ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ»

ΑΡΘΡΟ 1
Από τους φοιτητές Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδρύεται σύλλογος
σύμφωνα με τον Νόμο, με έδρα την πόλη Μυτιλήνη και με όνομα Σύλλογος
Φοιτητών Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «Πιττακός».
ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Σκοπός του συλλόγου είναι:
α) Η συμμετοχή, συσπείρωση και οργάνωση των φοιτητών για την μελέτη των
προβλημάτων.
β) Ο συλλογικός προσδιορισμός και η αγωνιστική προώθηση της θέλησης των
φοιτητών πάνω σε θέματα κοινωνικά, πολιτικά (όχι κομματικά) και πολιτιστικά, και η
ένταξη των αγώνων του στα πλαίσια του λαϊκού κινήματος για ανεξαρτησία, λαϊκή
κυριαρχία και κοινωνική δικαιοσύνη.
γ) Βελτίωση των όρων ζωής και σπουδών των φοιτητών και ανύψωση του
μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου τους.
δ) Κατάκτηση και περιφρούρηση των συνδικαλιστικών, ακαδημαϊκών και πολιτικών
δικαιωμάτων και ελευθεριών των φοιτητών και της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών.
ε) Υπεράσπιση του δημοκρατικού φοιτητικού κινήματος από κάθε φασιστική ή
νεοφασιστική επίθεση.
στ) Η δημιουργία και η καλλιέργεια σχέσεων αλληλεγγύης, επικοινωνίας και
συνεργασίας με σπουδαστικούς, μορφωτικούς, επιστημονικούς και πνευματικούς
συλλόγους, εκπροσώπους παραγωγικών τάξεων, τοπικών φορέων και γενικά κάθε
σωματείο, οργάνωση, οργανισμό ελληνικό ή ξένο ή διεθνή που επιδιώκει τους ίδιους
ή παρεμφερείς σκοπούς.
ζ) Η υποστήριξη του αγώνα των εργαζομένων και ιδιαίτερα των επαγγελματιών, του
κλάδου μας για την προώθηση των συμφερόντων τους, παράλληλα με την λήψη
μέτρων για την πλήρη στήριξη του τμήματός μας.
η) Σύσφιξη των σχέσεων του τμήματος μας με τα υπόλοιπα τμήματα και σχολές του
Πανεπιστημίου Αιγαίου και άλλων σχολών της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής
επικράτειας.
θ) Ο σύλλογος επίσης υποστηρίζει την προώθηση και ανάπτυξη του τομέα της
κοινωνικής έρευνας.
ΑΡΘΡΟ 3
ΜΕ ΠΟΙΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ
α) Με διαλέξεις, σεμινάρια, ψυχαγωγικές και αθλητικές εκδηλώσεις δημιουργία
βιβλιοθήκης του συλλόγου, προβολή ταινιών κ.λ.π.
β) Με την διαρκή επαφή των φοιτητών του τμήματος με τον Ελληνικό Λαό και την
ενημέρωσή του πάνω στο γενικό προβληματισμό που αναπτύσσουν οι φοιτητές του
τμήματος.

γ) Με διαβήματα στις διοικητικές και δημόσιες αρχές, με ανακοινώσεις στον τύπο με
συντονισμό της δράσης τους με άλλους φοιτητικούς συλλόγους και τις διεθνής
φοιτητικές οργανώσεις, κινητοποιήσεις ανάλογα με τις εκάστοτε διαμορφωμένες
συνθήκες.
δ) Με την δημιουργία κοινωνικών επιτροπών μελέτης και έρευνας για θέματα σχετικά
με την επιστήμη, δίνοντας βαρύτητα στο χώρο του Αιγαίου, προς όφελος του λαού.
ΑΡΘΡΟ 4
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Πόροι του συλλόγου είναι:
α) Τα παράβολα εγγράφων.
β) Ετήσιες και έκτατες εισφορές (το ποσό καθορίζεται με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης).
γ) Έσοδα από εκδηλώσεις του συλλόγου.
δ) Κρατικές επιχορηγήσεις.
ε) Κάθε παροχή προς το σύλλογο, εφόσον δ
εν τίθενται όροι αντίθετοι με τους σκοπούς του συλλόγου και πάντοτε επ’ ωφελεία
απογραφής.
ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΛΗ
Τα μέλη του συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.
Τακτικό μέλος είναι κάθε φοιτητής του τμήματος που αποδέχεται το καταστατικό
αυτό, αφού καταβάλει στο σύλλογο το παράβολο εγγραφής και γράφεται στα μητρώα
του συλλόγου.
Δεν μπορούν να γίνου μέλη στο σύλλογο:
α) Όσοι διετέλεσαν μέλη Διοικητικού Συμβουλίου στο διάστημα από 21.4.67 έως
23.7.74.
β) Όσοι ήταν ή είναι μέλη ή συνεργάστηκαν με φασιστικές οργανώσεις φοιτητικές ή
μη, εκτός από διαφορετική απόφαση της Γ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
και μετά από πρόταση 5 μελών για λόγους εξαιρετικών υπηρεσιών στο γενικότερο
κοινωνικό σύνολο.
ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Τα τακτικά μέλη έχουν ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα:
α) Να συμμετέχουν στη Γ.Σ. και να εκφράζουν ελεύθερα, να διατυπώνουν και να
αναπτύσσουν σε αυτές τις απόψεις τους.
β) Να εκλέγουν όργανα του συλλόγου και να εκλέγονται σε αυτά.
γ) Να προτείνουν στο Δ.Σ. του συλλόγου οτιδήποτε βοηθά στη πραγματοποίηση των
σκοπών του συλλόγου και να παίρνουν απάντηση στις προτάσεις τους, έγγραφη ή
προφορική από τα όργανα του συλλόγου στα οποία απευθύνονται.
δ) Να διατυπώνουν και να εκφράζουν δημόσια και ελεύθερα τις απόψεις τους για την
γενικότερη δράση του συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 7
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Τα τακτικά μέλη του συλλόγου έχουν υποχρέωση:
α) Να συμμετέχουν ενεργά στην πραγματοποίηση των σκοπών του συλλόγου.
β) Να μην ενεργούν αντίθετα με τις διατάξεις του καταστατικού και με τις αποφάσεις
των οργάνων του συλλόγου.
γ) Να καταβάλουν την τακτική και έκτατη εισφορά που ορίζει η Γ.Σ. εκτός από τους
άπορους φοιτητές, κατά την κρίση του Δ.Σ.
δ) Να μην ενεργούν μόνοι τους προς τις αρχές για την υποστήριξη των σκοπών του
συλλόγου, παρά μόνο με εντολή της Γ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 8
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ
Παραιτημένο μέλος θεωρείται μόνο αυτό που το δηλώνει έγγραφα στο Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 9
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Κάθε μέλος του συλλόγου που η δραστηριότητα του στρέφεται ενάντια στους
σκοπούς του συλλόγου, ή παραβαίνει τις αρχές του καταστατικού ή εμποδίζει την
εκτέλεση, των οργάνων διοίκησης του συλλόγου, υποβάλλεται στις παρακάτω
πειθαρχικές ποινές, ανάλογα με την βαρύτητα της πράξης του:
1) Γραπτή επίπληξη.
2) Προσωρινή αποβολή μέχρι ένα χρόνο.
3) Διαγραφή.
Οι ποινές επιβάλλονται μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους του συλλόγου.
Γραπτή επίπληξη που επιβάλλεται από το Δ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία όλων των
μελών.
Η προσωρινή αποβολή προτείνεται από το Δ.Σ. με πλειοψηφία όλων των μελών
και γίνεται τελεσίδικη ύστερα από επικύρωση της Γ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων.
Η διαγραφή επιβάλλεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών της Γ.Σ. αφού έχει
τηρηθεί η διαδικασία καθορισμού των θεμάτων σύμφωνα με το καταστατικό.
Οι παραπάνω ποινές επιβάλλονται αφού έχει ειδοποιηθεί εγγράφως πριν από
μία βδομάδα το υπό κατηγορία μέλος. Αν δεν απολογείται παρά την ως άνω
ειδοποίηση η ποινή επιβάλλεται χωρίς απολογία.
ΑΡΘΡΟ 10
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Τα όργανα του συλλόγου είναι:
α) Η Γ.Σ.
β) Το Δ.Σ.
γ) Συνελεύσεις ετών.
δ) Επιτροπές δραστηριοτήτων.
ε) Εξελεγκτική Επιτροπή.
Τα αιρετά όργανα είναι ανακλητά υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

ΑΡΘΡΟ 11
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο του συλλόγου και αποφασίζει για κάθε
υπόθεσή του. Ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο στα άλλα όργανα.
Ειδικότερα:
α) Κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ. και ενδεχόμενα το ανακαλεί.
β) Χαράσσει κατευθυντήριες γραμμές για την δράση και την τοποθέτηση του
συλλόγου και δεσμεύει το Δ.Σ. για την προώθησή του.
γ) Αποφασίζει για την διαγραφή μελών.
δ) Εκλέγει τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής.
ε) Αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και ισολογισμού και κρίνει για
την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη, με βάση την έκθεση της εξελεγκτικής
επιτροπής.
στ) Αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού.
ζ) Αποφασίζει για την διάλυση του συλλόγου.
η) Ψηφίζει εσωτερικό κανονισμό της Γ.Σ.
Οι αποφάσεις της Γ.Σ. είναι δεσμευτικές για όλα τα άλλα όργανα.
Μπορεί να δημιουργεί νέα όργανα στα πλαίσια του συλλόγου, ή να τα καταργεί.
Ασκεί έλεγχο και εποπτεία και ανακαλεί τα μέλη τους. Αποφασίζει για κάθε ζήτημα
που δεν ανάγεται ρητά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 12
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Γ.Σ.
Η Γ.Σ. είναι το κυρίαρχο όργανο του συλλόγου, δίνει κατευθυντήριες γραμμές
και δεσμεύει τα υπόλοιπα όργανα.
Τακτικές Γ.Σ. γίνονται 2 φορές το χρόνο.
Έκτατες συγκαλούνται αν το ζητήσει το 1/5 των ταμειακά εντάξει μελών του
συλλόγου, ή απόλυτη πλειοψηφία του Δ.Σ.
Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα το 1/2 συν 1 των ταμειακά εντάξει
μελών. Η τακτική Γ.Σ. για εκλογές συγκαλείται με θέματα ημερησίας διάταξης,
τουλάχιστον τα εξής:
1) Απολογισμός απερχόμενου Δ.Σ.
2) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
3) Προκήρυξη εκλογών.
ΑΡΘΡΟ 13
Στην ειδική περίπτωση της παραίτησης ή έλλειψης Δ.Σ. για λόγους ανωτέρας
βίας έχουν δικαίωμα 10 τουλάχιστον μέλη του συλλόγου να συγκαλέσουν έκτατη
Γ.Σ. με σκοπό να εκλέξει διοικούσα επιτροπή και ενδεχόμενα να προκηρύξει εκλογές.
Στην περίπτωση που το Δ.Σ. πρόκειται να παραιτηθεί σαν σώμα, υποχρεώνεται να
συγκαλέσει προηγούμενα έκτατη Γ.Σ. και να θέσει το θέμα της παραίτησής του σε
αυτή. Αν το Δ.Σ. παραιτηθεί χωρίς να τηρήσει αυτή την διαδικασία η έκτατη Γ.Σ. θα
συγκληθεί με τον παραπάνω τρόπο. Στην περίπτωση ανάκλησης του Δ.Σ. η Γ.Σ.
εκλέγει Δ.Σ. και προκηρύσσει εκλογές εντός 15 ημερών.

ΑΡΘΡΟ 14
Οι προσκλήσεις για την σύγκληση Γ.Σ. υπογράφονται για το Δ.Σ. από τον
πρόεδρο και από τον γενικό γραμματέα και αναρτώνται σε εμφανή σημεία του
τμήματος. Οι προσκλήσεις πρέπει να καθορίζουν οπωσδήποτε τόπο, χρόνο και τα
θέματα προς συζήτηση.
ΑΡΘΡΟ 15
Στις Γ.Σ. δικαιούνται να συμμετέχουν τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του
συλλόγου. Εάν και στη δεύτερη Γ.Σ. δεν υπάρξει απαρτία συνέρχεται μετά από δύο
μέρες και βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα του αριθμού των παρόντων μελών. Σε
έκτατες Γ.Σ. αν δεν υπάρχει απαρτία συνέρχεται πάλι η Γ.Σ. σε δύο μέρες ανεξάρτητα
από τον αριθμό των παρόντων μελών.
ΑΡΘΡΟ 16
Στις Γ.Σ. εκλέγονται πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και οι δύο Γραμματείς. Γίνεται
ξεχωριστή ψηφοφορία για Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και για Γραμματείς.
Εκλέγονται οι δύο τούτοι με σχετική πλειοψηφία και λειτουργεί με κανονισμό
που ψηφίζει η ίδια για όλα τα τμήματα που δεν προβλέπονται από το καταστατικό.
Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με ανάταση των χεριών, καταμέτρηση των
ανατεταμένων χεριών, ή αν δεν είναι δυνατό γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.
Εξαιρετικά προκειμένου για την τροποποίηση καταστατικού ή για την διάλυση
συλλόγου απαιτείται ή παρουσία του 1/2 συν 1 των ταμειακά εντάξει μελών και η
πλειοψηφία του 3/4 των παρόντων και εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση 5 μελών
την Γ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 17
Θέματα της ημερησίας διάταξης των Γ.Σ. μπορούν να γραφούν οποιαδήποτε,
σύμφωνα με τους σκοπούς και την δράση του συλλόγου. Το Δ.Σ. επί επτά ημέρες
πριν από την τακτική Γ.Σ. υποχρεώνεται να ανακοινώσει τα προτεινόμενα από αυτό
προς συζήτηση θέματα. Οποιοδήποτε μέλος έχει το δικαίωμα να κάνει αίτηση προς το
Δ.Σ. για να τεθεί κάποιο θέμα στην Γ.Σ. Το Δ.Σ. υποχρεώνεται να ανακοινώσει την
τελική ημερησία διάταξη 4 ημέρες πριν από την Γ.Σ. Η σειρά των θεμάτων
καθορίζεται από το Δ.Σ. και μπορεί να τροποποιηθεί από την Γ.Σ.
Έκτατες συνελεύσεις συγκαλούνται:
α) Όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις διεξαγωγής έκτατης Γ.Σ. (όπως προαναφέρονται
στο άρθρο 12) το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει τη διεξαγωγή της
Συνέλευσης το πολύ την επόμενη ημέρα από την υποβολή της αίτησης. Η δε
συνέλευση θα πραγματοποιηθεί δύο ημέρες μετά την ανάρτηση της ανακοίνωσης.
β) Όταν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις έκτατης Γ.Σ. το Δ.Σ. αποφασίζει μέσα σε δύο
ημέρες την σύγκληση ή όχι της έκτατης Γ.Σ. οπότε ακολουθείται η προηγούμενη
διαδικασία.

ΑΡΘΡΟ 18
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
α) Το Δ.Σ. είναι το διοικητικό και εκτελεστικό όργανο του συλλόγου.
Συγκαλεί τακτικές και έκτατες Γ.Σ. και προεδρεύει μέχρι την εκλογή προεδρείου. Ο
Δ.Σ. αποτελείται από 11 μέλη.
β) Η θητεία του Δ.Σ. είναι ετήσια. Το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. δύο ημέρες μετά την εκλογή
συνέρχεται υποχρεωτικά υπό την προεδρία εκείνου που πήρε τους περισσότερους
ψήφους και εκλέγει με φανερή ψηφοφορία με απόλυτη πλειοψηφία μεταξύ των
μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ειδικό Γραμματέα,
Ταμεία, σε ξεχωριστές ψηφοφορίες. Το Δ.Σ. καλεί το απερχόμενο Δ.Σ. εντός τριών
ημερών, για να παραδώσει στο νέο προεδρείο τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο και
την περιουσία του συλλόγου, με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής που
υπαγορεύεται και από τα δύο προεδρεία.
Το εκλογικό υλικό φυλάγεται στα γραφεία του συλλόγου, μέσα σε ιδιαίτερο χώρο με
την ευθύνη της Ε.Ε. και του προεδρείου για 15 ημέρες, διάστημα μέσα στο οποίο
μπορεί να υποβληθεί ένσταση στο αρμόδιο Δικαστήριο. Στην τελευταία αυτή
περίπτωση η ευθύνη της φύλαξης διαρκεί μέχρι την έκδοσή τελεσίδικης απόφασης.
γ) Το Δ.Σ. έχει απαρτία αν βρίσκονται 6 μέλη του. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η
συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μετά δύο μέρες την ίδια ώρα με την ίδια απαρτία. Οι
αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Το Δ.Σ.
συνεδριάζει έκτατα αν το ζητήσουν 2 μέλη του.
Οι αποφάσεις που παίρνονται με σχετική πλειοψηφία, αναθεωρούνται με απόλυτη
πλειοψηφία των μελών Δ.Σ. Οι αποφάσεις που παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία
αναθερούνται από τα 2/3 των μελών. Οι παμψηφεί αναθεωρούνται παμψηφεί. Οι
συνεδριάσεις γίνονται ανοικτές ή κλειστές, με ομοφωνία των παρόντων μελών του
Δ.Σ. Δικαίωμα εισήγησης έχουν:
α) Οι επιτροπές δραστηριοτήτων στα θέματα που τις αφορούν.
β) Οποιοσδήποτε θέλει, αφού το γνωστοποιήσει μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης
και γίνει δεκτό από το Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 19
Ο πρόεδρος συγκαλεί και διευθύνει τις τακτικές και έκτατες συνεδριάσεις του
Δ.Σ. αντιπροσωπεύει το σύλλογο σε κάθε αρχή και γενικά φροντίζει για την κάθε
εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου και τον συντονισμό της δράσης του.
Υπογράφει την αλληλογραφία και κάθε άλλο έγγραφο που έχει σχέση με το σύλλογο.
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο, κωλυόμενο ή απόντα, σε όλα τα
καθήκοντά του, συνεργάζεται με αυτόν στην εκτέλεση των αποφάσεων του
συλλόγου.
Ο Γενικός Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. στα θέματα της ημερησίας
διάταξης, κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., φροντίζει για την
επικύρωση το, προεδρεύει του Δ.Σ. αν απουσιάζει ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος,
έχει την ευθύνη των βιβλίων του συλλόγου πλην του ταμεία, φυλάσσει την σφραγίδα
του συλλόγου και συνυπογράφει κάθε έγγραφο με τον Πρόεδρο. Υποχρεώνεται να
ανακοινώσει μία μέρα πριν την συνεδρίαση Η.Δ.
Ο Ταμίας έχει την ευθύνη του ταμείου του συλλόγου, ελέγχεται από την
εξελεγκτική επιτροπή για την καλή διαχείριση της περιουσίας του συλλόγου. Ο
Ειδικός Γραμματέας αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα κωλυόμενο ή απόντα, στα
καθήκοντά του και βοηθά στην κράτηση των πρακτικών στις συνεδριάσεις.

ΑΡΘΡΟ 20
α) Μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει, αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς τακτικές
συνεδριάσεις ή σε σύνολο 10 αδικαιολόγητες το χρόνο χάνει το αξίωμά του.
β) Μέλη του Δ.Σ. μπορούν να ανακληθούν μόνο από τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. με
πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών (πλην της παραπάνω περίπτωσης).
γ) Μομφή ενάντια σε μέλος του Δ.Σ. ακολουθεί διαδικασία που χρειάζεται για να
τεθεί οποιοδήποτε στην υπηρεσία διάταξη.
δ) Μέλος του προεδρείου για το οποίο ψηφίστηκε πρόταση μομφής χάνει το αξίωμα
του με απόφαση της Γ.Σ. παρμένη με απόλυτη πλειοψηφία.
ε) Ολόκληρο Δ.Σ. ανακαλείται από Γ.Σ. με απαρτία 1/2 των μελών του συλλόγου και
με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων.
ΑΡΘΡΟ 21
α) Σε περίπτωση που κενωθεί έδρα στο Δ.Σ. συμπληρώνεται από επιλαχόντα του
ιδίου συνδυασμού. Αν δεν υπάρχει επιλαχών τη θέση την παίρνει η παράταξη με το
μεγαλύτερο εκλογικό υπόλοιπο.
β) Σε περίπτωση που το μέλος του Δ.Σ. μεταπηδήσει από την παράταξη με την οποία
εκλέχτηκε, σε άλλη, χάνει την έδρα που περιέχεται στον επιλαχόντα της παράταξης
με την οποία εκλέχτηκε.
ΑΡΘΡΟ 22
Σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης του Δ.Σ. ή Γ.Σ. εκλέγει πενταμελή
Διοικούσα Επιτροπή και προκηρύσσει εκλογές μέσα σε είκοσι ημέρες.
ΑΡΘΡΟ 23
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η εξελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικό
μέλη. Εκλέγεται στην Τ.Γ.Σ. με ετήσια θητεία με καθήκον την άσκηση ταμειακού
ελέγχου στο Δ.Σ. και υποβολή έκθεσης σε κάθε Γ.Σ. τακτική ή έκτατη, αν το κρίνει
απαραίτητο ή ζητηθεί από την Γ.Σ. Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής δεν μπορούν
να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. Μέλος της εξελεγκτικής επιτροπής είναι
δυνατόν να ανακληθεί ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση μελών του συλλόγου, την
οποία εγκρίνει η Γ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 24
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Για την προώθηση των σκοπών του συλλόγου και για την καλύτερη οργάνωση
της λειτουργίας του συλλόγου συγκροτούνται επιτροπές με βάση την κατεύθυνση της
πιο πλατειάς συμμετοχής των φοιτητών. Οι επιτροπές συγκροτούνται μετά από
απόφαση Γ.Σ. ή Δ.Σ. και λειτουργούν στην βάση εσωτερικού κανονισμού που
αποφασίζει η Γ.Σ. ή το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 25
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΩΝ
Συζητά και αποφασίζει για όλα τα ιδιαίτερα ζητήματα του έτους Πραγματοποιεί
τις αποφάσεις που παίρνει αφού γνωστοποιήσουν στο Δ.Σ. Αν το Δ.Σ. διαφωνεί
συγκαλείται Γ.Σ. που αποφασίζει. Για τα γενικότερα προβλήματα συζητά και
μεταφέρει συμβουλευτικά τις αποφάσεις του στο Δ.Σ. Λειτουργούν με εσωτερικό
κανονισμό που διαλέγουν οι ίδιες.
Η συνέλευση έτους συγκαλείται από την επιτροπή έτους ή το Δ.Σ. ή το 1/10
των μελών. Απαρτία έχει όταν παρευρίσκεται το 1/15 των μελών του έτους των
εγγεγραμμένων στο σύλλογο. Σε περίπτωση αντίθετων αποφάσεων Δ.Σ. και
Συνελεύσεις έτους ισχύει η απόφαση του Δ.Σ. μέχρι την σύγκληση Γ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 26
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΤΩΝ
Για την υποβοήθηση της καλής λειτουργίας του συλλόγου εκλέγονται επιτροπές
με συντονιστικό χαρακτήρα και αρμοδιότητες τη δραστηριοποίηση του έτους και την
μεταφορά των αποφάσεων του στις Γ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 27
ΕΚΛΟΓΕΣ
α) 1.- Οι εκλογές γίνονται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο με απλή αναλογική.
2.- Η ψηφοφορία είναι μυστική και διεξάγεται κατά τμήμα και όχι κατά έτος.
3.- Τις εκλογές διεξάγει τριμελής εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται εγκαίρως από
την Γ.Σ. Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής είναι αυτός που πλειοψήφησε σε
περίπτωση δε ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.
Τα μέλη της Ε.Ε. δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ.
4.- Στις εκλογές παίρνουν μέρος συνδυασμοί και ανεξάρτητοι υποψήφιοι σε
ξεχωριστά ψηφοδέλτια.
β) Τα ονόματα των όλων των υποψηφίων κάθε συνδυασμού και των μεμονωμένων
υποψηφίων κατατίθενται στον πρόεδρο της Ε.Ε. το αργότερο 48 ώρες πριν από τις
εκλογές. Μετά την προθεσμία αυτή ανακοινώνονται επίσημα από την Ε.Ε. οι
συνδυασμοί των υποψηφίων.
γ) Δικαίωμα ψήφου και υποβολής υποψηφιότητας έχουν οι εγγεγραμμένοι στους
εκλογικούς καταλόγους που καταρτίζει το Δ.Σ. Για την εγγραφή χρειάζεται
εκπλήρωση των ταμειακών υποχρεώσεων. Οι πρωτοετείς φοιτητές και οι επί πτυχίο,
έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται. Την προηγούμενη από τις εκλογές οι
εκλογικοί κατάλογοι μπαίνουν στον πίνακα ανακοινώσεων του συλλόγου. Τα μέλη
ψηφίζουνε δείχνοντας την αστυνομική τους ή τη φοιτητική τους ταυτότητα ή άλλο
αποδεικτικό στοιχείο. Ανανεώσεις γίνονται και την ημέρα των εκλογών.
δ) Κάθε μέλος ψηφίζει έναν μόνο συνδυασμό. Σαν εκλογικό σύστημα ισχύει η απλή
αναλογική με ξεχωριστά ψηφοδέλτια. Από κάθε συνδυασμό εκλέγονται τόσοι όσοι το
πηλίκο της διαίρεσης των έγκυρων ψηφοδελτίων δια του αριθμού των μελών του Δ.Σ.
συν ένα. Αν δεν συμπληρωθούν τα μέλη του Δ.Σ. στην πρώτη κατανομή, γίνεται
δεύτερη κατανομή που συμμετέχουν όλοι οι συνδυασμοί και ανάλογα με τα υπόλοιπα

των ψήφων κάθε συνδυασμού που έμειναν αχρησιμοποίητα στην πρώτη κατανομή.
Επιτρέπεται ή κάθοδος συμπαραστάσεων. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες στην Τ.Γ.Σ.
ε) Η Ε.Ε. παραλαμβάνει την ψηφοδόχο, ελέγχει αν είναι κενή, τη σφραγίζει και στη
συνέχεια με τον πρόεδρο κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας που διαρκεί από τις 8
π.μ. έως τις 8 μ.μ. με δικαίωμα παρατάσεως Κάθε συνδυασμός μπορεί να στείλει ένα
εκπρόσωπο να παρευρεθεί στην ψηφοφορία. Μετά την λήξη της ψηφοφορίας η Ε.Ε.
διενεργεί την διαλογή των ψήφων μπροστά στους φοιτητές και ανακοινώνει τα
αποτελέσματα.
στ) Ενστάσεις υποβάλλονται κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας και δύο ημέρες μετά
την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Η Ε.Ε. συνεδριάζει δύο φορές για την
εκδίκαση των ενστάσεων. Η πρώτη συνεδρίαση γίνεται μισή ώρα μετά την
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και εκδικάζονται οι μέχρι τότε ενστάσεις. Η
δεύτερη συνεδρίαση γίνεται μία ημέρα μετά την λήξη της προσθεσμίας υποβολής
ενστάσεων, όπου εκδικάζονται οι υπόλοιπες. Αμέσως μετά την εκδίκαση των
ενστάσεων γίνεται η ανακήρυξη των υποψηφίων.
Τα μέλη της Ε.Ε. είναι περιττός αριθμός. Όταν υπάρχει ισοψηφία μετράει διπλή η
ψήφος του προέδρου. Κατά των αποφάσεων της Ε.Ε., δεν μπορεί να γίνει προσφυγή
σε άλλα όργανα του συλλόγου.

Άρθρο 28
Σε περίπτωση διάλυσης του συλλόγου για οποιονδήποτε λόγο η περιουσία του
περιέρχεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
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