
 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

 
Της υπό ίδρυση επιστηµονικής εταιρείας µε την επωνυµία  ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΝΕ∆ΙΜ) . 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
 

Επωνυµία - Έδρα - Σκοπός 
Άρθρο 1ο 

 
Ιδρύεται επιστηµονική ένωση  µε την επωνυµία ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΝΕ∆ΙΜ), µε έδρα το δήµο των 
Αθηναίων.  

 
Άρθρο 2ο 

 
Η ΕΝΕ∆ΙΜ είναι επιστηµονική ένωση µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που 
εκπροσωπεί τους Έλληνες Επιστήµονες που ασχολούνται µε έρευνα στην ευρεία 
περιοχή της διδακτικής των µαθηµατικών, δηλαδή που έχουν κοινό ενδιαφέρον τη 
µελέτη των φαινοµένων µάθησης και διδασκαλίας των µαθηµατικών σε όλες τις 
βαθµίδες εκπαίδευσης, των παραµέτρων που επηρεάζουν αυτά τα φαινόµενα, καθώς 
και την ανάπτυξη διδακτικών καταστάσεων που στοχεύουν στη µαθηµατική 
ανάπτυξη των µαθητών. 
 
Σκοποί της Εταιρείας είναι η συνεισφορά της στην ανάπτυξη της επιστηµονικής 
έρευνας, βασικής και εφαρµοσµένης, στη διδακτική των µαθηµατικών, στη διάχυση 
των ερευνητικών αποτελεσµάτων στους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς που έχουν 
σχέση µε την µαθηµατική παιδεία, στην αντιπροσώπευση και υποστήριξη των 
Ελλήνων επαγγελµατιών της ∆ιδακτικής των Μαθηµατικών στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. 

 
Άρθρο 3ο 

 
Μέλη της ΕΝΕ∆ΙΜ µπορεί να είναι επιστήµονες-ερευνητές, που ασχολούνται 
επαγγελµατικά και έχουν επιστηµονικές δηµοσιεύσεις στη ∆ιδακτική των 
Μαθηµατικών. Ειδικότερα µέλη µπορούν να είναι άτοµα που είναι κάτοχοι 
διδακτορικού τίτλου στη ∆ιδακτική των µαθηµατικών ή µέλη ∆ΕΠ σε Τµήµατα 
Επιστηµών της Αγωγής ή σε Τµήµατα Μαθηµατικών ή σε άλλα Τµήµατα που 
διδάσκουν διδακτική των µαθηµατικών, και έχουν αποδεδειγµένο ενδιαφέρον στη 
∆ιδακτική των Μαθηµατικών. 
 
Τα µέλη της Ένωσης διακρίνονται σε τακτικά, έκτακτα, σπουδαστικά και επίτιµα. Η 
αίτηση εγγραφής µέλους συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίων σπουδών, βιογραφικό 
σηµείωµα και σύσταση από δύο τακτικά µέλη της Εταιρείας.  
 
α. Τακτικά µέλη. 
 
Ένα πρόσωπο µπορεί να γίνει δεκτό ως τακτικό µέλος της ΕΕ∆ΙΜ, αν διαθέτει 
διδακτορικό τίτλο από Ελληνικό ή ισότιµο ξένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα και 



έχει αποδεδειγµένα αξιόλογη επιστηµονική και ερευνητική δραστηριότητα στο χώρο 
της ∆ιδακτικής των Μαθηµατικών (τουλάχιστον δύο δηµοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή 
επιστηµονικά περιοδικά ή πρακτικά διεθνών συνεδρίων). 
 
β. Έκτακτα µέλη. 
 
Ένα πρόσωπο µπορεί να γίνει δεκτό ως έκτακτο µέλος της ΕΕ∆ΙΜ, αν διαθέτει τίτλο 
από οποιοδήποτε Ελληνικό ή ισότιµο ξένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα σε 
οποιοδήποτε επιστηµονικό πεδίο και έχει ενδιαφέρον για τη διδακτική των 
µαθηµατικών. 
 
δ. Σπουδαστικά µέλη. 
 
Ένα πρόσωπο µπορεί να γίνει δεκτό ως σπουδαστικό µέλος της ΕΝΕ∆ΙΜ αν είναι 
φοιτητής οποιουδήποτε Τµήµατος Ελληνικού ή ισότιµου ξένου Ανώτατου 
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος σε Τµήµα συναφές µε του σκοπούς της ΕΝΕ∆ΙΜ. 
 
ε. Επίτιµα µέλη. 
 
Ένα πρόσωπο µπορεί να γίνει δεκτό ως επίτιµο µέλος της ΕΝΕ∆ΙΜ, αν έχει επιδείξει 
εξαιρετική συνεισφορά στους σκοπούς της ΕΝΕ∆ΙΜ. 
 
ζ. Κάθε µέλος µπορεί να αποχωρήσει ελεύθερα µε έγγραφη αίτησή του προς το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆. Σ.) 
 
η. Κάθε µέλος που επιδεικνύει συµπεριφορά αντίθετη µε τους σκοπούς που ορίζει το 
καταστατικό και ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του µέλους, διαγράφεται µετά από 
απόφαση του ∆. Σ. η οποία λαµβάνεται µε πλειοψηφία δύο τρίτων του συνόλου του 
αριθµού του ∆Σ.  
 
Επίσης οποιοδήποτε µέλος µπορεί να διαγράφεται µε απόφαση του ∆.Σ. λόγω 
καθυστερηµένης πληρωµής της ετήσιας συνδροµής πάνω από δύο χρόνια. 
 
θ. Τα µέλη καταβάλλουν ετήσια συνδροµή η οποία είναι 50 Ευρώ για τα τακτικά 
µέλη και 20 Ευρώ για τα σπουδαστικά µέλη. Το ύψος της συνδροµής αναθεωρείται 
µε από το ∆. Σ. Τα επίτιµα µέλη δεν έχουν υποχρέωση καταβολής συνδροµής. 

 
Άρθρο 4ο 

 
Μόνιµες Επιτροπές 

 
Στην ΕΝΕ∆ΙΜ λειτουργούν οι εξής Μόνιµες Επιτροπές (ΜΕ): 
• Επιτροπή εκδόσεων (Ε.ΕΚ)   
• Προσχολικής & Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευση 
• ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
• Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
• Επιµόρφωσης - Κατάρτισης 
 



Κάθε µία από τις Μόνιµες Επιτροπές αποτελείται από δύο µέλη (τον Πρόεδρο και το 
Γραµµατέα) που διορίζονται για δύο έτη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΕ∆ΙΜ. 
Οποιοδήποτε µέλος της ΕΕ∆ΙΜ µπορεί να συµµετέχει στις εργασίες των  επιτροπών 
αυτών. Μέλη των επιτροπών µπορούν να είναι  µόνο τα ταµειακώς τακτοποιηµένα 
τακτικά µέλη 

 
Άρθρο 5ο 

Τοµείς Ειδικού Ενδιαφέροντος 
 

Eκτός από τις Mόνιµες Eπιτροπές, στην ΕΝΕ∆ΙΜ λειτουργούν και Τοµείς Eιδικού 
Eνδιαφέροντος (ΤEE). Κάθε Τοµέας Ειδικού Ενδιαφέροντος συντονίζεται από τον 
Πρόεδρο και το Γραµµατέα του, οι οποίοι εκλέγονται για ένα χρόνο από την Τακτική 
Γενική Συνέλευση. Οποιοδήποτε τακτικό µέλος της ΕΝΕ∆ΙΜ µπορεί να συµµετέχει 
στις εργασίες των τοµέων αυτών µε αίτησή του, εισήγηση και έγκριση του ∆. Σ. 
Το ∆Σ αποφασίζει γι τη σύσταση ή την κατάργηση ΤΕΕ ανάλογα µε το ενδιαφέρον 
που επιδεικνύουν τα µέλη της ΕΝΕ∆ΙΜ. 
Ανάµεσα στους ΤΕΕ που θα λειτουργήσουν δυνατόν να είναι και οι ακόλουθοι:   
• Προγράµµατα Σπουδών στα Μαθηµατικά  
• Πολιτισµικές και Κοινωνικές ∆ιαστάσεις στη ∆ιδακτική των Μαθηµατικών 
• Εφαρµογές Τεχνολογίας στη ∆ιδασκαλία και τη Μάθηση των Μαθηµατικών 
• Επιστηµολογία και Ιστορία στη ∆ιδακτική των Μαθηµατικών  
• Επιµόρφωση και Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών και ∆ια Βίου Εκπαίδευση 

 
Άρθρο 6ο 

∆ραστηριότητες 
 

Για την προώθηση των σκοπών της η ΕΝΕ∆ΙΜ οργανώνει συνέδρια, συµπόσια, 
workshops, ηµερίδες και επιµορφωτικά σεµινάρια. 
Αναλαµβάνει µελέτες, έργα, συµµετέχει σε προτάσεις ερευνητικών και αναπτυξιακών 
έργων που υλοποιεί µέσω των µελών της.  
Εκδίδει Ενηµερωτικό ∆ελτίο(ηλεκτρονικό ή έντυπο). 
Εκδίδει Περιοδικό (ηλεκτρονικό ή έντυπο). 
 

Άρθρο 7ο 

Εθνικές και ∆ιεθνείς Σχέσεις 
 

Η ΕΝΕ∆ΙΜ συνεργάζεται µε Επιστηµονικές Ενώσεις της Ελλάδας και άλλων χωρών 
που δραστηριοποιούνται στο χώρο της διδακτικής των µαθηµατικών. 

 
Άρθρο 8ο 

Παραρτήµατα 
 

Η ΕΝΕ∆ΙΜ µπορεί να επιτρέψει τη δηµιουργία Παραρτηµάτων σε Περιφερειακό (ή 
Νοµαρχιακό) επίπεδο. Τα παραρτήµατα διοικούνται από πενταµελή ∆. Σ. Οι πόροι 
του παραρτήµατος προέρχονται από πηγές παρόµοιες µε αυτές του Συλλόγου. Το 
παράρτηµα µπορεί να δαπανά µέχρι το 70% των εσόδων του. Το 30% περιέρχεται 
στο κεντρικό ταµείο του Συλλόγου, κατά τη λήξη του διαχειριστικού έτους. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 



Άρθρο 9ο 
Πόροι 

Οι πόροι της ΕΝΕ∆ΙΜ προέρχονται από: 
α. Οι συνδροµές των µελών και το δικαίωµα εγγραφής τους. 
β. ∆ωρεές - κληροδοτήµατα. 
γ. Επιχορηγήσεις από κρατικούς ή ιδιωτικούς οργανισµούς και φυσικά πρόσωπα. 
δ. Ποσά προερχόµενα από την πώληση εκδόσεων. 
ε. Ερευνητικά, αναπτυξιακά και επιµορφωτικά προγράµµατα, µελέτες, δηµοσιεύσεις, 
ή επιστηµονικές εκδηλώσεις σχετικές µε τη διδακτική των Μαθηµατικών. 
ζ. Κάθε άλλη σύµφωνο µε το νόµο έσοδο. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 
Αντιπροσώπευση 

 
Άρθρο 10ο 

Εκπροσώπηση 
 

Η ΕΝΕ∆ΙΜ εκπροσωπείται δικαστικά, εξώδικα και σε κάθε άλλη νόµιµη διαδικασία 
από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. Σε περίπτωση κωλύµατος εκπροσωπείται από τον 
Αντιπρόεδρο ή τον ειδικό γραµµατέα του ∆. Σ.  
 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆' 
 

Άρθρο 11ο 

 
Τα όργανα της Ένωσης είναι η Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και η 
Εξελεγκτική Επιτροπή. 
 

Άρθρο 12ο 
Γενική Συνέλευση 

ΣΥΝΘΕΣΗ 
 

1. Η Γ. Σ. αποτελείται από τα τακτικά και τα σπουδαστικά µέλη. 
 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 

2. Η Γενική Συνέλευση: 
α. προσδιορίζει την κατεύθυνση της δραστηριότητας του Συλλόγου 
β. εγκρίνει ή απορρίπτει τα προγράµµατα που προτείνει το ∆. Σ. 
γ. εγκρίνει ή απορρίπτει την ετήσια έκθεση και τον ετήσιο προϋπολογισµό και 
οικονοµικό απολογισµό. 
δ. εκλέγει µε µυστική ψηφοφορία το ∆. Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή. 
ε. αποφασίζει για την ένταξη του Συλλόγου σε οµοσπονδίες και την εκπροσώπησή 
του σ' αυτές. 
ζ. αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου 
η. αποφασίζει για κάθε θέµα µη υπαγόµενο στην αρµοδιότητα άλλου οργάνου.   

 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

 



3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική σύνοδο µια φορά κάθε δύο χρόνιο ή 
έκτακτα όταν το ζητήσει το ∆. Σ. ή το 1/5 των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών µε 
έγγραφη αίτηση όπου θα αναγράφονται τα θέµατα συζήτησης. Ο τόπος και ο χρόνος 
ορίζεται από το ∆. Σ. 
4. Η Γ. Σ. προσκαλείται τουλάχιστον δέκα µέρες πριν από την ηµέρα συνεδρίασης µε 
εγκύκλιο όπου αναγράφονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Η ετήσια έκθεση 
και ο απολογισµός κοινοποιούνται πριν από την τακτική Γ. Σ. 
5. Η Γ. Σ. βρίσκεται σε απαρτία µε την παρουσία του µισού και ενός των τακτικών 
µελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις. Σε περίπτωση µη 
απαρτίας η Γ. Σ. πραγµατοποιείται στον ίδιο χώρο και µε τη ίδια ηµερήσια διάταξη  
δύο ώρες αργότερα, οπότε και βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα του αριθµού των 
παρόντων µελών. 
6.  Τα πρακτικά της Γ. Σ. συντάσσει ο γραµµατέας του ∆. Σ. ή άλλο µέλος που 
ορίζεται από τη Γ. Σ. 
7. Η Γ. Σ. εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισµό της. 
8. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και 
ψηφιζόντων µελών. 
 
 

Άρθρο 13ο 
Εκλογή αξιωµατούχων της  ΕΝΕ∆ΙΜ 

 
1. Τα όργανα της ΕΝΕ∆ΙΜ εκλέγονται µε ηλεκτρονική ψηφοφορία στην οποία 

παίρνουν µέρος όλα τα µέλη για τριετή θητεία.  
2. Η υποβολή των υποψηφιοτήτων για την εκλογή των µελών του ∆. Σ. διαρκεί δύο 

εβδοµάδες και ολοκληρώνεται 15 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της εκλογής, 
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείο ή µέσω παγκοσµίου ιστού.  

3. Η ψηφοφορία διεξάγεται µε τον ακόλουθο τρόπο: 
3.1 Το απερχόµενο ∆.Σ. διορίζει εφορευτική επιτροπή, η οποία δηµοσιεύει µέσω 

του ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ  και στην ιστοσελίδα της ΕΝΕ∆ΙΜ σχετική ανακοίνωση 
και καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν υποψηφιότητα, το αργότερο 
15 ηµέρες πριν από την ηµέρα αρχαιρεσιών 

3.2  Τουλάχιστον 10 ηµέρες πριν από τη λήξη των αρχαιρεσιών η εφορευτική 
επιτροπή χορηγεί ξεχωριστό  κωδικό εισόδου (password) σε κάθε ένα από τα 
µέλη, ο οποίος  επιτρέπει στο ψηφοφόρο να ασκήσει το εκλογικό του 
δικαίωµα µε αυτόν τον τρόπο.  

3.3 Στον εξυπηρετητή (server) του ∆ικτύου θα υπάρχει βάση δεδοµένων µε όλα 
τα µέλη του που έχουν δικαίωµα ψήφου. Ο ψηφοφόρος θα συνδέεται µε τον 
εξυπηρετητή θα δίνει τον κωδικό εισόδου και το σύστηµα θα ελέγχει την 
δυνατότητά πρόσβασης και την δυνατότητα να ψηφίσει. Ακολούθως σε ειδικό 
ηλεκτρονικό έγγραφο θα κατατίθεται η ψήφος του εισερχοµένου χωρίς άλλα 
στοιχεία της ταυτότητάς του ενώ παράλληλα το σύστηµα δεν θα επιτρέπει την 
εκ νέου δυνατότητα ψήφου από το ίδιο µέλος.» 

 
 

Άρθρο 14ο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο 

ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
1. Η ΕΝΕ∆ΙΜ διοικείται από  εννεαµελές  ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 



2. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται για τρία χρόνια µε τη 
διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 13.  

3. Υποψηφιότητα για µέλη του ∆.. Σ. µπορούν να θέτουν µόνο τα ταµειακώς 
τακτοποιηµένα τακτικά µέλη. 

4. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγει ανάµεσα στα µέλη του τον Πρόεδρο, τον 
Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραµµατέα, τον Ειδικό Γραµµατέα, και τον Ταµία. 

  
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

 
5. Το ∆. Σ. διευθύνει και διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις της Ένωσης, διαχειρίζεται 

την περιουσία του, εκτελεί τις αποφάσεις της Γ. Σ., προετοιµάζει την ηµερήσια 
διάταξη της Γ. Σ., διορίζει το προσωπικό του Συλλόγου και αναλαµβάνει κάθε 
έργο που του αναθέτει η Γ. Σ. 

6. Ο πρόεδρος συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ∆. Σ. και παρουσιάζει 
στη Γ. Σ. την ετήσια έκθεση για τη δράση του Συλλόγου. Τον πρόεδρο 
αντικαθιστά ο αντιπρόεδρος. 

7. Ο γραµµατέας του Συλλόγου διεξάγει την αλληλογραφία, κρατά τα αρχεία, 
συντάσσει τα πρακτικά του ∆. Σ. και της Γ. Σ., προετοιµάζει την ετήσια έκθεση 
των πεπραγµένων. 

8. Ο ειδικός γραµµατέας σε περίπτωση κωλύµατος προέδρου και αντιπροέδρου 
εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες τις Αρχές. 

9. Ο ταµίας δέχεται τις πληρωµές προς το Σύλλογο, πληρώνει τις δαπάνες µετά από 
έγκριση του ∆. Σ., συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισµό και απολογισµό τον 
οποίο οφείλει να παρουσιάσει στο ∆. Σ. τα αργότερο ένα µήνα µετά τη λήξη του 
λογιστικού έτους. Ο ταµίας υποχρεούται να καταθέτει το χρηµατικό ποσό εφόσον 
τούτο υπερβαίνει τα 60 Ευρώ. Κάθε ανάληψη γίνεται µε απόφαση του ∆. Σ. και η 
εκτέλεση της δαπάνης συνοδεύεται από τα απαραίτητα παραστατικά στοιχεία. Ο 
ταµίας θα συνυπογράφει µε τον πρόεδρο τα εντάλµατα πληρωµών και κάθε 
έγγραφο που αφορά οικονοµικά θέµατα. 

10. Το ∆. Σ. συγκαλείται σε τακτικές συνεδριάσεις που µπορούν να λαµβάνουν χώρα 
και σε τόπο εκτός της έδρας του Συλλόγου. Σε περίπτωση ανάγκης συγκαλείται 
σε έκτακτη συνεδρίαση µετά από πρόσκληση του προέδρου ή αν το ζητήσουν 
τρία µέλη µε γραπτή αίτηση. 

11. Το ∆. Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τα πέντε από τα εννέα µέλη 
του. 

12. Το ∆. Σ. ψηφίζει τον εσωτερικό κανονισµό του. 
13. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, συγκαλείται και πραγµατοποιείται συνεδρίαση µε 

χρήση ηλεκτρονικών µέσων. 
 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 
 
14. Οι αποφάσεις του ∆. Σ. λαµβάνονται µε πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του προέδρου. 
 

Άρθρο 15ο 
Εξελεγκτική Επιτροπή 

 
1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία τακτικά µέλη του Συλλόγου. 
2. Τα µέλη της Ε. Ε. εκλέγονται µε βάση τη διαδικασία που προβλέπεται από το 

Άρθρο 13 για τρία χρόνια. Τα µέλη είναι επανεκλέξιµα για δεύτερη φορά. 



3. Η Ε. Ε. ελέγχει τον ετήσιο οικονοµικό απολογισµό και υποβάλλει έκθεση στη Γ. 
Σ. 

4. Το λογιστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου. 
 

Άρθρο 16ο 
Τροποποίηση καταστατικού 

 
Τροποποίηση του καταστατικού γίνεται από τη ΓΣ ή µε ψηφοφορία µέσου του 
∆ΥΑ∆ΙΚΤΫΟΥ και απαιτείται η συµµετοχή του µισού τουλάχιστον των τακτικών 
και τακτοποιηµένων οικονοµικά µελών και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων και 
ψηφιζόντων. Το κείµενο των τροποποιήσεων πρέπει να ανακοινωθεί στα τακτικά 
µέλη του Συλλόγου ένα µήνα πριν από τη σύγκλιση της Γ. Σ. η οποία θα επιληφθεί 
της τροποποιήσεως. 
 

Άρθρο 17ο 

∆ιάλυση 
1. Για τη διάλυση του Συλλόγου απαιτείται απόφαση της Γ. Σ. ή µε ψηφοφορία 

µέσου του ∆ΥΑ∆ΙΚΤYΟΥ που λαµβάνεται µε συµµετοχή του µισού τουλάχιστον 
των τακτοποιηµένων οικονοµικά µελών µε πλειοψηφία των 3/4 των ψηφιζόντων. 

2. Ο Σύλλογος διαλύεται στις περιπτώσεις που ορίζει ο Α. Κ. και ο ν. περί 
Συλλόγων. 

3. Σε περίπτωση διάλυσης, η Γ. Σ. αποφασίζει για το που θα περιέλθει η περιουσία 
του Συλλόγου. 

 
Άρθρο 18ο 

Σφραγίδα 
Η Ένωση  έχει στρογγυλή σφραγίδα η µορφή της οποίας καθορίζεται από το πρώτο 
∆. Σ. 
 
 

Άρθρο 19ο 

Βιβλία 
Η Ένωση  µε τη φροντίδα του Γραµµατέα τηρεί τα παρακάτω βιβλία που µπορούν να 
είναι και σε ηλεκτρονική µορφή: 
1. Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας 
2. Βιβλίο πρακτικών Γ. Σ. 
3. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων ∆. Σ. 
4. Βιβλίο υλικού και περιουσίας του Συλλόγου 
5. Βιβλίο ταµείου 
6. ∆ιπλότυπα εισπράξεων και ενταλµάτων πληρωµής 
 

Άρθρο 20ο 

Για όποιο άλλο θέµα δεν προβλέπει το καταστατικό αυτό, αποφασίζει η Γενική 
Συνέλευση. 

 
Άρθρο 21ο 

Το παρόν καταστατικό αποτελούµενο από 21 άρθρα εγκρίθηκε και ψηφίστηκε 
οµόφωνα από τα ιδρυτικά µέλη. 


