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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΣΑ  
 

Άρθρο 1 
Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» με έδρα το Ν. Ψυχικό. Στις 
σχέσεις του με την αλλοδαπή το σωματείο θα έχει την επωνυμία «HELLENIC 
ASSOCIATION FOR THE PROMOTION OF RHETORIC IN EDUCATION».  

 
 

Άρθρο 2 
Σκοποί 

Σκοποί του σωματείου είναι: 
α. Η προαγωγή γενικά της Ρητορικής ως επιστήμης και τέχνης του «καλῶς 

λέγειν», δηλαδή του λόγου που χαρακτηρίζεται από γραμματική αρτιότητα, 
αισθητική ομορφιά και πρακτική αποτελεσματικότητα μέσα από την ισχύ 
της επιχειρηματολογίας, σε όλες τις βαθμίδες Εκπαίδευσης (τυπικής και μη 
τυπικής). 

β. Η επιστημονική μελέτη και θεωρητική θεμελίωση της Ρητορικής ως 
σύγχρονης διδακτικής μεθόδου που καλλιεργεί παράλληλα και σε βάθος τη 
σκέψη (κριτική και δημιουργική) και το λόγο (γραπτό και, κυρίως, 
προφορικό), και η ενίσχυσή της ως πρακτικής στην Εκπαίδευση.  

γ. Η συμβολή στη δημιουργία ενεργών πολιτών με πίστη στην αξία του 
δημοκρατικού διαλόγου, βασική προϋπόθεση του οποίου είναι η αγωγή του 
ακροατή με έμφαση στο σεβασμό της διαφορετικής άποψης.  

 
 

Άρθρο 3 
Μέσα 

Την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών επιδιώκει η Ένωση με τα εξής 
μέσα: 
α. τη διεξαγωγή και δημοσίευση επιστημονικών ερευνών,  
β. την δημοσίευση / έκδοση (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) επιλεγμένων 

ελληνόγλωσσων ή μεταφρασμένων άρθρων / μελετών / έργων,  
γ. την οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και επιμορφωτικών σεμιναρίων, 
δ. την έκδοση ειδικού επιστημονικού περιοδικού, 
ε. τη συγκρότηση εξειδικευμένης βιβλιοθήκης,  
στ. τη λειτουργία δικτυακού τόπου, 
ζ. τη συνεργασία με ελληνικά και ξένα επιστημονικά ιδρύματα, φορείς και 

οργανισμούς συναφή ως προς τους σκοπούς του σωματείου και η συμμετοχή 
σε εκδηλώσεις τους. 

η. την υποστήριξη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και άλλων φορέων που επιθυμούν 
να οργανώσουν ομίλους και αγώνες Ρητορικής Τέχνης, 

θ. την εξασφάλιση, με βάση τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ελληνική 
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νομοθεσία, κεφαλαίων για την εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων σκοπών 
και την αποδοχή δωρεών με τους όρους και τις ασφαλιστικές δικλείδες που 
κρίνονται απαραίτητοι, 

ι. τη συμμετοχή σε κρατικούς ή διακρατικούς διαγωνισμούς, προκηρύξεις και 
προσκλήσεις ενδιαφέροντος που αφορούν στο χώρο της εκπαίδευσης, 

ια. καθετί άλλο που θα κρίνει σκόπιμο και ωφέλιμο το εκάστοτε Διοικητικό 
Συμβούλιο της Ένωσης. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
Άρθρο 4 

Προϋποθέσεις εγγραφής τακτικών μελών 
Η Ένωση αποτελείται από τρεις τάξεις μελών: α) τακτικά, β) 

αντεπιστέλλοντα και γ) επίτιμα μέλη.  
Τακτικά μέλη της Ένωσης μπορούν να εγγραφούν Έλληνες ή αλλοδαποί 

υπήκοοι:  
α. εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων,  
β. σπουδαστές ελληνικών και ξένων τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
γ. ειδικοί επιστήμονες (γλωσσολόγοι, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές κ.λπ.), που 

ασχολούνται με θέματα συναφή με την καλλιέργεια και τα προβλήματα του 
προφορικού λόγου,  

δ. επαγγελματίες εμπλεκόμενοι στο χώρο του θεάτρου στην εκπαίδευση 
(θεατρολόγοι, δάσκαλοι εκπαιδευτικού δράματος κ.λπ.), 

ε. διεθνείς, εθνικοί και τοπικοί οργανισμοί, σωματεία ή εταιρείες, σχολικοί ή 
πανεπιστημιακοί ρητορικοί όμιλοι, σχολεία, νομικά πρόσωπα κ.λπ., καθώς 
και φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να προωθήσουν τους στόχους της 
Ένωσης. 

 
 

Άρθρο 5 
Διαδικασία εγγραφής των τακτικών μελών 

Τα άτομα ή οι φορείς που πληρούν τους όρους του Άρθρου 4 μπορούν να 
εγγραφούν μέλη της Ένωσης ύστερα από αίτησή τους και πρόταση ενός από τα 
μέλη της Ένωσης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και αποφαίνεται 
τελικά, εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης, και γνωστοποιεί την 
απόφασή του στον ενδιαφερόμενο. 

Μαζί με την αίτηση κατατίθεται και σύντομο κείμενο που στηρίζει την 
απόφαση εγγραφής στην Ένωση, δήλωση αποδοχής των όρων του 
Καταστατικού, καθώς και σύντομο βιογραφικό σημείωμα, προκειμένου η Ένωση 
να προβεί στην ενημέρωση της Επετηρίδας των μελών της. Όσον αφορά στους 
οργανισμούς, ιδρύματα, φορείς κ.λπ. κατατίθεται αντίγραφο του καταστατικού 
τους, καθώς και σύντομο βιογραφικό σημείωμα των νόμιμων αντιπροσώπων 
τους.  
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Άρθρο 6 

Αντεπιστέλλοντα μέλη 
Αντεπιστέλλοντα μέλη της Ένωσης δύνανται να εγγραφούν άτομα τα οποία 

πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 4, που διαβιούν εκτός Ελλάδας και 
μπορούν να συμβάλουν στην προώθηση των σκοπών της Ένωσης. Τα 
αντεπιστέλλοντα μέλη ανακηρύσσονται ύστερα από αίτησή τους προς το 
Διοικητικό Συμβούλιο κατά την ίδια διαδικασία που ορίζει το Άρθρο 5. 

 
Άρθρο 7 

Επίτιμα μέλη 
Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται ύστερα από πρόταση τριών τουλάχιστον 

μελών της Ένωσης και σχετική απόφαση του Δ.Σ. που ανακοινώνεται στη Γενική 
Συνέλευση Έλληνες και ξένοι επιστήμονες με ερευνητική και συγγραφική δράση 
στους τομείς ενδιαφέροντος της Ένωσης, καθώς και άτομα των οποίων το έργο 
διαδραμάτισε σοβαρότατο ρόλο στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. 
Επίσης, επίτιμα μέλη εγγράφονται με απόφαση του Δ.Σ. που ανακοινώνεται στη 
Γενική Συνέλευση, άτομα που δεν είναι τακτικά μέλη του σωματείου, τα οποία 
όμως προσφέρουν ή έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες για την ευόδωση 
των σκοπών του Σωματείου. 

Τα επίτιμα μέλη σε ουδεμία υποχρέωση εισφοράς υπόκεινται. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 
Άρθρο 8 

Εισφορά εγγραφής – ετήσια συνδρομή 
Τα τακτικά και τα αντεπιστέλλοντα μέλη της Ένωσης υποχρεούνται στην 

καταβολή του ποσού των 10 ευρώ κατά την εγγραφή τους στην Ένωση και σε 
ετήσια συνδρομή που ανέρχεται στο ποσό των 25 ευρώ. Οι σπουδαστές 
απαλλάσσονται από την εισφορά εγγραφής. Τα ποσά αυτά μετά την πάροδο 
έτους από την επικύρωση του καταστατικού μπορούν να αλλάξουν ύστερα από 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Διεθνείς, εθνικοί και τοπικοί οργανισμοί, σωματεία ή εταιρείες, σχολικοί ή 
πανεπιστημιακοί ρητορικοί όμιλοι, σχολεία, νομικά πρόσωπα κ.λπ. 
υποχρεούνται στην καταβολή του ποσού των 50 ευρώ κατά την εγγραφή τους 
στην Ένωση και σε ετήσια συνδρομή που ανέρχεται στο ποσό των 100 ευρώ. Τα 
ποσά αυτά μετά την πάροδο έτους από της επικυρώσεως του καταστατικού 
μπορούν να αυξηθούν ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

Άρθρο 9 
Δικαιώματα- υποχρεώσεις μελών 

Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις συζητήσεις των γενικών 
συνελεύσεων και το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι», εφόσον είναι 
οικονομικά τακτοποιημένα, ακόμη και αν η ρύθμιση των οικονομικών 
εκκρεμοτήτων έγινε κατά την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης του 
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σωματείου. Έχουν το δικαίωμα επίσης να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν πως 
συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου με έγγραφη πρότασή 
τους προς τα όργανα διοίκησης, το αργότερο τρεις ημέρες πριν από τη διεξαγωγή 
της Γενικής Συνέλευσης.  

Τα τακτικά μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις. Ειδικά όσοι 
νόμιμοι αντιπρόσωποι οργανισμών, ιδρυμάτων, φορέων κ.λπ. συναινέσουν 
σχετικώς, έχουν το δικαίωμα μόνο του «εκλέγειν», υπό την προϋπόθεση όμως ότι 
θα συναινέσουν εγγράφως στον περιορισμό αυτό. 

Όλα τα μέλη του σωματείου υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις 
εκάστοτε αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Δ.Σ. του σωματείου. 

Τα αντεπιστέλλοντα και επίτιμα μέλη μπορούν να μετέχουν των γενικών 
συνελεύσεων και να εκφέρουν τη γνώμη τους στα θέματα που συζητούνται 
αλλά δεν απολαμβάνουν του δικαιώματος του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι». 

Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα της μειωμένης εισόδου σε όλες τις δημόσιες 
εκδηλώσεις (συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια κ.λπ.) που διοργανώνει η Ένωση με 
την επίδειξη της κάρτας μέλους. Όλα τα μέλη δικαιούνται, επίσης, να 
λαμβάνουν σε μειωμένη τιμή τα δημοσιεύματα της Ένωσης και να 
χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη και τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου της, καθώς 
και να συμμετέχουν ή να αναλαμβάνουν ύστερα από έγκριση του Διοικητικού 
Συμβουλίου μέρος σε έρευνες που θα διεξάγονται υπό την εποπτεία και με τη 
χρηματοδότηση της Ένωσης.  

Κάθε μέλος μπορεί να προτείνει ανά πάσα στιγμή εγγράφως στο Δ.Σ. την 
πραγματοποίηση κάθε είδους δραστηριοτήτων. 

Η ιδιότητα μέλους δεν μεταβιβάζεται και δεν κληρονομείται.  
 
 

Άρθρο 10 
Αποβολή – αποχώρηση μελών 

Τα μέλη της Ένωσης που δεν εκπληρώνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις επί 
διετία ή που δεν τηρούν το Καταστατικό αποβάλλονται με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη αυτά έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην 
πρώτη μετά τη διαγραφή Γενική Συνέλευση της Ένωσης. 

Τα μέλη της Ένωσης μπορούν, οποτεδήποτε, να αποχωρήσουν από την 
Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 87 ΑΚ, με έγγραφη δήλωσή τους απευθυνόμενη 
προς το Δ.Σ. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 
Άρθρο 11 

Όργανα διοικήσεως της Ένωσης 
Όργανα Διοικήσεως της Ένωσης αποφασιστικής αρμοδιότητας είναι: Η Γενική 

Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο. 
Είναι δυνατόν να δημιουργηθούν και επιπλέον όργανα σε μόνιμη ή περιοδική 

βάση που αποτελούνται από μέλη της Ένωσης και στοχεύουν στο συντονισμό 
δραστηριοτήτων. 
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Άρθρο 12 

Γενική Συνέλευση 
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει 

για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το παρόν καταστατικό σε 
άλλα όργανα. 

Οι Γενικές Συνελεύσεις της Ένωσης είναι Τακτικές και Έκτακτες.  
Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται μία φορά το χρόνο, το μήνα Σεπτέμβριο. 
Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο που 

την προκηρύσσει 15 ημέρες τουλάχιστον πριν από τη διεξαγωγή της με 
πρόσκληση που φέρει υπογραφές του Προέδρου και του Γ. Γραμματέα του Δ.Σ. 
και η οποία αποστέλλεται ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά. Η πρόσκληση πρέπει να 
καθορίζει οπωσδήποτε τον τόπο, τον χρόνο και τα θέματα με σαφήνεια. Στην 
περίπτωση αρχαιρεσιών στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται και η ώρα 
έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας. 

Οι Έκτακτες συγκαλούνται, με απόφαση του Δ.Σ., σε περιπτώσεις που αυτό 
κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ., καθώς και για τις περιπτώσεις που ρητά 
ορίζονται από το καταστατικό της Ένωσης. Η πρόσκληση για την έκτακτη 
Γενική Συνέλευση πρέπει απαραίτητα να αναφέρει τα θέματα Ημερήσιας 
Διάταξης, τόπο και χρόνο διεξαγωγής της. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση 
προκηρύσσεται 5 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της 
και μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη του 
Σωματείου. 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να συγκληθεί για σοβαρά θέματα 
του σωματείου, αν το ζητήσει εγγράφως το 1/5 από τα τακτικά μέλη της Ένωσης, 
τα οποία είναι ταμειακά τακτοποιημένα με αίτησή τους προς το Δ.Σ., το οποίο 
είναι υποχρεωμένο το αργότερο δέκα ημέρες από την υποβολή της αίτησης, να 
συγκαλέσει την έκτακτη γενική συνέλευση. Στην αίτηση πρέπει απαραιτήτως να 
αναγράφονται με σαφήνεια και πλήρη αιτιολογία τα επιχειρήματα για τα οποία 
ζητείται η σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως. Αίτηση χωρίς σαφή αιτιολογία 
δεν λαμβάνεται υπόψη.  

Δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν όλα τα μέλη της 
Ένωσης. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα τακτικά μέλη, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις 
οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι της Ένωσης. Τα επίτιμα και 
αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να συμμετέχουν «μετά γνώμης» στις Γενικές 
Συνελεύσεις, αλλά δεν ψηφίζουν.  

Η Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, βρίσκεται σε απαρτία, αν 
παρίσταται το 1/2 πλέον ενός, τουλάχιστον, από τα τακτικά μέλη που έχουν 
εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με ονομαστική 
κατάσταση που υπογράφεται από κάθε τακτικό μέλος που προσέρχεται στη 
Συνέλευση και η οποία κατατίθεται με φροντίδα του Δ.Σ. στο Προεδρείο της 
Γενικής Συνελεύσεως. Αν κατά τη Γενική Συνέλευση δεν εξασφαλισθεί απαρτία, 
συγκαλείται και πάλι μέσα σε 15 μέρες, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία, 
όποιος και αν είναι ο αριθμός των τακτικών μελών που παρευρίσκονται και που 
έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.  

Για την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ. προτείνονται από το Δ.Σ. ή από μέλη 
που παρευρίσκονται, άτομα για να προεδρεύσουν της Γ.Σ. Εάν η πρόταση γίνει 
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δεκτή από μέρους εκείνων που προτείνονται, ακολουθεί ψηφοφορία με ανάταση 
του χεριού. Πρόεδρος εκλέγεται αυτός που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες 
ψήφους, ο οποίος και αναλαμβάνει να διευθύνει τη συζήτηση, δίδοντας το λόγο 
σε αυτούς που τον ζητούν, αφαιρώντας τον από κείνους που παρεκτρέπονται και 
τηρώντας γενικά τη διαδικασία που προβλέπεται από το καταστατικό. 

Πρακτικά της συνεδριάσεως τηρούνται με ευθύνη του Γ. Γραμματέα του Δ.Σ. 
και Γραμματείας που αποτελείται από 3 πρόσωπα που υποδεικνύονται από τον 
Πρόεδρο της Γ.Σ. και έχουν ως αποστολή την υποβοήθηση του έργου του και την 
καταμέτρηση των ψήφων στα θέματα που προτείνονται προς ψήφιση. Τα 
πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως επικυρώνονται την ίδια ημέρα από το 
Προεδρείο της Συνελεύσεως και τη Γραμματεία. 

Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη 
πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα, εκτός των περιπτώσεων που ρητά 
προβλέπεται με το παρόν καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. 

Η τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται στην έδρα της Ένωσης ή σε 
άλλον κατάλληλο χώρο.  

Κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση: 
α) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει τα μέλη για το έργο που πραγματοποιήθηκε 

κατά το έτος που πέρασε, καθώς και για το πρόγραμμα της Ένωσης κατά το 
νέο έτος. 

β) Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. διαβάζει την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. 
γ) Ο Ταμίας εκθέτει τα οικονομικά πεπραγμένα και εισηγείται τον απολογισμό 

της οικονομικής διαχειρίσεως κατά το έτος που πέρασε και τον 
προϋπολογισμό για το νέο έτος. 

δ) Ο Γραμματέας του Ε.Σ. διαβάζει την έκθεση του Ε.Σ. για το έργο της Ένωσης 
κατά το έτος που έληξε και για τις ενέργειες της Διοικήσεως και την 
οικονομική διαχείριση. 

ε) Η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων του 
Δ.Σ., του οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού και της έκθεσης 
του Ε.Σ., χωριστά για το καθένα. 

στ) Αποφασίζεται η απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη για 
το έτος που πέρασε με βάση την έκθεση του Ε.Σ. 

Τα μέλη έχουν δικαίωμα να εκφέρουν γνώμες για τα πεπραγμένα ή για τον 
προϋπολογισμό και το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων κατά το νέο έτος 
και να εισηγηθούν προτάσεις, οι οποίες τίθενται προς έγκριση στη Γενική 
Συνέλευση. 

Επιπλέον, κατά αποκλειστική της αρμοδιότητα, η Γενική Συνέλευση: α) 
αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού, και β) αποφασίζει για 
τη διάλυση του σωματείου. 

 
 

Άρθρο 13 
Αρχαιρεσίες 

Στην ετήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που συνέρχεται κατά 
το τελευταίο έτος της θητείας του Δ.Σ. περιλαμβάνονται επιπλέον αρχαιρεσίες 
για την ανάδειξη νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου κατά την 
ερχόμενη τριετία. 
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Εκλόγιμα μέλη κατά τις αρχαιρεσίες της προηγουμένης παραγράφου είναι τα 
τακτικά μέλη της Ένωσης που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους 
υποχρεώσεις προς αυτή. 

Τα εκλόγιμα μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ ή το 
Ε.Σ. στέλνουν ή καταθέτουν και στις δύο περιπτώσεις «επί αποδείξει» στο Γ. 
Γραμματέα του Δ.Σ. σχετική δήλωση μέχρι και την προηγούμενη της διεξαγωγής 
των αρχαιρεσιών. Τη δήλωση αυτή μπορεί να αντικαταστήσει σχετική πρόταση 
τριών εκλόγιμων μελών της Ένωσης. Με βάση τις δηλώσεις και προτάσεις αυτές 
καταρτίζεται από το Γεν. Γραμματέα ονομαστική κατάσταση κατ' αλφαβητική 
σειρά, χωριστά για κάθε Συμβούλιο, των υποψηφίων, η οποία αναρτάται κατά 
την ημέρα της εκλογής στον τόπο όπου θα διενεργηθεί η ψηφοφορία. Υποβολή 
υποψηφιοτήτων είναι δυνατή πριν από τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και 
ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως. 

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως καλείται από 
τον Πρόεδρο η Συνέλευση να εκλέξει από αυτούς που έχουν δικαίωμα ψήφου 
4μελή Εφορευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, η οποία 
αποτελείται από Πρόεδρο, Γραμματέα και δύο ψηφολέκτες. 

Μετά την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής κηρύσσεται από τον Πρόεδρο η 
λήξη της πρώτης φάσεως των εργασιών της Συνελεύσεως, επικυρώνονται τα 
πρακτικά και παραδίδονται στην Εφορευτική Επιτροπή τα απαραίτητα για τις 
αρχαιρεσίες στοιχεία. Η Εφορευτική Επιτροπή προχωρεί στη διεξαγωγή των 
αρχαιρεσιών με μυστική ψηφοφορία. 

Κάθε εκλογέας μπορεί να σημειώσει στα ψηφοδέλτια σταυρό προτιμήσεως 
για επτά το πολύ πρόσωπα από τους υποψηφίους για το Δ.Σ. και για 5 το πολύ 
από τους υποψηφίους για το Ε.Σ. Αν τα ψηφοδέλτια δεν αναγράφουν τα ονόματα 
των υποψηφίων, κάθε εκλογέας σημειώνει μόνος τον αντίστοιχο αριθμό 
ονομάτων. Ψηφοδέλτια με περισσότερους σταυρούς ή περισσότερα ονόματα από 
όσα ορίζονται παραπάνω θεωρούνται άκυρα. 

Εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας: α) για το Δ.Σ. οι 9 που πήραν τις 
περισσότερες ψήφους ως τακτικά μέλη και οι 3 επόμενοι ως αναπληρωματικά, 
και β) οι 5 πρώτοι από τους υποψηφίους για το Ε.Σ. εκλέγονται ως τακτικά μέλη 
και οι επόμενοι 2 ως αναπληρωματικά. 

Η ώρα λήξης της ψηφοφορίας πρέπει να έχει ανακοινωθεί στην πρόσκληση 
των μελών. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας αρχίζει η διαλογή των ψηφοδελτίων, 
τα οποία αριθμούνται, μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής και 
παραδίδονται στον Πρόεδρο. Στη συνέχεια συντάσσεται από την Εφορευτική 
Επιτροπή Πρακτικό διεξαγωγής των αρχαιρεσιών σε δύο αντίγραφα, στο οποίο 
αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων και αντιστοίχως ο αριθμός των 
ψήφων τις οποίες έκαστος έλαβε. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα 
μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και εν συνεχεία η Εφορευτική Επιτροπή 
ανακηρύσσει τα επιτυχόντα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου. Τα 
πρακτικά αυτά μαζί με όλο το εκλογικό υλικό παραλαμβάνονται από τον 
Προεδρεύοντα της Εφορευτικής Επιτροπής και παραδίδονται στη συνέχεια στον 
Πρόεδρο και Γεν. Γραμματέα του παλαιού Δ.Σ., οι οποίοι τα παραδίδουν στα 
αντίστοιχα μέλη του νέου Δ.Σ. όταν αυτό συγκροτηθεί σε σώμα. Σε όλες τις 
περιπτώσεις συντάσσεται πρωτόκολλο παραδόσεως και παραλαβής. Το εκλογικό 
υλικό διατηρείται στην έδρα του σωματείου μέσα σε ιδιαίτερο χώρο μέχρι της 
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εκλογής των νέων Συμβουλίων, οπότε και καταστρέφεται, σε κάθε όμως 
περίπτωση διατηρείται για τουλάχιστον έξι μήνες, διάστημα εντός του οποίου 
μπορεί να εγερθεί αγωγή ακύρωσης στο αρμόδιο δικαστήριο. 
 
 

Άρθρο 14 
Διοικητικό Συμβούλιο 

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αποτελείται από εννέα μέλη και εκλέγεται 
από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία οφείλει να συγκαλείται εντός του 
μηνός Σεπτεμβρίου. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής. Αρχίζει από την ημέρα της 
συγκροτήσεως του Συμβουλίου σε σώμα και λήγει με τη συγκρότηση του νέου 
Δ.Σ. και την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου παραδόσεως και παραλαβής 
μεταξύ απερχομένου και αναλαμβάνοντος Δ.Σ. Τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα. 

Μέσα σε 15 ημέρες από την εκλογή των νέων μελών του Δ.Σ. καλούνται αυτά 
υπό την προεδρία εκείνου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους και σε 
περίπτωση κωλύματός του από τον αμέσως επόμενο, σε συνεδρία, προκειμένου 
να συγκροτηθούν σε σώμα. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσότερων 
εκλεγέντων διενεργείται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή κατά την 
ανακήρυξή τους, ώστε να οριστεί εκείνος που θα αναλάβει την προεδρία για τη 
συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα. 

Σε περίπτωση αμέλειας των δύο μελών που προαναφέρθηκαν, δικαίωμα 
συγκλήσεως αυτών που εκλέχθηκαν από τη Γενική Συνέλευση έχουν από κοινού 
δύο τουλάχιστον από τα εκλεγέντα μέλη, ανεξάρτητα από τη σειρά εκλογής 
τους και μετά την παρέλευση 15μέρου από την ημέρα πραγματοποιήσεως των 
εκλογών. 

Για τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα πρέπει να παρίστανται κατά την πρώτη 
συνεδρία τουλάχιστον 7 από τα 9 μέλη. Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρία 
επαναλαμβάνεται την επομένη εβδομάδα και προβαίνει στην εκλογή του 
Προέδρου και των άλλων μελών του Δ.Σ., υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των 
μελών που είναι παρόντα δεν είναι μικρότερος των 4. Σε περίπτωση άκαρπου 
αποτελέσματος διενεργούνται με ευθύνη του παλιού Δ.Σ. νέες εκλογές μέσα σε 2 
μήνες από την ημέρα πραγματοποιήσεως των πρώτων εκλογών. 

Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας, ο Ειδικός 
Γραμματέας και ο Βοηθός Ταμία εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία, η οποία 
διενεργείται χωριστά για τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
 

Άρθρο 15 
Σύσταση Δ.Σ. – Αρμοδιότητες 

Το Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό 
Γραμματέα, τον Ταμία, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Βοηθό Ταμία και τρεις 
Συμβούλους.  

Το Δ.Σ. αποτελεί το άμεσο όργανο Διοίκησης της Ένωσης. Μελετά και 
αποφασίζει τα καταλληλότερα μέτρα και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες 
για την υλοποίηση των σκοπών της Ένωσης και των αποφάσεων της Γενικής 
Συνελεύσεως. Συντάσσει την έκθεση πεπραγμένων, την οποία υποβάλλει προς 
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έγκριση στη Γ.Σ. Διαχειρίζεται την περιουσία της Ένωσης, υπερασπίζεται τα 
συμφέροντά της, ψηφίζει τον προϋπολογισμό και απολογισμό της διαχειρίσεως 
και τους υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και γενικά φροντίζει 
για κάθε θέμα που δεν ανάγεται στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως ή 
του Εποπτικού Συμβουλίου. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.:  
α) Αντιπροσωπεύει την Ένωση δικαστικώς και εξωδίκως στις παντός είδους 

και βαθμού Δικαστικές και Διοικητικές αρχές, καθώς και στις νόμιμες σχέσεις με 
φυσικά ή Νομικά πρόσωπα.  

β) Συγκαλεί το Δ.Σ. κοινοποιώντας πριν από 15 τουλάχιστον μέρες σχετική 
πρόσκληση στα μέλη του μαζί με αντίγραφο των θεμάτων της Ημερησίας 
Διατάξεως, την οποία καταρτίζει σε συνεργασία με τον Γ. Γραμματέα και την 
προσυπογράφει μαζί με αυτόν.  

γ) Προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.  
δ) Εποπτεύει την καλή λειτουργία των γραφείων, της βιβλιοθήκης και των 

άλλων υπηρεσιών της Ένωσης και προΐσταται στις επιστημονικές έρευνες και 
μελέτες που δημοσιεύει η Ένωση και πραγματοποιούνται από μέλη της Ένωσης. 
Η διεξαγωγή των παραπάνω ερευνών εγκρίνεται από πενταμελή επιτροπή, που 
ορίζεται από το Δ.Σ.  

ε) Υπογράφει την αλληλογραφία και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών 
μαζί με τον Ταμία.  

 
Ο Αντιπρόεδρος βοηθά τον Πρόεδρο στο έργο του και τον αναπληρώνει σε 

όλα του τα καθήκοντα όταν κωλύεται ή απουσιάζει. 
 
Ο Γενικός Γραμματέας φροντίζει γενικά για την οργάνωση και λειτουργία 

των γραφείων και των αρχείων της Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα: 
α) Εποπτεύει την καλή διεξαγωγή της αλληλογραφίας, την ταξινόμησή της 

και την τήρηση του αρχείου. 
β) Προσυπογράφει κάθε έγγραφο που υπογράφεται από τον Πρόεδρο εκτός 

από τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών. 
γ) Καταρτίζει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και προσυπογράφει την 

ημερήσια διάταξη των συνεδριών του Δ.Σ. 
δ) Εισηγείται στο Δ.Σ. τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως και τηρεί τα 

πρακτικά των συνεδριάσεων (τα οποία υποχρεούνται να υπογράφουν τα 
παρόντα μέλη του Δ.Σ.) με τη βοήθεια του Ειδικού Γραμματέα. 

ε) Έχει την ευθύνη των βιβλίων του σωματείου, πλην του βιβλίου εσόδων-
εξόδων και του βιβλίου απογραφής της περιουσίας, και επιπλέον έχει την 
ευθύνη για τη σφραγίδα. 

στ) Αναπληρώνει τον Αντιπρόεδρο σε όλα του τα καθήκοντα όταν κωλύεται ή 
απουσιάζει. 

 
Ο Ταμίας ασκεί τα καθήκοντα του διαχειριστή της περιουσίας της Ένωσης 

τόσο της χρηματικής όσο και της άλλης και ελέγχεται από το Εποπτικό 
Συμβούλιο για την καλή διαχείριση της περιουσίας της Ένωσης. Ειδικότερα: 

α) Εισπράττει τα έσοδα της Ένωσης και διενεργεί τις πληρωμές. 
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β) Ταξινομεί και φυλάσσει με δικιά του ευθύνη όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά των εισπράξεων και πληρωμών. 

γ) Συντάσσει και εισηγείται στο Δ.Σ. και στη Γενική Συνέλευση τον ετήσιο 
προϋπολογισμό και απολογισμό της Ένωσης. 

δ) Φροντίζει για την αξιοποίηση της περιουσίας της Ένωσης κατά τον 
καλύτερο τρόπο. 

 
Ο Ειδικός Γραμματέας: 
α) Τηρεί το μητρώο των μελών της Ένωσης, τακτικών, αντεπιστελλόντων και 

επίτιμων, όπου εμφανίζεται, κατ’ αύξοντα αριθμό, το ονοματεπώνυμο, η 
διεύθυνση, το επάγγελμα, το έτος γεννήσεως και η ημερομηνία εγγραφής του 
κάθε μέλους και ενημερώνει τη σχετική επετηρίδα.  

β) Φροντίζει για την επικοινωνία με τα μέλη, όποτε κρίνεται απαραίτητο.  
γ) Αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα σε όλα του τα καθήκοντα, όταν 

κωλύεται ή απουσιάζει. 
 
Ο βοηθός Ταμία: 
α) Τηρεί το βιβλίο απογραφής της κινητής και ακίνητης περιουσίας της 

Ένωσης.  
β) Τηρεί το βιβλίο εσόδων-εξόδων, καθώς και κάθε άλλο λογιστικό βιβλίο που 

θα κριθεί απαραίτητο. 
γ) Βοηθά τον Ταμία στην αξιοποίηση της περιουσίας της Ένωσης κατά τον 

καλύτερο τρόπο.  
δ) Αναζητεί χορηγίες και χρηματοδοτικά προγράμματα για την επίτευξη των 

σκοπών της Ένωσης. 
ε) Αναπληρώνει τον Ταμία σε όλα του τα καθήκοντα, όταν κωλύεται ή 

απουσιάζει.  
 
Οι τρεις Σύμβουλοι αναλαμβάνουν:  
α) Τις δημόσιες σχέσεις της Ένωσης. 
β) Την οργάνωση των κάθε είδους εκδηλώσεων της Ένωσης. 
γ) Τις δραστηριότητες της Ένωσης σε επίπεδο εκδόσεων, δημοσιεύσεων και 

διαδικτύου. 
 
Η Ένωση τηρεί υποχρεωτικώς τα κατωτέρω βιβλία: 
α) Μητρώο των μελών 
β) Πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ. 
γ) Πρακτικών συνεδριάσεων του Ε.Σ. 
δ) Πρακτικών Εφορευτικής Επιτροπής 
ε) Αλληλογραφίας εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας 
στ) Εσόδων-εξόδων 
ζ) Απογραφής της περιουσίας 
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Άρθρο 16 
Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά κάθε τρίμηνο και έκτακτα όποτε 
προκύψει ανάγκη ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή αίτηση τεσσάρων 
τουλάχιστον από τα μέλη του. Η πρόσκληση της συνεδρίας μαζί με τα θέματα 
της ημερήσιας διατάξεως και με αναφορά του τόπου και χρόνου της συνεδρίασης 
κοινοποιείται ταχυδρομικα ή ηλεκτρονικά με τη φροντίδα του Γενικού 
Γραμματέα σε όλα τα μέλη πριν από 15 μέρες για τις τακτικές συνεδριάσεις και 
πριν από 5 τουλάχιστον για τις έκτακτες. 

Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. βρίσκονται σε απαρτία, εάν παρίστανται 7 
τουλάχιστον από τα 9 μέλη του. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση 
επαναλαμβάνεται με την ίδια απαρτία σε δύο ημέρες 

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 
μελών του Δ.Σ., με ανάταση χειρός, εκτός από προσωπικά θέματα, για τα οποία 
ζητείται από το 1/3 των παρόντων μελών του Δ.Σ. μυστική ψηφοφορία. 

Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου θεωρείται διπλή. Αποφάσεις 
που λαμβάνονται με ομοφωνία των μελών του Δ.Σ., αναθεωρούνται μόνο με 
ομοφωνία των μελών του Δ.Σ. 

Των συνεδριών του Δ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος 
ή απουσίας του ο Αντιπρόεδρος και, εάν κωλύεται και αυτός, ο Γενικός 
Γραμματέας. 

Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να προτείνει θέματα για συζήτηση. Οι 
συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές, εκτός αν αποφασίσει το αντίθετο το Δ.Σ. 
μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους του. Στις συνεδριάσεις έχει δικαίωμα 
να παρίσταται οποιοδήποτε μέλος του σωματείου, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Σε 
περίπτωση που οι παριστάμενοι διαταράσσουν τη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος 
μπορεί μετά από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων μελών του 
Δ.Σ. να αποβάλει αυτούς που προβαίνουν στη διατάραξη. 

Για κάθε συνεδρία κρατούνται πρακτικά, τα οποία διαβάζονται στην αρχή της 
επόμενης συνεδρίας και υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη. Σε περίπτωση 
ανάγκης αμέσου εκτελέσεως των αποφάσεων του Δ.Σ. τα πρακτικά 
επικυρώνονται και υπογράφονται κατά την ίδια συνεδρία. Για τις αποφάσεις του 
Δ.Σ. ευθύνονται όλα τα παρόντα μέλη, εκτός από εκείνα που διαφώνησαν και 
διαχώρισαν τη θέση τους ως προς την απόφαση που λήφθηκε και η διαφωνία 
τους είναι γραμμένη στα πρακτικά 

Απαγορεύεται ρητά η παροχή οποιουδήποτε είδους αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ. 
για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού.  

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. εκτελούνται με ευθύνη του Προέδρου και του Γενικού 
Γραμματέα.  

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 συνεχείς συνεδριάσεις 
καλείται σε έγγραφη απολογία εντός δέκα ημερών με πρόσκληση του Δ.Σ. Αν η 
δικαιολογία του κριθεί ανεπαρκής από το Δ.Σ., θεωρείται παραιτημένο και 
αναπληρώνεται. 

Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να καθαιρεθεί, μετά από απόφαση της γενικής 
συνέλευσης μόνο και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, για βαριά 
παράβαση των καθηκόντων του. Την πρόταση μομφής που συνεπάγεται την 
καθαίρεση μπορεί να την υποβάλει το 1/5 των μελών του σωματείου. 
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Μέλη του Δ.Σ. που πεθαίνουν, παραιτούνται, διαγράφονται ή καθαιρούνται, 
αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία καλούνται κατά 
σειρά επιτυχίας. 

Εάν μετά την εξάντληση των αναπληρωματικών μελών παραμένουν κενές 3 
τουλάχιστον θέσεις του Δ.Σ., συγκαλείται με φροντίδα του Προέδρου ή του 
νόμιμου αντιπροσώπου του έκτακτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέων 
μελών. Εάν τα κενά αυτά δημιουργηθούν το τελευταίο εξάμηνο της θητείας του 
Δ.Σ., κατά τη Γενική Συνέλευση ενεργούνται αρχαιρεσίες για την πλήρη 
ανανέωση τόσο του Διοικητικού όσο και του Εποπτικού Συμβουλίου. 

Το Δ.Σ. παύεται προ της λήξης της θητείας του, αν υποβληθεί πρόταση 
μομφής σε γενική συνέλευση που αποφασίζει με πλειοψηφία των 2/3 των 
παρόντων μελών. Αν γίνει δεκτή η πρόταση μομφής εκλέγεται νέο Δ.Σ. μέχρι 
την επόμενη Γενική Συνέλευση, οπότε γίνονται κανονικές εκλογές για την 
εκλογή νέου Δ.Σ. 
 
 

Άρθρο 17 
Εποπτικό Συμβούλιο 

Το Εποπτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) είναι 5μελές, αποτελείται από τακτικά μέλη της 
Ένωσης, και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση μαζί με το Δ.Σ., σε ξεχωριστό 
ψηφοδέλτιο, για θητεία τριών ετών, της οποίας η έναρξη και η λήξη ορίζεται 
κατά την ίδια διαδικασία με εκείνη του Δ.Σ. Πλην των ως άνω πέντε μελών, 
εκλέγονται και άλλα δύο αναπληρωματικά μέλη. 

Μέσα σε 20 μέρες από την εκλογή τους τα μέλη του Ε.Σ. συνέρχονται σε 
συνεδρία ύστερα από πρόσκληση εκείνου που συγκέντρωσε τις περισσότερες 
ψήφους για να συγκροτηθούν σε σώμα με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου 
και Γ. Γραμματέα. 

Το Ε.Σ. τηρεί ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικών και συνεδριάζει τακτικά μία φορά 
κάθε 4μηνο και έκτακτα κάθε φορά που θα κριθεί αναγκαίο και ύστερα από 
πρόσκληση του Προέδρου ή τριών τουλάχιστον από τα μέλη του, και ελέγχει όλα 
τα βιβλία που αναφέρονται στο άρθρο 15, τους λογαριασμούς της Ένωσης και 
την οικονομική διαχείριση γενικά. Στις συνεδρίες του Ε.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρός 
του και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του ο Αντιπρόεδρος. 

Ως προς την τήρηση των πρακτικών, την πρόσκληση των μελών του Ε.Σ., την 
απαραίτητη πλειοψηφία κ.λπ. ισχύουν όσα και για το Δ.Σ. Το Ε.Σ. θεωρείται ότι 
έχει απαρτία, εάν παρίστανται τρία τουλάχιστον από τα μέλη του. 

Το Ε.Σ. συνέρχεται σε κοινές με το Δ.Σ. συνεδρίες στις περιπτώσεις που 
απαιτείται αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού ή αν το ζητήσει η 
πλειοψηφία του Δ.Σ Στις κοινές συνεδρίες προεδρεύει ο Πρόεδρος του Ε.Σ., τον 
οποίο όταν κωλύεται αναπληρώνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και κατά δεύτερο λόγο ο 
Αντιπρόεδρος του Ε.Σ. 

Το Ε.Σ. υποβάλλει προς την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση 
για την πορεία του έργου της Ένωσης και για τις σχετικές ενέργειες του Δ.Σ. Για 
το λόγο αυτό στη διάθεση του Ε.Σ. τίθενται τα βιβλία της Ένωσης, η 
αλληλογραφία ως και κάθε στοιχείο χρήσιμο για τον έλεγχο, τουλάχιστον 20 
ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. 
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Η Έκθεση αυτή, η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γ. Γραμματέα 
του Ε.Σ., κοινοποιείται στο Δ.Σ. 5 μέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία 
συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Ειδικό κεφάλαιο της Εκθέσεως 
αναφέρεται στη διαχείριση της περιουσίας της Ένωσης. Όσον αφορά στη 
διαγραφή και αναπλήρωση μελών του Ε.Σ. και την παύση του Ε.Σ. προ της λήξης 
της θητείας του ισχύουν όσα και για το Δ.Σ. 

Τα μέλη του Ε.Σ. δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. ή για την 
Εφορευτική Επιτροπή. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

ΠΟΡΟΙ ‒ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
 
 

Άρθρο 18 
Πόροι της Ένωσης 

Οι πόροι της Ένωσης είναι τακτικοί και έκτακτοι: 
Ι. Τακτικοί πόροι είναι: α) το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή των 

μελών της Ένωσης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., β) οι 
συνδρομές και τα λοιπά έσοδα από την έκδοση του περιοδικού της Ένωσης, γ) τα 
δικαιώματα συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια ή άλλες εκδηλώσεις που 
οργανώνονται από την Ένωση, καθώς και λοιπά έσοδα από αυτές, δ) τα 
εισοδήματα από την υπάρχουσα χρηματική περιουσία της Ένωσης (π.χ. τόκοι). 

ΙΙ. Έκτακτοι πόροι είναι: α) δωρεές μελών της Ένωσης ή άλλων φυσικών ή 
Νομικών Προσώπων, β) έκτακτες εισφορές που επιβάλλονται με απόφαση του 
Δ.Σ., γ) οποιεσδήποτε οικονομικές ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις του κράτους, 
δήμων και κοινοτήτων ή και άλλων αρχών, δ) έκτακτα έσοδα από λοιπές 
εκδόσεις της Ένωσης, ε) εισοδήματα από την εκπόνηση εργασιών και ερευνών 
κατόπιν διαγωνισμού ή ανάθεσης ή εκπόνησης προγραμμάτων, στ) κάθε άλλο 
έκτακτο έσοδο που αποκτήθηκε νόμιμα από ελληνική ή ξένη πηγή. 

Σκοπός της χρησιμοποίησης των ως άνω πόρων είναι αποκλειστικά και μόνο 
η εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης που περιγράφονται στο άρθρο 2 του 
παρόντος καταστατικού. Η περιουσία της Ένωσης δεν είναι δυνατόν να 
διατίθεται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που προβλέπονται στο παρόν 
καταστατικό. 

 
 

Άρθρο 19 
Διαχείριση 

Η διαχείριση της περιουσίας της Ένωσης, κινητής και ακίνητης, ενεργείται 
πάντοτε με βάση τον προϋπολογισμό που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. 

Κάθε είσπραξη ενεργείται με διπλότυπη απόδειξη, που υπογράφεται από τον 
Ταμία, και το στέλεχος των διπλοτύπων αποδείξεων εισπράξεως, είναι 
θεωρημένο από τον Πρόεδρο και σφραγισμένο με τη σφραγίδα της Ένωσης κατά 
φύλλο. 

Κάθε πληρωμή ενεργείται από τον Ταμία ύστερα από εγκριτική απόφαση του 
Δ.Σ. και με βάση διπλότυπο χρηματικό ένταλμα πληρωμής που υπογράφεται 
από τον Πρόεδρο και το Γ. Γραμματέα του Δ.Σ. και είναι σφραγισμένο με τη 
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σφραγίδα της Ένωσης. Το στέλεχος των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής 
είναι θεωρημένο από τον Πρόεδρο και σφραγισμένο κατά φύλλο με τη σφραγίδα 
της Ένωσης. Στα εντάλματα πληρωμής επισυνάπτονται και όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά κανονικά υπογεγραμμένα. 

Η χρηματική περιουσία της Ένωσης κατατίθεται σε έναν ή περισσότερους  
ειδικούς λογαριασμούς σε τραπεζικούς οργανισμούς, επιλογής του Δ.Σ. Οι 
αναλήψεις και οι καταθέσεις διενεργούνται από τον Ταμία ή σε περίπτωση 
κωλύματος από εξουσιοδοτημένο από το Δ.Σ. μέλος του. Από τον Ταμία με τη 
συνεργασία του Γ. Γραμματέα της Ένωσης τηρείται βιβλίο απογραφής της 
κινητής και ακίνητης περιουσίας της Ένωσης, βιβλίο επίπλων και σκευών, βιβλίο 
καταγραφής των βιβλίων και περιοδικών της βιβλιοθήκης, καθώς και άλλα 
λογιστικά βιβλία που θα θεωρηθούν απαραίτητα. 
 
 

Άρθρο 20 
Χρηματοδότηση ερευνών, μεταφράσεων, εκδόσεων 

Εφόσον τα οικονομικά της Ένωσης το επιτρέψουν, είναι δυνατό να 
χρηματοδοτούνται επιστημονικές έρευνες, μεταφράσεις ξένων βιβλίων ή 
εκδόσεις επιστημονικών εργασιών που αναφέρονται σε αντικείμενα που 
άπτονται των στόχων της Ένωσης. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση ερευνητικών ή άλλων 
εργασιών είναι η πρωτοτυπία και η υψηλή επιστημονική στάθμη τους. 

Για τη χρηματοδότηση οποιασδήποτε εργασίας αποφασίζει το Δ.Σ.. 
Για τη χρηματοδότηση μεταφράσεως ή εκδόσεως ολοκληρωμένης 

επιστημονικής εργασίας κατατίθεται μαζί με την αίτηση του ενδιαφερομένου 
προς το Δ.Σ. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφο της μεταφράσεως ή 
της εργασίας, τα οποία και διαβιβάζονται προς τον Υπεύθυνο της Ομάδας 
Εκδόσεων, η οποία ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. 

Η απόφαση του Δ.Σ. γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο εντός 2 τουλάχιστον 
μηνών από της καταθέσεως των παραπάνω αντιγράφων. 

Για τη χρηματοδότηση ερευνών κατατίθεται μαζί με την αίτηση του 
ενδιαφερόμενου προς το Δ.Σ και πλήρες σχέδιο της προτεινόμενης προς 
διεξαγωγή έρευνας. Το πρώτο Δ.Σ. οφείλει να συντάξει αναλυτικό οδηγό για τον 
τρόπο διεξαγωγής των ερευνών που θα χρηματοδοτούνται και για τις 
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν. 

Προτεραιότητα στη χρηματοδότηση έχουν πρωτότυπες εμπειρικές έρευνες 
που αναφέρονται σε προτάσεις ανάπτυξης προγραμμάτων Ρητορικής στην 
Εκπαίδευση, στην καλλιέργεια της κριτικής και δημιουργικής σκέψης και στη 
δημοκρατική παιδεία.  

Για τη χρηματοδότηση οποιασδήποτε επιστημονικής εργασίας απαιτείται 
απόφαση του Δ.Σ. Στη συνέχεια υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του ή των 
ενδιαφερόμενων και του Προέδρου του Δ.Σ. της Ένωσης, στην οποία 
καθορίζονται οι όροι της χρηματοδοτήσεως, οι υποχρεώσεις των 
συμβαλλόμενων μερών και οι ποινικές ευθύνες από τη μη τήρησή της. 

Προτεραιότητα στις χρηματοδοτήσεις έχουν τα τακτικά μέλη της Ένωσης 
ύστερα τα αντεπιστέλλοντα και έπειτα επιστήμονες που δεν αποτελούν μέλη 
της Ένωσης. Όλες οι εκδόσεις της Ένωσης φέρουν στο εξώφυλλο και στο άνω 
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μέρος το όνομα της Ένωσης και τη σειρά στην οποία ανήκει το κάθε βιβλίο. Οι 
σειρές αυτές καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. 
 
 
 

Άρθρο 21 
Έκδοση περιοδικού 

Μόλις τα οικονομικά της Ένωσης το επιτρέψουν και σε χρόνο όχι μεγαλύτερο 
των δύο ετών από της συστάσεως του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου η Ένωση 
θα προβεί στην έκδοση επιστημονικού περιοδικού. Στο περιοδικό θα 
δημοσιεύονται επιστημονικά άρθρα Ελλήνων και ξένων συγγραφέων στην 
Ελληνική ή και σε μία από τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, 
Γερμανική. Κάθε άρθρο ή μελέτη, η οποία θα δημοσιεύεται οφείλει να είναι 
πρωτότυπη και να συνοδεύεται από περίληψη στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. 

Υπεύθυνος έκδοσης ορίζεται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Συντακτική Επιτροπή τα 
μέλη του Δ.Σ. που επιθυμούν να συμμετάσχουν ή άλλο μέλος της Ένωσης που 
προτείνεται από μέλος του Δ.Σ.. Απαραίτητη είναι η σύσταση, με απόφαση του 
Δ.Σ., ειδικής επιστημονικής επιτροπής αποτελούμενη από μέλη ή μη της 
Ένωσης, η οποία θα χαρακτηρίζεται από αυστηρά κριτήρια επιλογής και θα 
μπορεί να ανταποκριθεί σε μακροχρόνια δέσμευση (τουλάχιστον για δύο έτη). 

Τη διαχείριση του περιοδικού θα έχει ο Ταμίας του Δ.Σ. υποβοηθούμενος από 
το βοηθό Ταμία και τον ειδικό Γραμματέα. 
 
 
 

Άρθρο 22 
Δικτυακός τόπος 

Μόλις τα οικονομικά της Ένωσης το επιτρέψουν και σε χρόνο όχι μεγαλύτερο 
του ενός έτους από της συστάσεως του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου η Ένωση 
θα προβεί στο σχεδιασμό και στη συντήρηση δικτυακού τόπου βάσει απόφασης 
του Δ.Σ. 
 
 
 

Άρθρο 23 
Παραρτήματα της Ένωσης 

Με απόφαση του Δ.Σ. μπορούν να ιδρύονται και να λειτουργούν 
παραρτήματα της Ένωσης και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, με την προϋπόθεση 
ότι ο αριθμός των μελών θα ανέρχεται τουλάχιστον σε πέντε. Τα σχετικά με τη 
λειτουργία των παραρτημάτων καθορίζονται με κανονισμό που οφείλει να 
εκπονήσει το πρώτο Δ.Σ. και να τον υποβάλει προς έγκριση στη Γενική 
Συνέλευση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Ή ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
 

Άρθρο 24 
Τροποποίηση ή συμπλήρωση του καταστατικού 

Το καταστατικό της Ένωσης μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται με 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., το οποίο 
και οφείλει να αιτιολογεί τους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται η 
τροποποίηση ή η συμπλήρωση αυτή.  

Ειδικά για την περίπτωση της αλλαγής έδρας του Σωματείου αποφασίζει το 
Δ.Σ.  

Οι διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στους σκοπούς και τα μέσα 
της Ένωσης (άρθρα 2 και 3 του παρόντος) θεωρούνται θεμελιώδεις και δεν 
μπορούν να τροποποιηθούν, παρά μόνο να συμπληρωθούν. 

Για τη λήψη των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των σχετικών με την 
τροποποίηση και την συμπλήρωση του καταστατικού απαιτούνται: α) για την 
απαρτία η απόλυτη πλειοψηφία των τακτικών μελών της Ένωσης, οι οποίοι, 
επιπροσθέτως θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους 
υποχρεώσεις προς αυτή, και β) για τη λήψη αποφάσεων η πλειοψηφία των 3/4 
των παρόντων μελών. 
 
 
 

Άρθρο 25 
Διάλυση της Ένωσης 

Η Ένωση διαλύεται μόνο ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, 
Τακτικής ή Έκτακτης: α) αν τα μέλη του μειώθηκαν σε λιγότερα των είκοσι, β) αν 
λόγω της τυχόν μειώσεως των μελών ή άλλων αιτιών καθίσταται αδύνατη η 
επίτευξη του σκοπού του, και γ) σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία κριθεί 
από τη Γενική Συνέλευση επιβαλλόμενη η διάλυση της Ένωσης. Ως προς τα 
θέματα απαρτίας και πλειοψηφίας ισχύουν οι ρυθμίσεις που ορίζονται στο 
προηγούμενο άρθρο περί τροποποίησης ή συμπλήρωσης του Καταστατικού.  

Κατά τη διάλυση της Ένωσης, το αρχείο, η βιβλιοθήκη και η περιουσία της 
περιέρχονται σε κάποιο Σχολείο, Πανεπιστήμιο ή άλλο σχετικό Ανώτερο ή 
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή παρεμφερές επιστημονικό σωματείο το οποίο 
ορίζεται με την απόφαση διαλύσεως της Ένωσης. 

 
 
 
 
 
 
 



 17 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 

Γενικές Διατάξεις 
 

Άρθρο 26 
Σφραγίδα 

Η Ένωση έχει σφραγίδα που φέρει κυκλικά (εξωτερικά) τις λέξεις: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και 
κυκλικά (εσωτερικά) τις λέξεις «HELLENIC ASSOCIATION FOR THE 
PROMOTION OF RHETORIC IN EDUCATION». Με απόφαση του Δ.Σ. η 
σφραγίδα μπορεί να αλλάξει μορφή με προσθήκη εικόνας ή σχεδίου.  

 
 

Άρθρο 27 
Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό ρυθμίζεται από 
τη Γενική Συνέλευση ή από το Δ.Σ. κατά ρητή παραχώρηση αρμοδιότητος από τη 
Γενική Συνέλευση, αφού τηρηθούν οι ισχύοντες Νόμοι και ιδίως η ισχύουσα 
νομοθεσία για τα σωματεία των άρθρων 78 επ. ΑΚ. 
 
 

Άρθρο 28 
Το Δ.Σ. έχει δικαίωμα να συντάσσει εσωτερικούς Κανονισμούς, με τους οποίους 
θα ορίζονται λεπτομερώς οι διαδικασίες με τις οποίες θα διεξάγονται οι εργασίες 
της Ένωσης. Οι εσωτερικοί κανονισμοί δεν ισχύουν πριν εγκριθούν από τη Γ.Σ. 
και δεν μπορούν να τροποποιούν τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού. 

 
 

Άρθρο 29 
Δεν επιτρέπεται στα μέλη της Ένωσης αυτής να παίρνουν θέση, υπέρ ή κατά 
πολιτικών κομμάτων, συνδικαλιστικών οργανώσεων και φοιτητικών ή άλλων 
παρατάξεων επικαλούμενα την ιδιότητά τους αυτή. Η παράβαση της παρούσας 
διάταξης αποτελεί λόγο αποβολής του παραβάτη έπειτα από απόφαση του Δ.Σ.  

 
Άρθρο 30 
Τελευταίο 

Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από 30 άρθρα ανεγνώσθη άρθρο προς 
άρθρο, ενεκρίθη στη συνεδρίαση των ιδρυτικών μελών της και ισχύει από την 
εγγραφή του σωματείου στα τηρούμενα βιβλία των σωματείων του 
Πρωτοδικείου Αθηνών. 

 
 

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2008 
 
 
 


