
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

"ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ – 

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ "  

  

και σε αγγλική μετάφραση:  

  

"The European Law Students' Association - Greece"  

  

(Ε.L.S.Α. GREECE)  

 

Όπως τροποποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2016 από το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης 

της Ομοσπονδίας, με απόφασή της. 

 

ΜΕΡΟΣ Α'   

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ  - ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ  

  

Άρθρο 1 – Επωνυμία και Έδρα  

 

Ιδρύεται μη κερδοσκοπική Ομοσπονδία Σωματείων με την 

επωνυμία “Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Νομικών – Τμήμα Ελλάδας” 

και έδρα την Αθήνα. Η Ομοσπονδία μπορεί να χρησιμοποιεί ως 

επωνυμία και τον αγγλικό τίτλο που έχει επικρατήσει “The 

European Law Students' Association” ή τη συντομογραφία αυτού, 

ELSA, ακολουθούμενο από τον προσδιορισμό της χώρας στην 

αγγλική γλώσσα (Greece).  

 

 

 



 

Άρθρο 2 – Σκοπός και Δραστηριότητες  

1. Σκοπός της Ένωσης είναι η προώθηση και καλλιέργεια της 

αμοιβαίας κατανόησης, επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ 

φοιτητών Νομικής και νέων νομικών από διαφορετικές χώρες 

μέσω της συνεργασίας στο πεδίο της νομικής εκπαίδευσης και 

επαγγελματικής κατάρτισης.  

  

2. Σκοπός της Ομοσπονδίας είναι επίσης η προώθηση της 

κατανόησης των νομικών συστημάτων άλλων χωρών μέσω της 

ενασχόλησης με αλλοδαπές έννομες τάξεις και το διεθνές δίκαιο, 

καθώς και μέσω προσωπικών συναντήσεων και αμοιβαίας 

ανταλλαγής ακαδημαϊκών εμπειριών. Με σεβασμό στους 

παραπάνω σκοπούς η ELSA λειτουργεί έχοντας ως:  

  

Α. Όραμα  

  

ένα δίκαιο κόσμο, όπου υπάρχει σεβασμός στην ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια και την πολιτισμική διαφορετικότητα.  

  
Β. Επιδίωξη  

  

να συνεισφέρει στην νομική εκπαίδευση, να ενθαρρύνει την αμοιβαία 

κατανόηση και να προωθήσει την κοινωνική υπευθυνότητα των 

φοιτητών νομικής και των νέων νομικών και  

  

 

 

 



 

Γ. Μέσα   

να παράσχει ευκαιρίες σε φοιτητές νομικής και νέους νομικούς, με 

στόχο την ενημέρωση και γνωριμία τους με άλλες κουλτούρες και 

νομικά συστήματα μέσα σε πνεύμα κριτικού διαλόγου και 

επιστημονικής συνεργασίας, να καταστεί αρωγός στους φοιτητές 

νομικής και νέους νομικούς, ώστε να αποκτήσουν διεθνή αντίληψη 

και επαγγελματικές ικανότητες, να ενθαρρύνει τους φοιτητές 

νομικής και νέους νομικούς να ενεργούν για το καλό της κοινωνίας.  

  

3. Για την επίτευξη των ως άνω η ELSA βασίζεται σε τρεις κυρίως 

τομείς:  

  

α. Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες (Academic Activities – AA) και 

Διαγωνισμοί Εικονικής Δίκης (Moot Court Competitions – MCC), 

με στόχο την εξάσκηση των νομικών γνώσεων στο πλαίσιο 

προσομοιώσεων δικαστικών υποθέσεων και τη διεύρυνση των 

νομικών γνώσεων μέσω πρακτικών δραστηριοτήτων, όπως είναι η 

διεξαγωγή ακαδημαϊκών διαγωνισμών, η διενέργεια νομικής έρευνας 

μέσω ομάδων εργασιών, η έκδοση εφημερίδας ή περιοδικού 

νομικού περιεχομένου, οι δημοσιεύσεις εργασιών, καθώς και η 

πρακτική αλληλεπίδραση φοιτητών νομικής και νέων νομικών με 

επαγγελματίες,  

β. Σεμινάρια και Συνέδρια (Seminars & Conferences – S&C), με 

σκοπό οι συμμετέχοντες σε αυτά να αποκτήσουν και να διευρύνουν 

τις νομικές τους γνώσεις ερχόμενοι σε επαφή με εξειδικευμένους 

επαγγελματίες και διαφορετικούς πολιτισμούς. Οι εκδηλώσεις που 

διοργανώνονται στο πλαίσιο του τομέα αυτού, όπως ομιλίες, 

διαλέξεις, σεμινάρια, συμπόσια, εκπαιδευτικές εκδρομές και 

επισκέψεις, αντιπροσωπείες σε διεθνείς οργανισμούς και σχολεία 



 

νομικής επιστήμης, έχουν θέματα που συνάδουν προς τους σκοπούς 

της Ομοσπονδίας,  

γ. Το Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών Ασκουμένων (Student 

Trainee Exchange Programme – STEP), στο πλαίσιο του οποίου 

παρέχεται η ευκαιρία σε φοιτητές νομικής και νέους νομικούς να 

αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία σε ένα αλλοδαπό νομικό 

σύστημα, γνωρίζοντας ταυτοχρόνως και διαφορετικούς 

πολιτισμούς.   

ΜΕΡΟΣ Β'   

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  

  

Άρθρο 3 – Χαρακτήρας του οργανισμού  

 

H ELSA Greece αποτελεί Ομοσπονδία μη κερδοσκοπικών 

Σωματείων. Είναι ένας ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός οργανισμός, 

χωρίς πολιτικό, κομματικό ή οικονομικό χαρακτήρα. Λειτουργεί σε 

εθνικό επίπεδο εποπτεύοντας τα σωματεία-μέλη της που 

λειτουργούν ως τοπικά παραρτήματα στις κατά τόπους Νομικές 

Σχολές των αναγνωρισμένων από το Ελληνικό Κράτος Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, ενώ δραστηριοποιείται 

κυρίως μέσω των μελών των τοπικών της σωματείων, τα οποία και 

εκπροσωπεί σε διεθνές επίπεδο.  

  

Άρθρο 4 – Πολιτική Τοποθέτηση  

  

Η ELSA Greece αποτελεί ανεξάρτητη και μη κομματική 

Ομοσπονδία Σωματείων. Τηρεί αυστηρή στάση πολιτικής 

ουδετερότητας. Κάθε προσπάθεια κομματικοποίησης ή 



 

δημιουργίας κλίματος ελέγχου από οποιονδήποτε κομματικό 

φορέα συνιστά λόγο για τη διάλυσή της μετά από απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία 3/4 επί των 

παρόντων μελών, εφόσον διαπιστωθούν εξωγενείς επιρροές 

κομματικού χαρακτήρα που αλλοιώνουν το σκοπό της 

Ομοσπονδίας.  

  

Άρθρο 5 - Σχέσεις με την ELSA International  

  

Η ELSA Greece είναι μέλος της ΕLSΑ Ιnternational. Λειτουργεί 

στο πλαίσιο των αρχών και των κανόνων αυτής, καθώς και των 

αποφάσεων που λαμβάνονται στις διεθνείς συνελεύσεις από το 

δίκτυο της ELSA Ιnternational.  

  

ΜΕΡΟΣ Γ'   

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  

  

Άρθρο 6 – Μέλη της Ομοσπονδίας  

1. Μέλη της Ομοσπονδίας μπορούν να γίνουν σωματεία, τα οποία 

έχουν:  

Α. Ως τακτικά μέλη:  

α) προπτυχιακούς-μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές και 
φοιτήτριες Νομικής Σχολής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

της χώρας,  

β) ασκούμενους και νέους δικηγόρους -εγγεγραμμένους σε 
Δικηγορικό Σύλλογο στην Ελλάδα- μέχρι ηλικίας 30 χρονών  

    Β. Ως έκτακτα μέλη:  

Άτομα, μέχρι ηλικίας 30 χρονών, που δεν ανήκουν στις παραπάνω 

κατηγορίες, είναι όμως φοιτητές και φοιτήτριες ή επιστήμονες που 



 

το γνωστικό τους αντικείμενο είναι συναφές με το Δίκαιο και που 

ασπάζονται το όραμα και τους σκοπούς της ELSA.  

 

2. Ως «τακτικά μέλη» ενός σωματείου – μέλους ή σωματείου – 

παρατηρητή της Ομοσπονδίας νοούνται όσα απολαμβάνουν 

πλήρη δικαιώματα, ενώ ως «έκτακτα μέλη» ενός σωματείου – 

μέλους ή σωματείου – παρατηρητή της Ομοσπονδίας νοούνται 

όσα απολαμβάνουν τα δικαιώματα των «τακτικών μελών» πλην των 

δικαιωμάτων του εκλέγειν και εκλέγεσθαι τόσο σε επίπεδο τοπικών 

σωματείων της Ομοσπονδίας όσο και σε εθνικό επίπεδο.  

  

3.  Κάθε σωματείο πρωτοβουλίας, κάθε σωματείο – παρατηρητής 

και κάθε σωματείο – μέλος της Ομοσπονδίας πρέπει να:  

Α. ιδρύεται και να λειτουργεί σύμφωνα με τις διακηρυγμένες αρχές 

και την πρακτική της ELSA International, στην οποία και θα 

εκπροσωπείται μέσω της ELSA Greece,  

Β. υποστηρίζει τους σκοπούς και τις δραστηριότητες της ELSA 

International,  

Γ. εδρεύει σε πόλη όπου εδρεύει Νομική Σχολή Ανώτατου 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.   

  

4. Κάθε τέτοιο Ίδρυμα μπορεί να εκπροσωπείται από ένα μόνο 

σωματείο – μέλος και πρέπει να περιλαμβάνει στο καταστατικό 

του διατάξεις όμοιες με τις καταστατικές διατάξεις των μελών της 

Ομοσπονδίας, ιδίως για το σκοπό, το χαρακτήρα και τα όργανα 

του σωματείου.  

5.  Ως σωματείο πρωτοβουλίας νοείται σωματείο με έδρα την 

Ελλάδα , που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 παράγραφος 

3 του παρόντος καταστατικού και έχει υποβάλει αίτηση στην 



 

Ομοσπονδία, προκειμένου να αποκτήσει την ιδιότητα του 

σωματείου-παρατηρητή. 

6. Ως σωματείο-παρατηρητής νοείται ένα τοπικό σωματείο που 

έχει την έδρα του σε πόλη της Ελλάδος με μέλη, που πληρούν τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 6 παράγραφος 1 περίπτωση Α και Β 

του παρόντος καταστατικού, το οποίο υποστηρίζει τους σκοπούς 

και τις δραστηριότητες της ELSA International, εφόσον 

πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) Το σωματείο-παρατηρητής υποβάλλει γραπτή πρόταση για την 

απόκτηση της ιδιότητας του Σωματείου-Παρατηρητή στο Δ.Σ. της 

Ομοσπονδίας, στην οποία το Σωματείο δηλώνει ότι υποστηρίζει 

τους σκοπούς και τις δραστηριότητες της ELSA. 

β) Το σωματείο υποβάλλει στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας το 

καταστατικό και τις αποφάσεις του και αυτό το καταστατικό και οι 

αποφάσεις είναι συμβατά με τα αντίστοιχα τις Ομοσπονδίας. 

γ) Η αίτηση του σωματείου εγκρίνεται από τη Γ.Σ. της 

Ομοσπονδίας, η οποία ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων του 

παρόντος άρθρου και του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού. 

  

Άρθρο 7 – Εγγραφή μελών  

  

1. Για την εγγραφή του σωματείου-μέλους απαιτείται αίτηση, τον 

τύπο της οποίας καθορίζει με απόφασή της η Γενική Συνέλευση ( 

εφεξής Γ.Σ.) της Ομοσπονδίας. Η αίτηση προκειμένου να εγκριθεί 

από τη Γ.Σ., ελέγχεται ως προς τις προϋποθέσεις, που αναφέρονται 

στο άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού.  

 

2. Η απόκτηση της ιδιότητας του πλήρους μέλους προϋποθέτει 

το στάδιο του καθεστώτος παρατηρητή,φόσον η αίτηση εγγραφής 



 

του σωματείου πρωτοβουλίας εγκριθεί από τη Γ.Σ.. Εφόσον το 

σωματείο καταστεί παρατηρητής, δύναται να υποβάλει αίτηση για 

την απόκτηση της ιδιότητας του πλήρους μέλους όχι νωρίτερα από 

τη δεύτερη τακτική Εθνική Γενική Συνέλευση, που ακολουθεί 

εκείνη στην οποία έγινε δεκτό ως παρατηρητής και όχι αργότερα 

από την τέταρτη.  

3. Για την έγκριση της αίτησης της προηγούμενης παραγράφου 

εφαρμόζονται τα κριτήρια των παραγράφων 1 και 2. Λαμβάνεται 

υπόψη και η ανάπτυξη του σωματείου – παρατηρητή κατά τον 

ενδιάμεσο χρόνο. Αν η αίτηση υποβληθεί εντός του 

προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος και εγκριθεί από τη Γ.Σ., 

τότε το σωματείο – παρατηρητής αποκτά την ιδιότητα πλήρους 

μέλους της Ομοσπονδίας. Αν η αίτηση απορριφθεί, τότε το 

σωματείο – παρατηρητής εκπίπτει του καθεστώτος του και νέα 

αίτηση εγγραφής πρέπει να υποβληθεί στην Ομοσπονδία.  

Δε συμβαίνει το ίδιο και σε περίπτωση που η αίτηση δεν υποβληθεί 

μέσα στο χρονικό διάστημα της παραγράφου 2, στην οποία όμως 

περίπτωση η μη εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης από το 

ενδιαφερόμενο σωματείο πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς.  

Άρθρο 8 – Διαγραφή μελών και Υποβιβασμός  

 

1. Διαγραφή σωματείου-μέλους ή σωματείου-παρατηρητή 

μπορεί να γίνει, όταν αυτό δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του 

υποχρεώσεις επί τρία συναπτά έτη ή οι ενέργειές του αντίκεινται 

στους σκοπούς της Ομοσπονδίας ή παραβιάζει τους όρους του 

παρόντος καταστατικού ή δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις των 

οργάνων που προβλέπονται σ' αυτό ή επιδιώκει με τις ενέργειές του 

την αλλοίωση του χαρακτήρα της Ομοσπονδίας και ιδίως την 

εξάρτησή της από οποιονδήποτε πολιτικό φορέα.  



 

  

2. Για τη διαγραφή Σωματείου-μέλους αποφαίνεται αμετάκλητα 

η Γ.Σ. με την απαρτία του άρθρου 15 παρ. 4 και την πλειοψηφία 

του άρθρου 16 παρ. 3. Η απόφαση της Γ.Σ. κοινοποιείται εντός 

προθεσμίας ένα (1) μήνα στην ELSA International και στο 

διαγραφόμενο μέλος. Σε κάθε περίπτωση η μη κοινοποίηση της 

απόφασης δε συνεπάγεται ακυρότητα αυτής.   

  

3. Σωματείο – μέλος ή σωματείο – παρατηρητής που διεγράφη 

μπορεί να εγγραφεί ξανά ακολουθώντας τη διαδικασία του 

προηγούμενου άρθρου.  

  

4. Αντί για την οριστική διαγραφή (παρ. 1), η Γ.Σ. της 

Ομοσπονδίας μπορεί να αναστείλει την ιδιότητα του μέλους, 

καθιστώντας το μη ενεργό για ορισμένο χρονικό διάστημα ή μέχρι 

να συμμορφωθεί το Σωματείο-μέλος με τεθέντα όρο (π.χ. εξόφληση 

συνδρομής).  

  

5. Σε περίπτωση που κριθεί καταλληλότερο μέτρο, προβλέπεται 
ο υποβιβασμός του Σωματείου-μέλους σε Σωματείο-Παρατηρητή, 
υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου.   

Άρθρο 9 – Δικαιώματα και υποχρεώσεις Σωματείων-μελών και 
Σωματείων-παρατηρητών  

  

1. Δικαιώματα:  

  

Α. Τα σωματεία-μέλη έχουν δικαίωμα να παίρνουν μέρος στις 

Γενικές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας εκπροσωπούμενα σε αυτές 



 

από τα μέλη του Δ.Σ. τους. Παίρνουν το λόγο στις Γ.Σ. της 

Ομοσπονδίας, ψηφίζουν για κάθε θέμα που τίθεται προς ψήφιση και 

εκλέγουν με τη ψήφο τους τα όργανα της Ομοσπονδίας. Κάθε 

μέλος-σωματείο της Ομοσπονδίας δικαιούται μία ψήφο για κάθε 

μέλος του  Δ.Σ. του που θα παρίσταται στη Γ.Σ. Τα μέλη-σωματεία 

επίσης έχουν δικαίωμα να μετέχουν στις συλλογικές και άλλες 

εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας και να απολαμβάνουν των 

προσφορών της, να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου των 

βιβλίων και στοιχείων που τηρεί η Ομοσπονδία, με τέτοιο όμως 

τρόπο που να μην παρακωλύεται η λειτουργία των διοικητικών 

οργάνων της Ομοσπονδίας και να εγκαλούν μέλος-σωματείο που 

δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ή παραβιάζει το καταστατικό.  

  

Β. Μέσα στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας της Ομοσπονδίας, 

τα μέλη-σωματεία μπορούν να ασκούν κριτική στα όργανα της 

Ομοσπονδίας για τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους.  

  

Γ. Δικαίωμα εκλέγειν έχει κάθε μέλος-σωματείο που είναι γραμμένο 

στην Ομοσπονδία πριν από τρεις τουλάχιστον μήνες και είναι 

ταμειακώς ενήμερο. Τα δικαιώματά του αυτά ασκεί το σωματείο-

μέλος μέσω του Δ.Σ. του, που το εκπροσωπεί. Σε κάθε περίπτωση, 

τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των σωματείων – μελών 

μπορούν να εξουσιοδοτήσουν μέλη του ίδιου τοπικού σωματείου,. 

Κάθε πρόσωπο με δικαίωμα ψήφου ή με σχετική εξουσιοδότηση 

έχει μόνο μία ψήφο. Παρόντα μέλη σε μία Γ.Σ. θεωρούνται όσα 

μέλη με δικαίωμα ψήφου παρευρίσκονται δια ζώσης και όσα 

εκπροσωπούνται με εξουσιοδότηση. Οι εξουσιοδοτήσεις πρέπει να 

υποβληθούν στο Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας πριν από την 

έναρξη της Γ.Σ..  

  



 

Δ. Δικαίωμα εκλέγεσθαι στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας έχουν τα μέλη 

του κάθε τοπικού παραρτήματος εφόσον είναι εγγεγραμμένα σε 

αυτό τουλάχιστον για τρεις μήνες πριν από τη διεξαγωγή των 

αρχαιρεσιών και είναι οικονομικώς ενήμερα κατά τη διάρκεια 

αυτών.  

  

Ε. Κάθε μέλος σωματείου-μέλους της Ομοσπονδίας δικαιούται να 

παρίσταται στη Γενική Συνέλευση και να λαμβάνει το λόγο χωρίς 

να εκπροσωπεί το σωματείο στο οποίο είναι εγγεγραμμένο και 

χωρίς δικαίωμα ψήφου.  

  

Στ. Τα σωματεία-παρατηρητές απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα 

με τα Σωματεία-μέλη. Δεν έχουν ωστόσο δικαίωμα ψήφου ούτε 

δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.  

  

2. Υποχρεώσεις:  

  

Α. Τόσο τα σωματεία-μέλη όσο και τα σωματεία-παρατηρητές 

υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος 

καταστατικού, τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και 

του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, να καταβάλλουν τις εισφορές τους, να 

παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και να βοηθούν, στο μέτρο 

των δυνατοτήτων τους, το έργο της Διοίκησης και στην επίτευξη του 

σκοπού της Ομοσπονδίας.  

  

Β. Κάθε σωματείο-μέλος  υποχρεούται να καταβάλει κατά την 

εγγραφή του ποσό, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του 

Δ.Σ.. Το ποσό της ετήσιας συνδρομής του σωματείου – μέλους ή 

σωματείου – παρατηρητή καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., το 



 

οποίο ορίζει και τους τρόπους και τις χρονικές προθεσμίες 

καταβολής. Επίσης, το Δ.Σ. μπορεί να υποβάλλει πρόταση στα 

τοπικά σωματεία για οικονομική στήριξη αυτού από εκείνα σε 

έκτακτες περιπτώσεις και εφόσον έχουν εξαντληθεί τα δυνατά μέσα 

χρηματοδότησης της Ομοσπονδίας.  

  

ΜΕΡΟΣ Δ'   

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  

  

Άρθρο 10 -Πόροι της Ομοσπονδίας  

Πόροι της Ομοσπονδίας είναι:  

α) Το δικαίωμα εγγραφής (άρθρο 9, παρ. 2β).  

  

β) Οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών και παρατηρητών ή 

άλλες εισφορές των μελών (άρθρο 9, παρ. 2β).  

  

γ) Πάσης φύσεως δωρεές, εισφορές, κληρονομιές και ό,τι γενικά 

προέρχεται εκ χαριστικής αιτίας υπέρ της Ομοσπονδίας, καθώς και 

επιχορηγήσεις.  

  

δ) Πρόσοδοι από την περιουσία (κινητή ή ακίνητη) που θα 

αποκτήσει η Ομοσπονδία.  

  

ε) Κάθε άλλο έσοδο που θα πραγματοποιηθεί από δραστηριότητα, 

η οποία δεν αντιτίθεται στο νόμο και στις διατάξεις του παρόντος 

καταστατικού.  

  



 

στ) Τυχόν έκτακτη εισφορά που θα εγκρίνει η Γενική Συνέλευση 

μετά από πρόταση του Δ.Σ. για την αντιμετώπιση έκτακτων 

οικονομικών αναγκών.  

  

ΜΕΡΟΣ Ε'   

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  

  

Άρθρο 11 – Όργανα  

 

1. Όργανα της Ομοσπονδίας είναι (α) η Γενική Συνέλευση , (β) 

το Διοικητικό Συμβούλιο, και (γ) και η Επιτροπή Οικονομικού 

Ελέγχου.  

  

2. Το αξίωμα μέλους του Δ.Σ. και της Ε.Ο.Ε. της 
Ομοσπονδίας είναι ασυμβίβαστο με οποιοδήποτε άλλο αξίωμα – 
αιρετά αποκτηθέν ή μέσω διορισμού – τόσο σε επίπεδο τοπικών 
παραρτημάτων όσο και σε επίπεδο Ομοσπονδίας για το χρονικό 
διάστημα της εκάστοτε θητείας.  

 

Άρθρο 12 – Γενική Συνέλευση των Μελών  

  

1. Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών της Ομοσπονδίας 

διακρίνονται σε Τακτικές και Έκτακτες. Στις Γ.Σ. τα μέλη 

εκπροσωπούνται όπως ορίζει το άρθρο 9.  

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται δύο φορές το χρόνο, 

σε κοντινές ημερομηνίες με το φθινοπωρινό και το εαρινό 

International Council Meeting της ELSA International.  



 

3. Ο τόπος διεξαγωγής ορίζεται με βάση σταθερό κυκλικό 

σύστημα το οποίο καθορίζεται με απόφασή της Γ.Σ. και βεβαιώνει 

τη διοργάνωση των Τακτικών Γ.Σ. από διαδοχικώς όλα τα 

σωματεία – μέλη της Ομοσπονδίας. Εφόσον έχει ανακύψει σοβαρός 

λόγος, μεταβολή του σταθερού κυκλικού συστήματος και 

προσωρινή παρέκκλιση από αυτό είναι δυνατές αν εγκριθούν από τη 

Γ.Σ. με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών.  

4. Ο χρόνος διεξαγωγής προτείνεται από το σωματείο – μέλος 

το οποίο θα αναλάβει τη διεξαγωγή της επόμενης Τακτικής Γ.Σ. και 

τίθεται σε ψηφοφορία στη Γ.Σ. Η διάρκεια κάθε Τακτικής Γ.Σ. δεν 

πρέπει να είναι μικρότερη από τρεις μέρες.  

5. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται, όποτε τούτο κρίνει 

αναγκαίο το Δ.Σ. ή εάν το ζητήσει με έγγραφη αίτησή του δυο (2) 

τουλάχιστον σωματεία-μέλη, οπότε αυτή συνέρχεται με φροντίδα 

του Δ.Σ. σε 30 το αργότερο ημέρες από τότε που υποβλήθηκε η 

αίτηση, η οποία πρέπει να αναγράφει απαραίτητα και τα θέματα για 

τα οποία ζητείται η σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.  

 

Άρθρο 13 – Θέματα Γενικής Συνέλευσης και Εκλογές Οργάνων  

  

1. Σε κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο 

λογοδοτεί για όσα έγιναν κατά την περίοδο που παρήλθε από την 

τελευταία Γενική Συνέλευση μέχρι και την τρέχουσα Γ.Σ. και 

υποβάλλει σχετική ενημέρωση των οικονομικών της. Κατά τη 

διάρκεια της χειμερινής Τακτικής Γ.Σ., το Δ.Σ. καλεί τα μέλη 

του απερχόμενου Δ.Σ. να υποβάλουν τον απολογισμό της 

χρήσης της θητείας τους προς έγκριση από τη Γ.Σ.. Τότε 



 

αποφασίζεται επίσης από τη Γ.Σ. και η απαλλαγή της ευθύνης του 

απερχόμενου Δ.Σ.  

2. Στην εαρινή Τακτική Γενική Συνέλευση διεξάγονται οι 

αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Ε.Ο.Ε. της 

Ομοσπονδίας για την επόμενη θητεία. Εφόσον δεν επιτευχθεί 

εκλογή σε οποιαδήποτε θέση του Δ.Σ. και της Ε.Ο.Ε. της 

Ομοσπονδίας, δύναται να πραγματοποιηθούν νέες εκλογές για τις 

συγκεκριμένες θέσεις στη χειμερινή Τακτική Γενική Συνέλευση. 

Εκλογικό σύστημα ορίζεται η απλή αναλογική.  

3. Η εκλογή των οργάνων γίνεται με μυστική ψηφοφορία και 

χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό ψηφοδέλτια που μπορεί να 

φέρουν αριθμούς που παραπέμπουν στα ονόματα των υποψηφίων 

σύμφωνα με πίνακα κυρωμένο από την Εφορευτική Επιτροπή. 

Για κάθε όργανο σημειώνονται μέχρι τόσοι σταυροί στο 

ψηφοδέλτιο όσα τα εκλεγόμενα μέλη του οργάνου. Τις 

αρχαιρεσίες εποπτεύει Εφορευτική Επιτροπή με μέλη ισάριθμα 

με τον αριθμό των σωματείων – μελών (ένας επίτροπος από κάθε 

σωματείο – μέλος). Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται από την 

ίδια τη Γ.Σ. πριν από τη διαδικασία των αρχαιρεσιών.  

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλει πριν από τη διεξαγωγή της 

ψηφοφορίας στο Σώμα κατάλογο των μελών, που έχουν δικαίωμα 

να εκλέγουν και να εκλέγονται σύμφωνα με το καταστατικό. Η 

Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει τον κατάλογο αυτόν και στη 

συνέχεια προβαίνει στις αρχαιρεσίες με βάση τον 

προαναφερθέντα κατάλογο.   

5. Τα μέλη των Δ.Σ. των σωματείων μελών μπορούν να 

υποβάλουν εγγράφως ενστάσεις εντός τριών ημερών κατά του 

κύρους της Γ.Σ. στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και προκειμένου περί 

εκλογής του Δ.Σ. και της Ε.Ο.Ε. στην Εφορευτική Επιτροπή. 

Από την μη υποβολή ενστάσεως συνάγεται αποδοχή του 



 

κύρους της Γ.Σ. και συμφωνία με τις διαδικασίες και τις 

αποφάσεις.  

  

Άρθρο 14 – Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση και Υποβολή 
Υποψηφιοτήτων  

 

1. Πρόσκληση των μελών της Ομοσπονδίας σε Τακτική ή 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση γίνεται δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν 

τη σύγκληση με ιδιαίτερες έγγραφες προσκλήσεις.  

  

2. Η πρόσκληση πρέπει να καθορίζει με σαφήνεια τον τόπο, την 

ημέρα και ώρα της Γενικής Συνέλευσης και τα προς συζήτηση 

θέματα. Επίσης τον τόπο και την ημέρα και ώρα της σύγκλησης 

καθώς και τα θέματα της νέας Γ.Σ., αν αναβληθεί η ορισθείσα λόγω 

έλλειψης απαρτίας (άρθρο 15).  

  

3. Είναι άκυρη κάθε συζήτηση και απόφαση για θέματα, που δεν 

είναι γραμμένα στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, εκτός αν 

ομόφωνα αποφασιστεί από τα παρόντα μέλη η συζήτηση θέματος 

μη γραμμένου στην πρόσκληση.  

  

4. Υποβολή υποψηφιοτήτων για εκλογή στα όργανα της 

Ομοσπονδίας πρέπει να γίνει στο Γενικό Γραμματέα της 

Ομοσπονδίας το αργότερο τρεις πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα 

της Γ.Σ.. Η προθεσμία αυτή πρέπει να αναφέρεται στην πρόσκληση 

της Γ.Σ.. Το Δ.Σ. μπορεί να παρατείνει την προθεσμία υποβολής 

μέχρι την έναρξη της ψηφοφορίας αν το κρίνει απαραίτητο.  

 
Άρθρο 15 – Απαρτία Γενικής Συνέλευσης  



 

  

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εάν είναι παρόντα 

τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη από κάθε Δ.Σ. σωματείου – μέλους 

της Ομοσπονδίας.  

  

2. Αν δεν υπάρξει απαρτία, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση 

μέσα σε τρεις (3) το αργότερο ημέρες από την αναβολή της πρώτης 

συνέλευσης. Σε αυτή τη συνέλευση υπάρχει απαρτία όσα μέλη κι αν 

παρίστανται εφόσον παρίστανται τουλάχιστον δύο (2) μέλη από 

κάθε Δ.Σ. σωματείου – μέλους της Ομοσπονδίας.  

  

3. Σε περίπτωση που και πάλι δεν σχηματιστεί απαρτία, 

συγκαλείται δεύτερη επαναληπτική Γ.Σ. εντός τριών (3) ημερών από 

τη δεύτερη αναβολή κατά την οποία υπάρχει απαρτία όσα μέλη κι 

αν παρίστανται εφόσον εκπροσωπούνται τουλάχιστον δύο σωματεία 

– μέλη, με παρόντα τουλάχιστον δύο μέλη του αντίστοιχου Δ.Σ. 

τους. Στην περίπτωση αυτή Γ.Σ. μειωμένης απαρτίας δεν μπορεί να 

εκλέξει νέο Δ.Σ. 

  

4. Για τα ζητήματα της εισόδου νέου μέλους ή παρατηρητή, 

αποβολής ή αναστολής συμμετοχής μέλους ή παρατηρητή, 

υποβιβασμού μέλους, τροποποίησης καταστατικού και για το 

ζήτημα του άρθρου 17 παρ. 2 απαιτείται απαρτία 2/3 του συνόλου 

των μελών της Γ.Σ..  

 

Άρθρο 16 – Λήψη αποφάσεων στη Γενική Συνέλευση  

 

1. Γενικά, οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται 

με απλή πλειοψηφία των ψήφων και με ανάταση της χειρός. Κατ' 



 

εξαίρεση, μπορεί να ληφθούν μυστικά μετά από πρόταση του 1/5 

των παρόντων μελών με δικαίωμα ψήφου. Η πρόταση κατατίθεται 

εγγράφως στο Προεδρείο της Γ.Σ. πριν την ψηφοφορία. Για την 

εκλογή των μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ο.Ε. απαιτείται απόλυτη 

πλειοψηφία των ψήφων, δηλαδή η συλλογή 50% συν μίας θετικών 

ψήφων από τη Γ.Σ.   

2. Προκειμένου για αρχαιρεσίες, ζητήματα εμπιστοσύνης προς 

το Δ.Σ., τροποποίηση του καταστατικού, πειθαρχικά και 

προσωπικά ζητήματα, η ψηφοφορία είναι απαραιτήτως μυστική, 

τηρουμένης της εκάστοτε αναφερόμενης στο καταστατικό απαρτίας 

και πλειοψηφίας.  

3. Για τα ζητήματα της εισόδου νέου μέλους ή παρατηρητή, 

αποβολής ή αναστολής συμμετοχής μέλους ή παρατηρητή, 

υποβιβασμού μέλους, τροποποίησης καταστατικού και για το 

ζήτημα του άρθρου 17 παρ. 2 απαιτείται πλειοψηφία 2/3 των 

παρόντων μελών στη Γ.Σ..  

  

Άρθρο 17 – Διοίκηση της Ομοσπονδίας  

 

1. H Ομοσπονδία διοικείται από επταμελές Δ.Σ., όπως ορίζεται 

στο άρθρο 19. Το Δ.Σ., εκλέγεται για ετήσια θητεία από την εαρινή 

Τακτική Γ.Σ. (άρθρο 13 παρ. 2) και αναλαμβάνει επίσημα τα 

καθήκοντα του την 1η Αυγούστου αμέσως μετά την εκλογή του. 

Μέλη του οργάνου που εκλέγονται κατά τη διάρκεια του έτους, 

έχουν θητεία μέχρι τη λήξη της θητείας και των λοιπών μελών, έστω 

και αν δεν συμπληρώνουν έτος.  

  
2. Κάθε σωματείο – μέλος συμμετέχει κατ’ ανώτατο όριο με 3 

μέλη στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Κατά παρέκκλιση μπορεί να 

αποφασιστεί διαφορετικά βάσει των κανόνων απαρτίας του άρθρου 



 

15 παρ. 4 και πλειοψηφίας του άρθρου 16 παρ. 3. Μέλη Δ.Σ. 

σωματείου-παρατηρητή, που αναβαθμίστηκε σε σωματείο-μέλος 

κατά την πρώτη φορά που συμμετέχουν σε εαρινή τακτική Γ.Σ. με 

την ιδιότητα του σωματείου-μελους, δεν μπορούν να θέσουν 

υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα  

και του Ταμία. 

3. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση μέσα σε δέκα μέρες 

από την εκλογή του και συγκροτείται σε σώμα. Αν δεν έχει λήξει η 

ενιαύσια θητεία των προηγούμενων μελών του Δ.Σ. η κατά τα άνω 

συνεδρίαση και συγκρότηση σε σώμα γίνεται μετά τη λήξη της 

θητείας του προηγούμενου Δ.Σ..  

  

4. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως 

όποτε το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή τρία τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. 

με έγγραφη αίτηση τους, που υποβάλλεται στο Γενικό Γραμματέα.  

  

5. Στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας υπάρχει απαρτία, όταν τα παρόντα 

μέλη είναι περισσότερα ή ίσα σε αριθμό με τα απόντα. Απαρτία δεν 

απαιτείται σε σύγκληση Δ.Σ. που συνεδριάζει μετά από αναβολή 

προηγούμενης σύγκλησης λόγω έλλειψης απαρτίας. Σε κάθε 

περίπτωση, δεν μπορεί να ληφθεί ποτέ απόφαση με λιγότερα από 

τρία μέλη παρόντα.  

  

6. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας λαμβάνονται κατά 

απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας 

υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Είναι επιτρεπτή η επιστολική 

ψήφος εφόσον αυτή περιέρχεται στα χέρια του Γενικού Γραμματέα 

του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας πριν την έναρξη της συνεδρίασης του 

Δ.Σ., οπότε και αποσφραγίζεται ενώπιον όλων των παρόντων μελών. 



 

Απαιτείται επίσης καταχώρηση αντίστοιχης πράξης παραλαβής και 

αποσφράγισης στα πρακτικά.  

  

7. Προκειμένου για προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις 

λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, χωρίς τη συμμετοχή του 

προσώπου που αφορά το ζήτημα. Πρόταση που έτυχε ισοψηφίας σε 

μυστική ψηφοφορία απορρίπτεται και επαναλαμβάνεται σε επόμενη 

συνεδρίαση.  

  

8. Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μπορεί να ανακληθεί πριν 

περατωθεί η θητεία του για δικαιολογημένη αιτία ή παράλειψη ή 

ανεπάρκεια με απολύτως αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται για το σκοπό 

αυτό, συγκαλείται και αποφασίζει με τις προϋποθέσεις που ισχύουν 

περί τροποποίησης του καταστατικού στα άρθρα 15 παρ. 4 και 16 

παρ. 3.  

 

 

 

 

Άρθρο 18 – Μέλη-Αναπληρωτές Διοικητικού Συμβουλίου 
(Deputies)  

 

1. Σε περίπτωση που κάποια θέση μέλους Δ.Σ. έχει μείνει κενή, 

είτε γιατί κανείς δεν είχε θέσει υποψηφιότητα για τη συγκεκριμένη 

θέση κατά τις αρχαιρεσίες του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Ομοσπονδίας, είτε γιατί ο υποψήφιος ή οι υποψήφιοι 

καταψηφίστηκαν, τότε το νέο Δ.Σ. προχωρά σε διορισμό 

αναπληρωτή (deputy) για τη συγκεκριμένη θέση, μετά από 

διαδικασία υποβολής αιτήσεων το αργότερο μέχρι το τέλος του 



 

πρώτου μήνα από την επίσημη ημερομηνία έναρξης της θητείας 

του. Ο αναπληρωτής αναλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες, 

υποχρεώσεις και δικαιώματα της θέσης, στερείται, ωστόσο, 

δικαιώματος ψήφου στο Δ.Σ. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που 

οι θέσεις αυτές χηρεύσουν ή σε περίπτωση που τα μέλη απέχουν 

από την εκτέλεση των καθηκόντων τους, χωρίς σοβαρή και 

αποδεδειγμένη αιτία, πάνω από πέντε φορές που θα συνεδριάσει το 

όργανο, καθώς και σε άλλη περίπτωση που τα μέλη μειωθούν. Η 

αναπλήρωση δεν αφορά σε καμία περίπτωση τη θέση του 

Προέδρου. 

2. Τα μέλη-αναπληρωτές του Δ.Σ. και οποιοσδήποτε άλλος 

ενδιαφερόμενος, πληρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 17 

παράγραφος 2, δύνανται να καταθέσουν υποψηφιότητα για τη θέση 

μέλους Δ.Σ., στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Σε 

περίπτωση μη επίτευξης εκλογής, μπορεί να επαναληφθεί η κατά τα 

ανωτέρω διαδικασία διορισμού μέλους – αναπληρωτή Δ.Σ., 

αποκλειομένου του προηγούμενου διορισμένου μέλους-

αναπληρωτή Δ.Σ. που δεν εξελέγη.   

 

 

Άρθρο 19 – Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου  

  

1. Τα επτά (7) τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Ομοσπονδίας είναι ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας, 

ο Αντιπρόεδρος Μάρκετινγκ, ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών 

Δραστηριοτήτων, ο Αντιπρόεδρος Σεμιναρίων και Συνεδρίων και ο 

Αντιπρόεδρος Προγράμματος Ανταλλαγής Φοιτητών 

Ασκουμένων.  

2. Πέραν των αρμοδιοτήτων των μελών του Δ.Σ. που 

καταγράφονται στο επόμενο άρθρο, αυτά αναλαμβάνουν και 



 

οτιδήποτε άλλο προβλέπεται σχετικά στο Καταστατικό (Statutes 

and Standing Orders) και το Βιβλίο Αποφάσεων (Decision Book) 

της ELSA International, καθώς και στο βιβλίο αποφάσεων της 

ELSA Greece, εφόσον υπάρχει τέτοιο.  

  

Άρθρο 20 – Γενικές Αρμοδιότητες του Διοικητικού 
Συμβούλιου  

  

Το Διοικητικό Συμβούλιο:  

α. αποφασίζει για τις εργασίες γενικά της Ομοσπονδίας καθώς και 

για κάθε δαπάνη, εφόσον το παρόν καταστατικό δεν απαιτεί 

προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης,  

  

β. κατευθύνει την όλη δράση της Ομοσπονδίας μέσα στα 

χαραγμένα πλαίσια των επιδιώξεών της και την εκπροσωπεί ενώπιον 

της ELSA International. Το Δ.Σ. της ELSA Greece έχει την 

υποχρέωση να παρίσταται στις Διεθνείς Καταστατικές Συνελεύσεις 

της ELSA International (International Council Meetings) με 

παρουσία τουλάχιστον δύο (2) μελών του Δ.Σ., υπό την προϋπόθεση 

κάλυψης των εξόδων συμμετοχής (participation fee) αυτών από την 

Ομοσπονδία, εφόσον η οικονομική κατάσταση της Ομοσπονδίας 

το επιτρέπει. 

  

γ. καθορίζει τα έξοδα διαχείρισης, διορίζει και παύει το προσωπικό 

της Ομοσπονδίας και καθορίζει τη μισθοδοσία του αν έχει 

αποφασιστεί η παροχή της με απόφαση της Γ.Σ.,  

  
δ. συντάσσει τους Ισολογισμούς και Απολογισμούς εσόδων και 

εξόδων και τους υποβάλλει μαζί με σχετική Έκθεση της Επιτροπής 

Οικονομικού Ελέγχου στη Γενική Συνέλευση,  



 

  

ε. εκτελεί όσες εργασίες και υποχρεώσεις ορίζουν το καταστατικό 

και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης,  

  

στ. εκτελεί τις αποφάσεις των πειθαρχικών οργάνων της 

Ομοσπονδίας, αν υφίστανται τέτοια, σε εφαρμογή των σχετικών 

διατάξεων του Καταστατικού,  

  

ζ. υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση απολογισμό της δράσεως της 

Ομοσπονδίας.  

  

Άρθρο 21 – Αρμοδιότητες Μελών Διοικητικού Συμβουλίου  

  

Α. ΠΡΟΕΔΡΟΣ (PRESIDENT)  

  

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.:  

α. αντιπροσωπεύει δικαστικώς και εξωδίκως την ELSA Greece,  

β. συγκαλεί συνεδριάσεις του Δ.Σ. καθορίζοντας μαζί με το Γενικό 

Γραμματέα την ημερήσια διάταξη,  

γ. προεδρεύει των Γενικών Συνελεύσεων και των συνεδριάσεων του 

Δ.Σ., τις οποίες διακόπτει ή λύει, εκτός κι αν υπάρξει αντίθετη 

απόφαση του αντίστοιχου οργάνου,  

δ. υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα τα σημαντικά έγγραφα και 

τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ., ενώ με τον 

Ταμία υπογράφει τα ρηματικά εντάλματα και τα γραμμάτια 

πληρωμών,  

ε. επιβλέπει τη διαχείριση του ταμείου, ελέγχει τον Ταμία και είναι 

αλληλέγγυα υπεύθυνος με αυτόν για κάθε αμέλεια ή παράλειψη στα 

καθήκοντά του τελευταίου,  



 

στ. συντονίζει τις ενέργειες των Προέδρων των σωματείων – μελών.  

2. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει, ο Γενικός 

Γραμματέας πρωτίστως και όλα τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. 

αναλαμβάνουν τις προαναφερθείσες αρμοδιότητές του.  

  

Β. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (SECRETARY 
GENERAL)  

  

Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.:  

α. διενεργεί την αλληλογραφία της Ομοσπονδίας,  

β. τηρεί τα βιβλία, τα έγγραφα καθώς και τη σφραγίδα της 

Ομοσπονδίας και συντάσσει όλα τα έγγραφα, τα οποία και 

υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο,  

γ. με κάθε μέσο ενημερώνει τα μέλη και τους φίλους της ELSA 

Greece για τις ενέργειες και την πορεία της Ένωσης σε όλες τις 

εκδηλώσεις,  

δ. επιβλέπει και παρακολουθεί την ακριβή τήρηση του 

καταστατικού και την εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ. και του 

Δ.Σ.,  

ε. συντονίζει τις ενέργειες των Γενικών Γραμματέων των σωματείων 

– μελών.  

  

Γ. ΤΑΜΙΑΣ (TREASURER)  

  

1. Ο Ταμίας του Δ.Σ.:  

α. φροντίζει για την ορθή τήρηση των λογιστικών βιβλίων της 

Ομοσπονδίας, των διπλοτύπων αποδείξεων, με τις οποίες 

εισπράττονται τα έσοδά της και οι συνδρομές των μελών της. 

Επίσης, είναι υπεύθυνος για την είσπραξη των οφειλών προς την 



 

Ομοσπονδία και, τέλος, διενεργεί όλες τις πληρωμές βάσει πάντοτε 

των χρηματικών ενταλμάτων, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο 

και το Γενικό Γραμματέα. Στα εντάλματα αυτά πρέπει να 

αναφέρεται και η ημερομηνία, κατά την οποία εγκρίθηκε από το 

Δ.Σ. η πληρωμή. Μπορεί, ακόμα, να ενεργήσει έκτακτες πληρωμές 

με μόνο τη γραπτή εντολή του Προέδρου, αλλά και με την 

υποχρέωση να ζητήσει την έγκριση του Δ.Σ. για την πληρωμή στην 

πρώτη συνεδρίαση αυτού.  

β. είναι υποχρεωμένος να καταρτίζει και να υποβάλλει στο Δ.Σ. στο 

τέλος κάθε χρήσης τον ισολογισμό προς μελέτη και έγκριση. Όμοια 

ενεργεί και για τον τυχόν προϋπολογισμό.  

γ. είναι υποχρεωμένος να καταθέσει σε τράπεζα, που θα οριστεί από 

το Δ.Σ., τα χρήματα της Ομοσπονδίας, εκτός από κάποιο ποσό που 

θα καθορίσει το Δ.Σ. για τις τρέχουσες ανάγκες. δ. συντονίζει τις 

ενέργειες των Ταμίων των σωματείων – μελών.  

δ. αναζητά χορηγίες, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον 

Αντιπρόεδρο Μάρκετινγκ. 

2. Τον Ταμία, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ένα μέλος του 

Δ.Σ., διοριζόμενο από το ίδιο το Δ.Σ..  

Δ. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (VICE 

PRESIDENT FOR MARKETING)  

  

Ο Αντιπρόεδρος Μάρκετινγκ του Δ.Σ.:  

α. αναλαμβάνει τις δημόσιες σχέσεις της ELSA Greece,  

β. είναι υπεύθυνος για τη σχετική με την Ομοσπονδία πληροφόρηση 

προς πάσα κατεύθυνση,  

γ. διασφαλίζει τη γενικότερη προώθηση της ELSA,  

δ. συντονίζει τις ενέργειες των Αντιπροέδρων Μάρκετινγκ των 

σωματείων – μελών.  



 

  

Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (VICE  

PRESIDENT FOR ACADEMIC ACTIVITIES)  

  

Ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Δραστηριοτήτων του Δ.Σ.:  

α. μεριμνά για τη διοργάνωση δραστηριοτήτων στον ακαδημαϊκό 

χώρο που προάγει την επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών 

νομικής και νέων νομικών, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 2 

παρ. 4 περ. α’.  

β. ενημερώνει τα τοπικά παραρτήματα για την όποια πολιτική και 

πρότυπα ποιότητας που ορίζει η ELSA International και η ELSA 

Greece στον τομέα των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων και 

φροντίζει για την εφαρμογή τους,  

γ. συλλέγει επιστημονικό υλικό, με το οποίο η Ομοσπονδία μπορεί 

να συμμετέχει στις δημοσιεύσεις της ELSA International,  

δ. είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση ενός ή περισσοτέρων εθνικών 

διαγωνισμών εικονικής δίκης,  

ε. επιβλέπει τη συμμετοχή των ελληνικών ομάδων στους 

διαγωνισμούς εικονικής δίκης της ELSA International, στ. 

συντονίζει τις ενέργειες των Αντιπροέδρων Ακαδημαϊκών 

Δραστηριοτήτων των σωματείων – μελών.  

  

ΣΤ. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (VICE PRESIDENT  

FOR SEMINARS AND CONFERENCES)  

  

Ο Αντιπρόεδρος Σεμιναρίων και Συνεδρίων του Δ.Σ.:  



 

α. μεριμνά για τη διοργάνωση δραστηριοτήτων που διευρύνουν τις 

νομικές γνώσεις των φοιτητών νομικής και νέων νομικών, όπως αυτές 

αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 4 περ. γ’,  

β. ενημερώνει τα τοπικά παραρτήματα για την όποια πολιτική και 

πρότυπα ποιότητας που ορίζει η ELSA International και η ELSA 

Greece στον τομέα των σεμιναρίων και συνεδρίων και φροντίζει για 

την εφαρμογή τους,  

γ. συντονίζει τις ενέργειες των Αντιπροέδρων Σεμιναρίων και 

Συνεδρίων των σωματείων – μελών.  

  

Ζ. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ (VICE PRESIDENT FOR STUDENT 
TRAINEE  

EXCHANGE PROGRAΜME)  

  

Ο Αντιπρόεδρος Προγράμματος Ανταλλαγής Φοιτητών 

Ασκουμένων του Δ.Σ.:  

α. ενημερώνει τα τοπικά παραρτήματα για τις εκάστοτε 

προσφερόμενες από την ELSA θέσεις εργασίας και ενημερώνει 

επίσης την ELSA International και το διεθνές δίκτυο της ELSA για 

τις θέσεις εργασίας που προσφέρονται από ημεδαπούς φορείς,  

β. ενημερώνει τα τοπικά παραρτήματα για την όποια πολιτική και 

πρότυπα ποιότητας που ορίζει η ELSA International και η ELSA 

Greece στον τομέα του Προγράμματος  

Ανταλλαγής Φοιτητών Ασκουμένων και φροντίζει για την εφαρμογή 

τους,  

γ. συντονίζει τις ενέργειες των Αντιπροέδρων Προγράμματος 

Ανταλλαγής Φοιτητών Ασκουμένων των σωματείων – μελών και 



 

συμβάλλει στην εξεύρεση θέσεων εργασίας από τα τοπικά 

παραρτήματα, σε συνεργασία με τους Αντιπροέδρους 

Προγράμματος Ανταλλαγής Φοιτητών Ασκουμένων των 

σωματείων-μελών. 

  

Άρθρο 22 – Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου  

 

Ο έλεγχος της διαχείρισης κάθε χρήσης ανατίθεται σε τριμελή 

ελεγκτική επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο του 

Δ.Σ. και δύο μέλη, που εκλέγονται από την εαρινή Τακτική Γενική 

Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία. Η Επιτροπή Οικονομικού 

Ελέγχου πραγματοποιεί κάθε χρόνο και μάλιστα μέσα στο πρώτο 

από της λήξης της χρήσης τρίμηνο λεπτομερή έλεγχο των βιβλίων 

του Ταμία, καθώς και όλης της διαχείρισης της περιόδου που έληξε 

καταρτίζοντας σχετική Έκθεση. Η Έκθεση συνυποβάλλεται μαζί με 

τον καταρτισθέντα από το Δ.Σ. Ισολογισμό και Απολογισμό στη 

χειμερινή Τακτική Γενική Συνέλευση.  

  

 

Άρθρο 23 – Ομάδες Εργασίας και Επιτροπές  

  

Η Γ.Σ. ή το Δ.Σ. μπορούν να συνιστούν Ομάδες Εργασίας ή 

Επιτροπές. Η απόφαση συγκρότησής τους προσδιορίζει τον τίτλο, 

τα μέλη και τα καθήκοντά τους. Για την εσωτερική λειτουργία τους 

εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις περί οργάνων του παρόντος 

καταστατικού αναλογικά, εκτός αν αποφασίσει άλλως το Δ.Σ.  

  

Άρθρο 24 - Ειδικοί Συνεργάτες και Βοηθοί (Directors και 
Assistants)  



 

  

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να διορίζει ειδικούς 

συνεργάτες (Directors) και βοηθούς (Assistants) με συγκεκριμένες 

αρμοδιότητες στους επί μέρους τομείς δραστηριοτήτων της ELSA, 

όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, για την καλύτερη προώθηση και 

επίτευξη των σκοπών της Ένωσης.  

2. Οι ειδικοί συνεργάτες και οι βοηθοί μπορούν να παρίστανται 

στη Γενική Συνέλευση και στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

Ομοσπονδίας, στα οποία όργανα έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν το 

λόγο αλλά και την υποχρέωση να ενημερώνουν για τις 

δραστηριότητές τους. Δεν έχουν, ωστόσο, δικαίωμα ψήφου ούτε στο 

Δ.Σ. ούτε στη Γ.Σ., εκτός κι αν τους δοθεί τέτοιο με εξουσιοδότηση 

από μέλος Δ.Σ. μέλους-σωματείου της Ομοσπονδίας.  

  

Άρθρο 25 – Τροποποίηση του Καταστατικού  

  

Το καταστατικό αναθεωρείται με την απαρτία του άρθρου 15 παρ. 

4 και την πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. 3. Η αναθεώρηση 

προτείνεται εγγράφως από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ή τα Δ.Σ. των 

σωματείων-μελών. Στην πρόταση απαιτείται αναφορά των 

προτεινόμενων για αναθεώρηση διατάξεων και η προτεινόμενη νέα 

μορφή τους.  

  

Άρθρο 26 – Διάλυση της Ομοσπονδίας  

 

Η Ομοσπονδία διαλύεται:  

α. όταν τα μέλη της γίνουν λιγότερα από δύο,  

β. με απόφαση Γ.Σ. με απαρτία 2/3 των μελών των Δ.Σ. των 

σωματείων – μελών και πλειοψηφία 3/4 των παρόντων.  



 

  

Άρθρο 27 – Σφραγίδα Ομοσπονδίας  

  

Η Ομοσπονδία έχει σφραγίδα, ο τύπος της οποίας αποφασίζεται 

από το Δ.Σ.  

  
Άρθρο 28 – Μεταβατική διάταξη  

  

Το παρόν καταστατικό, το οποίο περιέχει 28 άρθρα, ισχύει από τη 

δημοσίευσή του από το Πρωτοδικείο και ακυρώνει κάθε 

προηγούμενο καταστατικό.  

  

  

  

  

  


