
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  

TΟΥ 

 

«Συλλόγου Aποφοίτων του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων 

Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης» 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ :  

Σκοπός – Μέλη – Πόροι  

 

Άρθρο 1 

Ίδρυση Σωματίου – Επωνυμία – Έδρα  

 

  Ιδρύεται  σωματείο  με  την  επωνυμία  «Σύλλογος  Αποφοίτων  του 

Τμήματος  Δημοσιογραφίας  και  Μέσων  Μαζικής  Επικοινωνίας  του 

Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης» ,  με  έδρα  το  Τμήμα 

Δημοσιογραφίας  και  Μέσων  Μαζικής  Επικοινωνίας  του  Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης,  το  οποίο  βρίσκεται  στην  οδό  Εγνατίας 46  στη 

Θεσσαλονίκη.  

 

Άρθρο 2 

Σφραγίδα – Έμβλημα  

 

  Ο  Σύλλογος φέρει  σφραγίδα,  η  οποία  απεικονίζει  το  έμβλημα που  τον 

διακρίνει,  δηλαδή μια πένα,  ενώ περιμετρικά αυτής αναγράφεται η  επωνυμία 

του  Συλλόγου  με  κεφαλαία  γράμματα  «Σύλλογος  Αποφοίτων  του  Τμήματος 

Δημοσιογραφίας  και  Μέσων  Μαζικής  Επικοινωνίας  του  Α.Π.Θ.» και  το  έτος 

ίδρυσης 2012. 
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Άρθρο 3 

Σκοπός του Συλλόγου 

 

  Ο ιδρυόμενος Σύλλογος δρα, εμφανίζεται και συναλλάσσεται με τρίτους, 

με σκοπό : 

1. τη  διεκδίκηση  της  κατάκτησης  ισχυρών  επαγγελματικών 

δικαιωμάτων  των  αποφοίτων  του  Τμήματος  Δημοσιογραφίας  και 

Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Α.Π.Θ.  

2. την προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων 

του  Τμήματος,  οι  οποίοι  εργάζονται  υπό  οποιαδήποτε  μορφή 

εργασίας σε ελληνικούς ή διεθνείς δημοσιογραφικούς οργανισμούς ή 

σε  διάφορους  φορείς  τόσο  του  ιδιωτικού  όσο  και  του  δημόσιου 

τομέα ως δημοσιογράφοι ή επικοινωνιολόγοι. 

3. την προστασία των μορφωτικών και ερευνητικών δικαιωμάτων των 

αποφοίτων του Τμήματος, την προάσπιση των Ατομικών, Πολιτικών 

και  Κοινωνικών  Δικαιωμάτων  τους  καθώς  και  τη  διαφύλαξη  των 

αρχών της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας, μέσα στις οποίες αυτοί 

δικαιούνται να εργάζονται και να διαβιούν. 

4. τη  συμβολή  στην  ενημέρωση  κάθε  μορφής  υπηρεσιών  –  εταιρειών 

δημοσίου και ιδιωτικού τομέα αναφορικά με τις αρμοδιότητες και το 

πεδίο απασχόλησης του πτυχιούχου του Τμήματος. 

5. την  ανάδειξη  των  γνώσεων,  των  ικανοτήτων  και  του 

επαγγελματισμού που διαθέτουν οι πτυχιούχοι του Τμήματος καθώς 

και  στη  μεταβολή  της  στρεβλής  εικόνας  που  έχει  η  κοινή  γνώμη 

αναφορικά με τα ΜΜΕ και τους εργαζόμενους σ’ αυτά. 

6. την  παροχή  συμβουλευτικής  υποστήριξης  σε  τελειόφοιτους  και 

απόφοιτους  του  Τμήματος  από  μέλη  του  Συλλόγου  με 

επαγγελματική εμπειρία. 

7. την ανάπτυξη συνεργασιών με αντίστοιχους φορείς σε  εγχώριο και 

διεθνές  επίπεδο,  προκειμένου  να  καταστεί  δυνατή  η  ανταλλαγή 

εμπειρίας και καλών πρακτικών αλλά και να επιτευχθεί η προαγωγή 
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της  ισότιμης  και  δημιουργικής  συμμετοχής  των  αποφοίτων  του 

Τμήματος  σε  εθνικές  και  διεθνείς  συλλογικότητες  με  κοινά 

ενδιαφέροντα.  

8. τη  διαρκή  μέριμνα  για  την  ανάπτυξη  των  δεξιοτήτων  των 

αποφοίτων  του  Τμήματος  και  την  ανύψωση  του  πολιτιστικού  και 

μορφωτικού επιπέδου των μελών του Συλλόγου. 

9. την  αναβάθμιση  της  ποιότητας  της  επιστημονικής  και 

δημοσιογραφικής  έρευνας  από  τα  μέλη  του  Συλλόγου  και  τη 

δημοσιοποίηση  των  όποιων  πορισμάτων  και  του  εν  γένει 

συγγραφικού έργου αυτών. 

10. την εκπροσώπηση των αποφοίτων στα όργανα του Τμήματος καθώς 
και στα πάσης φύσεως όργανα, συλλόγους, συνελεύσεις κ.λπ. εντός 

και  εκτός  της  ακαδημαϊκής  κοινότητας,  όπου  θεμελιώνεται  η 

αναγκαιότητα και η δυνατότητα εκπροσώπησης. 

   

Άρθρο 4 

Μέσα επίτευξης των σκοπών 

 

Οι σκοποί του Συλλόγου επιδιώκονται με τα παρακάτω μέσα: 

1. Διαβήματα  προς  κρατικούς  και  ιδιωτικούς  φορείς,  αρμόδιες 

διοικητικές και άλλες αρχές, συναφή όργανα και συλλογικότητες. 

2. Προβολή των επιδιώξεων και αιτημάτων των μελών του Συλλόγου 

με κάθε μέσο γραπτής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας. 

3. Συντονισμός των δράσεων του Συλλόγου με αυτές άλλων συλλόγων 

και  διεθνών  οργανισμών  με  παρεμφερείς  σκοπούς  αλλά  και  με 

κοινωνικούς φορείς, προκειμένου να στεφθούν οι τιθέμενοι στόχοι 

με τη μέγιστη δυνατή επιτυχία. 

4. Διαλέξεις,  σεμινάρια,  συνέδρια,  συμπόσια,  εκδόσεις,  μορφωτικές 

ανταλλαγές,  διοργάνωση  καλλιτεχνικών  και  ψυχαγωγικών 

εκδηλώσεων,  δημιουργία  βιβλιοθηκών  αλλά  και  κάθε  είδους 
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δραστηριότητα  με  επιστημονικό,  ερευνητικό,  κοινωνικό  και 

πολιτιστικό περιεχόμενο. 

5. Συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και συναντήσεις με φορείς. 

6. Συγκρότηση ομάδων εργασίας και μελέτης. 

7. Συμμετοχή  του  Συλλόγου  σε  προγράμματα  συνεργασίας  μεταξύ 

μελών  του  και  δημοσιογραφικών  οργανισμών,  προκειμένου  να 

επιδιωχθεί  η  πλέον  εποικοδομητική  αλληλεπίδραση  σε  επίπεδο 

εργασιακών συνθηκών.  

8. Μαζική  ή  ατομική  συμμετοχή  των  μελών  σε  κάθε  εκδήλωση  προς 

εξυπηρέτηση των σκοπών του Συλλόγου. 

9. κάθε άλλο μέσο που θα καθορίζει η Γενική Συνέλευση. 

 

Άρθρο 5 

Μέλη 

 

Τα μέλη του Συλλόγου πρέπει να είναι αποκλειστικά και μόνο πτυχιούχοι 

του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Α.Π.Θ., οι 

οποίοι  είναι  εγγεγραμμένοι  στα  μητρώα  πτυχιούχων,  κατόπιν  της  επιτυχούς 

ολοκλήρωσης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών αυτού (δηλαδή της 

τετραετούς φοιτήσεως τους και της εκπόνησης της πτυχιακής τους εργασίας). 

Τα υποψήφια μέλη υποχρεούνται να υποβάλλουν έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. 

Στην  αίτησή  τους  οφείλουν  να  δηλώνουν  ότι  αποδέχονται  ανεπιφύλακτα  τις 

διατάξεις του παρόντος καταστατικού. 

Οποιοδήποτε  μέλος  του  Συλλόγου  μπορεί  να  υποβάλλει  ένσταση  στο 

Δ.Σ.  εναντίον  της  εγγραφής  νέου  μέλους  σε  προθεσμία  15  ημερών  από  την 

ανακοίνωση  της  εγγραφής.  Η  ένσταση,  η  οποία  πρέπει  να  είναι  έγγραφη  και 

απόλυτα  αιτιολογημένη,  εξετάζεται  από  το  Δ.Σ.  στην  πρώτη  του  συνεδρίαση 

μετά  την  υποβολή  της.  Το  Δ.Σ.  ‐ανεξάρτητα  από  το  αν  θα  δεχτεί  ή  όχι  την 

ένσταση‐ είναι υποχρεωμένο να φέρει την απόφασή του στην αμέσως επόμενη 

τακτική Γ.Σ. και να εξηγήσει τους λόγους της αποδοχής ή της απόρριψής της. Η 

Γ.Σ. μετά από συζήτηση αποφασίζει οριστικά για την εγγραφή του νέου μέλους. 
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Η σχετική απόφαση της Γ.Σ. πρέπει να συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία 

των μελών που είναι παρόντα κι έχουν δικαίωμα ψήφου. 

Κάθε υποψήφιος που δεν έγινε δεκτός σαν μέλος του Συλλόγου μπορεί 

να υποβάλλει νέα αίτηση μόνον εφόσον:  α/ Περάσει ένας χρόνος από τότε που 

η  Γ.Σ.  αποφάσισε  τη  μη  εγγραφή  του  και  β/  έπαψαν  να  υπάρχουν  οι  λόγοι 

απόρριψης της αρχικής αίτησης. 

 

Άρθρο 6 

Διαδικασία Εγγραφής Μελών 

 

  Νέα τακτικά μέλη επιτρέπεται να εγγράφονται στο Σύλλογο καθ’ όλη τη 

διάρκεια  της  θητείας  του  Δ.Σ.  Για  την  εγγραφή  στο  Σύλλογο  απαιτείται 

επικυρωμένο  αντίγραφο  πτυχίου  και  αίτηση.  Μόλις  εξεταστεί  η  αίτηση  του 

υποψηφίου  από  το  Δ.Σ.  και  γίνει  δεκτή,  το  μέλος  μπορεί  να  εγγραφεί  στο 

μητρώο των μελών του Συλλόγου.   

Για  την  εγγραφή  του  πτυχιούχου  θεωρείται  απαραίτητη  η  καταβολή 

χρηματικού  ποσού  εγγραφής  «10  ευρώ».  Μετά  την  εγγραφή,  το  μέλος  θα 

παραλάβει την κάρτα μέλους του Συλλόγου. 

Η  ετήσια  ανανέωση  εγγραφής  αντιστοιχεί  σε  «20  ευρώ»  ενώ  είναι 

υποχρεωτική προκειμένου το μέλος να μπορεί να συμμετάσχει στις διαδικασίες 

του  Συλλόγου  και  να  απολαμβάνει  τα  δικαιώματα  που  απορρέουν  από  την 

ιδιότητά του ως μέλους.  

Με  απόφαση  της  Γ.Σ.  είναι  δυνατή  η  αναπροσαρμογή  του  χρηματικού 

ποσού που αφορά στην εγγραφή νέου μέλους και στην ετήσια συνδρομή των 

μελών του Συλλόγου.   

 

Άρθρο 7 

Αποχώρηση και Διαγραφή Μέλους 
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Τα  μέλη  του  Συλλόγου  μπορούν  να  αποχωρίσουν,  αφού 

γνωστοποιήσουν έγγραφα την επιθυμία τους αυτή τρεις (3) τουλάχιστον μήνες 

πριν τη λήξη του λογιστικού έτους. Η αποχώρησή τους ισχύει από το τέλος του 

έτους  ενώ  μετά  τη  διαγραφή  τους  χάνουν  το  δικαίωμα  να  ψηφίζουν  τις 

αποφάσεις της Γ.Σ. 

Μέλος του Συλλόγου διαγράφεται από το Σύλλογο: 

1. όταν  δεν  τηρεί  τα  καθήκοντα  και  τις  υποχρεώσεις  που  απορρέουν 

από την ιδιότητα του μέλους 

2. ύστερα  από  απόφαση  του  Δ.Σ.,  αν  αποδεδειγμένα  προβαίνει  σε 

ενέργειες και πράξεις που αντιβαίνουν στις αρχές και στους σκοπούς 

του Συλλόγου. 

Στις εν λόγω περιπτώσεις, η διαγραφή γίνεται με απόφαση της Γ.Σ. μετά 

από πρόταση του Δ.Σ. ή του 1/10 των μελών του Συλλόγου. Η απόφαση της Γ.Σ. 

πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη και να λαμβάνεται με πλειοψηφία 3/4 

των  παρόντων  μελών,  εφόσον  παρίστανται  τουλάχιστον  τα  μισά  μέλη.  Η 

πρόταση  κοινοποιείται  τουλάχιστον  δέκα  (10)  ημέρες  πριν  από  την  σύγκλιση 

της  Γ.Σ.  όπου  θα  συζητηθεί.  Το  υπό  διαγραφή  μέλος  έχει  δικαίωμα  να 

απολογηθεί  στη  Γ.Σ.  Αν  δεν  απολογηθεί,  η  Γ.Σ.  αποφασίζει  και  χωρίς  την 

απολογία του. 

Μέλος του Συλλόγου δύναται να διαγραφεί από το Σύλλογο: 

1. κατόπιν επιθυμίας του και εφόσον το γνωστοποιήσει εγγράφως στο Δ.Σ. 

Το  ίδιο μέλος δύναται όμως να επανεγγραφεί μετά από γραπτή αίτησή 

του προς το Δ.Σ. εντός της οποίας θα περιγράφει τους λόγους που ζητά 

την  επανεγγραφή  του.  Έπειτα  συγκαλείται  Δ.Σ.  και  με  απόφασή  του 

εγκρίνεται ή απορρίπτεται η επανεγγραφή του μέλους. Η απόφαση αυτή 

πρέπει να λαμβάνεται με πλειοψηφία 50% συν 1 των μελών.  

2. αν δεν ανανεώσει την εγγραφή του για δύο συνεχόμενα έτη. Η διαγραφή 

στην περίπτωση αυτή λειτουργεί αυτοδίκαια, αφού προηγηθεί έγγραφη 

ειδοποίηση του Δ.Σ., δύο (2) μήνες πριν την λήξη της διετίας. 
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Άρθρο 8 

Τακτικά – Επίτιμα – Αρωγά Μέλη 

 

Τα  μέλη  του  Συλλόγου  διακρίνονται  σε  τακτικά,  επίτιμα  και  αρωγά. 

Ειδικότερα: 

α.  Τακτικά  μέλη  του  Συλλόγου  μπορούν  να  γίνουν  οι  πτυχιούχοι  του 

Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Α.Π.Θ., εφόσον αποδεχτούν το 

παρόν  καταστατικό,  εγκριθεί  η  εγγραφή  τους  από  το  Δ.Σ  και 

καταβάλλουν το ποσό των «10 ευρώ».  

β.  Επίτιμα  μέλη  του  Συλλόγου  ανακηρύσσονται  Καθηγητές  του 

Τμήματος  ή  άλλα  σημαίνοντα  πρόσωπα  που  έχουν  προσφέρει 

εξαιρετικές υπηρεσίες στην κοινωνία ή στο Σύλλογο ή εν γένει εξέχουσες 

προσωπικότητες  της  ημεδαπής  ή  της  αλλοδαπής  που  δύνανται  να 

προσδώσουν κύρος και αξία στην προσπάθεια του Συλλόγου. Τη σχετική 

πρόταση  καταθέτει  το  Δ.Σ.,  το  οποίο  αποφασίζει  και  τη  διαδικασία 

αναγόρευσης.  Τα  επίτιμα  μέλη  δεν  υποχρεούνται  στην  καταβολή 

συνδρομών και έχουν καθαρά συμβουλευτικό ρόλο ενώ στερούνται των 

δικαιωμάτων  του  εκλέγειν  και  του  εκλέγεσθαι  καθώς  και  της 

συμμετοχής  στις  ψηφοφορίες  της  Γ.Σ.  Έχουν  όμως  δικαίωμα  να 

παρευρίσκονται στη Γ.Σ., μετέχοντας στις συζητήσεις αυτής, χωρίς όμως 

να προσμετρούνται για τη δημιουργία απαρτίας.   

γ.  Αρωγά  μέλη  του  Συλλόγου  έχουν  δικαίωμα  να  εγγραφούν φοιτητές 

και  φοιτήτριες  του  Τμήματος,  χωρίς  να  υποχρεούνται  στην  καταβολή 

συνδρομών και δίχως να διαθέτουν τα δικαιώματα του εκλέγειν και του 

εκλέγεσθαι αλλά και της συμμετοχής στις ψηφοφορίες της Γ.Σ. Τα μέλη 

αυτά  μπορούν  να  παρίστανται  στις  Γ.Σ.,  έχοντας  τη  δυνατότητα  να 

εκφράζουν  τη  γνώμη  τους,  να  υποβάλλουν  προτάσεις  καθώς  και  να 

συμμετέχουν  σε  εκδηλώσεις  του  Συλλόγου,  κατόπιν  της  σύμφωνης 

γνώμης του Δ.Σ. 

 

Άρθρο 9 
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Δικαιώματα Τακτικού Μέλους 

 

Τα  μέλη  του  Συλλόγου  έχουν  ίσα  δικαιώματα  και  υποχρεώσεις.  Κάθε 

μέλος έχει το δικαίωμα: 

α. να μετέχει στις Γ.Σ. και να έχει δικαίωμα ψήφου 

β.  να  εκφράζει  ελεύθερα  και  αβίαστα  τη  γνώμη  του  αναφορικά  με 

οποιοδήποτε θέμα απασχολεί το  Σύλλογο καθώς και να την αναπτύσσει 

τεκμηριωμένα προς τα αρμόδια όργανα 

γ.  να  προτείνει  οτιδήποτε  κρίνει  ότι  συντελεί  στην  εκπλήρωση  των 

σκοπών του Συλλόγου με έγγραφη ή προφορική πρότασή τους προς τη 

Γ.Σ.,  κοινοποιούμενη  προς  τα  υπόλοιπα  διοικητικά  όργανα,  τα  οποία 

είναι  υποχρεωμένα  να απαντήσουν σχετικά σε διάστημα  ενός  (1)  μήνα 

από την κατάθεση της πρότασης 

δ. να ελέγχει τις πράξεις της διοίκησης 

ε. να εκλέγει τα όργανα του Συλλόγου και να εκλέγεται σ’ αυτά 

 

Άρθρο 10 

Υποχρεώσεις Τακτικού Μέλους 

 

Τα  μέλη  του  Συλλόγου  έχουν  ίσα  δικαιώματα  και  υποχρεώσεις.  Κάθε 

μέλος έχει την υποχρέωση: 

α. να συμμετέχει ενεργά σε κάθε δραστηριότητα του Συλλόγου για την 

πραγματοποίηση των σκοπών του  

β. να συντελεί με κάθε νόμιμο μέσο στην εκπλήρωση των σκοπών του 

Συλλόγου 

γ. να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του Καταστατικού  

δ.  να  μην  παρεμποδίζει  με  τις  ενέργειές  του  την  υλοποίηση  των 

αποφάσεων των οργάνων του Συλλόγου 

ε.  να  καταβάλλει  την  τακτική  και  τις  έκτακτες  εισφορές  του,  αφού 

ταμειακώς  ενήμερα  θεωρούνται  τα  μέλη  που  έχουν  καταβάλλει  τις 

όποιες εισφορές τους, μιας και το Καταστατικό σ’ αυτά αναφέρεται. 
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στ. να παρακολουθεί τις Γ.Σ. 

ζ.  να  εκπληρώνει  ευσυνείδητα  και  υπεύθυνα  τις  εργασίες  που  έχει 

αναλάβει.  

 

Άρθρο 11 

Πειθαρχικές Κυρώσεις 

 

Τιμωρείται  με  έντονη  επίπληξη  ή  με  αποβολή  6  μηνών  ή  με  οριστική 

αποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Α.Κ., οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου 

αν: 

α. παραβιάζει το καταστατικό. 

β. δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. 

γ.  με  τη  δραστηριότητα  και  τη  συμπεριφορά  του  προσβάλλει  την 

υπόληψη ή διαταράσσει την ησυχία του Συλλόγου ή έρχεται σε αντίθεση 

με τους σκοπούς του και τις βασικές αρχές λειτουργίας του 

δ.  ενεργεί  με  πρόθεση  να  βλάψει  το  Σύλλογο  ή  να  εμποδίσει  την 

πραγματοποίηση των σκοπών του 

ε.  καταδικαστεί  τελεσίδικα  για οποιοδήποτε  έγκλημα κατά  της  ζωής ή 

της  γενετήσιας  ελευθερίας  καθώς  και  έγκλημα  οικονομικής 

εκμετάλλευσης  γενετήσιας  ζωής  ή  έγκλημα  κατά  της  τιμής  ή  για 

οποιοδήποτε θεωρούμενο ως ατιμωτικό αδίκημα, σύμφωνα με τον Π.Κ. 

στ. δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς το Σύλλογο. 

  Σε  κάθε  μια  από  τις  παραπάνω  περιπτώσεις,  το  Δ.Σ.  αναθέτει  τη 

διερεύνηση  των  παραπτωμάτων  σε  τρία  (3)  μέλη  του  που  αφού  εξετάσουν 

τους  μάρτυρες,  τα  αποδεικτικά  στοιχεία  και  το  μέλος  που  διέπραξε  το 

παράπτωμα υποβάλλουν το πόρισμά τους στη Γ.Σ., η οποία δεν δεσμεύεται από 

αυτό  για  την  επιβολή  ή  μη  της  ποινής.  Εάν  το  μέλος  που  διέπραξε  το 

παράπτωμα  είναι  και  μέλος  του  Δ.Σ.  ή  της  Εξελεγκτικής  Επιτροπής, 

απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του και αναπληρώνεται από τον πρώτο στη 

σειρά επιλαχόντα. Επανέρχεται στη θέση του μόνο αν απαλλαγεί ή τιμωρηθεί 

με επίπληξη. 
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Η  πιο  πάνω  διαδικασία  πρέπει  να  ολοκληρωθεί  μέσα  σε  συντομότατο 

χρονικό διάστημα που ποτέ όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει τους δυο (2) μήνες 

από τότε που το Δ.Σ. θα πληροφορηθεί το παράπτωμα. 

Το μέλος του Συλλόγου που τιμωρείται με αποβολή ή διαγραφή μπορεί 

εκ νέου να προσφύγει εντός ενός (1) μήνα στη Γ.Σ. που αποφασίζει οριστικά για 

την  επικύρωση,  την  τροποποίηση  (μείωση  ή  επαύξηση)  ή  την  εξάλειψη  της 

ποινής,  αφού προηγουμένως  ακούσει  το  τιμωρούμενο  μέλος  και  την  τριμελή 

επιτροπή.  Η  σχετική  απόφαση  της  Γ.Σ.  πρέπει  να  συγκεντρώνει  την  απόλυτη 

πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα κι έχουν δικαίωμα ψήφου ενώ την 

ποινή επιβάλλει τελικώς το Δ.Σ. του Συλλόγου.  

 

Άρθρο 12 

Πόροι του Συλλόγου 

 

Οι πόροι του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. 

Οι Τακτικοί πόροι είναι:  

α.  το δικαίωμα εγγραφής των μελών,  το οποίο καθορίζεται στα 

«10 ευρώ»  

β. η ετήσια ανανέωση εγγραφής των μελών, η οποία αντιστοιχεί 

σε «20 ευρώ». 

Στις  δύο  αυτές  περιπτώσεις  το  χρηματικό  ύψος  των  ποσών  που 

οφείλουν  να  καταβάλλουν  νεοεισερχόμενα  ή  τακτικά  ήδη  μέλη  δύναται  να 

οριστεί εκ νέου με απόφαση του Δ.Σ.  

Οι Έκτακτοι πόροι είναι:  

α. οι έκτακτες εισφορές των μελών που καθορίζονται από τη Γ.Σ. 

β. τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις του Συλλόγου  

γ.  οι  επιχορηγήσεις  από  το  Κράτος,  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  το 

Τμήμα  Δημοσιογραφίας  και  Μέσων  Μαζικής  Επικοινωνίας  του 

Α.Π.Θ.,  τα  δημόσια  και  ιδιωτικά  ερευνητικά  ιδρύματα,  τις 

διάφορες  οργανώσεις,  τα  επιμελητήρια,  τα  φυσικά  και  νομικά 

πρόσωπα, τα κληροδοτήματα, τους διεθνείς φορείς, κ.ά. 
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δ.  οποιαδήποτε  δωρεά  ή  κληροδοσία,  αρκεί  να  μη  γίνεται  με 

όρους  που  αντιτίθεται  στους  σκοπούς  του  Συλλόγου  ή 

εμποδίζουν την πραγματοποίησή τους 

ε. κάθε έσοδο από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία εφόσον εγκρίνεται 

από το Δ.Σ. 

Σε κάθε περίπτωση, για την αποδοχή τους απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. 

ύστερα από ανάλογη εξουσιοδότηση της Γ.Σ. 

Αρμόδιος  και  υπεύθυνος  για  τα  θέματα  οικονομικής  φύσεως  είναι  ο 

εκλεγμένος  Ταμίας  του  Συλλόγου,  ο  οποίος  οφείλει  να  πράττει  με  τη  δέουσα 

επιμέλεια και διαφάνεια. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ :  

Διοίκηση του Συλλόγου 

 

Άρθρο 13 

Διοίκηση και Λειτουργία του Συλλόγου 

 

Όργανα  του  Συλλόγου  είναι:  α)  το  Διοικητικό  Συμβούλιο,  β)  η  Γενική 

Συνέλευση των μελών και γ) η Εξελεγκτική Επιτροπή.  

Αρχές  λειτουργίας  του  Συλλόγου  είναι  η  τήρηση  και  ο  σεβασμός  των 

δημοκρατικών  διαδικασιών  και  η  εξασφάλιση  των  προϋποθέσεων  για  την 

ουσιαστική  συμμετοχή  των  μελών  στη  λήψη  και  στην  εκτέλεση  των 

αποφάσεων των διοικητικών οργάνων. 

 

 

Άρθρο 14 

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Ο  Σύλλογος  διοικείται  από πενταμελές  Δ.Σ.,  το  οποίο  αποτελείται  από 

τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και το Μέλος.  
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Το  Δ.Σ.  εκλέγεται  ανά  διετία  με  μυστική  ψηφοφορία  από  την  Τακτική 

Γ.Σ.  που  συγκαλείται  με  βάση  τις  διατάξεις  του  παρόντος  Καταστατικού  και 

εκλέγει το Δ.Σ. με ενιαίο ψηφοδέλτιο. 

Μέλη  του  Δ.Σ.  εκλέγονται  οι  πέντε  (5)  πρώτοι  υποψήφιοι,  τα  δε 

αξιώματα  κατανέμονται  με  μυστική  ψηφοφορία  μεταξύ  των  εκλεγμένων 

μελών. 

Το  νεοεκλεγέν  Δ.Σ.  παραλαμβάνει  από  το  απερχόμενο  Δ.Σ.  με 

πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής το ταμείο, τα βιβλία, τη σφραγίδα και 

γενικά,  κάθε  περιουσιακό  στοιχείο  του  Συλλόγου.  Παραλαμβάνει  επίσης  το 

εκλογικό υλικό, το οποίο με ευθύνη του φυλάσσει για χρονικό διάστημα τριών 

(3) μηνών.  

 

Άρθρο 15 

Συνεδριάσεις του Δ.Σ. 

 

Το Δ.Σ.  συνεδριάζει  τακτικά μια φορά το  τρίμηνο αλλά και  κάθε φορά 

που  το θεωρεί  αναγκαίο ο Πρόεδρος ή  το  ζητήσουν με  έγγραφη αίτησή  τους 

(στην  οποία  καθορίζουν  και  τα  θέματα  που  θα  συζητηθούν)  τρία  (3)  από  τα 

μέλη  του  Δ.Σ.  Στην  περίπτωση  αυτή  ο  Πρόεδρος  είναι  υποχρεωμένος  να 

συγκαλέσει συνεδρίαση του Δ.Σ. μέσα σε τρεις (3) μέρες από την υποβολή της 

αίτησης.  

Το  Δ.Σ.  δεν  συνέρχεται  σε  τακτική  συνεδρίαση  κατά  τη  διάρκεια  του 

Καλοκαιριού, των Χριστουγέννων και του Πάσχα ενώ σε περίπτωση αδυναμίας 

φυσικής  παρουσίας  των  μελών  του  στον  αυτό  χώρο,  επιλέγεται  η 

τηλεδιάσκεψη  (tele‐conference),  προκειμένου  να  καταστεί  εφικτή  η 

συνεδρίαση.  

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τέσσερα από τα μέλη 

του και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Αν υπάρξει 

ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Το λευκό δεν λαμβάνεται υπόψη 

στο σχηματισμό πλειοψηφίας. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. μπορούν να ανακληθούν 

ή  να  αναθεωρηθούν  με  μεταγενέστερη  απόφαση,  η  οποία  να  τυγχάνει 
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μεγαλύτερης πλειοψηφίας ή σε περίπτωση παμψηφίας, η νέα απόφαση πρέπει 

να ληφθεί με τον ανάλογο τρόπο. 

 

Άρθρο 16 

Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. 

 

  Αν  κάποιο  μέλος  του  Δ.Σ.  αποχωρήσει  ή  παραιτηθεί,  τη  θέση  του  στο 

Δ.Σ. καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών. Αν πρόκειται για τον Πρόεδρο, τη θέση 

του καταλαμβάνει ο Αντιπρόεδρος.  

  Όποιο μέλος του Δ.Σ απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) διαδοχικές 

συνεδριάσεις ή δικαιολογημένα μεν αλλά περισσότερες από πέντε (5) τακτικές 

διαδοχικές  συνεδριάσεις,  θεωρείται  ότι  έχει  παραιτηθεί  και  αναπληρώνεται 

από  τον  πρώτο  επιλαχόντα  ή  αυτόν  τον  επιλαχόντα  που  έχει  σειρά.  Δεν 

επιτρέπεται  να  αντικατασταθούν  από  επιλαχόντες  περισσότερα  από  τρία  (3) 

μέλη του Δ.Σ. 

  Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επιλαχόντες για να καλύψουν τις κενές 

θέσεις του Δ.Σ., ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος μέσα σε 45 μέρες να καλέσει 

έκτακτη  Γενική  Συνέλευση  με  μοναδικό  θέμα  τη  συμπληρωματική  εκλογή 

Συμβούλων για κάλυψη κενών θέσεων. 

 

Άρθρο 17 

Αρμοδιότητες του Δ.Σ. 

 

Το Δ.Σ. διοικεί το Σύλλογο και διαχειρίζεται την περιουσία του. Ψηφίζει 

και υποβάλλει για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση τον απολογισμό και 

ισολογισμό της χρήσης που έληξε καθώς και τον προϋπολογισμό της επόμενης 

χρήσης  και  γενικά,  αποφασίζει  για  όλα  τα  θέματα  που  έχουν  σχέση  με  την 

πραγματοποίηση  των  σκοπών  του  Συλλόγου  εκτός  από  εκείνα  για  τα  οποία 

είναι αρμόδια η Γ.Σ. 

  Ειδικότερα:  

1. Το Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σύλλογο σε οποιαδήποτε Αρχή. 
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2. Συγκαλεί την Τακτική και τις Έκτακτες Γ.Σ. και καθορίζει τα θέματα 

που θα συζητηθούν σε αυτές. 

3. Θέτει  σε  εφαρμογή  τις  αποφάσεις  της  Γ.Σ.  και  εποπτεύει  την 

εκτέλεσή τους. 

4. Αποφασίζει για την εγγραφή νέων μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του παρόντος Καταστατικού. 

Τα  μέλη  του  Δ.Σ  έχουν  κοινή  ευθύνη  για  κάθε  πράξη  τους,  δεν 

ευθύνονται  όμως  για  τις  αποφάσεις  που  ελήφθησαν  σε  συνεδρίαση  από  την 

οποία  απουσίαζαν  ή  ήταν  παρόντα  αλλά  διαφώνησαν  και  η  διαφωνία  τους 

βεβαιώνεται στα πρακτικά. 

 

Άρθρο 18 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

Ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ  εκπροσωπεί  το  Σύλλογο  δικαστικά  και 

εξωδικαστικά, σε όλες γενικά τις κρατικές Αρχές και σε οποιοδήποτε νομικό ή 

φυσικό  πρόσωπο,  υποχρεούμενος  πάντως  να  ενημερώνει  το  Δ.Σ. 

προηγουμένως για κάθε ενέργειά του. Σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα 

καταρτίζει  την  ημερήσια  διάταξη  των  συνεδριάσεων  του  Δ.Σ.  και  των  Γ.Σ.. 

Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., προεδρεύει και διευθύνει αυτές, υπογράφει 

τα πρακτικά αυτών ενώ λογοδοτεί στις Γ.Σ. για λογαριασμό του Δ.Σ. Υπογράφει 

μαζί  με  το  Γενικό  Γραμματέα  ή  τον  Ταμία  κάθε  έγγραφο  του  Συλλόγου,  τα 

εντάλματα  πληρωμών  και  τις  εντολές  προς  τις  Τράπεζες  για  ανάληψη 

χρημάτων, χρεογράφων και άλλων αξιών που έχουν κατατεθεί στο όνομα του 

Συλλόγου. Σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα φροντίζει για την εφαρμογή 

του Καταστατικού και την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. 

 

Άρθρο 19 

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 
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Σε  περίπτωση  που  ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.  απουσιάζει  ή  δεν  μπορεί  να 

εκτελέσει  τα  καθήκοντά  του,  αναπληρώνεται  από  τον  Αντιπρόεδρο.  Εάν 

συμβαίνει το ίδιο και με τον Αντιπρόεδρο, τα καθήκοντα του εκτελεί ο Γενικός 

Γραμματέας. Ο Πρόεδρος έχει τη δυνατότητα να εκχωρήσει στον Αντιπρόεδρο 

ορισμένες από τις αρμοδιότητές του. 

 

Άρθρο 20 

Γενικός Γραμματέας 

 

Ο  Γενικός  Γραμματέας  συντάσσει  τα  πρακτικά  Συνεδριάσεων  του  Δ.Σ., 

τηρεί  το  μητρώο  των  μελών,  φυλάσσει  το  αρχείο  και  τη  Σφραγίδα  του 

Συλλόγου  καθώς  και  διεξάγει  την  αλληλογραφία.  Σε  συνεργασία  με  τον 

Πρόεδρο καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των 

Γ.Σ.,  συντάσσει  και  υπογράφει  κάθε  έγγραφο  του  Συλλόγου,  τα  εντάλματα 

πληρωμών  κ.λπ.  εκτός  από  τις  αναλήψεις  χρημάτων  από  Τράπεζα,  οι  οποίες 

γίνονται με υπογραφή του Προέδρου ή του Ταμία. Επίσης, είναι υπεύθυνος για 

την τήρηση όλων των απαραίτητων διατυπώσεων για τη νόμιμη σύγκληση του 

Δ.Σ. καθώς και των Γ.Σ.. Όταν ο Γενικός Γραμματέας απουσιάζει ή εμποδίζεται 

να εκτελέσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Ταμία. 

 

Άρθρο 21 

Ταμίας 

 

Ο  Ταμίας  εισπράττει  τις  ετήσιες  συνδρομές  και  γενικά,  όλες  τις 

οικονομικές  παροχές  προς  το  Σύλλογο,  εκδίδοντας  και  υπογράφοντας 

διπλότυπες  αποδείξεις.  Επίσης,  ενεργεί  οποιαδήποτε  πληρωμή  με  εντάλματα 

που εκδίδονται μετά από έγκριση της δαπάνης από το Δ.Σ. και υπογράφονται 

από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα. Ο Ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία 

του Συλλόγου και φυλάσσει σε φακέλους τα σχετικά παραστατικά εισπράξεων 

και πληρωμών, τηρεί το βιβλίο εσόδων‐εξόδων, συντάσσει τον προϋπολογισμό 

και  απολογισμό  της  διαχείρισης  του  Συλλόγου  καθώς  και  τον  ετήσιο 
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ισολογισμό  που  περιλαμβάνεται  στη  λογοδοσία  του  Δ.Σ.  Είναι  υπόλογος  και 

υπεύθυνος για τα χρήματα του Συλλόγου που διαχειρίζεται. 

Τα χρήματα του Συλλόγου εκτός από ένα ποσό 500 ευρώ, κατατίθενται 

σε μία Τράπεζα και σε ειδικό λογαριασμό με την επωνυμία του Συλλόγου από 

όπου γίνονται αναλήψεις μετά από εντολή και  ειδική εξουσιοδότηση του Δ.Σ. 

Το  βιβλιάριο  καταθέσεων  τηρείται  με  ευθύνη  του  Ταμία  ενώ  ο  ίδιος 

υποχρεούται  να  τηρεί  όλα  τα  απαιτούμενα  κατά  νόμο  λογιστικά  βιβλία.  Τον 

Ταμία, όταν απουσιάζει, τον αναπληρώνει το Μέλος. 

Το οικονομικό έτος για τη διαχείριση των πόρων του Συλλόγου αρχίζει 

την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, 

πλην  του  πρώτου  έτους  λειτουργίας,  κατά  το  οποίο  αρχίζει  από  την 

ημερομηνία  εγκρίσεως  του  παρόντος  Καταστατικού  από  το  αρμόδιο 

Πρωτοδικείο και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους. 

 

Άρθρο 22 

Μέλος 

 

Το Μέλος λειτουργεί επικουρικά ως προς όλα τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. 

 

 

Άρθρο 23 

Γενική Συνέλευση 

 

Η  Γ.Σ.  είναι  το  ανώτατο  και  κυρίαρχο  όργανο  του  Συλλόγου,  το  οποίο 

συνέρχεται μια φορά το χρόνο (Άνοιξη) με τη μορφή της Τακτικής Γ.Σ. ή άλλως, 

όποτε το ζητήσει το Δ.Σ. με τη μορφή της Έκτακτης Γ.Σ. Το Δ.Σ. υποχρεούται να 

συγκαλέσει Γ.Σ. αν αυτό ζητήσει το 1/5 του όλου αριθμού των τακτικών μελών, 

ορίζοντας ταυτόχρονα και το θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Τα μέλη που έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι την έναρξη της 

Γ.Σ.  συμμετέχουν  σε  αυτήν  με  πλήρη  δικαιώματα,  δηλαδή  να  ψηφίζουν,  να 

εκλέγονται  και  να  μετέχουν  στις  συζητήσεις.  Σε  περίπτωση  αδυναμίας 
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αυτοπρόσωπης  παρουσίας  του  μέλους,  αυτό  δύναται  να  εκπροσωπηθεί  από 

άλλο μέλος, παρέχοντάς του σχετική γραπτή εξουσιοδότηση. 

 

Άρθρο 24 

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης 

 

Η Γ.Σ. αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στο Σύλλογο ενώ ασκεί 

εποπτεία και έλεγχο στα άλλα όργανα του Συλλόγου. Ειδικότερα: 

α. Εκλέγει τα πρόσωπα της διοίκησης. 

β. Εγκρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ. 

γ. Αποφασίζει για την επιβολή της ποινής της διαγραφής καθώς και για 

την  άρση  της  με  πλειοψηφία  των  3/4  των  παρόντων,  εφόσον 

παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη. 

δ.  Αποφασίζει  για  την  έγκριση  του  προϋπολογισμού  και  του 

ισολογισμού και κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη 

με βάση την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

ε.  Αποφασίζει  για  την  τροποποίηση  του  καταστατικού  και  τη  διάλυση 

του  Συλλόγου  με  πλειοψηφία  των  3/4  των  παρόντων,  εφόσον 

παρευρίσκεται το 50% συν 1 τουλάχιστον των μελών που έχουν δικαίωμα 

ψήφου. 

στ.  Αποφασίζει  για  την  μεταβολή  των  σκοπών  του  Συλλόγου,  στην 

οποία πρέπει να συναινέσουν τα 3/5  των μελών. Οι απόντες συναινούν 

εγγράφως. 

ζ.  Παύει  τα  μέλη  των  οργάνων  του  Συλλόγου  εφόσον  η  παύση  αυτή  

υπαγορεύεται  από  σπουδαίους  λόγους  και  ιδίως  εξαιτίας  βαριάς 

παράβασης  των  καθηκόντων  τους  ή  ανικανότητας  ν’  ασκήσουν  την 

τακτική  διαχείριση.  Η  παύση  των  μελών  των  οργάνων  του  Συλλόγου 

γίνεται  από  τη  Γ.Σ.,  ευρισκόμενη  οπωσδήποτε  σε  απαρτία  και  με 

πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Στην περίπτωση αυτή το μέλος που 

παύτηκε, αντικαθίσταται από υποψήφιο επιλαχόντα. 

η. Εκλέγει την Εφορευτική Επιτροπή. 
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θ.  Αποφασίζει  για  κάθε  άλλο  ζήτημα  το  οποίο  εμπίπτει  στην 

αρμοδιότητά  της  βάσει  νόμου  και  δεν  έχει  ανατεθεί  σε  κάποιο  άλλο 

όργανο του Συλλόγου από το παρόν Καταστατικό. 

 

Άρθρο 25 

Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης 

 

Η πρόσκληση για Τακτική Γ.Σ. και η ημερήσια διάταξη γνωστοποιούνται 

προ  εβδομάδος  στα  μέλη  με  αποστολή  ηλεκτρονικών  μηνυμάτων  (emails)  ή 

ταχυδρομικών  επιστολών  ή  και  ανακοίνωση  στην  ηλεκτρονική  σελίδα  (site) 

του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Α.Π.Θ. 

Η πρόσκληση για Έκτακτη Γ.Σ. και η ημερήσια διάταξη γνωστοποιούνται 

προ  εβδομάδος  στα  μέλη  με  αποστολή  ηλεκτρονικών  μηνυμάτων  (emails)  ή 

ταχυδρομικών  επιστολών  ή  και  ανακοίνωση  στην  ηλεκτρονική  σελίδα  (site) 

του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Α.Π.Θ. 

Η  πρόσκληση  για  τη  σύγκλιση  Γ.Σ.  προσδιορίζει  τα  θέματα  της 

ημερήσιας  διάταξης,  τον  τόπο  και  το  χρόνο  διεξαγωγής  της  Γ.Σ.  ενώ 

υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και το Γενικό Γραμματέα. 

 

Άρθρο 26 

Ετήσια Τακτική και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις 

 

Οι Γ.Σ. διακρίνονται στην Ετήσια Τακτική Γ.Σ. και στις Έκτακτες Γ.Σ.: 

1.  Η  Τακτική  Γ.Σ.  συνέρχεται  με  πρόσκληση  του  Δ.Σ.,  μια  (1)  φορά  το 

χρόνο και συγκεκριμένα μεταξύ των μηνών της Άνοιξης. Στην Ετήσια Τακτική 

Γ.Σ.  παρουσιάζεται  η  λογοδοσία  του  Δ.Σ.  επί  των  πεπραγμένων  του  κατά  τη 

διάρκεια  του  προηγούμενου  έτους  της  θητείας  του  καθώς  και  η  έκθεση  της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής. Στη συνέχεια, υποβάλλεται για έγκριση ο απολογισμός 

της προηγούμενης οικονομικής χρήσης και ο προϋπολογισμός του προσεχούς 

έτους.  Σε  κάθε  δεύτερη  Τακτική  Γ.Σ.,  μετά  την  έγκριση  του  απολογισμού  και 

του  προϋπολογισμού,  εκλέγεται  Εφορευτική  Επιτροπή  και  διεξάγονται 
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αρχαιρεσίες  για  την  ανάδειξη  των  μελών  του  Δ.Σ.  και  της  Εξελεγκτικής 

Επιτροπής.  

Κατά  τη  διάρκεια  της  Τακτικής  Γ.Σ.  συζητούνται  τα  θέματα  της 

ημερήσιας διάταξης και λαμβάνονται αποφάσεις μόνο επ’ αυτών, εκτός και αν 

τα  μισά  από  τα  παρόντα  μέλη  στη  Γ.Σ.  ζητήσουν  να  συζητηθεί  και  κάποιο  ή 

κάποια επιπλέον θέματα. 

2.  Οι  Έκτακτες  Γ.Σ.  συγκαλούνται  για  επείγοντα  σοβαρά  θέματα  του 

Συλλόγου: 

α. με απόφαση του Δ.Σ. με σχετική πλειοψηφία ή 

β.  με  έγγραφη  αίτηση  της  Εξελεγκτικής  Επιτροπής  για  θέματα  της 

αρμοδιότητάς της ή 

γ. με έγγραφη αίτηση του 1/5 των μελών του Συλλόγου. 

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι αυστηρώς εκείνα που αναφέρονται 

στην  απόφαση  του  Δ.Σ.  ή  στην  αίτηση  που  προκάλεσε  τη  σύγκληση  της 

έκτακτης Γ.Σ. 

Στην  ειδική  περίπτωση  που  το  Δ.Σ.  παραιτηθεί  ως  σώμα,  είναι 

υποχρεωμένο να συγκαλέσει προηγούμενα Έκτακτη Γ.Σ. και να φέρει το θέμα 

της  παραίτησής  του  σ’  αυτή  με  σκοπό  τη  διενέργεια  εκλογών.  Μέχρι  δε  της 

ανάληψης  των  καθηκόντων  από  το  νέο  Δ.Σ.,  το  παραιτηθέν  ασκεί  όλα  τα 

καθήκοντά του. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία, 

τότε  η  Εξελεγκτική  Επιτροπή  ή  τουλάχιστον  δέκα  (10)  μέλη  του  Συλλόγου 

έχουν  το  δικαίωμα  να  συγκαλέσουν  Έκτακτη  Γ.Σ.  με  μόνο  σκοπό  να  εκλέξει 

προσωρινή διοικούσα επιτροπή και να προκηρύξει εκλογές. 

 

Άρθρο 27 

Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης 

 

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκεται το 50% συν 1 των μελών 

που είναι ταμειακά εντάξει. Για το σχηματισμό της απαρτίας δεν υπολογίζονται 

τα επίτιμα μέλη. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ελέγχει την απαρτία της Γ.Σ. με βάση τους 

ενημερωμένους  από  τον  Ταμία  ονομαστικούς  καταλόγους  των  μελών.  Όταν 
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διαπιστωθεί ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί τη Γ.Σ. να εκλέξει 

το Προεδρείο.  

Εάν  η  Γ.Σ.  δεν  επιτύχει  απαρτία,  συγκαλείται  την  ίδια  μέρα  και  μια  (1) 

ώρα  αργότερα  με  τα  ίδια  θέματα  ημερήσιας  διάταξης.  Η  δεύτερη  Γ.Σ  έχει 

απαρτία οσαδήποτε μέλη κι αν παραστούν. 

 

Άρθρο 28 

Προεδρείο της Γ.Σ.  

 

Το  Προεδρείο  της  Γ.Σ.  απαρτίζεται  από  τρία  (3)  μέλη,  δηλαδή  τον 

Πρόεδρο,  το Γραμματέα και το Μέλος. Το Προεδρείο εκλέγεται από τη Γ.Σ. με 

ανάταση  χειρός  σε  φανερή  ψηφοφορία  κατόπιν  πρότασης  του  Δ.Σ.  και  πριν 

αρχίσει  η  διεξαγωγή  της  Γ.Σ.  Σε  περίπτωση  μη  υιοθέτησης  της  πρότασης  του 

Δ.Σ.,  ανακοινώνονται  οι  υποψήφιοι  για  το  Προεδρείο  της  Γ.Σ.  και  γίνεται 

ψηφοφορία  με  ανάταση  χειρός  επί  τόπου.  Πρόεδρος  της  Γ.Σ  δεν  μπορεί  να 

εκλεγεί μέλος του Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη της και καθορίζει 

τις  συζητήσεις  σύμφωνα  με  τη  σειρά  των  θεμάτων  της  ημερήσιας  διάταξης. 

Επίσης, καταρτίζει κατάλογο ομιλητών για κάθε θέμα και δίνει το λόγο με βάση 

τον κατάλογο που έχει καταρτιστεί, τηρώντας τη σειρά προτεραιότητας. Είναι 

υποχρεωμένος  να  απαγορεύει  κάθε  ομιλία  ή  συζήτηση  για  θέματα  που  δεν 

περιλαμβάνονται  στην  ημερήσια  διάταξη,  έχει  δικαίωμα  να  αφαιρεί  το  λόγο 

από τους ομιλητές που παρεκτρέπονται και να αποβάλλει από την αίθουσα τα 

μέλη που με τη συμπεριφορά τους εμποδίζουν τις εργασίες της Γ.Σ. Καλεί τη Γ.Σ. 

να  ψηφίζει  πάνω  σε  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  ή  όποιο  άλλο  θέμα 

προκύψει κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της Γ.Σ., τα οποία υπογράφονται από 

τον ίδιο, τον Πρόεδρο και το Μέλος. 

 

Άρθρο 29 

Αποφάσεις της Γ.Σ. 
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Οι  αποφάσεις  της  Γ.Σ.  λαμβάνονται  με  την  απόλυτη  πλειοψηφία  των 

μελών  που  είναι  παρόντα  και  έχουν  το  δικαίωμα  ψήφου,  εκτός  αν  γίνεται 

ψηφοφορία  για  θέμα  που  αφορά  στο  Καταστατικό,  οπότε  και  απαιτείται 

αυξημένη  πλειοψηφία.  Τα  λευκά  δεν  λαμβάνονται  υπόψη  στην  πλειοψηφία 

των παρόντων. Για την τροποποίηση του Καταστατικό απαιτείται πλειοψηφία 

των 3/4 των μελών που παρευρίσκονται στη Γ.Σ. και απαρτία των 50% συν 1 των 

μελών  που  είναι  οικονομικά  ενήμερα.  Με  την  ίδια  απαρτία  και  πλειοψηφία 

μπορεί να αποφασιστεί και η διάλυση του Συλλόγου.  

Η Γ.Σ. με πλειοψηφία των 3/4 των μελών της μπορεί να αντικαταστήσει 

οποιοδήποτε Μέλος  του  Δ.Σ.  με  άλλο  μέλος  ενώ  μπορεί  να  κηρύξει  έκπτωτο 

ολόκληρο το Δ.Σ., όταν το επιθυμούν συν 1 μέλη από τον αριθμό που ψήφισαν 

το  Δ.Σ.,  εφόσον  κατατεθεί  τεκμηριωμένη  πρόταση  μομφής  υπογεγραμμένη 

από  30  τουλάχιστον  τακτικά  μέλη,  η  οποία  να  αφορά  σε  συγκεκριμένες 

ενέργειες  του  Δ.Σ.  που  αντιβαίνουν  στις  αρχές  και  στους  σκοπούς  του 

Συλλόγου.  Επίσης,  η  Γ.Σ.  μπορεί  να  ακυρώσει  οποιαδήποτε  απόφαση  με 

πλειοψηφία του 1/2 των μελών της, μιας και απόφαση Γ.Σ. αναιρείται μόνο με 

αντίστοιχη απόφαση Γ.Σ. 

Η  ψηφοφορία  γίνεται  με  ονομαστική  κλήση  είτε  με  ανάταση  των 

χεριών. Μυστική ψηφοφορία γίνεται μόνο σε περίπτωση που η Γ.Σ. αποφασίζει 

σαν δευτεροβάθμιο όργανο σε θέματα ένστασης κατά της εγγραφής μέλους ή 

τιμωρίας μέλους με διαγραφή ή αποβολής ή επί προσωπικών θεμάτων. 

 

Άρθρο 30 

Εξελεγκτική Επιτροπή 

 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται για 

το ίδιο χρονικό διάστημα και με το ίδιο ψηφοδέλτιο που εκλέγεται και το Δ.Σ. 

Οι  επόμενοι  τρεις  (3)  κατά  σειρά  επιτυχίας  από  τους  υποψήφιους  της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής θεωρούνται ως επιλαχόντες. 
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Η  Εξελεγκτική  Επιτροπή  εποπτεύει  και  ελέγχει  όποτε  κρίνει  αναγκαίο 

την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου καθώς και τις πράξεις του Δ.Σ., χωρίς 

όμως  ν’  αναμειγνύεται  σε  ό,  τι  αφορά  στη  Διοίκηση.  Επιβλέπει  αν  αυτές 

συμφωνούν με τις διατάξεις του νόμου,  του Καταστατικού και  τις αποφάσεις 

της Γ.Σ. ενώ δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του Συλλόγου και 

να  ζητά  οποτεδήποτε  την  επίδειξη  του  περιεχομένου  του  Ταμείου.  Επίσης, 

συντάσσει έκθεση για τη διαχείριση του Δ.Σ. που την υποβάλλει στη Γ.Σ.  

Όσον  αφορά  στον  έλεγχο  πριν  τις  Αρχαιρεσίες  έχει  στη  διάθεσή  της, 

είκοσι  (20)  ημέρες  πριν  τις  εκλογές,  τα  λογιστικά  βιβλία  και  όλα  τα 

διαχειριστικά  στοιχεία,  βάσει  των  οποίων  συντάσσει  τη  σχετική  έκθεση,  την 

οποία ο Πρόεδρος διαβάζει στη Γ.Σ. Μετά τον έλεγχο που διενεργεί, θεωρείται 

συνυπεύθυνη του Δ.Σ. για όσες οικονομικές πράξεις του Δ.Σ. έχει εγκρίνει.  

Το  αξίωμα  του  Προέδρου  της  Εξελεγκτικής  Επιτροπής  καταλαμβάνει 

εκείνος  που  συγκέντρωσε  τις  περισσότερες  ψήφους.  Σε  περίπτωση 

ισοψηφούντων,  εφαρμόζονται  αναλογικά  τα  περί  Δ.Σ.  Ο  Πρόεδρος  διευθύνει 

τις εργασίες της Εξελεγκτικής Επιτροπής.  

Η  Εξελεγκτική  Επιτροπή  τηρεί  βιβλίο  πρακτικών  όπου  καταχωρούνται 

τα πρακτικά και οι αποφάσεις της για τους έλεγχους που διενεργεί καθώς και οι 

συντασσόμενες σχετικές εκθέσεις προς τη Γ.Σ. 

Η θητεία των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι διετής. 

 

 

Άρθρο 31 

Γραφεία Δραστηριότητας του Συλλόγου 

 

  Το Δ.Σ. μπορεί να συστήσει Γραφεία Δραστηριότητας του Συλλόγου, τα 

οποία  να  είναι  οργανωμένα  σε  τομείς  δράσεις  με  σαφώς  καθορισμένες 

αρμοδιότητες.  

Ενδεικτικά: 

1. Γραφείο Επιστημονικής και Δημοσιογραφικής Έρευνας  

2. Γραφείο Συνεργασίας σε Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο 
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3. Γραφείο Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

4. Γραφείο Καταγγελιών 

5. Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων 

6. Γραφείο Οργάνωσης Εκδηλώσεων 

7. καθώς και όσα άλλα κρίνει  το Δ.Σ.  για  την καλύτερη οργάνωση και 

λειτουργία του Συλλόγου. 

Μέλη  των  Γραφείων  είναι  όσα  μέλη  του  Συλλόγου  επιθυμούν  να 

συμβάλλουν πιο ενεργά στην προώθηση των σκοπών του Συλλόγου. 

Το  Δ.Σ.,  μετά  τη  σχετική  λήψη  απόφασης  για  την  σύσταση  των 

απαραίτητων  Γραφείων,  καλεί    με  ανακοίνωσή  του  όσους  πτυχιούχους 

επιθυμούν να στελεχώσουν τα Γραφεία. Ακολούθως, το Δ.Σ. εγγράφει τα μέλη 

στο  Γραφείο προτίμησής  τους  και  ορίζει  την πρώτη μέρα συγκέντρωσης  των 

μελών.  Έπειτα,  τα  μέλη  εκλέγουν  έναν  Υπεύθυνο  του  Γραφείου,  ο  οποίος 

υποχρεούται να ενημερώνει το Δ.Σ. για τις ενέργειες του Γραφείου τακτικά ‐μια 

φορά  κάθε  μήνα‐  αλλά  και  έκτακτα,  όταν  το  ζητήσει  το  Δ.Σ.  Τα  Γραφεία 

συνεδριάζουν  σε  τακτά  χρονικά  διαστήματα  –  ακόμα  και  με  τηλεδιάσκεψη 

(tele‐conference)  και  εισηγούνται  προς  το  Δ.Σ.  το  πλαίσιο  δράσης  τους,  το 

οποίο  και  εφαρμόζουν  σε  περίπτωση  έγκρισης.  Η  θητεία  των  μελών  των 

Γραφείων είναι διετής. 

 

Άρθρο 32 

Τηρούμενα Βιβλία 

 

  Ο Σύλλογος τηρεί τα εξής βιβλία: 

1. Βιβλίο Μητρώου Μελών  

2. Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ. 

3. Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Γ.Σ. 

4. Βιβλίο Εισπράξεων και Πληρωμών 

5. Βιβλίο Συνδρομών 

6. Βιβλίο Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής 
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7. καθώς και Βιβλία Πρακτικών αντίστοιχα των Γραφείων που διατηρεί 

ο Σύλλογος. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ :  

Εκλογές Οργάνων Διοίκησης 

 

Άρθρο 33 

Αρχαιρεσίες 

 

Κάθε δύο (2) χρόνια και στην Τακτική Γ.Σ., μετά το τέλος των θεμάτων 

της ημερήσιας διάταξης, γίνονται οι Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. και 

της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

Οι υποψήφιοι για το αξίωμα κάθε μέλους του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής  πρέπει  να  υποβάλλουν  στο  Γραμματέα  έγγραφες  δηλώσεις  με 

υποψηφιότητες  το  αργότερο  τρεις  (3)  ημέρες  πριν  από  την  ημέρα  των 

εκλογών.  Τα  ονόματα  των  υποψηφίων  ανακοινώνονται  κατά  αλφαβητική 

σειρά  με  ηλεκτρονικό  μήνυμα  (email)  ή  και  με  ανακοίνωση  στην  επίσημη 

ιστοσελίδα  (site)  του  Τμήματος  Δημοσιογραφίας  και  Μέσων  Μαζικής 

Επικοινωνίας  του  Α.Π.Θ.  το  αργότερο  μια  (1)  μέρα  πριν  την  εκλογική 

διαδικασία. Εάν δεν έχουν κατατεθεί έγκαιρα οι δηλώσεις υποψηφιότητας που 

είναι  απαραίτητες  για  να  καταρτισθεί  το  ψηφοδέλτιο  με  τον  απαραίτητο 

αριθμό  υποψηφίων  για  τις  θέσεις  των  μελών  του  Δ.Σ.  και  της  Εξελεγκτικής 

Επιτροπής, οι Αρχαιρεσίες αναβάλλονται για μια (1) εβδομάδα, προκειμένου να 

συμπληρωθεί στο μεταξύ ο αριθμός των υποψηφίων. 

 

Άρθρο 34 

Εκλογική Διαδικασία 

 

Οι  Αρχαιρεσίες  γίνονται  με  ενιαίο  ψηφοδέλτιο  στο  οποίο 

περιλαμβάνονται  τα  ονόματα  όλων  των  υποψηφίων  κατ’  αλφαβητική  σειρά 
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τόσο για το αξίωμα των μελών του Δ.Σ. όσο και για το αξίωμα των μελών της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

Κάθε εκλογέας έχει το δικαίωμα να ψηφίζει μέχρι τρεις (3) υποψηφίους 

για  μέλη  του  Δ.Σ.  και  τρεις  (3)  για  μέλη  της  Εξελεγκτικής  Επιτροπής.  Η  σειρά 

επιτυχίας  καθορίζεται  από  τον  αριθμό  των  σταυρών  που  συγκεντρώνει  ο 

καθένας  από  τους  υποψηφίους  ενώ  ορίζονται  και  στις  δύο  κατηγορίες 

εκλεγέντων  από  τρεις  (3)  επιλαχόντες.  Σε  περίπτωση  ισοψηφίας  διενεργείται 

κλήρωση. 

Την  όλη  ευθύνη  και  φροντίδα  για  την  ομαλή  διεξαγωγή  των  εκλογών 

φέρει  η  τριμελής  Εφορευτική  Επιτροπή,  την  οποία  εκλέγει  η  Γ.Σ.  με  ανάταση 

χειρός  κατόπιν  πρότασης  του  Δ.Σ.  και  πριν  την  έναρξη  της  εκλογικής 

διαδικασίας.  Σε  περίπτωση  μη  υιοθέτησης  της  πρότασης  του  Δ.Σ., 

ανακοινώνονται  οι  υποψήφιοι  για  την  Εφορευτική  Επιτροπή  και  γίνεται 

ψηφοφορία  με  ανάταση  χειρός  επί  τόπου.  Η  Εφορευτική  Επιτροπή 

υποχρεούται  να  κρατά  λεπτομερή πρακτικά  αναφορικά  με  τη  διεξαγωγή  της 

εκλογικής  διαδικασίας,  προκειμένου  να  διαφυλαχθεί  το  κύρος  των  εκλογών. 

Εάν  προβληθούν  ενστάσεις  κατά  τη  διάρκεια  της  εκλογής,  η  εκδίκασή  τους 

γίνεται  από  την  Εφορευτική  Επιτροπή  πριν  από  την  έκδοση  των 

αποτελεσμάτων. 

Η ψηφοφορία διαρκεί τρεις (3) ώρες και μόλις τελειώσει, η Εφορευτική 

Επιτροπή  κάνει  τη  διαλογή  των  ψήφων,  ενώπιον  όσον  μελών  του  Συλλόγου 

επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία, ανακηρύσσει τους επιτυχόντες 

καθώς και το αξίωμα που λαμβάνει ο καθένας όσον αφορά στην Εξελεγκτική 

Επιτροπή. Ως προς τα αξιώματα του Δ.Σ., τα μέλη υποχρεούνται εντός δέκα (10) 

ημερών από την εκλογή τους να συνέλθουν σε σώμα και να ψηφίσουν μεταξύ 

τους με μυστική ψηφοφορία τα πρόσωπα που θα καταλάβουν τις θέσεις του 

Δ.Σ.  

Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των επιλαχόντων διεξάγεται κλήρωση 

τόσο για την Εξελεγκτική Επιτροπή όσο για το Δ.Σ. 

Τέλος,  η  Εφορευτική  Επιτροπή  συντάσσει,  υπογράφει  και  ανακοινώνει 

το    πρακτικό αρχαιρεσιών,  καλεί  τους  επιτυχόντες  σε πρώτη συνεδρίαση και 

παραδίδει  τα ψηφοδέλτια καθώς και  όλα  τα σχετικά με  τις Αρχαιρεσίες στον 
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Πρόεδρο και το Γραμματέα του Δ.Σ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ :  

Τροποποίηση Καταστατικού – Λύση Συλλόγου 

 

Άρθρο 35 

Τροποποίηση Καταστατικού 

 

Για να τροποποιηθεί  το Καταστατικό, απαιτείται σύγκληση της Γενικής 

Συνέλευσης,  η  οποία  θεωρείται  ότι  βρίσκεται  σε  απαρτία  μόνο  όταν 

παρευρίσκεται  το  50%  συν  1  τουλάχιστον  των  μελών  που  έχουν  δικαίωμα 

ψήφου. 

Η  απόφαση  για  την  τροποποίηση  του  Καταστατικού  πρέπει  να 

συγκεντρώνει την πλειοψηφία των 3/4 των πιο πάνω μελών που αποφασίζουν 

με μυστική ψηφοφορία. 

 

Άρθρο 36 

Διάλυση του Συλλόγου 

 

Για να διαλυθεί ο Σύλλογος απαιτείται σύγκληση της Γενικής Συνέλευση, 

η οποία θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία μόνο όταν παρευρίσκεται το 50% 

συν 1 τουλάχιστον των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. 

Η απόφαση για τη διάλυση του Συλλόγου πρέπει να συγκεντρώνει  την 

πλειοψηφία  των  3/4  των  πιο  πάνω  μελών  που  αποφασίζουν  με  μυστική 

ψηφοφορία. 

Σε  περίπτωση  διάλυσης  του  Συλλόγου,  τα  τυχόν  περιουσιακά  του 

στοιχεία  μεταβιβάζονται  στο  Τμήμα  Δημοσιογραφίας  και  Μέσων  Μαζικής 

Επικοινωνίας του Α.Π.Θ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ :  

Μεταβατικές Διατάξεις 

 

Άρθρο 37 

Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή 

 

Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή  του Συλλόγου,  η  οποία θα διοικήσει 

το Σύλλογο μέχρι τις πρώτες αρχαιρεσίες που θα λάβουν χώρα μέσα σε έξι (6) 

το αργότερο μήνες από την εγγραφή του Συλλόγου στο βιβλίο των Σωματείων 

που τηρείται στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, θα είναι πενταμελούς σύνθεσης 

και θα αποτελείται από τους: 

1) …………………………., κατοίκου ……………., Οδός ………………… 

2) ……………………., κατοίκου …………………., οδός ……………….. 

3) ………………………, κατοίκου ……………….., οδός ……………….. 

4) ……………………, κατοίκου………………, οδός …………………….. 

5)……………………., κατοίκου ……………….., οδός  ………………….. 

 

Άρθρο 38 

Ζητήματα Μη Προβλεπόμενα από το Καταστατικό 

 

Κάθε  ζήτημα  που  δεν  προβλέπεται  από  το  Καταστατικό  και  τους 

σχετικούς  με  τους  συλλόγους  Νόμους  ρυθμίζεται  με  απόφαση  του  Δ.Σ.  που 

εγκρίνεται στην αμέσως επόμενη Γ.Σ. 

 

Άρθρο 39 

 

  Ο  Σύλλογος  αναγνωρίζει  στο  σύνολό  του  το  Καταστατικό  ενώ 

αποφασίζει  ότι  θα  λειτουργεί  στο  πλαίσιο  των  συλλογικών  διαδικασιών  με 

βάση τις προβλέψεις του παρόντος αλλά και των Νόμων. 
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Άρθρο 40 

 

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από σαράντα  (40)  άρθρα,  αφού 

συζητήθηκε  από  τη  Γενική  Συνέλευση  των  Ιδρυτικών  Μελών,  η  οποία 

συγκλήθηκε γι’ αυτό το σκοπό σήμερα, ψηφίστηκε κατά άρθρο και στο σύνολό 

του  από  τη  Γενική  Συνέλευση  των  ιδρυτικών  μελών.  Υπογράφεται  από  τα 

Ιδρυτικά Μέλη  ενώ  πρόκειται  να  τεθεί  σε  ισχύ  μετά  την  έγκρισή  του  από  το 

Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. 

 

Θεσσαλονίκη, ………………………….. 

 

 

Τα Ιδρυτικά Μέλη 

 

1. ……………………………κάτοικος……………………, οδός……………. 

 

2. ………………………………κάτοικος………………….., οδός……………. 

 

3. ……………………………κάτοικος……………………, οδός……………. 

 

4. ………………………………κάτοικος………………….., οδός……………. 

 

5. ……………………………κάτοικος……………………, οδός……………. 

 

6. ………………………………κάτοικος………………….., οδός……………. 

 

7. ……………………………κάτοικος……………………, οδός……………. 

 

8. ………………………………κάτοικος………………….., οδός……………. 

 

9. ……………………………κάτοικος……………………, οδός……………. 
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10. ………………………………κάτοικος………………….., οδός……………. 

 

11. ……………………………κάτοικος……………………, οδός……………. 

 

12. ………………………………κάτοικος………………….., οδός……………. 

 

13. ……………………………κάτοικος……………………, οδός……………. 

 

14. ………………………………κάτοικος………………….., οδός……………. 

 

15. ……………………………κάτοικος……………………, οδός……………. 

 

16. ………………………………κάτοικος………………….., οδός……………. 

 

17. ……………………………κάτοικος……………………, οδός……………. 

 

18. ………………………………κάτοικος………………….., οδός……………. 

 

19. ……………………………κάτοικος……………………, οδός……………. 

 

20. ………………………………κάτοικος………………….., οδός……………. 

21. ……………………………κάτοικος……………………, οδός……………. 

 

22. ………………………………κάτοικος………………….., οδός……………. 

 

23. ……………………………κάτοικος……………………, οδός……………. 

 

24. ………………………………κάτοικος………………….., οδός……………. 

 

25. ……………………………...κάτοικος……………………, οδός……………. 


