
ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΥΟΙΣΗΣΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 

 

Σο κατωτέρω καταστατικό, του φοιτητικού συλλόγου του Φαροκοπείου 

Πανεπιστημίου, εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3583/1994 απόφαση του πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών. 

 

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ  

Σου συλλόγου φοιτητών του ΦΑΡΟΚΟΠΕΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ 

Άρθρο 1 

Ιδρύεται σύλλογος φοιτητών του Φαροκοπείου Πανεπιστημίου, ο οποίος εδρεύει εντός 

του Φαροκοπείου Πανεπιστημίου στην Καλλιθέα, με την επωνυμία «ΤΛΛΟΓΟ 

ΥΟΙΣΗΣΩΝ ΦΑΡΟΚΟΠΕΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ». Ο ύλλογος καλύπτει τους φοιτητές 

όλων των Σμημάτων του Πανεπιστημίου και έχει σφραγίδα στρογγυλή περιφερειακά της 

οποίας αναγράφεται η ανωτέρω επωνυμία. 

 

Άρθρο 2 

Α. ΚΟΠΟ 

κοπός του υλλόγου είναι η συμμετοχή, συσπείρωση και οργάνωση των φοιτητών 

του Πανεπιστημίου για την επίτευξη των στόχων του υλλόγου. 

Η προαγωγή των επιδιώξεων και η κατοχύρωση των συμφερόντων των φοιτητών σε 

καμμιά περίπτωση δεν επιδιώκεται σε βάρος των λοιπών μελών της Πανεπιστημιακής 

κοινότητας. 

 

Β. ΣΟΦΟΙ 

τόχοι του υλλόγου είναι: 

1. Η καλλιέργεια των ιδανικών της δημοκρατίας και της δημιουργικής συνεισφοράς 

στην ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ όλων των λαών. 

2. Η ανάπτυξη συνεργασίας με φοιτητικές, επιστημονικές και μορφωτικές 

οργανώσεις, με παραγωγικές τάξεις και γενικά με κάθε σύλλογο, σωματείο, οργάνωση, 

οργανισμό της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που έχει ανάλογους σκοπούς και στόχους. 

3. Η δημιουργική συνεργασία μεταξύ των μελών του υλλόγου και των λοιπών 

μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας, για την πρόοδο του Πανεπιστημίου και την 

επίτευξη των στόχων αυτού. 

4. Η συνδρομή για την πληρέστερη δυνατή ικανοποίηση των μορφωτικών 

και ψυχαγωγικών αναγκών των φοιτητών και γενικότερα για τη βελτίωση των 

όρων διαβίωσης αυτών. 

5.  Η συμμετοχή στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων για τη σύνδεση του Πανεπιστημίου 

με τον κοινωνικό, πολιτιστικό και κοινωνικό περίγυρο αυτού. 



6. Η συμβολή στην επαγγελματική κατοχύρωση και αποκατάσταση των 

πτυχιούχων του Πανεπιστημίου. 

 

Άρθρο 3 

Σα μέσα για την επίτευξη των σκοπών του υλλόγου είναι: 

α) Διαλέξεις, σεμινάρια, εκδόσεις, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις κ.λπ. 

β) Διαρκής επαφή μέ τον κοινωνικό περίγυρο, και ενημέρωση αυτού. 

γ) Παραστάσεις στις διοικητικές αρχές και προβολή των φοιτητικών αιτημάτων στα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

δ) Σακτική ενημέρωση των φοιτητών του Πανεπιστημίου. 

ε) υγκρότηση ομάδων εργασίας, για τη μελέτη διαφόρων θεμάτων, που ανακύπτουν 

στον ακαδημαϊκό χώρο. 

 
 

Άρθρο 4 
 

Σα μέλη του υλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα. Σακτικά μέλη είναι 

αυτοδικαίως όλοι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου, εκτός εκείνων που έχουν διαγραφεί. 

Σα τακτικά μέλη καταβάλουν ετήσια συνδρομή στο ύλλογο, η οποία καθορίζεται με 

απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου του υλλόγου. Επίτιμα μέλη γίνονται μετά από 

πρόταση του Δ.. και απόφαση της Γ.. του υλλόγου, άτομα που προσέφεραν 

εξαιρετικές υπηρεσίες στο ύλλογο. 

Σα επίτιμα μέλη δεν υποχρεούνται σε εισφορές και σε κάθε περίπτωση δεν έχουν το 

δικαίωμα του εκλέγειν ή εκλέγεσθαι, μπορούν όμως να παρίστανται ως παρατηρητές 

στις Γ.. 

 
 

Άρθρο 5 
 

Σα τακτικά μέλη έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Σα τακτικά μέλη 

δικαιούνται: 

α) Να συμμετέχουν στις Γ. και να αναπτύσσουν ελεύθερα τις απόψεις και τις προτάσεις 

τους. 

β) Να μετέχουν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα και εκδήλωση του υλλόγου. 

γ) Να υποβάλλουν γραπτά προτάσεις στο Διοικητικό υμβούλιο για οτιδήποτε κρίνουν 

ότι συντελεί στην εκπλήρωση των στόχων του υλλόγου. 

δ) Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του υλλόγου. 

 

Σα μέλη του υλλόγου υποχρεούνται να είναι ταμειακώς εντάξει να τηρούν 

τις διατάξεις του καταστατικού και να συμμορφώνονται στις αποφάσεις του 

υλλόγου. 

 
 
 
 
 
 



Άρθρο 6 
 

      1. Σακτικό μέλος διαγράφεται από το ύλλογο:  

α) Αν αναπτύσσει δραστηριότητα αντίθετη προς τους σκοπούς και στόχους του        

υλλόγου. 

β) Αν δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Καταστατικού. 

γ) Σαυτοχρόνως με τη λήψη του πτυχίου του ή με τη διαγραφή του από τα μητρώα του    

Πανεπιστημίου για οποιοδήποτε λόγο.  

δ) Αν καθυστερεί πέραν του διμήνου την καταβολή της ετήσιας συνδρομής του στο 

ύλλογο. 

2. Η διαγραφή για τις περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου 1 γίνεται κατόπιν 

αιτιολογημένης απόφασης της Γ.. του υλλόγου. Η πρόταση διαγραφής υποβάλλεται 

εγγράφως από το 1/20 τουλάχιστον των μελών του υλλόγου και κοινοποιείται στο 

μέλος του οποίου ζητείται η διαγραφή 10 ημέρες πριν από τη συζήτηση του θέματος στη 

Γ.. Σο μέλος έχει δικαίωμα να απολογηθεί στη Γ.. παριστάμενο σ' αυτήν ή 

αποστέλλοντας σχετικό έγγραφο. Αν δεν απολογηθεί, η ποινή επιβάλλεται και χωρίς 

απολογία. Η απόφαση για διαγραφή λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων 

μελών του υλλόγου και ανακαλείται από άλλη Γ.. με την ίδια πλειοψηφία. 

Η ποινή της διαγραφής δεν μπορεί να επιβληθεί από Γ.. που συγκαλείται κατά το 

χρονικό διάστημα το οποίο ορίζεται από την ημερομηνία προκήρυξης των εκλογών του 

υλλόγου και την ημερομηνία διεξαγωγής αυτών. 

3. Η διαγραφή για την περίπτωση γ) της παραγράφου 1 γίνεται αυτοδικαίως μετά 

από έγγραφο της αρμοδίας υπηρεσίας του Πανεπιστημίου προς το Διοικητικό υμβούλιο 

του υλλόγου. 

4. Η διαγραφή για την περίπτωση δ) της παραγράφου 1 γίνεται αυτοδικαίως και 

διαπιστώνεται με απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου. Η διαγραφή αυτή ισχύει μόνον 

για το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο δεν κατεβλήθει υπό του μέλους η συνδρομή του στο 

ύλλογο. 

5. Σα επίτιμα μέλη διαγράφονται μετά από πρόταση του Δ.. και απόφαση της Γ.., 

με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών και ανακαλείται από άλλη Γ.. με την ίδια 

πλειοψηφία, εφόσον με πράξεις ή ενέργειες τους ζημίωσαν τον ύλλογο ή τους σκοπούς 

του. 

 
 

Άρθρο 7 
 

Πόροι του υλλόγου είναι: 

α) Η ετήσια συνδρομή των μελών του υλλόγου, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το 

Διοικητικό υμβούλιο. Η συνδρομή αυτή καταβάλεται εντός του μηνός επτεμβρίου 

κάθε έτους. 

β) Έκτακτες εισφορές των μελών μετά από απόφαση Γενική υνέλευσης. 

γ) Εισπράξεις από εκθέσεις, εκδηλώσεις και λοιπές δραστηριότητες του υλλόγου. 

δ) Επιχορηγήσεις,- δωρεές και κληροδοτήματα προς το ύλλογο.  

ε) Κάθε νόμιμος πόρος. 



Οι πρόσοδοι του υλλόγου, άνω ορισμένου ποσού κατατίθενται από τον Σαμία σε 

Σράπεζα, η οποία επιλέγεται από το Διοικητικό υμβούλιο. Σο ανωτέρω ποσό 

καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου. Ο Σαμίας αποσύρει από την 

Σράπεζα οποιοδήποτε ποσό με εντολή που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό 

Γραμματέα του υλλόγου. 

 

Άρθρο 8 

Σα όργανα του υλλόγου είναι:  

α) Η Γενική υνέλευση. 

β) Σο Διοικητικό υμβούλιο. 

γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή. 

 

Άρθρο 9 

Η Γενική υνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του υλλόγου και 

αποφασίζει για κάθε υπόθεση του. Ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο στα άλλα όργανα 

του υλλόγου. 

Ειδικά: 

α) Κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού υμβουλίου. 

β) Εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής καθώς και της Εξελεγκτικής. 

γ) Αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού και κρίνει για 

την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού υμβουλίου από κάθε ευθύνη με βάση την 

έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής. 

δ) Αποφασίζει για τη διάλυση του συλλόγου. 

ε) Αποφασίζει για οποιοδήποτε άλλο θέμα που δεν υπόκειται σαφώς στις αρμοδιότητες 

άλλου οργάνου. 

 
 

Άρθρο 10 

Κάθε έτος συγκαλούνται δύο τακτικές Γενικές υνελεύσεις. 

Η πρώτη Γενική υνέλευση που συγκαλείται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του 

Νοεμβρίου ενημερώνει τα μέλη του υλλόγου για τη δραστηριότητα του υλλόγου και 

καθορίζει την περαιτέρω δράση του. 

Η δεύτερη Γενική υνέλευση συγκαλείται το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου. Αυτή και 

μόνον αυτή έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:  

α) Κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού υμβουλίου, όπως και την     

έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.  

β) Ελέγχει τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής καθώς και της Εφορευτικής. 

γ) Προετοιμάζει τις εκλογικές διαδικασίες που απαιτούνται για τις φοιτητικές εκλογές 

οι οποίες προκηρύσσονται από την Εθνική Υοιτητική Ένωση Ελλάδος (Ε.Υ.Ε.Ε.). 

 



Και τις δύο Γενικές υνελεύσεις συγκαλεί το Διοικητικό υμβούλιο. ε περίπτωση 

έλλειψης Διοικητικού υμβουλίου μπορούν 30 μέλη να συγκαλέσουν Γενική υνέλευση 

για τη μεθόδευση των εκλογών και μόνο γι' αυτό το θέμα. 

 

 Έκτακτες Γενικές υνελεύσεις συγκαλούνται για επείγοντα και σοβαρά θέματα με 

απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου μετά από έγγραφη αίτηση που υπογράφεται από 

το 1/3 των μελών του υλλόγου, με θέματα ημερήσιας διάταξης καθορισμένα. ' αυτήν 

την περίπτωση ο Πρόεδρος του Διοικητικού υμβουλίου υποχρεούται να συγκαλέσει τη 

Γενική υνέλευση μέσα σε 7 ημέρες από την κατάθεση της αίτησης. Άλλα θέματα 

ημερήσιας διάταξης εκτός από αυτά που αναφέρονται στην αίτηση δεν επιτρέπεται να 

συζητηθούν στην έκτακτη Γενική υνέλευση. Επίσης σύγκληση της Γ.. μπορεί να γίνει, 

μετά από έγγραφη αίτηση της Εξελεγκτικής Επιτροπής προς το Διοικητικό υμβούλιο, 

για θέματα της αρμοδιότητας της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γενικής υνέλευσης (τακτικής ή έκτακτης) 

υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού υμβουλίου 

αναρτώνται στις πινακίδες ανακοινώσεων του Πανεπιστημίου και ενημερώνονται οι 

ημερήσιες εφημερίδες. Οι προσκλήσεις ανακοινώνονται τρείς τουλάχιστον ημέρες προ 

της διεξαγωγής της Γενικής υνέλευσης και πρέπει να καθορίζουν οπωσδήποτε το 

χρόνο, τον τόπο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 
 

Άρθρο 11 
 

τη Γενική υνέλευση συμμετέχουν όλα τα μέλη του υλλόγου, εκτός εκείνων που 

έχουν διαγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος. 

Η Γενική υνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχει το 1/3 των μελών. την 

περίπτωση που δεν βρίσκεται σε απαρτία η Γενική συνέλευση, συνέρχεται αυτή 

υποχρεωτικά την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο τόπο και χρόνο με 

τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε βρίσκεται σε απαρτία εφ' όσον είναι παρόν το 

1/5 των μελών. 

Οι Γενικές υνελεύσεις διευθύνονται από τριμελές προεδρείο, το οποίο εκλέγεται με 

φανερή ψηφοφορία (με ανάταση του χεριού). 

Ο πρώτος των υποψηφίων σε ψήφους εκλέγεται Πρόεδρος της Γενικής υνέλευσης, ο 

δεύτερος Αντιπρόεδρος και ο τρίτος Γραμματέας. Σα μέλη του Προεδρείου της Γενικής 

υνέλευσης δεν μπορούν να είναι και μέλη του Διοικητικού υμβουλίου του υλλόγου, ή 

της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

Οι αποφάσεις των Γενικών υνελεύσεων λαμβάνονται με ανάταση του χεριού και 

κατά πλειοψηφία. 

Κατά τις Γενικές υνελεύσεις τηρούνται πρακτικά αυτών από το Προεδρείο. 

Ως θέματα της ημερήσιας διάταξης των Γενικών υνελεύσεων μπορούν να 

εγγραφούν οποιαδήποτε ζητήματα που περιέχονται στους σκοπούς και στη δράση του 

υλλόγου. 

Προσθήκη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ή τροποποίηση της σειράς αυτών, μπορεί 

να γίνει μόνον από τη Γενική υνέλευση, εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση με απόλυτη 

πλειοψηφία. 



Για όσα θέματα σχετικά με τις Γενικές υνελεύσεις δεν προβλέπει τίποτε το παρόν 

καταστατικό, εγκρίνεται από τη Γενική υνέλευση, εσωτερικός κανονισμός Γενικών 

υνελεύσεων. 

Η έγκριση απόφασης ή ψηφίσματος, με την έννοια μομφής κατά μελών του 

υλλόγου, απαιτεί πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών της Γενικής υνέλευσης. 

 
 

Άρθρο 12 
 

Ο ύλλογος διοικείται από πενταμελές Διοικητικό υμβούλιο που εκλέγεται από τα 

τακτικά μέλη την ημερομηνία που γίνονται οι φοιτητικές εκλογές και η οποία 

καθορίζεται από την Ε.Φ.Ε.Ε. 

Η θητεία του είναι ετήσια, αλλά η Γενική υνέλευση έχει δικαίωμα να ανακαλέσει το 

Δ.. σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3. 

 

Άρθρο 13 

1. Οι αρχαιρεσίες γίνονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή με ισάριθμους 

αναπληρωματικούς, που εκλέγεται με ανάταση του χεριού από την απολογιστική Γενική 

υνέλευση και που σ' αυτήν προεδρεύει αυτός που πλειοψήφισε. ε περίπτωση 

ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Η θέση κάθε μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής που 

παραιτείται ή κωλύεται καταλαμβάνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά 

πλειοψηφίας. Σα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για 

το Δ.. ή για την Εξελεγκτική Επιτροπή ούτε μέλη του απερχόμενου Δ.. και της 

απερχόμενης Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

2. Σα ονόματα όλων των υποψηφίων κατατίθενται στον πρόεδρο της Εφορευτικής 

Επιτροπής τό αργότερο 72 ώρες πρίν από τις εκλογές. Μετά την προθεσμία αυτή 

ανακοινώνονται επίσημα από την Εφορευτική Επιτροπή οι υποψηφιότητες. 

3. Η ψηφοφορία είναι μυστική και όλοι οι υποψήφιοι εμφανίζονται σε ενιαίο 

ψηφοδέλτιο.  

 

Άρθρο 14 

1. Η Εφορευτική παραλαμβάνει την κάλπη, ελέγχει αν είναι κενή, τη σφραγίζει και 

στη συνέχεια δια του Προέδρου της κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας, η 

διάρκεια της οποίας είναι από 7 π.μ. ως 7 μ.μ. Παράταση δίδεται κατά την κρίση 

της Εφορευτικής Επιτροπής. Ο κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει βάζοντας από 0 έως 3 

σταυρούς προτίμησης για το Διοικητικό υμβούλιο και από 0 έως 2 σταυρούς για 

την Εξελεγκτική Επί- τροπή. Κάθε υποψήφιος μπορεί να εκπροσωπείται μ' έναν 

αντιπρόσωπο του, που θα παραβρίσκεται στην ψηφοφορία. Μετά τη λήξη της 

ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί διαλογή των ψήφων και 

ανακοινώνει τ' αποτελέσματα. ε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψηφίων 

διενεργείται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. 

2. Ενστάσεις των υποψηφίων υποβάλονται σ' όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας 

καθώς και μία μέρα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ηΕφορευτική 



Επιτροπή συνεδριάζει δύο φορές για την εκδίκαση των ενστάσεων. Η πρώτη 

συνεδρίαση γίνεται μισή ώρα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και 

εκδικάζονται οι μέχρι στιγμής ενστάσεις που έχουν υποβληθεί. Αμέσως μετά την 

εκδίκαση των ενστάσεων γίνεται η ανακήρυξη των υποψηφίων που εκλέχτηκαν. 

 

Άρθρο 15 

1. Σο Διοικητικό υμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντι- 

πρόεδρο, τον Σαμία, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ειδικό γραμματέα. 

Η θητεία των μελών του Δ.. είναι ετήσια. 

Σο Δ.. συγκροτείται σε σώμα στο πρώτο δεκαήμερο από την εκλογή του. Ση σχετική 

συνεδρίαση υποχρεώνεται να συγκαλέσει ο υποψήφιος που έχει συγκεντρώσει το 

μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. την περίπτωση που περάσει το δεκαήμερο άπρακτο τα 

μέλη του Δ.. συνέρχονται αυτοδίκαια μετά από πρόσκληση υπογεγραμμένη από τρία 

μέλη αυτού. ' αυτήν τη συνεδρίαση εκλέγονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του 

Δ.. και σε χωριστές μυστικές ψηφοφορίες, ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, ο γενικός 

Γραμματέας (Γ.Γ.), ο ταμίας και ο ειδικός γραμματέας. Ο Γ.Γ. και ο ταμίας του απερχόμε-

νου Δ.., οφείλουν να παραδώσουν τα βιβλία του συλλόγου, τη σφραγίδα, τα κλειδιά και 

την περιουσία με πρωτόκολλο (υπογεγραμμένο από το παλιό και το νέο Δ..). Η 

παράδοση και παραλαβή στους νέους Γ.Γ. και Σαμία γίνεται μέσα σε τρεις ημέρες από 

την ανάληψη των καθηκόντων τους. Σο εκλογικό υλικό φυλάγεται στα γραφεία του 

υλλόγου για 20 μέρες, διάστημα κατά το οποίο μπορεί να υποβληθεί ένσταση στο 

αρμόδιο Δικαστήριο. την τελευταία περίπτωση η ευθύνη της φύλαξης διαρκεί μέχρι την 

έκδοση της προδικαστικής απόφασης για να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό υλικό. 

2. Σα βιβλία που τηρεί το Δ.. είναι: 

α) Μητρώο μελών. 

β) Βιβλίο πρακτικών. 

γ) Βιβλίο ταμείου. 

δ) Βιβλίο περιουσίας. 

ε) Βιβλία λογιστικής διαχείρισης. 

Όλα τα βιβλία έχουν αριθμημένες σελίδες και ο αριθμός τους σημειώνεται και 

σφραγίζεται στην αρχή. 

3. Οι αρμοδιότητες των οργάνων του Δ.. έχουν ως εξής: 

α) Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το ύλλογο σε κάθε σχέση του ενώπιον κάθε Αρχής 

συγκαλεί τις Γενικές υνελεύσεις μετά από σύμφωνη γνώμη των μελών του Δ.., 

δίδει και αφαιρεί το λόγο από τα μέλη του Δ.. επαναφέροντας στην τάξη κάθε 

παρεκτρεπόμενο μέλος, το οποίο μπορεί και να αποβάλλει από το Δ.. με τη 

σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών του Δ.. εκτός του παρεκτρεπομένου. 

Ο Πρόεδρος στο όνομα του υλλόγου ασκεί και αναλαμβάνει δικαιώματα και 

υποχρεώσεις για δικαιοπραξίες που γίνονται από τον ύλλογο και να εκτελεί αυτές 

που αποφάσισε το Δ.., να υπογράφει τα έγγραφα του υλλόγου, χρηματικές 

αποδείξεις και διπλότυπα. Ο ύλλογος εκπροσωπείται σε κάθε σχέση του δικαστική ή 

εξώδικη από τον Πρόεδρο του Διοικητικού υμβουλίου. Όταν κωλύεται ή απουσιάζει 

ο Πρόεδρος η αντιπροσώπευση αυτή γίνεται από τον Αντιπρόεδρο. 



β) Ο Αντιπρόεδρος συνεργάζεται με τον Πρόεδρο για την πλήρη ενάσκηση των 

καθηκόντων του, αναπληρώνει δε αυτόν όταν αυτός κωλύεται. 

γ) Ο Σαμίας διατηρεί το ταμείο του υλλόγου, κάνει τις εισπράξεις των πόρων του 

υλλόγου και τις πληρωμές, τηρεί τα αναγκαία βιβλία (λογιστικά, ταμείου 

περιουσίας). Αν ο Αντιπρόεδρος και ο Σαμίας κωλύονται τους αναπληρώνουν μέλη 

του Δ.. που ορίζονται από τον Πρόεδρο. 

δ) Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.. τηρώντας        

βιβλίο πρακτικών και τα φέρνει σε νέα συνεδρίαση για επικύρωση. Σηρεί το μητρώο 

μελών, φυλάει τη σφραγίδα του υλλόγου και κάνει κάθε γραφική εργασία 

βοηθούμενος από τον ειδικό γραμματέα. Σα πρακτικά κάθε Γ.. υπογράφονται από τον 

πρόεδρο της Γ.. και γράφονται μέσα το βιβλίο πρακτικών του υλλόγου. 

 

 

Άρθρο 16 

 

1. Σο Δ.. για την καλύτερη διεκπαιρέωση του έργου του, μπορεί να συγκροτεί 

επιτροπές εργασίας με καθορισμένες αρμοδιότητες. 

2. Οι επιτροπές συνεδριάζουν σε τακτικά χρονικά διαστήματα, παίρνουν 

αποφάσεις σχετικές με το έργο τους και τις εφαρμόζουν μετά από έγκριση του 

Δ.. Σο Δ.. εποπτεύει και ελέγχει τη δράση των επιτροπών. Μπορεί να 

αναστείλει, ματαιώσει ή διακόψει απόφαση ή εκδήλωση της επιτροπής κατά τη 

κρίση του. Σα μέλη των επιτροπών παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους σε 

συνεδριάσεις του Δ.. 

 

Άρθρο 17 

 

1. Σο Δ.. συνεδριάζει τακτικά στα γραφεία του υλλόγου κατά την η¬μέρα και 

ώρα που καθορίζεται από το πρόεδρο και ανακοινώνεται δύο τουλά¬χιστον μέρες 

πριν τη καθορισμένη ημέρα. Έκτακτα μπορεί να συνεδριάσει ό¬ταν κρίνεται 

απαραίτητο από το προεδρείο (Πρόεδρο και Γ. Γραμματέα) ή από τρία μέλη του. 

Σο Δ.. θεωρείται σε απαρτία όταν βρίσκονται τουλάχιστον 4 μέλη του. 

2. Η ημερήσια διάταξη διαμορφώνεται από τον Πρόεδρο του Δ.. μετά από 

προτάσεις των μελών του Δ.. ή των μελών του υλλόγου και ανακοινώνεται απ' 

αυτόν. 

3. Οι αποφάσεις του Δ.. λαμβάνονται με πλειοψηφία επί του συνόλου των 

παρόντων μελών του Δ.. ε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του 

Προέδρου. Κατά φανερό τρόπο γίνονται όλες οι ψηφοφορίες εκτός από τις εξής 

δύο περιπτώσεις: α) ε προσωπικά ζητήματα, β) Αν ζητηθεί από τρία 

παριστάμενα μέλη. 

4. τις συνεδριάσεις του Δ.. μπορούν να προσκαλούνται από τον Πρόεδρο του Δ.. 

προς ακρόαση και υποβοήθηση του έργου του Δ.. μέλη του υλλόγου ή και 

λοιπά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Ιδρύματος. 



Άρθρο 18 

 
1. Μέλος του Δ.. που αδικαιολόγητα κατά τη κρίση του Δ.. απουσιάζει σε 4 

τακτικές συνεχείς συνεδριάσεις ή 7 τακτικές συνολικά, καλείται από το Δ.. σε 

απολογία ενώπιον της Γ.. 

2. Μέλη του Δ.. δεν είναι δυνατόν να καθαιρεθούν παρά μόνο μετά από απόφαση 

της Γ.. που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών κατόπιν 

αιτιολογημένης καταγγελίας. Σην πρόταση μομφής που συνεπάγεται καθαίρεση 

μέλους του Δ.. μπορούν να κάνουν 50 μέλη του υλλόγου. 

3. Ανάκληση του Δ.. μπορεί να γίνει από την Γ.. μετά από έγγραφη πρόταση που 

υπογράφεται από το 1/2 των μελών του υλλόγου με πλειοψηφία 2/3 των 

παρόντων μελών του υλλόγου, οπότε η ίδια Γ.. προκηρύσσει νέες εκλογές για 

ανάδειξη Δ.. μέσα σε 15 ημέρες με διαδικασία ανάλογη του άρθρου 13. 

4. Αν μέλος του Δ.. καθαιρεθεί ή υποβάλει την παραίτηση του γραπτώς προς τον 

Πρόεδρο του Δ.., το Δ.. τον αναπληρώνει με τον αμέσως επόμενο επιλαχόντα 

του ψηφοδελτίου και προβαίνει σε σχετική ανακοίνωση. Αν δεν υπάρχει άλλος 

επιλαχών συγκαλείται και αποφασίζει σχετικά η Γ.. 

Άρθρο 19 

1. Για την υποβοήθηση της καλής λειτουργίας του υλλόγου δημιουργούνται σε 

κάθε έτος και κάθε τμήμα του Πανεπιστημίου επιτροπές που εκλέγονται στις 

συγκεντρώσεις των ετών. Σο Δ.. συγκαλεί μέχρι 30 Νοεμβρίου κάθε έτους υποχρεωτικά 

συγκεντρώσεις ετών με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή τριμελούς Επιτροπής σε κάθε 

έτος και τμήμα. Η ημερομηνία και ο τόπος ανακοινώνεται (10) δέκα μέρες πριν από την 

σύγκληση τους, από το Δ.. υντάσσεται κατάλογος υποψηφίων σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, 

κάθε δε ψηφοφόρος έχει το δικαίωμα να βάλει το πολύ δύο σταυρούς. Εκλέγονται ως 

εκπρόσωποι έτους οι τρεις πλειοψηφίσαντες, οι δε επόμενοι είναι αναπληρωματικοί. Οι 

επιτροπές Έτους μεταφέρουν απόψεις, προτάσεις των φοιτητών του έτους στο Δ.. 

Μεταφέρουν επίσης στις συγκεντρώσεις των φοιτητών του έτους τις αποφάσεις και 

απόψεις του Δ.. 

2. Κατά τακτά χρονικά διαστήματα το Δ.. ή οι Επιτροπές Έτους συγκαλούν 

συγκέντρωση έτους, που ανακοινώνεται τουλάχιστο τρεις μέρες πριν. τις 

συγκεντρώσεις αυτές μετέχουν μόνο τα μέλη του έτους και συζητούνται θέματα σχετικά 

με τη δραστηριότητα του υλλόγου και των Επιτροπών Ετών, καθώς επίσης θέματα που 

αφορούν στο έτος και οποιοδήποτε άλλο θέμα εγκρίνει η πλειοψηφία της συγκέντρωσης. 

Σα πρακτικά της συγκέντρωσης τηρούνται από την επιτροπή και γράφονται στο σχετικό 

βιβλίο της Επιτροπής. Οι αποφάσεις των Επιτροπών Έτους είναι συμβουλευτικές και όχι 

δεσμευτικές για τον ύλλογο.  

 
 

Άρθρο 20 
 

       Η Εξελεγκτική επιτροπή αποτελείται από πρόεδρο, δύο τακτικά μέλη και δύο 

αναπληρωματικά. Εκλέγεται στη πρώτη τακτική Γ.. για ετήσια θητεία με καθήκον την 

άσκηση ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου του Διοικητικού συμβουλίου, και υποβολή 



σχετικής έκθεσης στη δεύτερη τακτική Γ.. ή σε έκταση Γ.. αν αυτή το κρίνει 

απαραίτητο ή αν τούτο ζητηθεί από τακτική Γ.. Σα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής 

δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό συμβούλιο ή για την 

Εφορευτική Επιτροπή. Η Εξελεγκτική Επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών όπου γράφει τα 

πρακτικά των συνεδριάσεων και τις αποφάσεις της. 

 

Αρθρο 21 

Ο ύλλογος μπορεί να μετέχει φοιτητικής ομοσπονδίας ή άλλης φοιτητικής ένωσης ή 

να συνεργάζεται με άλλους φοιτητικούς συλλόγους μετά από απόφαση της Γ.. 

 

Αρθρο 22 

Για την τροποποίηση διάταξης του καταστατικού ή για τη διάλυση του υλλόγου 

αποφασίζει η Γενική υνέλευση που συγκαλείται για το σκοπό αυτό. Για να ληφθεί η 

απόφαση χρειάζεται η παρουσία των 2/3 τουλάχιστον των μελών του υλλόγου και η 

πλειοψηφία των 3/4  των παρόντων. Μετά τη διάλυση του υλλόγου η κινητή και 

ακίνητη περιουσία που περιέρχεται στο Φαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 

 

Αρθρο 23 

Σο παρόν καταστατικό, αποτελούμενο από 23 άρθρα εγκρίθηκε ομόφωνα από τους 

ιδρυτές σήμερα 20 Μαΐου 1994. Σο καταστατικό θα ισχύει από τη δημοσίευση του στο 

τηρούμενο δημόσιο βιβλίο του Πρωτοδικείου. 

 

 

 


