ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣH ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟY

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
(Μετά τις τροποποιήσεις, οι οποίες απεφασίσθησαν
από την τακτική Γ.Σ. της 26-2-1999)

ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ. ΕΔΡΑ

Άρθρο 1
Ιδρύεται σωματείο με: την επωνυμία «Ελληνική Ένωση Ευρωπαϊκού Δικαίου» και
έδρα στη Θεσσαλονίκη.

ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 2
1. Σκοπός της Ένωσης είναι η μελέτη, η προαγωγή και η διάδοση της γνώσης του
δικαίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και γενικότερα του δικαίου και των θεσμών της
ευρωπαϊκής ενοποίησης.
2. Η Ένωση είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο
(Fédération Internationale pour le Droit Européen).

ΜΕΛΗ

Άρθρο 3
1. Μέλη της Ένωσης γίνονται έλληνες νομικοί με επιστημονική δραστηριότητα στο
πεδίο του δικαίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του δικαίου και των θεσμών της
ευρωπαϊκής ενοποίησης.
2. Αίτηση για εισδοχή ως μέλους της Ένωσης υποβάλλεται προς το Διοικητικό
Συμβούλιο, συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και προσυπογράφεται από δύο
μελή της Ένωσης. Εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία 2/3 των
μελών του. Ιδιότητα μέλους αποκτάται με την καταβολή της εισφοράς εγγραφής.

Άρθρο 4
1. Η ιδιότητα μέλους αποβάλλεται με την παραίτηση ή τη διαγραφή.
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2. Το μέλος διαγράφεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποκλειστικά για έναν
από τους εξής λόγους :
α) καθυστέρηση καταβολής συνδρομών επί μία τουλάχιστον διετία,
β) αναιτιολόγητη διαρκή αποχή από τις δραστηριότητες της Ένωσης,
γ) συμπεριφορά που είναι ασυμβίβαστη με τους σκοπούς και την ιδιότητα μέλους
της Ένωσης.

ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 5
1. Τα μέλη καταβάλλουν εισφορά εγγραφής και ετήσια συνδρομή Το ύψος τής
εισφοράς εγγραφής και της συνδρομής καθορίζει η Γενική Συνέλευση.
2. Μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης η εισφορά εγγραφής
καθορίζεται στο ποσό των δραχμών 2.000 και η ετήσια συνδρομή στο ποσό των
δραχμών 1.500.

Άρθρο 6
Τους πόρους της Ένωσης αποτελούν:
α) οι εισφορές και οι συνδρομές: των μελών,
β) έσοδα από επιστημονικές, εκδοτικές και κοινωνικές δραστηριότητες,
γ) επιχορηγήσεις από το Κράτος, εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς,
δ) δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 7
1. Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική σύνοδο κάθε διετία στην Αθήνα, η τη
Θεσσαλονίκη, σε τόπο και χρόνο που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, ειδικότερα
δε δύο συνεχόμενες φορές στην Αθήνα και μία στη Θεσσαλονίκη. Η πρόσκληση
αποστέλλεται στα μέλη της Ένωσης ένα τουλάχιστον μήνα πριν από την ημέρα της
συνόδου.
2. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφ' όσον είναι παρόντα είτε
αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιους περισσότερα από τα μισά ταμιακώς
τακτοποιημένα μέλη. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται χωρίς
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άλλη πρόσκληση την επομένη μέρα στον ίδιο τόπο και ώρα, οπότε αρκεί για την
απαρτία οποιοσδήποτε αριθμός παρόντων.
3. Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίσει κατά την τακτική σύνοδό της για όλα
τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και όσα αποφασίζει εγγράψει
σε αυτή η ίδια.
4. Κάθε διετία η Γενική Συνέλευση στην τακτική σύνοδό της
α) απαλλάσσει το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο και
β) εκλέγει νέο Διοικητικό Συμβούλιο
5. Κάθε μέλος της Ένωσης που παρίσταται στη Γενική Συνέλευση μπορεί να
εκπροσωπεί με γραπτή εξουσιοδότηση μέχρι δύο το πολύ απόντα μέλη Κατ’ εξαίρεση
επιτρέπεται η εκπροσώπηση απεριορίστου αριθμού απόντων μελών, όταν αυτά
κατοικούν εκτός των ορίων του νομού, στον οποίο συνέρχεται η Γενική Συνέλευση. Η
εκπροσώπηση περιλαμβάνει και το δικαίωμα ψήφου του εκπροσωπουμένου.
6. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και εκτάκτως μετά από απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου ή εφ' όσον το ζητήσει το 1/10 των ταμιακώς τακτοποιημένων μελών του
Σωματείου. Ως προς τον τόπο και την διαδικασία της Γενικής αυτής Συνελεύσεως
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ 1-5 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 8
1. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει Πρόεδρο και Γραμματέα πριν αρχίσει τις εργασίες της.
2. Οι ψηφοφορίες είναι φανερές Μυστική είναι μόνο η ψηφοφορία για εκλογή των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκείνη που ορίζει ως μυστική η Γενική
Συνέλευση με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 7 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη ή και αλλού. κατά
την κρίση του ανάλογα με τις ανάγκες των μελών του.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από κατάλογο υποψηφίων που
ετοιμάζει το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε ταμιακώς τακτοποιημένο μέλος
της Ένωσης μπορεί να ζητήσει με έγγραφο που υποβάλει προς το Διοικητικό
Συμβούλιο, το αργότερο 10 ημέρες πριν από την ημέρα της εκλογής, να
συμπεριληφθεί στον κατάλογο των υποψηφίων.
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3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον πρόεδρο, δύο αντιπροέδρους, τον
γενικό γραμματέα, τον ταμία, τον ειδικό γραμματέα και ένα σύμβουλο. Συγκροτείται
σε σώμα το αργότερο μέσα σε 10 ημέρες από την εκλογή των μελών του.
4. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό της Ένωσης. Σε περίπτωση ισοψηφίας
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 10
Το Διοικητικό Συμβούλιο :
α) Εκπροσωπεί την Ένωση δια του Προέδρου του ενώπιον των δικαστικών και
άλλων αρχών ή οργανισμών. Ο Πρόεδρος μπορεί να εξουσιοδοτήσει με πράξη του
οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να εκπροσωπήσει την Ένωση σε
συγκεκριμένες περιπτώσεις ή για ορισμένες ενέργειες που προσδιορίζονται κατά
κατηγορίες,
β) Υιοθετεί αποφάσεις ή ψηφίσματα που έχουν σχέση με την εκπλήρωση των
σκοπών της Ένωσης,
γ) Συμβάλλεται με τρίτους και δεσμεύει περιουσιακά την Ένωση δια του
Προέδρου του,
δ) Αποτελεί την συντακτική επιτροπή όλων των εκδόσεων της Ένωσης,
ε) Αποφασίζει την υπόδειξη εισηγητών στα συνέδρια της FIDE, σε άλλα διεθνή
συνέδρια, καθώς και στα συνέδρια της Ένωσης.

Άρθρο 11
Όσες αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν προκύπτουν από το
Καταστατικό, ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 12
1. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 3 τακτικά μέλη της Ένωσης. Εκλέγεται
όπως και το Διοικητικό Συμβούλιο και η θητεία της συμπίπτει με τη θητεία του
Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση της Ένωσης και καταρτίζει
σχετική έκθεση. Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής που συνοδεύει πάντοτε τον διετή
απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου.
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 13
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του ή κατόπιν αιτήσεως του 1/10 των
ταμιακώς τακτοποιημένων μελών του Σωματείου, συγκαλεί έκτακτη Γενική
Συνέλευση για την τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού. Η
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή η αίτηση των μελών πρέπει να περιλαμβάνει
τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.
2. Σχετικά με την σύγκληση και την απαρτία της Γενικής Συνελεύσεως εφαρμόζονται
αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 7. Η τροποποίηση αποφασίζεται με την
πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων στην Γενική Συνέλευση μελών.

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 13 άρθρα μετά από τις τροποποιήσεις,
εγκρίθηκε σήμερα από την Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε στις 26-2-1999 για τον
σκοπό αυτό στην Θεσσαλονίκη και θα, ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, από την
εγγραφή των τροποποιήσεών του στα τηρούμενα βιβλία των σωματείων του
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη, 26-2-1999

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Η Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ.

Πρόδρομος Δαγτόγλου

Αθανασία Τσαμπάση
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