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ΜΕΡΟΣ Α’:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΣΑ
ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ
Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Ένωση
Νέων Νομικών – Τμήμα Κομοτηνής» και με έδρα την Κομοτηνή. Το σωματείο
μπορεί να χρησιμοποιεί ως επωνυμία και τον αγγλικό τίτλο που επικράτησε "The
European Law Students' Association" ή τη συντομογραφία του (E.L.S.A.)
ακολουθούμενο από τον προσδιορισμό της πόλης με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία
(ΚΟΜΟΤΗΝΗ, KOMOTINI).
ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΣ
1. α) Σκοπός του σωματείου είναι η προώθηση και η καλλιέργεια της
αμοιβαίας κατανόησης, επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ φοιτητών Νομικής και
νεαρών νομικών από διαφορετικές χώρες, μέσω της συνεργασίας στα πεδία των
νομικών επιστημών, της νομικής εκπαίδευσης καθώς και των νομικών επαγγελμάτων.
β) Σκοπός του σωματείου είναι ακόμα να προωθήσει την κατανόηση των
νομικών συστημάτων άλλων χωρών και των διεθνών σχέσεων μέσω της ενασχόλησης
με αλλοδαπές δικαιικές τάξεις και το διεθνές δίκαιο, καθώς επίσης μέσω προσωπικών
συναντήσεων και συλλογής προσωπικών εμπειριών.
2. Η E.L.S.A. Κομοτηνής είναι ανεξάρτητος μη κυβερνητικός οργανισμός
χωρίς κομματικό, πολιτικό ή οικονομικό χαρακτήρα.
ΑΡΘΡΟ 3: ΜΕΣΑ
Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου αποτελούν:
α) Ομιλίες, διαλέξεις, σεμινάρια, συμπόσια σχετικά με θέματα που συνάδουν
προς τους σκοπούς του σωματείου, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2.
β) Εικονικές δίκες και πρόγραμμα ανταλλαγής θέσεων εργασίας.
γ) Έκδοση εντύπων ή περιοδικού.

δ) Συμμετοχή σε ανάλογες δραστηριότητες της E.L.S.A. International και
συνεργασία με αντίστοιχα σωματεία που υπάρχουν ή θα υπάρξουν στο μέλλον σε
ελληνικές ή άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.
ε) Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές εκδρομές, εκθέσεις με θέματα
συναφή προς τα παραπάνω.
στ) Κάθε πρόσφορη ενέργεια, που δεν αντιτίθεται μεν στους νόμους του
κράτους καθώς και του παρόντος καταστατικού, τείνει δε στην πραγμάτωση των
σκοπών του σωματείου σύμφωνα με το άρθρο 2.

ΜΕΡΟΣ Β΄:
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Η E.L.S.A. Κομοτηνής αποτελεί ανεξάρτητο και ακομμάτιστο σωματείο.
Τηρεί αυστηρή στάση πολιτικής ουδετερότητας. Κάθε προσπάθεια κομματικοποίησης
ή δημιουργίας κλίματος ελέγχου από οποιονδήποτε κομματικό φορέα αποτελεί λόγο
για τη διάλυση του μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται
με πλειοψηφία 3/4 επί των παρόντων μελών, εφόσον διαπιστωθούν εξωγενείς
επιρροές πολιτικού χαρακτήρα που αλλοιώνουν το σκοπό του σωματείου.
ΑΡΘΡΟ 5: ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ E.L.S.A. INTERNATIONAL
Η E.L.S.A. Κομοτηνής είναι μέλος της E.L.S.A. Ελλάδας (E.L.S.A.
GREECE). Λειτουργεί στα πλαίσια των αρχών και των κανόνων, καθώς και των
αποφάσεων των διεθνών συνεδρίων και των διοικητικών συμβουλίων της E.L.S.A.
International στην οποία εκπροσωπείται από την E.L.S.A. Ελλάδας (E.L.S.A.
GREECE).
ΜΕΡΟΣ Γ':
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ 6: ΜΕΛΗ
α) "Τακτικά μέλη" του σωματείου μπορούν να γίνουν οι φοιτητές-τριες οι
οποίοι φοιτούν στο Τμήμα Νομικής της Σχολής Του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης. Επίσης τακτικά μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν οι πτυχιούχοι
Νομικής μέχρι ηλικίας 30 χρόνων, οι οποίοι φοιτούν στο ως άνω τμήμα σε
μεταπτυχιακό επίπεδο ή υπηρετούν ως ασκούμενοι σε δικηγορικό γραφείο ή είναι
εγγεγραμμένοι σε Δικηγορικό Σύλλογο στην Ελλάδα ή ασκούν άλλη δραστηριότητα
συναφή προς το παραπάνω αντικείμενο σπουδών.
β) 'Έκτακτα μέλη" μπορούν να είναι άτομα που δεν ανήκουν στις παραπάνω
κατηγορίες, είναι όμως φοιτητές-τριες ή επιστήμονες που το γνωστικό τους
αντικείμενο σχετίζεται με το δίκαιο, φοιτητές ή επιστήμονες παρεμφερών, προς αυτό,
κλάδων ή άτομα με αποδεδειγμένο ενδιαφέρον για την Ένωση.
γ) "Επίτιμα μέλη" μπορούν να ανακηρυχθούν, με απόφαση της Γ.Σ. ύστερα
από πρόταση του Δ.Σ., άτομα που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις,

προσέφεραν όμως όλως ιδιαιτέρως σπουδαίες υπηρεσίες ή οικονομική ενίσχυση στην
Ένωση στα πλαίσια των σκοπών που αυτή επιδιώκει. Τα επίτιμα μέλη δεν είναι
αναγκαίο να έχουν τις προϋποθέσεις εγγραφής ως τακτικά μέλη. Δεν έχουν επίσης τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των τακτικών και έκτακτων μελών.
ΑΡΘΡΟ 7: ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
α) Για την εγγραφή του μέλους απαιτείται αίτηση, τον τύπο της οποίας
καθορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του σωματείου.
β) Την αίτηση προσυπογράφει μέλος του σωματείου. Η προσυπογραφή έχει
την έννοια της επιβεβαίωσης των όσων αυτή αναφέρει.
γ) Η αίτηση πρέπει να εγκριθεί από το Δ.Σ. μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα,
πάντως όχι μεγαλύτερο των 3 μηνών. Μετά την πάροδο της χρονικής αυτής
προθεσμίας και ελλείψει σχετικής απόφασης του Δ.Σ. η έγκριση τεκμαίρεται.
ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
α) Διαγραφή μέλους μπορεί να γίνει όταν αυτό δεν εκπληρώνει τις
οικονομικές του υποχρεώσεις επί τρία συναπτά έτη ή οι ενέργειες του αντίκεινται
στους σκοπούς του σωματείου ή παραβιάζει τους όρους του παρόντος καταστατικού
ή δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις των οργάνων που προβλέπονται σ' αυτό ή
επιδιώκει με τις ενέργειες του την αλλοίωση του χαρακτήρα του σωματείου και ιδίως
την εξάρτηση του στον οποιονδήποτε πολιτικό φορέα.
β) Για τη διαγραφή μέλους αποφαίνεται σε πρώτο βαθμό το Πειθαρχικό
Συμβούλιο του Σωματείου. Σε δεύτερο βαθμό αποφαίνεται οριστικά και αμετάκλητα
η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών, εφόσον σε αυτή
προσφύγει το διαγραφόμενο μέλος.
γ) Μέλος που διεγράφη μπορεί να εγγραφεί ξανά με απόφαση του Δ.Σ. και
σύμφωνη γνώμη του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
δ) Αντί για την οριστική διαγραφή (παρ. α) το Δ.Σ. μπορεί να αναστείλει την
ιδιότητα του μέλους, καθιστώντας το μη ενεργό για ορισμένο χρονικό διάστημα ή
μέχρι να συμμορφωθεί το μέλος με τεθέντα όρο (π.χ. εξόφληση συνδρομής).
ε) Τα μέλη αποχωρούν υποχρεωτικά με διαπιστωτική απόφαση του Δ.Σ. μόλις
εκλείψει κάποιος από τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο α' του άρθρου 6.
ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
Τα τακτικά μέλη:
1. α) Έχουν δικαίωμα να παίρνουν μέρος στις γενικές συνελεύσεις, να
παίρνουν το λόγο σ' αυτές και να ψηφίζουν για κάθε θέμα που τίθεται προς ψήφιση.
Να εκλέγουν με τη ψήφο τους τα όργανα του σωματείου ή να εκλέγονται μέλη αυτών
των οργάνων. Να μετέχουν στις συλλογικές και άλλες εκδηλώσεις του σωματείου και
να απολαμβάνουν των προσφορών του. Να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου των
βιβλίων και στοιχείων που τηρεί το σωματείο, με τέτοιο όμως τρόπο που να μην
παρακωλύεται η λειτουργία των διοικητικών οργάνων του σωματείου. Να εγκαλούν
μέλος που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ή παραβιάζει το καταστατικό.
β) Μέσα στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας του σωματείου μπορούν να
ασκούν κριτική στα όργανα του σωματείου για τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους.

γ) Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχει κάθε τακτικό μέλος που είναι
γραμμένο στο σωματείο πριν από τρεις τουλάχιστον μήνες και είναι ταμιακώς
ενήμερο.
2 α) Υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος
καταστατικού, τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ., να
καταβάλλουν τις εισφορές τους, να παρίστανται στις γενικές συνελεύσεις και να
βοηθούν, στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, το έργο της Διοίκησης και την επίτευξη
του σκοπού του σωματείου.
β) Κάθε νέο μέλος υποχρεούται να καταβάλλει κατά την εγγραφή του ποσό,
το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.. Το ποσό της ετήσιας
συνδρομής καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., το οποίο ορίζει και τους τρόπους και
τις χρονικές προθεσμίες καταβολής. Επίσης το Δ.Σ. μπορεί να επιβάλλει εισφορές για
παρεχόμενες υπηρεσίες ή άλλες παροχές γενικά (π.χ. συνδρομή περιοδικού).

ΜΕΡΟΣ Δ΄:
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ 10: ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Πόροι του σωματείου είναι:
α) Το δικαίωμα εγγραφής ( άρθρο 9, αρ. 2β).
β) Οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών ή άλλες εισφορές των μελών
( άρθρο 9, αρ. 2β).
γ) Πάσης φύσεως δωρεές, εισφορές, κληρονομιές και ό, τι γενικά προέρχεται
εκ χαριστικής αιτίας υπέρ του σωματείου, καθώς και επιχορηγήσεις.
δ) Πρόσοδοι από την περιουσία ( κινητή ή ακίνητη) που θ’ αποκτήσει το
σωματείο.
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 ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ 11 : ΟΡΓΑΝΑ - ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ
α) Όργανα του σωματείου είναι τα εξής: η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό
Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου.
β) Το αξίωμα του Προέδρου του Δ.Σ. είναι ασυμβίβαστο με κάθε άλλο
αξίωμα. Επίσης είναι ασυμβίβαστο το αξίωμα του Ταμία ή άλλου μέλους του Δ.Σ.
που εποπτεύει τα οικονομικά με το αξίωμα του μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ 12 : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών διακρίνονται σε Τακτικές και Έκτακτες. Η
Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται μία φορά το χρόνο, εντός του φθινοπώρου.
Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται, όποτε τούτο κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ. ή
εάν το ζητήσουν με έγγραφη αίτηση 15 τουλάχιστον μέλη, που έχουν το δικαίωμα

ψήφου, 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 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
ΑΡΘΡΟ 13 : ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. – ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ
α) Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτεί
για όσα έγιναν κατά την περίοδο που έληξε και υποβάλλει τον Ισολογισμό και τον
Απολογισμό της χρήσης του προηγούμενου χρόνου προς έγκριση.
β) Στην Τακτική Γενική Συνέλευση διεξάγονται και οι αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη των οργάνων του σωματείου. Εκλογικό σύστημα ορίζεται η απλή
αναλογική.
γ) Η εκλογή των οργάνων γίνεται με μυστική ψηφοφορία και
χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό ψηφοδέλτια που μπορεί και 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 τακτικά μέλη του οργάνου, χωρίς τα
αναπληρωματικά. Τις αρχαιρεσίες εποπτεύει τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, που
εκλέγεται από την ίδια τη Γενική Συνέλευση πριν από τη διαδικασία των
αρχαιρεσιών.
δ) 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 πιο πάνω κατάλογο.
ε) Τα μέλη μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις εντός τριών ημερών κατά του
κύρους της Γ.Σ. στον Πρόεδρο και προκειμένου περί εκλογής οργάνων στην
Εφορευτική Επιτροπή. Από την μη υποβολή ενστάσεως συνάγεται αποδοχή του
κύρους της Γ.Σ. και συμφωνία με τις διαδικασίες και αποφάσεις.
ΑΡΘΡΟ 14 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Γ.Σ. – ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
α) Πρόσκληση των μελών του Σωματείου σε Γενική Συνέλευση γίνεται δέκα
τουλάχιστον ημέρες πριν τη σύγκληση με ιδιαίτερες έγγραφες προσκλήσεις ή και
κατά την κρίση του Δ.Σ. με δημοσίευση όλης ή περίληψης της πρόσκλησης σε μία ή
περισσότερες εφημερίδες.
β) 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 σύγκλησης καθώς και τα θέματα της νέας Γ.Σ., αν αναβληθεί η
ορισθείσα λόγω έλλειψης απαρτίας ( άρθρο 15).
γ) Είναι άκυρη κάθε συζήτηση και απόφαση για θέματα, που δεν είναι
γραμμένα στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.
δ) Υποβολή υποψηφιοτήτων για εκλογή στα όργανα του σωματείου πρέπει να
γίνει στο Γραμματέα 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, ιδίως αν δεν έχουν υποβληθεί αρκετές υποψηφιότητες.

ΑΡΘΡΟ 15 : ΑΠΑΡΤΙΑ
α) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εάν είναι παρόντα το 1/3
τουλάχιστον των τακτικών μελών, που σύμφωνα με το καταστατικό έχουν δικαίωμα
ψήφου.
β) Αν δεν υπάρξει απαρτία, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση μέσα σε οκτώ
το πολύ ημέρες από την αναβολή της πρώτης συνέλευσης. Σ’ αυτή τη συνέλευση
υπάρχει απαρτία όσα μέλη κι αν παρίστανται.
ΑΡΘΡΟ 16 : ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗ Γ.Σ.
α) Γενικά οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων παίρνονται με πλειοψηφία
50% πλέον μιας των ψήφων και με ανάταση των χειρών.
β) Προκειμένου για αρχαιρεσίες, ζητήματα εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ.,
τροποποίηση του καταστατικού, πειθαρχικά και προσωπικά ζητήματα, ως και για όσα
ορίζει ο νόμος, η ψηφοφορία απαραίτητα είναι μυστική, τηρουμένης της εκάστοτε
αναφερόμενης στο καταστατικό απαρτίας και πλειοψηφίας.
ΑΡΘΡΟ 17 : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
α) Το σωματείο διοικείται από επταμελές Δ.Σ.. Το Δ.Σ. εκλέγεται για ετήσια
θητεία από τη Γ.Σ. του φθινοπώρου ( άρθρο 13). Η Γ.Σ. μπορεί να γίνει και πριν την
ακριβή ημερομηνία συμπλήρωσης του έτους. Μέλη του οργάνου που για κάποιο λόγο
εκλέγονται στη διάρκεια του έτους, έχουν θητεία μέχρι τη λήξη της θητείας και των
λοιπών μελών, έστω και αν δεν συμπληρώνουν έτος.
β) 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 οργάνου η κατά τα άνω συνεδρίαση και συγκρότηση σε
σώμα γίνεται μετά τη λήξη της θητείας των προηγουμένων.
γ) Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όποτε το
συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή τρία τουλάχιστον μέλη του με έγγραφη αίτηση, που
απευθύνεται στο γραμματέα.
δ) Σε κάθε όργανο του σωματείου υπάρχει απαρτία όταν τα παρόντα μέλη
είναι περισσότερα ή ίσα σε αριθμό με τα απόντα. Απαρτία δεν απαιτείται σε
σύγκληση οργάνων που συνεδριάζουν μετά από αναβολή προηγούμενης σύγκλησης
λόγω έλλειψης απαρτίας, δεν μπορεί όμως να ληφθεί ποτέ απόφαση με λιγότερα από
τρία μέλη παρόντα.
ε) Οι αποφάσεις των οργάνων του σωματείου ( πλην της Γ.Σ. ) λαμβάνονται
κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών ( σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η
ψήφος του προεδρεύοντος ).
στ) 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 στην επόμενη συνεδρίαση.
ζ) Κάθε εκλεγμένο όργανο μπορεί ν’ ανακληθεί πριν περατωθεί η θητεία του
για δικαιολογημένη αιτία ή παράλειψη ή ανεπάρκεια με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης απόλυτα αιτιολογημένη. Η Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται για το
σκοπό αυτό, συγκαλείται και αποφασίζει με τις προϋποθέσεις που ισχύουν περί
τροποποίησης του καταστατικού των άρθρων 16β και 31.

η) Το Δ.Σ. παύεται προ λήξεως της θητείας του, με απόφαση έκτακτης Γ.Σ.. Σ’
αυτή την περίπτωση απαιτείται απαρτία 4/5 των μελών και πλειοψηφία 3/4 .
ΑΡΘΡΟ 18 : ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α) Αναπληρωματικά μέλη στο Δ.Σ. λογίζονται οι τρεις πρώτοι επιλαχόντες
κατά τις αρχαιρεσίες στη Γ.Σ..
β) Τα αναπληρωματικά μέλη καλούνται, με τη σειρά εκλογής τους, από το
όργανο για την αναπλήρωση θέσεων μελών του, σε περίπτωση που οι θέσεις αυτές
χηρεύουν 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.
γ) Σε περίπτωση παραίτησης πολλών μελών του οργάνου, ώστε να μην
επαρκούν οι αναπληρωματικοί για τη συμπλήρωσή του, συγκαλείται μέσα σ’ ένα
μήνα έκτακτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέων αναπληρωματικών μελών του
οργάνου.
δ) Η ύπαρξη λιγότερων αναπληρωματικών μελών από τα προβλεπόμενα στην
παρ. α δεν κωλύει τη νόμιμη συγκρότηση του οργάνου.
ε) Στα αναπληρωματικά μέλη μπορεί να επιτρέπεται η συμμετοχή στις
συνεδριάσεις του οργάνου καθώς και να ανατίθενται καθήκοντα στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων του οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 19 : ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. (PRESIDENT)
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και, σε περίπτωση που αυτός κωλύεται ή απουσιάζει,
όλα τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. :
α) Αντιπροσωπεύει δικαστικώς και εξωδίκως το σωματείο.
β) Συγκαλεί συνεδριάσεις του Δ.Σ. καθορίζοντας μαζί με τον Γ. Γραμματέα
την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει των Γενικών Συνελεύσεων και των
συνεδριάσεων του Δ.Σ., τις οποίες διακόπτει ή λύει.
γ) Υπογράφει με τον Γραμματέα τα σημαντικά έγγραφα και τα πρακτικά των
συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ., ενώ με τον Ταμία υπογράφει τα
χρηματικά εντάλματα και τα γραμμάτια πληρωμών.
δ) Επιβλέπει τη διαχείριση του ταμείου και ελέγχει τον Ταμία και είναι
αλληλέγγυα υπεύθυνος με αυτόν για κάθε αμέλεια ή παράλειψη στα καθήκοντά του.
ε) Επιβλέπει και παρακολουθεί την ακριβή τήρηση του καταστατικού και την
εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ..
στ) Συντονίζει τις ενέργειες των Προέδρων των παραρτημάτων.
ΑΡΘΡΟ 20: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (V.P. SECRETARYGENERAL)
Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.:
α) Διενεργεί την αλληλογραφία του σωματείου.
β) Τηρεί τα βιβλία, τα έγγραφα καθώς και τη σφραγίδα του σωματείου και
συντάσσει όλα τα έγγραφα, τα οποία και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο.
γ) Με κάθε μέσο ενημερώνει τα μέλη και τους φίλους του σωματείου για τις
ενέργειες και την πορεία του σε όλες τις εκδηλώσεις.
δ) Συντονίζει τις ενέργειες των Γενικών Γραμματέων των παραρτημάτων.

ΑΡΘΡΟ 21: ΤΑΜΙΑΣ (V.P. TREASURER)
1. Ο Ταμίας:
α) Φροντίζει για την ορθή τήρηση των λογιστικών βιβλίων του σωματείου,
των διπλοτύπων αποδείξεων, με τις οποίες εισπράττονται τα έσοδα του και οι
συνδρομές των μελών επίσης, για την είσπραξη των οφειλών προς το σύλλογο και
τέλος διενεργεί όλες τις πληρωμές βάσει πάντοτε των χρηματικών ενταλμάτων που
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γ. 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 του συνεδρίαση.
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, εκτός από κάποιο ποσό για τις τρέχουσες ανάγκες που το Δ.Σ. θα
καθορίσει.
2. Τον Ταμία, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ένα μέλος του Δ.Σ.,
διορισμένο από το ίδιο το Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 22: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (V.P. FOR MARKETING)
Ο Αντιπρόεδρος Μάρκετινγκ αναλαμβάνει τις δημόσιες σχέσεις του
σωματείου, την αναζήτηση τυχόν χορηγών, τη σχετική με το σωματείο πληροφόρηση
προς πάσα κατεύθυνση και τη γενικότερη προώθηση της E.L.S.A.

ΑΡΘΡΟ 23: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΙ ΚΩΝΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (V.P. FOR
ACADEMIC ACTIVITIES)
Ο Αντιπρόεδρος για θέματα Ακαδημαϊκών Δραστηριοτήτων συλλέγει
επιστημονικό υλικό, με το οποίο το σωματείο μπορεί να συμμετέχει στις
δημοσιεύσεις της E.L.S.A. International. Επίσης μεριμνά για κάθε δραστηριότητα
στον ακαδημαϊκό χώρο που προάγει την επιστημονική κατάρτιση των νέων νομικών,
ιδίως ενημέρωση για σπουδές σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, εικονικές δίκες, νομική
έρευνα, έκδοση εφημερίδας ή περιοδικού.
ΑΡΘΡΟ 24: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (V.P. FOR
SEMINARS & CONFERENCES)
Ο Αντιπρόεδρος Σεμιναρίων και Συνεδρίων συντονίζει τη διοργάνωση αυτών,
καθώς και τη διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών.

ΑΡΘΡΟ 25: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ (V.P. FOR STUDENT TRAINEE EXCHANGE PROGRAMME)
Ο Αντιπρόεδρος του προγράμματος ανταλλαγής θέσεων εργασίας ενημερώνει
τα μέλη του σωματείου για τις εκάστοτε προσφερόμενες από την E.L.S.A.
International θέσεις εργασίας. Ενημερώνει επίσης την E.L.S.A. International για τις
θέσεις εργασίας προσφερόμενες από τοπικούς φορείς.
ΑΡΘΡΟ 26: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ο Πρόεδρος κάθε οργάνου έχει αρμοδιότητες που προσιδιάζουν στη φύση του
οργάνου, ανάλογες με του Προέδρου του Δ.Σ.. Ιδίως συγκαλεί το όργανο και
διευθύνει τις συνεδριάσεις του, μεριμνά για την τήρηση πρακτικών που αναθέτει σε
μέλος του οργάνου, και φροντίζει για τη σωστή εκτέλεση των αποφάσεων του
οργάνου. Επίσης εκπροσωπεί το όργανο ενώπιον άλλων οργάνων του σωματείου,
ιδίως της Γ.Σ. και του Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 27: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
α) Αποφασίζει για τις εργασίες γενικά του σωματείου καθώς και για κάθε
δαπάνη, εφόσον το παρόν καταστατικό δεν απαιτεί προηγούμενη έγκριση της Γενικής
Συνέλευσης.
β) Κατευθύνει την όλη δράση του σωματείου μέσα στα χαραγμένα πλαίσια
των επιδιώξεών του και το εκπροσωπεί στις τακτικές και έκτακτες Γ.Σ. της ένωσης
σωματείων E.L.S.A. Ελλάδος.
γ) Καθορίζει τα έξοδα διαχείρισης, διορίζει και παύει το προσωπικό του
σωματείου και καθορίζει τη μισθοδοσία του.
δ) Συντάσσει τους Ισολογισμούς και Απολογισμούς εσόδων και εξόδων και
τους υποβάλλει μαζί με σχετική Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής στη Γενική
Συνέλευση.
ε) Εκτελεί όσες εργασίες και υποχρεώσεις ορίζουν το καταστατικό και οι
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
στ) Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση Απολογισμό της δράσεως του
σωματείου.
ΑΡΘΡΟ 28: ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ο έλεγχος της διαχείρισης κάθε χρήσης ανατίθεται σε τριμελή Ελεγκτική
Επιτροπή (Πρόεδρος και δύο μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά – άρθρο 11) που
εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία. Η Επιτροπή
αυτή κάνει 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 και καταρτίζει σχετική Έκθεση. Η Έκθεση συνυποβάλλεται
μαζί με τον καταρτισθέντα από το Δ.Σ. Ισολογισμό και Απολογισμό στη Γενική
Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 29: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Σε κάθε αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσεται και υπογράφεται
αναλυτικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.
ΑΡΘΡΟ 30: ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ- ΕΙΔ.ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
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.. Επίσης
μπορούν να διορίζουν ειδικούς συνεργάτες.
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’:
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 31: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Το καταστατικό αναθεωρείται από έκτακτη Γ.Σ. που συγκαλείται γι’ αυτόν τον
σκοπό, με απαρτία 2/3 των εγγεγραμμένων μελών. Η απόφαση λαμβάνεται με
πλειοψηφία 3/4 των παρόντων. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η συνέλευση
επαναλαμβάνεται μετά 15 ημέρες και η απαιτούμενη απαρτία είναι 1/2 των μελών και
η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων. Αν και πάλι η απαρτία δεν
επιτευχθεί, η αναθεώρηση ματαιώνεται.
Η αναθεώρηση προτείνεται εγγράφως από το Δ.Σ. ή τα 2/5 των
εγγεγραμμένων μελών. Στην πρόταση απαιτείται αναφορά των προτεινόμενων για
αναθεώρηση διατάξεων και η προτεινόμενη νέα μορφή τους.
ΑΡΘΡΟ 32: ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Το Σωματείου διαλύεται:
α) όταν ο αριθμός των μελών γίνει μικρότερος των 10 (δέκα),
β) με απόφαση του πρωτοδικείου, αν το ζητήσει η διοίκηση του ή το 1/5 των
μελών του, αν ο σκοπός του σωματείου έχει εγκαταλειφθεί ή έχει καταστεί
διαφορετικός από εκείνον που καθορίζεται στο αρ.2 του παρόντος καταστατικού,
γ) με απόφαση έκτακτης Γ.Σ. με απαρτία 2/3 των μελών και πλειοψηφία 3/4
των παρόντων σε κάθε άλλη περίπτωση.
Η περιουσία του σωματείου μετά τη λύση του θα περιέλθει σε μη
κυβερνητικούς οργανισμούς κοινωφελούς χαρακτήρα.
ΑΡΘΡΟ33: ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Το σωματείο έχει σφραγίδα, ο τύπος της οποίας αποφασίζεται από το Δ.Σ..

ΑΡΘΡΟ 34: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Το παρόν καταστατικό, το οποίο περιέχει 34 άρθρα, ισχύει από τη δημοσίευσή
του από το Πρωτοδικείο.

