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ΑΡΘΡΟ 1 
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε∆ΡΑ 

Α. Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ», που 
στο εξής θα αποδίδεται στο παρόν µε τη λέξη «Σύλλογος». 

Β. Έδρα του Συλλόγου είναι o ∆ήµος Πειραιά. Τα γραφεία του Συλλόγου 
βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών ∆οκίµων.  

ΑΡΘΡΟ 2 
ΣΚΟΠΟΣ 

1. Γενικά, ο Σύλλογος έχει κύριους και βασικούς σκοπούς :  

Α. Τη διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονοµικών, ασφαλιστικών 
κοινωνικών και συνδικαλιστικών συµφερόντων των µελών του. 

Β. Την, µε κάθε νόµιµο τρόπο, προώθηση των επιστηµονικών, επαγγελµατικών 
και εργασιακών συµφερόντων των µελών του, καθώς και την ανάπτυξη σχέσεων 
συνεργασίας µε τους συναδέλφους διδάσκοντες στα υπόλοιπα Α.Σ.Ε.Ι., Α.Ε.Ι. και 
Α.Τ.Ε.Ι. 

Γ. Τη διασφάλιση και προώθηση των επαγγελµατικών, επιστηµονικών και 
εργασιακών κεκτηµένων και την έµπρακτη συµβολή στη διευθέτηση των 
προβληµάτων τους. 

∆. Τη µελέτη ζητηµάτων ακαδηµαϊκής παιδείας της Σχολής Ναυτικών ∆οκίµων 
(εφεξής Σ.Ν.∆.), από άποψη οργάνωσης, λειτουργίας και προγραµµατισµού, τη 
συνεισφορά στην επίλυσή τους µέσα από συλλογική δράση, τη θεσµική κατοχύρωση 
και διασφάλιση του ∆ιδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Σ.Ν.∆., ως φορέα 
που ανήκει στην Ακαδηµαϊκή Στρατιωτική Παιδεία, την εισήγηση στις αρµόδιες 
αρχές και τη συνεργασία µαζί τους, για τα παραπάνω θέµατα και η ανάπτυξη 
αλληλεγγύης µεταξύ των µελών του Συλλόγου, για κάθε ζήτηµα που τα αφορά µε την 
ιδιότητά τους, ως µέλη του ∆ιδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Σ.Ν.∆., 
σύµφωνα και µε τις διατάξεις του Νόµου 3187/7/10/2003, περί Ανωτάτου 
Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, καθώς και κάθε άλλου επισήµου σχετικού 
κειµένου. 

2. Οι σκοποί του Συλλόγου επιτυγχάνονται : 
Α. Με τη χρησιµοποίηση κάθε νόµιµου µέσου, που τα αρµόδια όργανά της θα 

αποφασίζουν. 
Β. Με τη διοργάνωση συζητήσεων, διαλέξεων, συνεδρίων, έκδοση 

επιστηµονικών εντύπων και επετηρίδων, καθώς και σύσταση επιτροπών µελέτης 
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προβληµάτων που θα προκύπτουν, την υποβολή υποµνηµάτων, αναφορών, αιτήσεων, 
εγγράφων και παραστάσεων, καθώς και την, µε κάθε πρόσφορο και νόµιµο τρόπο, 
προβολή των αιτηµάτων του Συλλόγου προς τις αρµόδιες κρατικές αρχές και τα 
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, τη συνεργασία και συγκρότηση µε οµοειδή σωµατεία 
δευτεροβάθµιων και τριτοβάθµιων επαγγελµατικών διατάξεων σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία, κτλ. 

Γ. Με τη δηµιουργία ειδικών επιτροπών µελέτης και έρευνας, την ίδρυση 
βιβλιοθήκης και αρχείων, τη συνεργασία µε παρεµφερείς Οργανώσεις στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό, τη συνεργασία µε δηµόσιες ή δηµοτικές αρχές κτλ. 

∆. Με τη συνεργασία των νοµίµων οργάνων του ακαδηµαϊκού χώρου σε πεδία 
κοινής δράσης και ενδιαφέροντος. 

3. Προκειµένου να επιτύχει την εξυπηρέτηση των συµφερόντων των µελών του, ο 
Σύλλογος µπορεί να αιτείται την παροχή υποστήριξης από τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες 
των Υπουργείων, των Ο.Τ.Α, των ∆ΕΚΟ, των Αγροτικών και Συνεταιριστικών 
Οργανώσεων, των Μη Κυβερνητικών Οργανισµών, καθώς και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των υπολοίπων ∆ιεθνών Οργανισµών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
ΜΕΛΗ – ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 3  
ΜΕΛΗ 

Α. Τα µέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιµα. 

Β. Τακτικά µέλη είναι όλα τα µέλη του Πολιτικού ∆ιδακτικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού της Σ.Ν.∆., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 3187/7/10/2003 ή 
όπως, κάθε φορά, προνοείται σχετικά. 

Γ. Επίτιµα µέλη καθίστανται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, µετά από 
σχετική πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή είκοσι ενός, τουλάχιστο, τακτικών 
µελών, όσοι προσφέρουν υπηρεσίες στην Επιστήµη, γενικότερα και στο Σύλλογο, 
ειδικότερα και δεν αποτελούν τακτικά µέλη του Συλλόγου.  

ΑΡΘΡΟ 4  
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Α. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, να γίνουν τακτικά µέλη 
εγγράφονται, κατόπιν αίτησής τους, προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στο µητρώο των 
µελών του Συλλόγου, καταβάλλοντας το οριζόµενο από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
ποσό της εγγραφής.  

Β. Σε περίπτωση άρνησης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για εγγραφή τακτικού 
µέλους, τότε αποφασίζει, οριστικά, η Γενική Συνέλευση µετά από αίτηµα του 
ενδιαφεροµένου µε πλειοψηφία των ¾ των παρόντων µελών. 

ΑΡΘΡΟ 5  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ 

Α. Τα µέλη του Συλλόγου µπορούν να αποχωρήσουν ελεύθερα, µετά από σχετική 
γνωστοποίησή τους προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, οπότε και διαγράφεται, 
υποχρεωτικά, µέσα σε ένα τρίµηνο από την υποβολή της αίτησης διαγραφής του. 
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Β. Αποβολή µελών επέρχεται µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για 
λόγους που αντιβαίνουν στους σκοπούς του παρόντος καταστατικού. 

ΑΡΘΡΟ 6  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Τα τακτικά µέλη µετά την εκπλήρωση των οικονοµικών τους υποχρεώσεων 
συµµετέχουν µε ψήφο στις Γενικές Συνελεύσεις και θεµελιώνουν δικαίωµα εκλογής 
στα όργανα του συλλόγου.  

ΑΡΘΡΟ 7  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Α. Τα µέλη του Συλλόγου υπέχουν υποχρέωσης συµµόρφωσης προς τις 
αποφάσεις των νοµίµων οργάνων και την αποφυγή ενεργειών που αντίκεινται στους 
σκοπούς του Συλλόγου, τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και της ισχύουσας 
σχετικής νοµοθεσίας. 

Β. Τις κοινές θέσεις των µελών του Συλλόγου, που έχουν σχέση µε το σκοπό του 
τις εκφράζει, κατ’ αποκλειστικότητα, ο Σύλλογος µε τα νόµιµα όργανά του. Ενέργειες 
µέλους, που αντιβαίνουν στις κοινές θέσεις των µελών του Συλλόγου, συνεπάγονται 
είτε την επίπληξη, είτε τον αποκλεισµό τους από τις εκδηλώσεις για συγκεκριµένο 
χρονικό διάστηµα, είτε, τέλος, την οριστική διαγραφή, µετά από σχετική απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης. 

Γ. Αποβολή µπορεί να προταθεί από τη Γενική Συνέλευση και για όσα µέλη δεν 
εκπληρώνουν τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις. 

∆. Η αποβολή του µέλους από το Σύλλογο πρέπει να αποφασιστεί από τη Γενική 
Συνέλευση, µετά από πλήρη και επαρκή αιτιολόγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
το οποίο λειτουργεί, είτε αυτεπάγγελτα, είτε µετά από αίτηση δέκα τακτικών µελών. 
Προκειµένου να ληφθεί απόφαση αποβολής το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προσκαλεί το 
συγκεκριµένο µέλος σε βάρος του οποίου εκκρεµεί η µοµφή, πέντε ηµέρες πριν από 
τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και του επιδίδει γραπτώς το αιτιολογικό βάσει του 
οποίου προτείνει την αποβολή του. Το µέλος δικαιούται να προσέλθει στη Γενική 
Συνέλευση και να αναπτύξει τις απόψεις του. Η άρνηση προσέλευσης ή η ανάπτυξη 
των απόψεων του κατηγορουµένου µέλους καταγράφονται στα πρακτικά. Σε 
περίπτωση άρνησης προσέλευσης του µέλους τότε η Γενική συνέλευση λαµβάνει 
αιτιολογηµένη απόφαση και την κοινοποιεί προς το συγκεκριµένο µέλος. 

Ε. Η οποιαδήποτε µορφή κύρωσης από τη Γενική Συνέλευση σε βάρος µέλους 
που κατέχει αξίωµα στα όργανα του Συλλόγου συνεπάγεται την αυτοδίκαια έκπτωσή 
του από το αξίωµά του.  

ΑΡΘΡΟ 8  
ΠΟΡΟΙ 

Α. Οι πόροι του Συλλόγου προέρχονται από τακτικά έσοδα εγγραφής και την 
ετήσια συνδροµή των µελών, καθώς και από έκτακτα έσοδα το ύψος των οποίων 
καθορίζεται και αναπροσαρµόζεται µετά από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

Β. Τα έσοδα του Συλλόγου µπορεί, επίσης, να προέρχονται από οργάνωση 
πολιτιστικών εκδηλώσεων και συνεστιάσεων, από έκτακτες προαιρετικές εισφορές, 
δωρεές και κληροδοσίες µελών και επίτιµων µελών, από συµµετοχή σε ερευνητικά 
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προγράµµατα Ελληνικής ή Ευρωπαϊκής Κοινοτικής προέλευσης, καθώς και από 
επιχορηγήσεις του Ελληνικού ή Ευρωπαϊκού ∆ηµόσιου Τοµέα.  

Γ. Ο Σύλλογος τηρεί λογαριασµό σε Τράπεζα ή Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, 
σύµφωνα µε σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, στον οποίο κατατίθενται 
όλα τα ποσά που εισπράττονται, µε εξαίρεση τα τρέχοντα έξοδα. Ο κοινός αυτός 
λογαριασµός φέρει το όνοµα του Ταµία και του Προέδρου του Σωµατείου και η 
ανάληψη οποιουδήποτε ποσού, γίνεται µε την υπογραφή και των δύο, µετά από 
σχετική εξουσιοδότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΑΡΘΡΟ 9  
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α. Ο Σύλλογος διοικείται από επταµελές, εκλεγµένο µε µυστική ψηφοφορία, 
∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Β. Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι διετής. 

Γ. Η συγκρότηση σε σώµα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου γίνεται στην έδρα του 
Συλλόγου, µε πρωτοβουλία του πλειοψηφίσαντος µέλους, το αργότερο εντός 15 
ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία των εκλογών. Σε ψηφοφορία που 
ακολουθεί εκλέγονται µε σχετική πλειοψηφία ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο 
Γενικός Γραµµατέας, ο Ταµίας και ο Έφορος του Συλλόγου. 

ΑΡΘΡΟ 10  
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

Α. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διοικεί το Σύλλογο, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία και το παρόν καταστατικό εκφράζοντας τις θέσεις του συλλόγου, 
διαχειριζόµενο την περιουσία του, αναλαµβάνοντας την ευθύνη για τη εφαρµογή των 
αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και αποφασίζοντας για κάθε άλλη ενέργεια που 
κρίνει ως πρόσφορη για την εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου. 

Β. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συγκροτεί επιτροπές από µέλη του 
Συλλόγου, για την αντιµετώπιση προβληµάτων στα πλαίσια των σκοπών και 
επιδιώξεων του Σωµατείου.  

ΑΡΘΡΟ 11  
ΣΥΓΚΛΗΣΗ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Α. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση µία φορά το 
δίµηνο µετά από πρόσκληση του Προέδρου του. Έκτακτη συνεδρίαση µπορεί να 
συγκληθεί είτε µε πρόταση του Προέδρου, είτε µε αίτηση τριών µελών.  

Β. Απαρτία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υπάρχει όταν είναι παρόντα 
τουλάχιστον πέντε από τα µέλη του. Τον Πρόεδρο κωλυόµενο αντικαθιστά ο 
Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 
µελών.  

ΑΡΘΡΟ 12  
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 

Α. Ο Πρόεδρος προΐσταται του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, διευθύνει τις 
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συνεδριάσεις, καθορίζει την ηµερήσια διάταξη, λαµβάνοντας υπόψη και τις 
εισηγήσεις των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο καλεί σε τακτικές και 
έκτακτες συνεδριάσεις, υπογράφει κάθε έγγραφο για διαχειριστικούς ή διοικητικούς 
σκοπούς και εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον κάθε ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής 
ή τρίτου, εκτός εάν, για συγκεκριµένο λόγο, αποφασίσει διαφορετικά το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο. 

Β. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. 

Γ. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος παραιτηθεί ή εκλείψει από τη ζωή ή παύσει να 
ασκεί τα καθήκοντά του περισσότερο από τρεις µήνες, τότε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
συµπληρώνει την κενωθείσα θέση µε το πρώτο αναπληρωµατικό µέλος και διενεργεί 
στη συνέχεια µυστική ψηφοφορία για την εκλογή νέου Προέδρου, σύµφωνα µε την 
αρχή της πλειοψηφίας.  

ΑΡΘΡΟ 13  
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

Ο Γεν. Γραµµατέας είναι υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, προσυπογράφοντας, από κοινού µε τον Πρόεδρο, όλα τα 
έγγραφα του Συλλόγου. Παράλληλα, επιµελείται και τηρεί το µητρώο µελών, 
αναλαµβάνει κάθε εργασία που του αναθέτει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σχετικά µε 
την εύρυθµη λειτουργία της Γραµµατείας και τηρεί τα απαραίτητα από το νόµο 
Βιβλία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από την κείµενη σχετική νοµοθεσία. 

ΑΡΘΡΟ 14  
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ - ΕΦΟΡΟΥ 

Α. Ο Ταµίας είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη και διαχείριση των χρηµάτων του 
Συλλόγου. Τηρεί βιβλία εσόδων / εξόδων, καθώς και όλα τα απαραίτητα 
διαχειριστικά βιβλία και έγγραφα. Ο Ταµίας διενεργεί τις εισπράξεις και πληρωµές, 
συντάσσοντας στο τέλος κάθε έτους ισολογισµό, ο οποίος υποβάλλεται από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο προς έγκριση από την Εξελεγκτική Επιτροπή, µαζί µε τα 
σχετικά διαχειριστικά βιβλία και έγγραφα. 

Β. Την ευθύνη για την υλική περιουσία του Συλλόγου, πλην των χρηµάτων, φέρει 
ο Έφορος, ο οποίος, παράλληλα, µεριµνά για τις πνευµατικές και κοινωνικές 
εκδηλώσεις, καθώς και για τις ∆ηµόσιες Σχέσεις του Συλλόγου. 

ΑΡΘΡΟ 15  
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ 

Κάθε άλλο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εκτός του Προέδρου, που 
παραιτείται, εκλείπει ή παύει να ασκεί τα καθήκοντά του πέραν του διµήνου 
αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωµατικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Ακολουθεί µυστική ψηφοφορία για εκλογή Αντιπροέδρου, ή Ταµία ή Γεν. Γραµµατέα 
ή Εφόρου, σε περίπτωση που η κενωθείσα θέση αφορά µια από αυτές τις θέσεις. 

ΑΡΘΡΟ 16  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε 
περισσότερες από τέσσερις συνεχόµενες συνεδριάσεις ή δέκα, συνολικά, µη 
συνεχόµενες (κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας του), τότε το µέλος 
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αντικαθίσταται, αυτοδίκαια, από το πρώτο στη σειρά κατά τη στιγµή εκείνη 
αναπληρωµατικό µέλος.  

∆ΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ  

ΑΡΘΡΟ 17 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 

Οι Γενικές Συνελεύσεις των µελών είναι α) Τακτικές β) Έκτακτες, γ) 
Ενηµερωτικές και δ) Καταστατικές. 

ΑΡΘΡΟ 18  
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Α. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα του Συλλόγου µία φορά 
το χρόνο, µετά από ακριβή προσδιορισµό της ηµεροµηνίας από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο. Σε αυτήν, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποβάλει ισολογισµό µε έκθεση 
πεπραγµένων της διαρρεύσασας θητείας του. Ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής διαβάζει την έκθεση, που έχει συνταχτεί από αυτήν, για τη διαχείριση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. Κατόπιν, διεξάγεται συζήτηση για τα υπόλοιπα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης και λαµβάνονται οι αναγκαίες αποφάσεις. 

Β. Κάθε δεύτερο χρόνο, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή των µελών 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

Γ. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, όταν συγκαλεί Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει 
να προβεί σε ανακοίνωση προς τα µέλη του Συλλόγου, τουλάχιστον, 10 ηµέρες πριν, 
µε κάθε πρόσφορο ενηµερωτικό µέσο, σχετικά µε την ακριβή ηµέρα και ώρα, τόπο 
καθώς και θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Στην ηµερήσια διάταξη µπορούν να 
εγγραφούν και άλλα θέµατα µετά από έγγραφη πρόταση δέκα µελών του Συλλόγου 
προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επτά, τουλάχιστον, ηµέρες πριν από τη σύγκληση της 
Γενικής Συνέλευσης. Τα προτεινόµενα αυτά θέµατα ανακοινώνονται από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο µε τον ίδιο τρόπο που ανακοινώνονται και τα υπόλοιπα θέµατα 
προς τα µέλη τρεις, τουλάχιστο, ηµέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής 
Συνέλευσης.  

∆. Πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται, µε φανερή 
ψηφοφορία µε ανάταση του χεριού, ένα διµελές Προεδρείο, που αποτελείται από τον 
Πρόεδρο και το Γραµµατέα, για να διευθύνουν τη συνέλευση. Σε περίπτωση που ένα 
µέλος του Προεδρείου κωλύεται, τότε αντικαθίσταται από άλλο µέλος του Συλλόγου 
µε τον ίδιο τρόπο.  

Ε. Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης υπάρχει όταν είναι παρόντα τα µισά από τα 
τακτοποιηµένα οικονοµικά τακτικά µέλη του Συλλόγου. Αν δεν διαπιστωθεί απαρτία, 
τότε η Γ.Σ. συνέρχεται ξανά, µέσα σε επτά ηµέρες, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, 
εάν είναι τούτο δυνατόν και µε τα ίδια θέµατα ηµερήσιας διάταξης, οπότε θεωρείται 
ότι υπάρχει απαρτία, ανεξαρτήτως, του πόσα µέλη παρίστανται. 

ΣΤ. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία 
των παρόντων και εχόντων δικαίωµα ψήφου µελών µε µυστική ψηφοφορία ή 
ανάταση του χεριού, σύµφωνα µε απόφαση του Προεδρείου. 

Ζ. Σε περίπτωση που οι εργασίες δεν έχουν λήξει µέσα στην ίδια συνεδρίαση, 
τότε το Προεδρείο ορίζει τόπο, ηµέρα και ώρα για τη συνέχιση των εργασιών της 
Συνέλευσης ή εξουσιοδοτεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να το πράξει. 
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ΑΡΘΡΟ 19  
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Α. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται στην έδρα του Συλλόγου, για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά µε επείγοντα ζητήµατα, καθώς και την 
εκλογή οργάνων του Συλλόγου ή µελών του στην περίπτωση εκείνη κατά την οποία 
παρατήθηκαν, παύθηκαν, εξέλειπαν ή έπαυσαν να ασκούν τα καθήκοντά τους τα 
τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη σε τέτοιο αριθµό, ώστε να καθίσταται αδύνατη η 
λειτουργία των Οργάνων του Συλλόγου. Τα όργανα ή τα µέλη που εκλέγονται από τη 
Γενική Συνέλευση καλύπτουν, αποκλειστικά, το υπόλοιπο της θητείας αυτών που 
αντικαθιστούν.  

Β. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
αυτεπάγγελτα από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο όταν ο Πρόεδρος κωλύεται ή το 
Γεν. Γραµµατέα όταν και ο Αντιπρόεδρος κωλύεται. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
υποχρεούται µέσα σε 30 ηµέρες να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, εάν το 
ζητήσει το 1/5 των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών του Συλλόγου. Η αίτηση 
πρέπει, µε ποινή απαραδέκτου, να περιλαµβάνει, ρητά και συγκεκριµένα, τα προς 
συζήτηση επείγοντα θέµατα ή το λόγο που καθιστά αναγκαία την εκλογή νέων 
οργάνων ή µελών του Συλλόγου.  

Γ. Απαρτία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης υπάρχει όταν είναι παρόντα τα 
µισά από τα τακτοποιηµένα οικονοµικά τακτικά µέλη του Συλλόγου. Αν δεν 
διαπιστωθεί απαρτία, τότε η Γ.Σ. συνέρχεται ξανά, µέσα σε επτά ηµέρες, στον ίδιο 
τόπο και την ίδια ώρα, εάν είναι τούτο δυνατόν και µε τα ίδια θέµατα ηµερήσιας 
διάταξης, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία, ανεξαρτήτως, του πόσα µέλη 
παρίστανται, που, όµως, δεν µπορεί να είναι λιγότερα των είκοσι πέντε. 

∆. Για τη διαδικασία σύγκλησης, τη διεύθυνση και συνέχιση των εργασιών και τη 
λήψη των αποφάσεών της ισχύει αναλογικά ότι ισχύει και στη Τακτική Γενική 
Συνέλευση. 

Ε. Προκειµένου ο Σύλλογος να προχωρήσει στην κήρυξη ή λήξη αγωνιστικών 
κινητοποιήσεων απαιτείται απόφαση Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.  

ΑΡΘΡΟ 20  
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Ενηµερωτική Συνέλευση µπορεί να συγκαλείται για ενηµέρωση και συζήτηση 
σχετικά µε θέµατα, κυρίως, επείγοντα. Της Ενηµερωτικής Συνέλευσης προεδρεύει ο 
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

ΑΡΘΡΟ 21  
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Α. Οι Καταστατικές Γενικές Συνελεύσεις αποφασίζουν για την έγκριση του 
Ιδρυτικού Καταστατικού, την τροποποίηση του Καταστατικού και τη διάλυση του 
Συλλόγου. Καταστατικές Συνελεύσεις συγκαλούνται είτε αυτεπάγγελτα από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο, είτε µετά από αίτηση των 2/5 του αριθµού των οικονοµικά 
τακτοποιηµένων µελών. Η αίτηση πρέπει, µε ποινή απαραδέκτου, να αναφέρει τις 
διατάξεις του Καταστατικού βάσει των οποίων ζητείται η τροποποίηση αναφέροντας 
περιληπτικά τις υπό τροποποίηση διατάξεις ή σε περίπτωση που ζητείται η διάλυση 
του Συλλόγου, τους λόγους για τους οποίους αυτή είναι αναγκαία. 
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Β. Η Καταστατική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εάν παρευρίσκονται 
το 50% των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί 
απαρτία η Καταστατική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου σε ηµεροµηνία όχι µικρότερη των 7 και όχι µεγαλύτερη των 
15 ηµερών από την ηµέρα της αναβληθείσας λόγω απαρτίας καταστατικής 
συνέλευσης. Σε απαρτία βρίσκεται η νέα συνέλευση εάν παρίστανται των 35% των 
οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών. 

Γ. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε πλειοψηφία 3/5 των παρόντων τακτικών µελών. 

∆. Για τη διαδικασία σύγκλησης, τη διεύθυνση και συνέχιση των εργασιών και τη 
λήψη των αποφάσεων της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης ισχύει αναλογικά ότι 
ισχύει και στη Τακτική Γενική Συνέλευση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ  

ΑΡΘΡΟ 22 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α. Ο έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
διενεργείται από την Εξελεγκτική Επιτροπή, στη διάθεση της οποίας τίθενται όλα τα 
σχετικά έγγραφα και βιβλία του Συλλόγου. Βάσει των στοιχείων αυτών η 
Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση. 

Β. Η εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 3 µέλη, που εκλέγονται µαζί µε δύο 
αναπληρωµατικά µέλη για διετή θητεία, όπως ακριβώς και τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 

Γ. Κάθε µέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής, που παραιτείται ή αποβιώνει ή παύει 
να ασκεί τα καθήκοντά του για ένα δίµηνο αντικαθίσταται από το πρώτο στη σειρά 
αναπληρωµατικό µέλος. Σε περίπτωση που παραιτηθεί ή αποβιώσει ή παύσει να 
ασκεί τα καθήκοντά του για ένα δίµηνο ο Πρόεδρος ή ο Γραµµατέας της 
Εξελεγκτικής Επιτροπής καλύπτεται η κενωθείσα θέση µε αναπληρωµατικό µέλος 
και ακολουθεί εκλογή νέου προέδρου ή Γραµµατέα σύµφωνα µε την περίπτωση µε 
µυστική ψηφοφορία και σχετική πλειοψηφία. Με τον ίδιο τρόπο πραγµατοποιείται 
και η αναπλήρωση, προσωρινά, κωλυοµένου µέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

∆. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συγκαλείται µετά από πρόσκληση του Προέδρου της 
στην έδρα του Συλλόγου. 

Ε. Η θέση του µέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι άµισθη και τιµητική.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ  

ΑΡΘΡΟ 23 
ΕΚΛΟΓΕΣ 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής 
εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία από Γενική Συνέλευση, για θητεία δυο ετών.  

ΑΡΘΡΟ 24 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ 

Α. Υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ίδιους τους ενδιαφεροµένους ή 
προτείνονται από πέντε µέλη, τουλάχιστο, των τακτικών µελών του Συλλόγου µε 
δήλωση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πέντε µέρες, τουλάχιστο, πριν από τη 
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σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παραδίδει πλήρη 
κατάλογο των υποψηφίων προς την εκλεγόµενη Εφορευτική Επιτροπή. Κάθε 
υποψηφιότητα δηλώνεται για ένα και µόνο όργανο του Συλλόγου, αποκλειστικά. 

Β. Με ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκτυπώνονται ψηφοδέλτια µε το ίδιο 
χρώµα και τις ίδιες διαστάσεις. Το ψηφοδέλτιο διαιρείται σε δύο τµήµατα: Το πρώτο 
από επάνω προς το κάτω φέρει την ένδειξη ∆ιοικητικό Συµβούλιο, όπου 
αναγράφονται τα υποψήφια µέλη µε αλφαβητική σειρά. Το δεύτερο τµήµα, που 
ακολουθεί µετά το τέλος των υποψηφίων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, φέρει 
την ένδειξη Εξελεγκτική Επιτροπή, όπου αναγράφονται τα υποψήφια µέλη µε 
αλφαβητική και πάλι κατάταξη. 

ΑΡΘΡΟ 25  
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Α. Πριν από την έναρξη της Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται, µε 
ανάταση του χεριού και κατά πλειοψηφία, το Προεδρείο της Συνέλευσης. 

Β. Με πρόσκληση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται τριµελής 
Εφορευτική Επιτροπή, µε ανάταση του χεριού και ακολουθεί εκλογή Προέδρου και 
Γραµµατέα µεταξύ των µελών της Εφορευτικής Επιτροπής από τη Γενική Συνέλευση.  

 
ΑΡΘΡΟ 26  

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Α. Μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει την 

απαρτία της Γενικής συνέλευσης και αναγράφει κατόπιν σε πίνακα τα ονόµατα των 
υποψηφίων, καθώς και το όργανο για το οποίο τίθεται η υποψηφιότητα.  

Β. Ακολουθεί η παράδοση προς την Εφορευτική Επιτροπή από το Γραµµατέα του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου καταλόγου των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών και 
διανοµή των ψηφοδελτίων προς αυτούς.  

Γ. Η ψηφοφορία είναι µυστική. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική 
Επιτροπή προβαίνει σε καταµέτρηση και διαλογή των ψηφοδελτίων, 
ανακηρύσσοντας τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη και συντάσσοντας σχετικό 
πρακτικό εκλογής.  

∆. Για κάθε ζήτηµα που προκύπτει επί της εκλογικής διαδικασίας η Εφορευτική 
Επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία. 

ΑΡΘΡΟ 27 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 

Α. Κάθε ψηφοφόρος σηµειώνει µε σταυρό µέχρι επτά υποψήφια µέλη για το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο και µέχρι τρία υποψήφια µέλη για την Εξελεγκτική Επιτροπή. 

Β. Για να κριθεί ένα ψηφοδέλτιο άκυρο από την εφορευτική Επιτροπή θα πρέπει 
αυτό να είναι διαφορετικού σχήµατος ή χρώµατος ή διαστάσεων από αυτά που έχουν 
διανεµηθεί ή να φέρει διακριτικά γνωρίσµατα που αίρουν την µυστικότητα της 
ψήφου ή τέλος να έχουν σηµειωθεί µε περισσότερους από επτά σταυρούς για τα 
υποψήφια µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή περισσότερους από τρεις σταυρούς 
για τα υποψήφια µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 
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ΑΡΘΡΟ 28  
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 

Ως τακτικά µέλη εκλέγονται όσοι καταλαµβάνουν µε σειρά προτεραιότητας τις 
επτά πρώτες θέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται ως 
αναπληρωµατικοί, ακολουθώντας τη σειρά προτεραιότητας σε σταυρούς. Για την 
Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται οι τρεις πρώτοι υποψήφιοι σε σταυρούς, ενώ οι 
υπόλοιποι ανακηρύσσονται, ως αναπληρωµατικοί και πάλι µε σειρά προτεραιότητας 
σε σταυρούς. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. 

ΑΡΘΡΟ 29 
ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 

Η Γενική Συνέλευση µπορεί µετά από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να 
αναβάλει τις εκλογές για ένα ακαδηµαϊκό εξάµηνο το ανώτερο, προσδιορίζοντας, 
ταυτόχρονα, την ακριβή ηµεροµηνία της νέας Γενικής Συνέλευσης, για τη διενέργεια 
εκλογών ή εξουσιοδοτώντας το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να το πράξει. 

ΑΡΘΡΟ 30  
ΕΝΑΡΞΗ ΘΗΤΕΙΑΣ 

Η θητεία των εκλεγµένων οργάνων του Συλλόγου αρχίζει, αµέσως, µετά τη 
συγκρότησή τους σε σώµα και, έως τότε, συνεχίζει, κανονικά, το παλιό ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 31  
ΣΦΡΑΓΙ∆Α 

Ο Σύλλογος διατηρεί στρογγυλή σφραγίδα, που φέρει, κυκλικά, τις φράσεις 
«Α.Σ.Ε.Ι. - ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ» «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ». Στο κέντρο φέρει το έµβληµα της Σχολής 
Ναυτικών ∆οκίµων, το οποίο εµφανίζεται έµπροσθεν ενός ανοικτού βιβλίου, καθώς 
και το έτος 2004. 

ΑΡΘΡΟ 32  
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  

Το καταστατικό του Συλλόγου µπορεί να τροποποιηθεί, τµηµατικά ή συνολικά, 
µε απόφαση της Καταστατικής Συνέλευσης και µε τη συναίνεση των 3/5 των µελών 
του Συλλόγου.  

ΑΡΘΡΟ 33 
∆ΙΑΛΥΣΗ 

Για τη διάλυση του Συλλόγου αποφασίζει η Καταστατική Συνέλευση, που 
συγκαλείται µε το σκοπό αυτό. Απαρτία διαπιστώνεται εάν παρίστανται τα 2/3 των 
οικονοµικά τακτοποιηµένων και δικαιουµένων ψήφου µελών. Η απόφαση 
λαµβάνεται µε πλειοψηφία των ¾ των παρόντων και δικαιουµένων ψήφου µελών. 

ΑΡΘΡΟ 34  
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

Α. Τα θέµατα της εκκαθάρισης του Συλλόγου διέπονται από την ισχύουσα 
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νοµοθεσία. Η περιουσία του Συλλόγου, µετά την εκκαθάριση, περιέρχεται στη Σχολή 
Ναυτικών ∆οκίµων.. 
 

ΑΡΘΡΟ 35  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΕΣ - ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΕΣ 

Ο Σύλλογος µπορεί να συµµετέχει σε οµοειδή ανώτερη δευτεροβάθµια ή 
τριτοβάθµια επαγγελµατική οργάνωση δηλαδή σε Οµοσπονδία ή Συνοµοσπονδία 
Οργανώσεων σύµφωνα µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Μπορεί, επίσης, να 
συµµετέχει σε δευτεροβάθµιο συλλογικό όργανο του Ανωτάτου Στρατιωτικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, που απαρτίζεται από τα µέλη του Πολιτικού ∆ιδακτικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού των τριών Σχολών, δηλαδή της Στρατιωτικής Σχολής 
των Ευελπίδων, της Σχολής Ναυτικών ∆οκίµων και της Σχολής Ικάρων, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο σχετικό Καταστατικό.  

ΑΡΘΡΟ 36 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Α. Μέχρι την ανάδειξη και συγκρότηση σε σώµα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

και της Εξελεγκτικής Επιτροπής µε εκλογές και µετά από έγκριση του Ιδρυτικού 
Καταστατικού, το Σύλλογο διοικεί Προσωρινό ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που 
αποτελείται από τα εξής µέλη : 1) Μελανίτης Νικόλαος, 2) Κούκος Ιωάννης 3) 
Τεµπέλης Ηλίας, 4) Παϊπέτης Αλκιβιάδης, 5) Βαρδούλιας Γεώργιος 6) Ασαριωτακη 
Ιωάννα και 7) Γιαννούλης Ιωάννης 

Β. Η Προσωρινή Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τα εξής µέλη : 1) 
Κανδύλας Χρήστος, 2) Κυρίτση-Γιάλλουρου Σοφία και 3) Γαλάνης Γεώργιος. 

Γ. Το Προσωρινό ∆ιοικητικό Συµβούλιο και η Προσωρινή Εξελεγκτική Επιτροπή 
συγκροτούνται, αµέσως, σε σώµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος 
Καταστατικού και λειτουργεί αναλογικά µε ότι εφαρµόζεται για τις λειτουργίες του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

∆. Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων του Συλλόγου, µετά την έγκριση του 
παρόντος Καταστατικού, διενεργούνται µε µέριµνα του Προσωρινού ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, το αργότερο µέσα στο επόµενο ακαδηµαϊκό εξάµηνο, από την 
τελεσίδικη εγκριτική απόφαση το αρµοδίου Πρωτοδικείου του Πειραιά.  

ΑΡΘΡΟ 37 
ΑΝΑΓΝΩΣΗ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από 37 άρθρα, διαβάστηκε, συζητήθηκε 
και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολο από Ειδική Καταστατική Συνέλευση των 
ιδρυτικών µελών και θα ισχύει µετά την επικύρωση και καταχώρηση στα Βιβλία του 
Πρωτοδικείου της έδρας του Συλλόγου. 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004 
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