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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Άρθρο 1 

Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 

1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ".  

2) Ως Γερμανικές Σπουδές ορίζεται η επιστημονική ενασχόληση με την γερμανόφωνη 

γραμματεία και την γερμανική γλώσσα. 

3) Στόχος της Εταιρίας είναι: 

i. η υποστήριξη της επιστημονικής ενασχόλησης με την γερμανόφωνη 

γραμματεία. 

ii. η διεύρυνση και υποστήριξη του επιστημονικού διάλογου στο πλαίσιο 

της Λογοτεχνίας, της Γλωσσολογίας, της Μεθοδικής/Διδακτικής, 

της Μετάφρασης/Μεταφρασεολογίας και άλλων συναφών κλάδων 

των Γερμανικών Σπουδών.  

iii. η συμμετοχή σε διεθνείς δραστηριότητες που σχετίζονται με τις 

Γερμανικές Σπουδές και η συνεργασία με αντίστοιχους φορείς και 

πανεπιστήμια του εξωτερικού.  

iv. η διάδοση της γερμανικής γλώσσας και του πολιτισμού των 

γερμανόφωνων χωρών, καθώς και η καλλιέργεια διαπολιτισμικών 

σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και γερμανόφωνων χωρών. 

4) Η Εταιρία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 

Α.Π.Θ. 54 124). 

5) Η Εταιρία ευθύς μετά τη νόμιμη συγκρότηση του Δ.Σ.  της σε σώμα ζητεί με αίτηση 

του προέδρου της την αποδοχή της ως μέλους στην "Διεθνή Εταιρία Γερμανικών 

Σπουδών" (Internationale Vereinigung für Germanistik IVG) της οποίας και αποτελεί 

μετά την αποδοχή της το ελληνικό τμήμα. 

6) Το έτος εργασιών της Εταιρίας συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Το πρώτο όμως 

έτος αρχίζει από την ημερομηνία της ίδρυσής της. 
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Άρθρο 2 

Σκοποί και Δραστηριότητες της Εταιρίας 

Σκοποί και δραστηριότητες της Εταιρίας είναι: 

1. η ενίσχυση και η υποστήριξη της έρευνας και της μελέτης των Γερμανικών Σπουδών 

(όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 2) στην Ελλάδα και συγκεκριμένα, 

i. δημιουργία ενός βήματος επιστημονικού διαλόγου που θα ενθαρρύνει 

και θα προωθήσει την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ καταξιωμένων 

ερευνητών, αλλά και θα προσελκύσει και νέους επιστήμονες να 

ασχοληθούν με το αντικείμενο των Γερμανικών Σπουδών.  

ii. η οργάνωση συνεδρίων και άλλων επιστημονικών συναντήσεων, 

εκδηλώσεων και ερευνητικών προγραμμάτων σχετικών με το 

αντικείμενο της Εταιρίας. 

2. η συμμετοχή και συνεργασία στις διεθνείς δραστηριότητες που σχετίζονται με τους 

στόχους της Εταιρίας που αναγράφονται στο άρθρο 1, ιδιαίτερα στις δραστηριότητες 

της IVG, με σκοπό 

i. την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ ελληνικών πανεπιστημιακών 

τμημάτων με τμήματα πανεπιστημίων των γερμανόφωνων χωρών 

που έχουν ως αντικείμενο τις Γερμανικές Σπουδές 

ii. Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ ελληνικών πανεπιστημιακών 

τμημάτων με τμήματα πανεπιστημίων της αλλοδαπής που έχουν 

ως αντικείμενο τις Γερμανικές Σπουδές 

3. η έκδοση Δελτίου της Εταιρίας για την ενημέρωση των μελών της και άλλων 

ενδιαφερομένων σε σχέση με τις δραστηριότητες της Εταιρίας στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό καθώς και για την ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων και την προώθηση 

του διαρκούς επιστημονικού διαλόγου. 

4. Η διάδοση της γερμανικής γλώσσας και του πολιτισμού των γερμανόφωνων χωρών 

στην Ελλάδα μέσω συνεδρίων και  εκδηλώσεων που θα αφορούν τόσο το 

επιστημονικό, όσο και το ευρύτερο, ενδιαφερόμενο κοινό. 
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Άρθρο 3 

Τα Μέλη 

1. Η Εταιρία συγκροτείται από μέλη: α) τακτικά, β) συνεργαζόμενα, και γ) επίτιμα. 

2. Ύστερα από γραπτή ή ηλεκτρονική αίτηση εγγράφονται ως τακτικά μέλη όσοι 

ασχολούνται σε Α.Ε.Ι. ή ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα κατά κύριο λόγο με την 

έρευνα και τη μελέτη των Γερμανικών Σπουδών (όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παρ. 2) και 

των συγγενών με αυτήν κλάδων  

3. Ως τακτικά μέλη γίνονται επίσης δεκτοί και εκείνοι που η απασχόλησή τους αυτή 

αποδεικνύεται από τη δημοσίευση ενός σχετικού βιβλίου ή δύο τουλάχιστον 

δημοσιευμάτων με σχετικό περιεχόμενο.  

4. Ως συνεργαζόμενα μέλη γίνονται δεκτοί καθηγητές γερμανικών, φοιτητές των τμημάτων 

Γερμανικών Σπουδών και των συγγενών κλάδων, καθώς και όσοι ασχολούνται με αυτές 

και ενδιαφέρονται γι' αυτές χωρίς να πληρούν τους όρους του άρθρου 3 παρ. 3. 

5. Η εγγραφή ενός νέου μέλους εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία 

των παρόντων μελών με δικαίωμα ψήφου ύστερα από πρόταση του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή δύο τακτικών μελών.  

6. Οι ιδρυτές της Εταιρίας είναι τακτικά μέλη της χωρίς να χρειάζονται για αυτό έγκριση 

από την Γενική Συνέλευση. 

7. Τα τακτικά μέλη, όπως και τα επίτιμα μέλη έχουν δικαίωμα γνώμης και δικαίωμα ψήφου 

στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρίας.  

8. Τα τακτικά μέλη, όπως και τα επίτιμα μέλη έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να 

εκλέγονται κατά τις αρχαιρεσίες για την συγκρότηση των οργάνων της Εταιρίας. 

9. Τα συνεργαζόμενα μέλη έχουν δικαίωμα γνώμης, όχι όμως δικαίωμα ψήφου στις Γενικές 

Συνελεύσεις της Εταιρίας.  

10. Τα συνεργαζόμενα μέλη δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται κατά τις 

αρχαιρεσίες για την συγκρότηση των οργάνων της Εταιρίας.  

11. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται πρόσωπα που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στις 

Γερμανικές Σπουδές και στους συγγενείς κλάδους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 

καθώς και πρόσωπα γενικής και διεθνούς αναγνώρισης στο χώρο της γραμματολογίας, 

των τεχνών και του πνεύματος.  

12. Η ανακήρυξη επίτιμου μέλους πραγματοποιείται από τη Γενική Συνέλευση με 

πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρευρισκομένων μελών με δικαίωμα ψήφου ύστερα 

από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Άρθρο 4 

Διαγραφή – Παραίτηση Μελών 

1. Ένα μέλος μπορεί να παραιτηθεί από την Εταιρία με απλή γραπτή αίτησή του προς 

το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. 

 

2. Ένα μέλος διαγράφεται όταν 

 

i.  δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς την 

Εταιρία ένα έτος μετά την ειδοποίηση για την οφειλή του. 

ii. αντιτίθεται συστηματικά στους σκοπούς της Εταιρίας ή όταν η 

συμπεριφορά του αντίκειται στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη.  

 

3. Η διαγραφή ενός μέλους αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία, 

ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.  

4. Στην περίπτωση της παραγράφου 2,ii του άρθρου αυτού δίνεται στο μέλος που 

ενδεχομένως θα διαγραφεί η δυνατότητα να υποστηρίξει γραπτά ή προφορικά τη θέση 

του στη Γενική Συνέλευση. 

 

Άρθρο 5 

Διοίκηση 

Η Εταιρία έχει τα ακόλουθα διοικητικά όργανα: 

1. τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) 

2. το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) 

3. την Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) 

Άρθρο 6 

Γενική Συνέλευση 

1. Η Γ.Σ., ως ανώτατο όργανο, διαμορφώνει και εκφράζει τη βούληση του νομικού 

προσώπου του σωματείου. Στις αρμοδιότητες της Γ.Σ. υπάγονται: 

i. η έγκριση  εγγραφής, αποδοχής παραίτησης ή και διαγραφής μελών. 
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ii. η έγκριση του απολογισμού και η απαλλαγή ευθυνών του 

απερχόμενου Δ.Σ. 

iii. η εκλογή ελεγκτικής επιτροπής. 

iv. η τροποποίηση του καταστατικού. 

v. προγραμματισμός δραστηριοτήτων της Εταιρίας μετά από προτάσεις 

του Δ.Σ. ή και μελών της Εταιρίας. 

vi. η διάλυση της Εταιρίας. 

2. Για την απαρτία της Γ.Σ. απαιτείται η παρουσία του ½ +1 των μελών της Εταιρίας, 

τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται 

ένα μήνα αργότερα με απαρτία τα παρόντα μέλη, που έχουν δικαίωμα ψήφου. 

3. Τα μέλη που δεν έχουν ταχτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι 

στην εταιρεία δεν μπορούν να λάβουν μέρος στην Γ.Σ. 

4. Οι αποφάσεις της Γ. Σ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, όπως ενδεικτικά οι 

αποφάσεις που αφορούν τα εξής θέματα: 

i. την έγκριση  εγγραφής, αποδοχής παραίτησης ή και διαγραφής μελών.  

ii. την έγκριση του απολογισμού και την απαλλαγή ευθυνών του 

απερχόμενου Δ.Σ. 

iii. την εκλογή νέου Δ.Σ. 

iv. την εκλογή εφορευτικής επιτροπής. 

v. την εκλογή ελεγκτικής επιτροπής. 

vi. την τροποποίηση του καταστατικού. 

vii. τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων της Εταιρίας. 

5. Για την ανακήρυξη επίτιμου μέλους απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων 

μελών, τα οποία πρέπει να είναι από τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. 

6. Για την απόφαση που αφορά την διάλυση της Εταιρίας απαιτείται η πλειοψηφία των 

50 % των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών της Γ.Σ., η οποία για να έχει στην 

περίπτωση αυτή απαρτία πρέπει να παρευρίσκονται τουλάχιστον τα 2/3 των μελών 

της Εταιρίας, που έχουν δικαίωμα ψήφου 

7. Αν στις παραπάνω περιπτώσεις δεν επιτυγχάνεται η παρουσία του ½ των 

εγγεγραμμένων μελών της Εταιρίας, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γ.Σ συγκαλείται 

μέσα σε ένα μήνα, οπότε αποφασίζει με τα παρόντα μέλη, που  έχουν δικαίωμα 

ψήφου. 

8. Η τακτική Γ.Σ. συγκαλείται από τον πρόεδρο του Δ.Σ. ανά διετία.  
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9. Η σύγκληση της Γ.Σ. γίνεται ένα μήνα πριν με γραπτή ή ηλεκτρονική πρόσκληση 

προς τα μέλη, στην οποία αναφέρεται ο ακριβής τόπος και χρόνος της Γενικής 

Συνέλευσης καθώς και η ημερήσια διάταξη.  

10. Τακτικά μέλη της Εταιρίας μπορούν μέχρι δύο μήνες πριν την τακτική Γ.Σ. να 

προτείνουν γραπτά ή ηλεκτρονικά προς το Δ.Σ. θέματα συζήτησης, καθώς και να 

κάνουν γραπτά ή ηλεκτρονικά αιτήσεις, ανακοινώσεις ή άλλης φύσης παρεμβάσεις 

που άπτονται των στόχων, των δραστηριοτήτων και της λειτουργίας της εταιρίας.  

11. Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ., ή ύστερα από αίτηση γραπτά ή 

ηλεκτρονικά του 1/3 τουλάχιστον των μελών της Εταιρίας με προθεσμία σύγκλησης 

και πρόσκλησης των μελών γραπτά ή ηλεκτρονικά, στην οποία αναφέρεται η 

ημερήσια διάταξη, είκοσι ημερών.  

12. Για τις συνεδριάσεις και τις αποφάσεις της Γ.Σ. τηρούνται πρακτικά. Τα πρακτικά 

υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., το γραμματέα της Εταιρίας και ένα ακόμα 

μέλος του Δ.Σ.  

13. Οι συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης γίνονται στον τόπο της έδρας της Εταιρίας 

ή όπου ορίσει το ΔΣ με την απόφαση σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης και εφόσον 

δεν έχει ληφθεί  προηγουμένως αντίθετη απόφαση της Γ.Σ αφενός οι συνεδριάσεις 

της Γ.Σ. μπορούν να γίνουν και με τηλεδιάσκεψη, αφ’ ετέρου η ψηφοφορία για τη 

λήψη αποφάσεων μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά. ..  

 

Άρθρο 7 

Εκλογή - Ανάδειξη του Δ.Σ. 
 

1. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται για 4 χρόνια από τη Γ.Σ.. Η επανεκλογή τους 

επιτρέπεται για μία ακόμη τετραετία, ήτοι συνολικά η μέγιστη επιτρεπόμενη θητεία 

ανέρχεται σε 8 έτη. 

2. Σε περίπτωση παραίτησης ή αποχώρησης του Προέδρου του Δ.Σ. της Εταιρίας 

συγκαλείται από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. Γενική Συνέλευση και γίνεται εκλογή 

νέου Δ.Σ, το οποίο αντικαθιστά το προηγούμενο, του οποίου η θητεία έτσι λήγει 

3. Σε περίπτωση παραίτησης ή αποχώρησης οποιουδήποτε άλλου μέλους του Δ.Σ. την 

θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών των τελευταίων εκλογών. 

4. Κάθε μέλος μπορεί να παραχωρήσει με γραπτή εξουσιοδότηση το δικαίωμα ψήφου 

του για τη Γ.Σ. σε ένα άλλο μέλος, το οποίο διατηρεί δικαίωμα ψήφου.  
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5. Κάθε μέλος μπορεί να αναλαμβάνει την εκπροσώπηση δύο μόνο μελών. 

6. Η εκλογή του Δ.Σ. γίνεται μετά το πέρας της Γ.Σ. με ψηφοφορία που μπορεί να γίνει 

και ηλεκτρονικά. 

7. Την καταμέτρηση των ψήφων την αναλαμβάνει πενταμελής εφορευτική επιτροπή, η 

οποία κληρώνεται για αυτό το σκοπό την ημέρα των εκλογών. 

8. Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν καταθέσει οριστικά και 

χωρίς αιρέσεις την υποψηφιότητά τους τουλάχιστον ένα μήνα πριν τις εκλογές 

γραπτά ή ηλεκτρονικά στο απερχόμενο Δ.Σ., το οποίο με την σειρά του θα 

ενημερώσει 10 ημέρες πριν τις εκλογές τα μέλη της Εταιρίας για τις υποψηφιότητες 

που έχουν κατατεθεί.  

9. Μέχρι την πραγματοποίηση της πρώτης Γ.Σ. του σωματείου, η οποία θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί έξι μήνες το αργότερο μετά την ολοκλήρωση όλων των 

διατυπώσεων σύστασης της Εταιρίας τα καθήκοντα του Δ.Σ. θα αναλάβουν 

προσωρινά πέντε από τους ιδρυτές της Εταιρίας, που αποτελούν και τα μέλη της 

προσωρινής διοίκησης αυτού. 

 

Άρθρο 8 

Διοικητικό Συμβούλιο 

1. Το Δ.Σ. εκφράζει τη βούληση του σωματείου, το εκπροσωπεί προς τους τρίτους με τους 

οποίους έρχεται σε επαφή για λογαριασμό του και συναλλάσσεται με αυτούς. 

2.  Οι πράξεις και δικαιοπραξίες του Δ.Σ. δεσμεύουν το σωματείο προς τους τρίτους και 

δημιουργούν την κατά τον νόμο ευθύνη του.  

3. Το Δ.Σ. αποτελείται από 5 μέλη:  

i. Τον Πρόεδρο  

ii. Τον Αντιπρόεδρο  

iii.Τον Γραμματέα  

iv. Τον Ταμία  

v. ένα Μέλος  

4. Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο ή αν το 

ζητήσουν με γραπτή ή ηλεκτρονική αίτησή τους 3 τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ.. Οι 

αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία (εκτός από την περίπτωση του άρθρου 9, 1, 

iv). Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντος 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

 
 

8

στη Συνεδρία. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. λαμβάνουν χώρα στα γραφεία της έδρας της 

Εταιρίας και, εφόσον δεν αποφασιστεί διαφορετικά από τον Πρόεδρο που συγκαλεί το 

ΔΣ, οι συνεδριάσεις του ΔΣ μπορούν να γίνουν και με τηλεδιάσκεψη,  και η ψηφοφορία 

για τη λήψη αποφάσεων μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά.  . 

5. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον κάθε δημόσιας, δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής και ενώπιον κάθε νομικού ή φυσικού προσώπου. 

6. Το Δ.Σ. αναλαμβάνει την εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ. 

7. Το Δ.Σ. αναλαμβάνει να στέλνει μία φορά ετησίως σύντομη έκθεση των πεπραγμένων 

του και των μελλοντικών σχεδίων του στα μέλη της Εταιρίας γραπτά ή ηλεκτρονικά.  

8. Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε όσες συναντήσεις του Δ.Σ., ο Πρόεδρος 

αδυνατεί να συμμετάσχει και αναλαμβάνει σε συνεννόηση με τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. 

οργανωτικά ζητήματα που αφορούν δράσεις της εταιρείας.  

9. Ο Γραμματέας αναλαμβάνει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.. Μεριμνά ιδιαίτερα 

για την έγκαιρη σύγκληση της Γ.Σ., τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, το 

πρωτόκολλο του Δ.Σ. και των Γ.Σ. και διεκπεραιώνει την τρέχουσα αλληλογραφία της 

Εταιρίας. 

10. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την περιουσία της Εταιρίας. Τηρεί κανονικά βιβλία για 

κάθε έσοδο ή έξοδο της Εταιρίας. Αναλαμβάνει κατ' εντολή του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. τις 

αναγκαίες πληρωμές και φυλάσσει όλες τις σχετικές αποδείξεις. 

11. Το Μέλος που συμμετέχει στο Δ.Σ. αναλαμβάνει μετά από συνεννόηση με τον Πρόεδρο 

και τα υπόλοιπα μέλη να συνδράμει το έργο του Δ.Σ. και ειδικότερα το έργο του 

Γραμματέα. 

12.  Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. δεν αμείβονται για τις υπηρεσίες τους προς την 

Εταιρία.  

13. Κατ' εξαίρεση μπορούν να τους καταβληθούν οδοιπορικά ή άλλα έξοδα που δαπάνησαν 

αποκλειστικά για τους σκοπούς της Εταιρίας ύστερα από αίτησή τους και προσκόμιση 

των σχετικών αποδείξεων.  

14. Τα οδοιπορικά μπορούν να αφορούν αποκλειστικά ταξίδια εντός της Ελλάδος. 

15.  

Άρθρο 9 

Οικονομικά: Συνδρομή μελών 

1. Τα οικονομικά της Εταιρίας αποτελούνται από:  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
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i. τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών.  

ii. κατ΄ εξαίρεση και μετά από απόφαση της Γ.Σ. έκτακτες εισφορές των 

μελών.  

iii. αποδοχές δωρεών, οικονομικών ενισχύσεων ή επιχορηγήσεων εκ 

μέρους κρατικών φορέων.  

iv. κατόπιν ομόφωνης απόφασης του διοικητικού συμβουλίου αποδοχές 

δωρεών, οικονομικών ενισχύσεων ή επιχορηγήσεων εκ μέρους 

ιδιωτικών προσώπων, οργανισμών ή και εταιριών. 

2. Το ύψος της ετήσιας συνδρομής των μελών καθορίζεται από τη Γ.Σ. και πρέπει να είναι 

τόσο, ώστε να καλύπτει, εκτός από τις τρέχουσες ανάγκες της Εταιρίας, και τις 

οικονομικές της υποχρεώσεις απέναντι στην IVG. 

3. Τα συνεργαζόμενα μέλη καταβάλλουν το ήμισυ (1/2) της ετήσιας συνδρομής των 

τακτικών μελών. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από την υποχρέωση να καταβάλλουν 

ετήσια συνδρομή. 

 

Άρθρο 10 

Ελεγκτική Επιτροπή 

1. Ο οικονομικός έλεγχος διεξάγεται μία φορά το χρόνο από ελεγκτική επιτροπή που 

συγκροτείται από τρία μέλη εκλεγμένα από τη Γ.Σ. για δύο χρόνια.  

2. Μετά την λήξη της θητείας τους δεν επιτρέπεται η επανεκλογή των μελών της 

επιτροπής στο ίδιο αξίωμα πριν το πέρας μια τετραετίας. 

3. Η ελεγκτική επιτροπή κοινοποιεί το αποτέλεσμα του ελέγχου στα μέλη της Εταιρίας 

γραπτά ή ηλεκτρονικά.  

 

Άρθρο 11 

Διάλυση της Εταιρείας 

1. Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου η περιουσία της Εταιρίας ρευστοποιείται και 

μεταβιβάζεται εξ ημισείας στα Τμήματα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του 

ΑΠΘ και του πανεπιστημίου Αθηνών για αγορά βιβλίων για τις βιβλιοθήκες των 

αντίστοιχων τμημάτων.  


