.Σ. παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία. 

β. Η Ε.Ε. αποτελείται από 3 μέλη που εκλέγονται από την τακτική γενική 
συνέλευση μαζί με το Δ.Σ., όπως ορίζονται στα άρθρα 22-24. Μετά την 
εκλογή τους τα 3 μέλη της Ε.Ε. συνέρχονται και εκλέγουν τον πρόεδρο 
της Ε.Ε.. 

γ. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. από την Ε.Ε. γίνεται με 
ευθύνη του προέδρου της Ε.Ε. αμέσως μετά την προκήρυξη της τακτικής 
Γ.Σ. από το Δ.Σ., ή έκτακτης Γ.Σ. αν ζητηθεί από το 1/5 των ταμειακά 
τακτοποιημένων μελών. 

 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 
 
Άρθρο 18 
 
Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Συλλόγου διακρίνονται σε Τακτικές, 
Έκτακτες και Καταστατικές. 
 
 
 
Άρθρο 19 
 

α. Τακτική Γ.Σ. συγκαλείται μια φορά το έτος, το δεύτερο δεκαήμερο του 
Οκτωβρίου. Κάθε δεύτερο έτος στην Τακτική Γ.Σ. το Δ.Σ. υποβάλλει 
για έγκριση συνολική έκθεση πεπραγμένων και το συνολικό οικονομικό 
ισολογισμό. Τα κείμενα αυτά κοινοποιούνται στα μέλη του Συλλόγου το 
αργότερο 5 μέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση για 
ενημέρωσή τους. Κάθε δεύτερο έτος η Τακτική Γενική Συνέλευση 
εκλέγει την Εφορευτική Επιτροπή η οποία διεκπεραιώνει την εκλογή των 
νέων οργάνων του Συλλόγου (Δ.Σ. και Ε.Ε.), στην ίδια Τακτική Γενική 
Συνέλευση. 

β. Το Δ.Σ. που συγκαλεί την Τακτική Γ.Σ. είναι υποχρεωμένο να 
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ανακοινώσει προς όλα τα μέλη του Συλλόγου την ακριβή ημερομηνία, 
την ώρα και τον τόπο της συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της 
ημερησίας διάταξης, το αργότερο 5 ημέρες πριν από την ημερομηνία 
σύγκλησής της. Στην ημερησία διάταξη μπορούν να συμπεριληφθούν και 
θέματα που θα προταθούν εγγράφως προς το Δ.Σ. από το 1/5 
τουλάχιστον των μελών του Συλλόγου. Τα θέματα αυτά πρέπει επίσης να 
ανακοινωθούν προς όλα τα μέλη του Συλλόγου πριν από την έναρξη της 
Γενικής Συνέλευσης. 

γ. Αμέσως μετά τη διαπίστωση από τον πρόεδρο του Συλλόγου ύπαρξης 
απαρτίας της Τακτικής Γ.Σ., εκλέγεται προεδρείο από μη μέλη του Δ.Σ. 
με σχετική πλειοψηφία. Εκλέγονται πρόεδρος και γραμματέας της 
Τακτικής Γ.Σ.. Αν χρειαστεί αντικατάσταση κάποιου μέλους του 
προεδρείου κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γ.Σ., γίνεται με τον ίδιο 
τρόπο. 

δ. Η Τακτική Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σε αυτή τα 
μισά από τα τακτικά και ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου. 
Αν δεν υπάρχει απαρτία, συγκαλείται από το Δ.Σ. επαναληπτική τακτική 
Γ.Σ., όχι νωρίτερα από 7 και όχι αργότερα από 15 μέρες, σε ημερομηνία 
που γίνεται στα μέλη γνωστή τουλάχιστον 3 μέρες πριν, όπως ορίζει η 
παράγραφος β αυτού του άρθρου. Η επαναληπτική Τακτική Γ.Σ. 
βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων 
τακτικών μελών που είναι ταμειακά τακτοποιημένα. 

ε. Οι αποφάσεις στην Τακτική Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.    

στ. Για τον υπολογισμό της απαρτίας δεν λαμβάνονται υπόψη τα μέλη του 
Συλλόγου που βρίσκονται στο εξωτερικό ή σε μακρά άδεια 
οποιουδήποτε είδους (πλέον των 6 μηνών). 
 

 
 
 
Άρθρο 20 
 

α. Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω σε 
έκτακτα προβλήματα που απασχολούν το Σύλλογο. 

β. Η έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. και σε περίπτωση μη ύπαρξης 
απαρτίας του στη σχετική συνεδρίαση, την έκτακτη Γ.Σ. συγκαλεί ο 
πρόεδρος ή, σε περίπτωση κωλύματος, ο αντιπρόεδρος και σε περίπτωση 
κωλύματος και των δύο, ο γραμματέας. Επίσης, το Δ.Σ. ή ο πρόεδρος 
είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν έκτακτη Γ.Σ. αν αυτό ζητηθεί 
εγγράφως από το 1/8 των μελών του Συλλόγου, μέσα σε 10 ημέρες από 
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την υποβολή του αιτήματος στο Δ.Σ.. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει και 
τα θέματα που προτείνονται για συζήτηση. 

γ. Οι έκτακτες Γ.Σ. απαιτούν την ίδια απαρτία με τις τακτικές Γ.Σ. 
Διευθύνονται από προεδρείο που εκλέγεται από την έκτακτη Γ.Σ. με 
σχετική πλειοψηφία. 

δ. Στις έκτακτες Γ.Σ. μπορούν να προστεθούν, πριν από την έναρξη της 
Γ.Σ., θέματα στην ημερησία διάταξη με απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων.     

 
 
 
Άρθρο 21 
 

α. Οι Καταστατικές Γ.Σ. συγκαλούνται για την τροποποίηση του 
Καταστατικού του Συλλόγου ή για τη διάλυσή του, σύμφωνα με το 
άρθρο 27 και συγκαλούνται από το Δ.Σ. ή έπειτα από αίτηση του 1/3 
των τακτικών μελών του Συλλόγου. Στην τελευταία περίπτωση η αίτηση 
πρέπει να αναφέρει τις διατάξεις του Καταστατικού, των οποίων ζητείται 
η τροποποίηση, καθώς και τις προτεινόμενες τροποποιήσεις. 

β. Η Καταστατική Γ.Σ. (με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 27) 
βρίσκεται σε απαρτία αν σ’ αυτή παρευρίσκεται τα 2/3 των τακτικών και 
ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου. Αν δεν υπάρχει απαρτία, 
ορίζεται επαναληπτική Καταστατική Γ.Σ., σε ημερομηνία όχι νωρίτερα 
από 7 και όχι αργότερα από 15 μέρες από την πρώτη Γ.Σ. 

γ. Η Καταστατική Γ.Σ. διευθύνεται από προεδρείο που εκλέγεται από τη 
Γ.Σ. με σχετική πλειοψηφία. 

 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ 
 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 
 

Άρθρο 22 
 

α. Στην Τακτική  Γενική Συνέλευση διενεργούνται δύο χωριστές εκλογές με 
μυστική ψηφοφορία: α) των επτά (7) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
(Δ.Σ.) και β) της Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.). 

β. Τα ονόματα των υποψηφίων για τις θέσεις του Δ.Σ., καθώς και της Ε.Ε. 
αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. 
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γ. Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται προς την Εφορευτική Επιτροπή που 
έχει εκλεγεί από την τακτική Γ.Σ.. 

δ. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων 
καθώς και για την ύπαρξη λευκών ψηφοδελτίων και φακέλων. 

ε. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να ψηφίσει από 1 μέχρι 5 υποψηφίους για τα 
μέλη του Δ.Σ. και μέχρι 3 για την Ε.Ε. Η επιλογή γίνεται με σταυρό που 
τοποθετείται δίπλα στο όνομα του υποψηφίου. Ψηφοδέλτια με 
περισσότερους σταυρούς είτε για το Δ.Σ., ή για την Ε.Ε., είναι άκυρα, 
ενώ ψηφοδέλτια χωρίς σταυρό θεωρούνται λευκά. 

στ. Κάθε ψηφοδέλτιο που έχει σε άλλο σημείο από το καθορισμένο στην 
παράγραφο ε το σταυρό ή έχει σημειωμένους υποψηφίους με άλλο τρόπο 
ή έχει άλλα διακριτικά σημεία, είναι άκυρο. 

 
 
 
Άρθρο 23 
 

α. Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται από την Τακτική Γ.Σ. και είναι 
τριμελής. Η εκλογή της γίνεται με μυστική ψηφοφορία σε ενιαίο 
ψηφοδέλτιο, όπου κάθε ψηφοφόρος έχει το δικαίωμα να βάλει μέχρι δύο 
σταυρούς. Την ευθύνη της εκλογής της Εφορευτικής Επιτροπής έχει το 
Προεδρείο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

β. Αμέσως μετά την εκλογή της, η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει τον 
πρόεδρο και το γραμματέα της και αναλαμβάνει τα καθήκοντά της 
παραλαμβάνοντας από το Δ.Σ. κατάλογο των ταμειακά τακτοποιημένων 
μελών του Συλλόγου. 

γ. Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει τη νομιμότητα των υποψηφίων, 
φροντίζει για την εκτύπωση και διανομή των ψηφοδελτίων, ελέγχει την 
ταυτότητα των ψηφοφόρων, εξετάζει αν είναι  ταμειακά τακτοποιημένοι 
και αν έχουν δικαίωμα ψήφου. Αφού τελειώσει η ψηφοφορία, η 
Εφορευτική Επιτροπή κάνει τη διαλογή των ψηφοδελτίων και 
ανακηρύσσει τα εκλεγόμενα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε., συντάσσοντας 
σχετικό πρακτικό εκλογής. Για κάθε ζήτημα που μπορεί να προκύψει η 
Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία. 

 
 
 
Άρθρο 24 
 

α. Η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους επιτυχόντες για τις 7 θέσεις 
του Δ.Σ. με βάση το πλήθος των σταυρών προτίμησης που 
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συγκέντρωσαν.  
β. Για την εκλογή των αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. ισχύει ο κανόνας 

της προηγούμενης παραγράφου. 
γ. Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων γίνεται κλήρωση. 
δ. Οι θέσεις της Ε.Ε. κατανέμονται επίσης με βάση τον αριθμό των 

σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. 
 
 
 
Άρθρο 25 
 
Η Τακτική Γ.Σ. μπορεί, με τεκμηριωμένη πρόταση του Δ.Σ., να αναβάλει τις 
αρχαιρεσίες το πολύ για ένα μήνα, ορίζοντας όμως ταυτόχρονα την ακριβή 
ημερομηνία που θα διεξαχθούν.  
 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ζ 
 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Άρθρο 26 
 
Το καταστατικό αυτό μπορεί να αλλάξει σε όλα τα σημεία του από Καταστατική 
Γ.Σ., όπως προβλέπεται στο άρθρο 21. Ειδικά για την αλλαγή των σκοπών του 
Συλλόγου, χρειάζεται η συμφωνία όλων των μελών του Συλλόγου.  
 
 
 
Άρθρο 27 
 

α. Ο Σύλλογος διαλύεται από Καταστατική Γ.Σ. που συγκαλείται ειδικά γι’ 
αυτό το σκοπό. Η Καταστατική Γ.Σ. είναι σε απαρτία αν παρευρίσκονται 
τα  ¾ των τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Η απόφαση για 
τη διάλυση χρειάζεται την πλειοψηφία των ¾ των παρευρισκομένων 
μελών, ενώ για τα υπόλοιπα σημεία της διαδικασίας εφαρμόζεται το 
άρθρο 21 του καταστατικού. 

β. Η διαδικασία εκκαθάρισης της περιουσίας του Συλλόγου γίνεται 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μετά την  εκκαθάριση, όλη η 
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περιουσία του Συλλόγου περιέρχεται στη Φοιτητική Λέσχη του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Η 
 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Άρθρο 28 
 
Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αποφασίζει η Γ.Σ. που 
είναι το κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου. 
 
 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Θ 
 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ   ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Άρθρο 29 
 
Το Καταστατικό αυτό που συντάχθηκε αρχικά από τους ιδρυτές του, που 
συνέστησαν το Σύλλογο με την επωνυμία ‘‘Σύλλογος Διδακτικού & Ερευνητικού 
Προσωπικού της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών 
(Α.Σ.Ο.Ε.Ε.)” και αναγνωρίστηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, 
τροποποιήθηκε από τη Γενική Καταστατική Συνέλευση της 1ης Μαρτίου 2006 και 
οι τροποποιήσεις θέλουν ισχύσει από την έγκρισή τους από το Μονομελές 
Πρωτοδικείο Αθηνών και την καταχώρησή του στο οικείο βιβλίο των Σωματείων. 
 
 

Αθήνα, 1η Μαρτίου 2006 
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