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Άρθρο Διατύπωση στο ισχύον (παλαιό) Καταστατικό Προτεινόμενη τροποποίηση του Καταστατικού 

4 § 2 

Ταθηηθά κέιε έρνπλ ην δηθαίσκα λα είλαη όζνη θαηέρνπλ 

νξγαληθή ζέζε θαη αζθνύλ δηδαθηηθό θαη εξεπλεηηθό έξγν 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζην Α.Π.Θ. (Καζεγεηέο, Αλαπιεξσηέο 

Καζεγεηέο, Δπίθνπξνη Καζεγεηέο, Λέθηνξεο, Βνεζνί, 

Δπηζηεκνληθνί Σπλεξγάηεο θαη κέιε Δηδηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ 

Πξνζσπηθνύ). 

Ταθηηθά κέιε έρνπλ ην δηθαίσκα λα είλαη όζνη θαηέρνπλ νξγαληθή ή 

πξνζσπνπαγή ζέζε θαη αζθνύλ δηδαθηηθό θαη εξεπλεηηθό έξγν ζην 

Α.Π.Θ. (κέιε Γηδαθηηθνύ θαη Δξεπλεηηθνύ Πξνζσπηθνύ, Βνεζνί, 

Δπηζηεκνληθνί Σπλεξγάηεο), όπσο θαη επηζηήκνλεο πνπ ζπλάπηνπλ 

ζύκβαζε κε ην Α.Π.Θ. βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 407/1980, 

όπσο θάζε θνξά ηζρύνπλ. 

8 § 3 

Μέιε ηνπ Σπιιόγνπ, πνπ παξαβηάδνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ θαη ηηο απνθάζεηο ησλ λνκίκσλ νξγάλσλ ηνπ ή 

θαζπζηεξνύλ αδηθαηνιόγεηα θαη παξά ηηο εηδνπνηήζεηο ηνπ 

ηακία ηε ζπλδξνκή ηνπο πάλσ από έλα ρξόλν, δηαγξάθνληαη 

κε απόθαζε ηεο Γ.Σ. ύζηεξα από εηζήγεζε ηνπ Γ.Σ.  Η 

απόθαζε ηεο δηαγξαθήο ή κε παίξλεηαη κε απιή πιεηνςεθία 

ησλ παξόλησλ.  Τν Γ.Σ. είλαη ππνρξεσκέλν λα εηδνπνηήζεη 

γξαπηά ην ππό δηαγξαθή κέινο, ην νπνίν έρεη ην δηθαίσκα λα 

αλαπηύμεη ζηε Γ.Σ. ηηο απόςεηο ηνπ.  Σε θάζε πεξίπησζε ε Γ.Σ. 

έρεη ην δηθαίσκα λα απνθαζίζεη, αληί ηε δηαγξαθή ελόο 

κέινπο, ηνλ πξνζσξηλό απνθιεηζκό από ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ 

Σπιιόγνπ. 

Μέιε ηνπ Σπιιόγνπ, πνπ παξαβηάδνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ θαη ηηο απνθάζεηο ησλ λνκίκσλ νξγάλσλ ηνπ ή 

θαζπζηεξνύλ αδηθαηνιόγεηα θαη παξά ηηο εηδνπνηήζεηο ηνπ ηακία ηε 

ζπλδξνκή ηνπο πάλσ από δύν ρξόληα, δηαγξάθνληαη κε απόθαζε ηεο 

Γ.Σ. ύζηεξα από εηζήγεζε ηνπ Γ.Σ.  Η απόθαζε ηεο δηαγξαθήο 

ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία 2/3 ησλ παξόλησλ.  Τν Γ.Σ. είλαη 

ππνρξεσκέλν λα εηδνπνηήζεη γξαπηά ην ππό δηαγξαθή κέινο, ην 

νπνίν έρεη ην δηθαίσκα λα αλαπηύμεη ζηε Γ.Σ. ηηο απόςεηο ηνπ.  Σε 

θάζε πεξίπησζε ε Γ.Σ. έρεη ην δηθαίσκα λα απνθαζίζεη, αληί ηε 

δηαγξαθή ελόο κέινπο, ηνλ πξνζσξηλό απνθιεηζκό από ηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπ Σπιιόγνπ. 

9 § 1 

Ταθηηθνί πόξνη ηνπ Σπιιόγνπ είλαη ηα πνζά πνπ 

εηζπξάηηνληαη ζαλ ηέιε εγγξαθήο θαζώο θαη νη κεληαίεο 

ζπλδξνκέο ησλ κειώλ ηνπ.  Τν πνζό εγγξαθήο θαζνξίδεηαη ζε 

200 δξρ. θαη ε κεληαία ζπλδξνκή ζε 50 δξρ.  Τα πνζά απηά 

κπνξνύλ λα αλαπξνζαξκόδνληαη από ηε Γ.Σ. κεηά από 

πξόηαζε. 

Ταθηηθνί πόξνη ηνπ Σπιιόγνπ είλαη ηα πνζά πνπ εηζπξάηηνληαη σο 

ηέιε εγγξαθήο, θαζώο θαη νη κεληαίεο ζπλδξνκέο ησλ κειώλ ηνπ. Τν 

πνζό εγγξαθήο, ε κεληαία ζπλδξνκή, θαζώο θαη ε αλαπξνζαξκνγή 

ηνπο θαζνξίδνληαη κε απόθαζε ηεο Γ.Σ. 
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10 § 1 

Κάζε πνζό πάλσ από 10.000 δξρ. Πξέπεη λα θαηαηίζεηαη ζε 

ινγαξηαζκό, πνπ έρεη ν Σύιινγνο ζε Τξάπεδα ή Ταρπδξνκηθό 

Τακηεπηήξην.  Αλάιεςε ρξεκάησλ κπνξεί λα γίλεηαη από ηνλ 

Τακία θαη αλ απηόο θσιύεηαη, από ηνλ Πξόεδξν, πάληα ύζηεξα 

από απόθαζε ηνπ Γ.Σ. 

Κάζε πνζό νηνπδήπνηε ύςνπο πξέπεη λα θαηαηίζεηαη ζε ινγαξηαζκό, 

πνπ έρεη ν Σύιινγνο ζε Τξάπεδα.  Αλάιεςε ρξεκάησλ κπνξεί λα 

γίλεηαη από ηνλ Τακία θαη αλ απηόο θσιύεηαη, από ηνλ Πξόεδξν, 

πάληα ύζηεξα από απόθαζε ηνπ Γ.Σ. 

11 § 2 

Η ζεηεία ηνπ Γ.Σ. είλαη γηα έλα ρξόλν, αξρίδεη δε ηελ 1
ε
 

Ννεκβξίνπ θαη ιήγεη ζηηο 31 Οθησβξίνπ ηνπ επόκελνπ ρξόλνπ 

κε ηελ επηθύιαμε ηνπ άξζξνπ 26. 

Η ζεηεία ηνπ Γ.Σ. δηαξθεί δύν ρξόληα από ηηο εθινγέο γηα ηελ 

αλάδεημή ηνπ. 

18 § 1 

Ο έιεγρνο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Γ.Σ. γίλεηαη θάζε 

ρξόλν από ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή θαη ππνβάιιεηαη ζηελ 

Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε καδί κε ηνλ ηζνινγηζκό θαη ηνλ 

νηθνλνκηθό απνινγηζκό ηνπ Γ.Σ.  Γηα ην ζθνπό απηό ην Γ.Σ. 

παξέρεη ζηελ Δ.Δ. όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία. 

Ο έιεγρνο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Γ.Σ. γίλεηαη θάζε δύν 

ρξόληα από ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή θαη ππνβάιιεηαη ζηελ 

Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε καδί κε ηνλ ηζνινγηζκό θαη ηνλ 

νηθνλνκηθό απνινγηζκό ηνπ Γ.Σ.  Γηα ην ζθνπό απηό, ην Γ.Σ. 

παξέρεη ζηελ Δ.Δ. όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία. 

18 § 3 

Ο έιεγρνο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Γ.Σ. από ηελ Δ.Δ. 

γίλεηαη κε επζύλε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δ.Δ. ακέζσο κεηά ηελ 

πξνθήξπμε ηεο Τ.Γ.Σ. από ην Γ.Σ. 

Ο έιεγρνο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Γ.Σ. από ηελ Δ.Δ. 

γίλεηαη κε επζύλε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δ.Δ. ακέζσο κεηά ηελ 

πξνθήξπμε απηήο ηεο Τ.Γ.Σ. από ην Γ.Σ. 

20 § 1 

Η Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ζπγθαιείηαη ην 2
ν
 10ήκεξν ηνπ 

Οθησβξίνπ.  Σηελ Τ.Γ.Σ. ην Γ.Σ. ππνβάιιεη γηα έγθξηζε 

έθζεζε πεπξαγκέλσλ θαη ηνλ νηθνλνκηθό ηζνινγηζκό.  Η 

Τ.Γ.Σ. εθιέγεη ηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή θαη νξίδεη κέζα ζην 3
ν
 

10ήκεξν ηνπ Οθησβξίνπ ηελ εκέξα ησλ αξραηξεζηώλ γηα ηελ 

εθινγή ησλ λέσλ νξγάλσλ ηνπ Σπιιόγνπ (Γηνηθεηηθό 

Σπκβνύιην θαη Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή). 

Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ζπγθαιείηαη ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ 

ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ Γ.Σ. Σε Τ.Γ.Σ. ην Γ.Σ. ππνβάιιεη γηα 

έγθξηζε έθζεζε πεπξαγκέλσλ θαη ηνλ νηθνλνκηθό ηζνινγηζκό. Απηή 

ε Τ.Γ.Σ. εθιέγεη ηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή θαη νξίδεη ηελ εκέξα ησλ 

αξραηξεζηώλ γηα ηελ εθινγή ησλ λέσλ νξγάλσλ ηνπ Σπιιόγνπ 

(Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαη Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή). 
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20 § 2 

Τν Γ.Σ. πνπ ζπγθαιεί ηελ Τ.Γ.Σ. είλαη ππνρξεσκέλν λα 

αλαθνηλώζεη κε αηνκηθέο πξνζθιήζεηο πξνο όια ηα κέιε ηνπ 

Σπιιόγνπ ηελ αθξηβή εκεξνκελία, ώξα θαη ρώξν ηεο 

Σπλέιεπζεο, θαζώο θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, 10 

κέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ από ηελ εκεξνκελία ζύγθιεζεο ηεο 

Τ.Γ.Σ.  Σηελ εκεξήζηα δηάηαμε κπνξνύλ λα ζπκπεξηιεθζνύλ 

θαη ζέκαηα πνπ ζα πξνηαζνύλ εγγξάθσο πξνο ην Γ.Σ. από ην 

1/5 ηνπιάρηζηνλ ησλ κειώλ.  Τα ζέκαηα απηά πξέπεη επίζεο λα 

αλαθνηλσζνύλ ζε όια ηα κέιε ηνπ Σπιιόγνπ όπσο παξαπάλσ. 

Τν Γ.Σ. πνπ ζπγθαιεί ηελ Τ.Γ.Σ. είλαη ππνρξεσκέλν λα αλαθνηλώζεη 

κε αηνκηθέο πξνζθιήζεηο πξνο όια ηα κέιε ηνπ Σπιιόγνπ ηελ 

αθξηβή εκεξνκελία, ώξα θαη ρώξν ηεο Σπλέιεπζεο, θαζώο θαη ηα 

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, 10 κέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ από ηελ 

εκεξνκελία ζύγθιεζεο ηεο Τ.Γ.Σ.  Σηελ εκεξήζηα δηάηαμε κπνξνύλ 

λα ζπκπεξηιεθζνύλ θαη ζέκαηα πνπ ζα πξνηαζνύλ εγγξάθσο πξνο 

ην Γ.Σ. από 20 ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπ Σπιιόγνπ.  Τα ζέκαηα απηά 

πξέπεη επίζεο λα αλαθνηλσζνύλ ζε όια ηα κέιε ηνπ Σπιιόγνπ όπσο 

παξαπάλσ. 

20 § 4 

Η Τ.Γ.Σ. βξίζθεηαη ζε απαξηία, αλ παξεπξίζθνληαη ζ’ απηή ηα 

κηζά από ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ Σπιιόγνπ, ηα νπνία πξέπεη λα 

είλαη θαη ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλα.  Αλ δελ ππάξρεη απαξηία 

ζπγθαιείηαη από ην Γ.Σ. επαλαιεπηηθή Τ.Γ.Σ. όρη λσξίηεξα 

από 7 θαη όρη αξγόηεξα από 15 εκέξεο, ζε εκεξνκελία πνπ 

γίλεηαη ζηα κέιε γλσζηή ηνπιάρηζηνλ 3 κέξεο πξηλ, όπσο ζηελ 

παξ. 3 απηνύ ηνπ άξζξνπ.  Η επαλαιεπηηθή Τ.Γ.Σ. βξίζθεηαη 

ζε απαξηία, αλ παξεπξίζθεηαη ην 1/3 ηνπιάρηζηνλ ησλ 

ηαθηηθώλ κειώλ θαη είλαη ηακεηαθώο ηαθηνπνηεκέλα. 

Η Τ.Γ.Σ. βξίζθεηαη ζε απαξηία, αλ παξεπξίζθνληαη ζ’ απηή ηα κηζά 

από ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ Σπιιόγνπ, ηα νπνία πξέπεη λα είλαη θαη 

ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλα.  Αλ δελ ππάξρεη απαξηία, ζπγθαιείηαη από 

ην Γ.Σ. επαλαιεπηηθή Τ.Γ.Σ. εληόο 15 εκεξώλ κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 απηνύ ηνπ άξζξνπ.  Η επαλαιεπηηθή 

Τ.Γ.Σ. βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ιακβάλεη λόκηκα απνθάζεηο επί ησλ 

ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο νπνηνζδήπνηε αξηζκόο ηακεηαθώο 

ηαθηνπνηεκέλσλ κειώλ θαη αλ παξίζηαηαη. 

21 § 3 

Οη Δ.Γ.Σ. βξίζθνληαη ζε απαξηία αλ παξεπξίζθεηαη ζ’ απηέο ην 

1/3 ησλ ηαθηηθώλ κειώλ ηνπ Σπιιόγνπ.  Αλ δελ ππάξμεη 

απαξηία ζπγθαιείηαη επαλαιεπηηθή Δ.Γ.Σ. ην λσξίηεξν ζε 7 

θαη ην αξγόηεξν ζε 15 κέξεο, ε νπνία βξίζθεηαη ζε απαξηία, 

αλ παξεπξίζθεηαη ζ’ απηήλ ην 1/4 ησλ ηαθηηθώλ κειώλ ηνπ 

Σπιιόγνπ. 

Οη Δ.Γ.Σ. βξίζθνληαη ζε απαξηία αλ παξεπξίζθνληαη ζ’ απηέο ηα 

κηζά από ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ Σπιιόγνπ, ηα νπνία πξέπεη λα είλαη 

θαη ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλα.  Αλ δελ ππάξρεη απαξηία, ζπγθαιείηαη 

επαλαιεπηηθή Δ.Γ.Σ. εληόο 15 εκεξώλ, ε νπνία βξίζθεηαη ζε 

απαξηία θαη ιακβάλεη λόκηκα απνθάζεηο επί ησλ ζεκάησλ ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο νπνηνζδήπνηε αξηζκόο ηακεηαθώο 

ηαθηνπνηεκέλσλ κειώλ θαη αλ παξίζηαηαη. 
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22 § 2 

Η Κ.Γ.Σ. (κε ηελ εμαίξεζε ηνπ άξζξνπ 28) βξίζθεηαη ζε 

απαξηία, αλ ζ’ απηή παξεπξίζθνληαη ηα κηζά ζπλ έλα ηαθηηθά 

κέιε ηνπ Σπιιόγνπ, ηα νπνία πξέπεη λα είλαη θαη ηακεηαθά 

ηαθηνπνηεκέλα.  Αλ δελ ππάξρεη απαξηία, νξίδεηαη 

επαλαιεπηηθή Κ.Γ.Σ. ζε εκεξνκελία όρη λσξίηεξα από 7 θαη 

όρη αξγόηεξα από 15 εκέξεο από ηελ πξώηε.  Απηή βξίζθεηαη 

ζε απαξηία αλ παξεπξίζθεηαη ην 1/3 ησλ ηαθηηθώλ κειώλ. 

Γηα λα απνθαζηζηεί ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ ρξεηάδεηαη ε 

παξνπζία ησλ κηζώλ ηνπιάρηζηνλ κειώλ θαη πιεηνςεθία ησλ ηξηώλ 

ηεηάξησλ ησλ παξόλησλ. 

23 § 1 

Τα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηεο Δμειεγθηηθήο 

Δπηηξνπήο εθιέγνληαη θάζε ρξόλν κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη 

κε ην ζύζηεκα ηεο απιήο αλαινγηθήο.  Τν ςεθνδέιηην θάζε 

ζπλδπαζκνύ πεξηιακβάλεη ην πνιύ 9 νλόκαηα γηα ην Γ.Σ.  θαη 

3 γηα ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή. 

Τα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηεο Δμειεγθηηθήο 

Δπηηξνπήο εθιέγνληαη θάζε δηεηία κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη κε ην 

ζύζηεκα ηεο απιήο αλαινγηθήο. 

23 § 2 

Αλ ππάξρεη έλα ηνπιάρηζηνλ ςεθνδέιηην ζπλδπαζκνύ θαη 

κεκνλσκέλεο ππνςεθηόηεηεο, ηόηε θάζε κεκνλσκέλε 

ππνςεθηόηεηα ζεσξείηαη μερσξηζηό ςεθνδέιηην κε έλα 

αλεμάξηεην ππνςήθην. 

Κάζε κεκνλσκέλε ππνςεθηόηεηα ζεσξείηαη μερσξηζηό ςεθνδέιηην 

κε έλα αλεμάξηεην ππνςήθην. 

23 § 3 

Αλ δελ ππάξρνπλ ςεθνδέιηηα ζπλδπαζκώλ, αιιά κόλν 

κεκνλσκέλεο ππνςεθηόηεηεο, ηόηε ζπγθξνηείηαη εληαίν 

ςεθνδέιηην κε όια ηα νλόκαηα. 

[διαγράθεηαι και καηαργείηαι] 

23 § 6 Προζηίθεηαι εδάθιο: 

[Προζηίθεηαι ηο ακόλοσθο εδάθιο:] Γίπια ζην όλνκα θάζε 

ππνςεθίνπ ζα πξέπεη – κε πνηλή αθπξόηεηαο ηνπ ςεθνδειηίνπ – λα 

ηίζεηαη έλαο κόλν θαη όρη πεξηζζόηεξνη ζηαπξνί. Αληίζεηα, κπνξεί 

λα ηίζεηαη από έλαο ζηαπξόο ζε πεξηζζόηεξνπο ππνςεθίνπο, όζνπο 

επηζπκεί λα ςεθίζεη ν ςεθνθόξνο. 
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23 § 7 

Αλ ππάξρεη έλα εληαίν ςεθνδέιηην, πνπ ζπγθξνηείηαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο παξ. 3 απηνύ ηνπ άξζξνπ, ηόηε ν ςεθνθόξνο 

κπνξεί λα ςεθίζεη κέρξη 5 (πέληε) νλόκαηα γηα ην Γ.Σ. θαη 

κέρξη 2 γηα ηελ Δ.Δ.  Ψεθνδέιηην κε πεξηζζόηεξνπο ζηαπξνύο 

είηε γηα ην Γ.Σ. είηε γηα ηελ Δ.Δ. είλαη ζπλνιηθά άθπξν, ελώ 

ςεθνδέιηην ρσξίο θαλέλα ζηαπξό ζεσξείηαη ιεπθό. 

[διαγράθεηαι και καηαργείηαι] 

25 Προζηίθεηαι παράγραθος 5 

[Προζηίθεηαι η ακόλοσθη παράγραθος 5:] Οη όξνη ησλ άξζξσλ 23 

έσο θαη 25 ηνπ παξόληνο Καηαζηαηηθνύ εθαξκόδνληαη mutatis 

mutandis θαη γηα ηηο εθινγέο ησλ αληηπξνζώπσλ ηνπ Σπιιόγνπ ζην 

εθάζηνηε Σπλέδξην ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Σπιιόγσλ 

Γηδαθηηθνύ θαη Δξεπλεηηθνύ Πξνζσπηθνύ (ΠΟΣΓΔΠ), ηεο νπνίαο ν 

Σύιινγνο είλαη κέινο. 

26 

Η Τ.Γ.Σ. κπνξεί κε πξόηαζε ηνπ Γ.Σ. λα αλαβάιιεη ηηο 

αξραηξεζίεο ην πνιύ γηα 2 κήλεο, νξίδνληαο όκσο ηαπηόρξνλα 

ηελ αθξηβή εκεξνκελία πνπ ζα γίλνπλ νη αξραηξεζίεο. 

[διαγράθεηαι και καηαργείηαι] 

28 § 1 

Ο Σύιινγνο δηαιύεηαη από Κ.Γ.Σ., πνπ ζπγθαιείηαη εηδηθά γη’ 

απηό ην ζθνπό.  Η Σπλέιεπζε είλαη ζε απαξηία αλ 

παξεπξίζθνληαη ηα ¾ ησλ ηαθηηθώλ κειώλ.  Η απόθαζε γηα ηε 

δηάιπζε ρξεηάδεηαη ηελ πιεηνςεθία ησλ ¾ ησλ 

παξεπξηζθνκέλσλ κειώλ, ελώ γηα ηα ππόινηπα ζεκεία ηεο 

δηαδηθαζίαο εθαξκόδεηαη ην άξζξν 22 ηνπ θαηαζηαηηθνύ. 

Ο Σύιινγνο δηαιύεηαη από Κ.Γ.Σ., πνπ ζπγθαιείηαη εηδηθά γη’ απηό 

ην ζθνπό.  Γηα λα απνθαζηζηεί ε δηάιπζε ηνπ Σπιιόγνπ ρξεηάδεηαη 

ε παξνπζία ησλ κηζώλ ηνπιάρηζηνλ κειώλ θαη πιεηνςεθία ησλ 

ηξηώλ ηεηάξησλ ησλ παξόλησλ. 

28 § 2 

Η δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Σπιιόγνπ 

γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία.  Μεηά ηελ 

εθθαζάξηζε όιε ε πεξηνπζία ηνπ Σπιιόγνπ πεξηέξρεηαη ζηε 

ΦΔΑΠΘ. 

Η δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Σπιιόγνπ γίλεηαη 

ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία.  Μεηά ηελ εθθαζάξηζε όιε ε 

πεξηνπζία ηνπ Σπιιόγνπ πεξηέξρεηαη ζην Α.Π.Θ. 

 


