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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α 

ΙΔΡΥΣΙΣ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ 

 

Άρθρον 1ον: 

Ιδρύεται σωματείο εν Αθήναις υπό την επωνυμίαν «ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ».  

Το σωματείο έχον έδραν τον Δήμον Περιστερίου, επί της οδού Παύλου Μελά 42, διέπεται 

υπό των διατάξεων του παρόντος καταστατικού. 

 

Άρθρον 2ον: 

Σκοπός του Συλλόγου είναι: 

Η δια διαλέξεων, μαθημάτων, δι’ εκδόσεως περιοδικού, δια του τύπου και δια παντός εν 

γένει νομίμου μέσου διάδοση του ραδιοερασιτεχνισμού. 

Η προαγωγή των συμφερόντων της Υπηρεσίας Ερασιτέχνη και Υπηρεσίας Ερασιτέχνη 

μέσω Δορυφόρου και η νομική τους εκπροσώπηση. 

Οι ραδιοερασιτεχνικές επικοινωνίες και ο πειραματισμός για την πρόοδο της τέχνης και της 

τεχνικής των ραδιοεπικοινωνιών. 

Η εγκατάσταση δικτύων ραδιοεπικοινωνίας για την παροχή τηλεπικοινωνιακής κάλυψης σε 

περιπτώσεις καταστροφών, θεομηνιών και εκτάκτων αναγκών ως προσφορά βοηθείας 

προς το κοινωνικό σύνολο και αγαθοεργία. 

Η προώθηση και διατήρηση των πολιτιστικών σχέσεων, της φιλίας καθώς και των υψηλών 

ιδανικών της ραδιοερασιτεχνικής αδελφότητος. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β 

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

 

Άρθρον 3ον: 

Ως μέλη του Συλλόγου είναι δεκτοί πάντες οι ενδιαφερόμενοι δια την προαγωγήν των 

σκοπών του. 

Άτομα μη συμπληρώσαντα το 15ον έτος της ηλικίας των δύνανται να είναι μέλη του 

Συλλόγου εφ’ όσον συναινεί ο πατήρ, ο επίτροπος ή ο κηδεμών και αναγγείλει τούτο 

εγγράφως προς το Δ.Σ.  

ra
a
g
.o

rg



 2 

Δεν δύναται να είναι μέλος του Συλλόγου ο δι’ αποφάσεως του Δικαστηρίου στερηθείς του 

δικαιώματος της ελευθέρας ιδρύσεως συνεταιρισμού ή ενώσεων προσώπων και εφ’ όσον 

διαρκεί η στέρησις. 

 

Άρθρον 4ον: 

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται εις: 

α) Μέλη, β) Τακτικά Μέλη και γ) Επίτιμα Μέλη 

1ον) «Μέλος» καλείται κάθε ενδιαφερόμενος που εγγράφεται μετά από αίτησή του προς 

τον Γεν. Γραμματέα και καταβάλλει δικαίωμα εγγραφής και συνδρομήν τουλάχιστον ενός 

έτους. (Ο Γεν. Γραμματέας μπορεί κατά την κρίση του να ζητήσει προηγούμενα την 

αποδοχή της αίτησης εγγραφής από το Δ.Σ.). 

Μετά παρέλευσιν (2) δύο ετών από της έγγραφής του το Μέλος μπορεί με αίτησή του 

προς το Δ.Σ. να ζητήσει την μετάταξίν του ως Τακτικόν Μέλος εφ’ όσον πληροί τα εις την 

επόμενη παράγραφο οριζόμενα. 

Οι προς τούτο αιτήσεις με σχετική εισήγηση του Δ.Σ. υποβάλλονται προς την Γενικήν 

Συνέλευσιν η οποία και αποφαίνεται μετά από μυστική ψηφοφορία. 

2ον) «Τακτικό Μέλος» δύναται να είναι παν μέλος το οποίον ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την 

προαγωγή των σκοπών του συλλόγου, έχει οπωσδήποτε συμπληρώσει το 18ον έτος της 

ηλικίας του, είναι Ελληνικής υπηκοότητος, έχει δε άδεια λειτουργίας ερασιτεχνικού 

σταθμού ασυρμάτου, σύμφωνα με τους νόμους του κράτους. 

3ον) «Επίτιμο Μέλος» δύναται να είναι, προτάσει του Δ.Σ. και κατόπιν αποφάσεως της 

Γενικής Συνελεύσεως, εξέχουσα προσωπικότης ή άτομο που έχει προσφέρει εξαιρετικές 

υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο, στον ραδιοερασιτεχνισμό ή στον Σύλλογον.  

Εκ των ως άνω κατηγοριών, μόνον τα ταμειακά εντάξει Τακτικά Μέλη έχουν το δικαίωμα 

συμμετοχής εις τας Γενικάς Συνελεύσεις με δικαίωμα ψηφίζειν και εκλέγεσθαι. 

 

Άρθρον 5ον: 

Τα Μέλη καταβάλλουν δια την εγγραφήν των δικαίωμα εγγραφής εκ δρχ. 2.000 και ετήσιαν 

συνδρομήν εκ δρχ. 3.000.  

Τα Τακτικά Μέλη καταβάλλουν δικαίωμα μετάταξης εκ δρχ. 2.000 και ετήσιαν συνδρομήν 

εκ δρχ. 6.000.  

Η Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ. μπορεί να μεταβάλλει τα ανωτέρω ποσά ή και να 

καθορίσει ελαττωμένα ποσά για Μέλη που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες όπως: άτομα με 

ειδικές ανάγκες κλπ. 

Τα Επίτιμα Μέλη απαλλάσσονται από οιανδήποτε οικονομικήν υποχρέωσιν προς τον 

Σύλλογον. 
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Άρθρον 6ον: 

Ταμειακώς εντάξει μέλη θεωρούνται εκείνα που έχουν καταβάλλει την τρέχουσαν ετήσιαν 

συνδρομήν των. 

 

Άρθρον 7ον: 

Παν Τακτικόν μέλος μετά την μετάταξίν του δύναται να λάβει δελτίον ταυτότητος Τακτικού 

μέλους. 

 

Άρθρον 8ον: 

Παύουν να είναι μέλη του Συλλόγου και συνεπώς διαγράφονται του μητρώου του 

Συλλόγου οι εγγράφως παραιτούμενοι, παραίτησις δε δέον να υποβάλλεται τρεις 

τουλάχιστον μήνας προ της λήξεως του έτους και ισχύει για το τέλος αυτού. 

Η πειθαρχική εξουσία επί των μελών του Συλλόγου ασκείται υπό του Δ.Σ. και της Γενικής 

Συνελεύσεως. 

Αι δυνάμεναι να επιβληθούν σχετικαί ποιναί είναι: 

α) Η επίπληξις επιβαλλομένη υπό του Δ.Σ. εις περιπτώσεις διαγωγής ή συμπεριφοράς 

μέλους, αντιθέτου προς τους ευγενείς σκοπούς του Σωματείου ήσσονος σημασίας. 

β) η πρόσκαιρος και μέχρις έτους αποβολή μέλους εκ του  

Σωματείου, επιβαλλομένη ωσαύτως υπό του Δ.Σ. δια καθυστέρησιν εισφορών πέραν του 

τριμήνου και 

γ) η οριστική αποβολή, επιβαλλομένη εάν μεν αφορά καθυστέρησιν εισφορών πέραν του 

εξαμήνου, υπό του Δ.Σ., εάν δε αφορά εις διαγωγήν καταφώρως απάδουσαν εις τους 

ευγενείς σκοπούς της ενώσεως ή εις ενέργειας επιβλαβείς δια τον σκοπόν και την εν γένει 

λειτουργίαν του Συλλόγου ή βαρείαν παράβασιν του παρόντος Καταστατικού της 

Ενώσεως υπό της Γενικής Συνελεύσεως. 

Εις ας περιπτώσεις το Δ.Σ. επιβάλλει πειθαρχικήν ποινήν, ο καταδικασθείς δικαιούται 

όπως εφεσιβάλη την απόφασιν ενώπιον της Αης συγκληθησομένης τακτικής συνελεύσεως 

αποφαινομένης οριστικώς. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ 

 

Άρθρον 9ον: 

Ο Σύλλογος διοικείται υπό επταμελούς Συμβουλίου αποτελουμένου εκ μελών 

εκλεγομένων ανά διετίαν υπό της πλειοψηφίας των μελών της Γενικής Συνελεύσεως δια 

μυστικής ψηφοφορίας. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκλέγεται απ’ ευθείας υπό της Γενικής 

Συνελεύσεως.  
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Το Συμβούλιον εκλέγει κατά την πρώτη αυτού συνεδρίαν, εκ των μελών του, τον 

Αντιπρόεδρον, τον Γενικόν Γραμματέα και τον Ταμίαν, συμφώνως προς τα προσόντα και 

τας δυνατότητας εκάστου, ταυτοχρόνως δε με την εκλογήν του Διοικητικού Συμβουλίου 

εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως και τρεις αναπληρωματικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι 

καλούνται να αναπληρώσουν τα τακτικά μέλη, αναλόγως της σειράς εκλογής των, εν 

περιπτώσει θανάτου, παραιτήσεως ή διαγραφής τούτων. 

Εν περιπτώσει παραιτήσεως του Προέδρου καλείται η Γενική Συνέλευση εντός του μηνός 

και προβαίνει εις την εκλογήν νέου Προέδρου. Ο Αντιπρόεδρος, ο Γεν. Γραμματεύς και ο 

ταμίας δύνανται ελευθέρως να ανακληθώσι δι’ αποφάσεως του Δ.Σ. 

 

Άρθρον 10ον: 

Η Διοίκησις του Συλλόγου αποτελείται αποκλειστικώς εκ προσώπων εχόντων πλήρη 

ικανότητα προς δικαιοπραξίαν. 

 

Άρθρον 11ον: 

Αποκλείεται της Διοικήσεως μέλος του Σωματείου στερηθέν αυτοδικαίως ή κατόπιν 

δικαστικής αποφάσεως των πολιτικών αυτού δικαιωμάτων και εφ’ όσον χρόνον διαρκεί η 

στέρησις. 

 

Άρθρον 12ον: 

Μέλη της διοικήσεώς του δεν δύνανται να παρέχουν επ’ αμοιβή εξηρτημένην εργασίαν ή 

να συνάπτουν μετ’ αυτού συμβάσεις συθνεπαγομένας την λήψιν αμοιβής δια προσφοράν 

πάσης φύσεως άλλων υπηρεσιών ή αποβλεπούσας εις την επίτευξιν κέρδους δια της 

αναλήψεως έργου, προμηθείας ή οποιασδήποτε άλλης παροχής προς το Σωματείον. 

 

Άρθρον 13ον: 

Το Διοικητικόν Συμβούλιον δι’ αποφάσεώς του λαμβάνει παν μέτρον κατάλληλον προς 

επίτευξιν των σκοπών του Συλλόγου, συνέρχεται δε εις συνεδρίασιν τακτικώς άπαξ του 

μηνός, εκτάκτως δε οσάκις παραστή ανάγκη ή ζητήσωσι τούτο εγγράφως τέσσαρα 

τουλάχιστον εκ των μελών του. 

Αι συνεδριάσεις του Δ.Σ. λογίζονται εν απαρτία παρισταμένων τεσσάρων τουλάχιστον εκ 

των μελών του, αι δε αποφάσεις αυτού λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των παρόντων, εν 

ισοψηφία δε νικά ψήφος του Προέδρου. 

Ματαιωθείσης της συνεδριάσεως ελλείψει απαρτίας καλείται δευτέρα της οποίας αι 

αποφάσεις θεωρούνται έγκυροι εάν παρίστανται τρία μόνο μέλη, οπότε απαιτείται 

ομοφωνία των μελών δια την λήψιν αποφάσεων. 
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Προ πάσης συζητήσεως εις τας συνεδριάσεις του Δ.Σ. αναγιγνώσκονται τα 

καθαρογεγραμμένα πρακτικά της προηγηθείσης τοιαύτης και επικυρούνται, 

υπογραφόμενα υπό των παραστάντων κατ’ αυτήν μελών του Δ.Σ. 

 

Άρθρον 14ον: 

Μέλος του Δ.Σ. απουσιάζον αδικαιολογήτως εκ τριών συνεχών τακτικών συνεδριάσεων, 

θεωρείται παραιτηθέν και αντικαθίσταται υπό του Δ.Σ. εκ των κατά σειράν πλειοψηφίας 

αναπληρωματικών. 

Το Διοικητικόν Συμβούλιον προπαρασκευάζει τας εργασίας της Γενικής Συνελεύσεως, 

εκτελεί τας αποφάσεις αυτής διαχειρίζεται την περιουσίαν του Συλλόγου και εν γένει 

ασχολείται με την επίτευξιν του σκοπού αυτού. 

 

Άρθρον 15ον: 

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σύλλογον ενώπιον πάσης Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής 

και υπογράφει τα εντάλματα και τα πρακτικά, απουσιάζοντος δε τούτου αναπληρούται υπό 

του Αντιπροέδρου, όστις ενεργεί και παρίσταται κατά τας υποδείξεις του κωλυομένου 

Προέδρου. 

 

Άρθρον 16ον: 

Ο Γεν. Γραμματεύς τηρεί τα αρχεία του Συλλόγου και κρατεί την αλληλογραφίαν αυτού και 

τα πρακτικά των συνεδριάσεων, προσυπογράφει δε μετά του Προέδρου πάντα τα 

εντάλματα και τα έγγραφα επί ποινή ακυρότητος τούτων. 

Τον Γεν. Γραμματέα βοηθεί και αναπληροί εν εκ των μελών του Συμβουλίου εκλεγόμενον 

υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Επιτρέπεται η πρόσληψις εμμίσθου Ειδικού Γραμματέως, ούτινος αι αποδοχαί 

καθορίζονται δι’ αποφάσεως του Συμβουλίου. 

 

Άρθρον 17ον: 

Ο Ταμίας διαχειρίζεται υπευθύνως την περιουσίαν της Ενώσεως, προβαίνει εις τας 

δαπάνας ας το Δ.Σ. θεωρεί επιβεβλημένας δια την λειτουργίαν ή τας επιδιώξεις της 

Ενώσεως, μεριμνά δια την είσπραξιν των συνδρομών των μελών της Ενώσεως, ως και 

παντός πόρου αυτής, υποχρεούμενος όπως καταθέτει εις τραπεζικόν λογαριασμόν της 

Ενώσεως παν χρηματικόν ποσόν το οποίον υπερβαίνει το ποσόν που έχει καθοριστεί μετά 

από πρόταση του Δ.Σ. από την Γ.Σ. Το υπόλοιπον κρατεί εις χείρας του προς 

αντιμετώπισιν των τρεχουσών δαπανών της Ενώσεως. Η Ένωση μπορεί μετά από σχετική 

προς τούτο απόφαση του Δ.Σ. να διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς οιασδήποτε μορφής 

σε Ελληνικές τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. Δια πάσαν δαπάνην 
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διενεργουμένην δια λογαριασμόν της Ενώσεως, ο Ταμίας λαμβάνει απόδειξιν επ’ ονόματί 

της, προβαίνει δε εις ανάληψιν εκ του παρά τραπέζης λογαριασμού της Ενώσεως, παντός 

ποσού, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. και δυνάμει πάντοτε ειδικής εγγράφου 

εξουσιοδοτήσεως προσυπογεγραμμένης υπό του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέως ή 

τους νομίμους αναπληρωτάς των. Δια την εξόφλησιν δαπανών μπορεί να προβαίνει 

επίσης εις την έκδοσιν τραπεζικών επιταγών απαραίτητα προσυπογεγραμμένων επίσης 

από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα ή τους νόμιμους αναπληρωτάς των. Τηρεί 

επιμελώς τα παραστατικά της κινήσεως του ταμείου, και μεριμνά για την υπογραφήν 

τούτων υπό του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέως ή των νομίμων αναπληρωτών των, 

ως και το βιβλίον του ταμείου εις ο καταχωρίζει πάσαν είσπραξιν ή πληρωμήν. 

Γνωστοποιεί εις τον Γεν. Γραμματέα τας πραγματοποιουμένας εισπράξεις εκ των 

συνδρομών δια την ενημέρωσιν των μερίδων των μελών εις το μητρώον. 

Καθ’ έκαστον μήνα υποβάλλει εις το Δ.Σ. κατάστασιν της κινήσεως του ταμείου του 

προηγουμένου μηνός, ανά εξάμηνον κατάστασιν των καθυστερούντων τας συνδρομάς 

των μελών και τέλος συντάσσει τον ισολογισμόν έκαστης χρήσεως. Ο Ταμίας 

αναπληρούται ή συνεπικουρείται πάντοτε δε υπό προσωπική του ευθύνη, κατά την 

ενάσκησιν των ανωτέρω καθηκόντων του, υφ’ ενός μέλους του Δ.Σ. Επιτρέπεται η 

πρόσληψις ειδικού εμμίσθου εισπράκτορος. 

 

Άρθρον 18ον: 

Η παρά του Σωματείου εξ επαχθούς αιτίας κτήσις ακινήτων ή κινητών, σημαντικής αξίας, 

γίνεται πάντοτε μετ’ έγκρισιν της Συνελεύσεως των μελών. Εκμετάλλευσις της περιουσίας 

του Σωματείου δεν δύναται κατά πάσαν περίπτωσιν να συνεπάγηται ανάμιξιν αυτού εις 

κερδοσκοπικήν επιχείρησιν. 

 

Άρθρον 19ον: 

Η περιουσία του σωματείου δεν δύναται να διατίθεται δια σκοπούς διαφόρους των εν τω 

Καταστατικώ προβλεπομένων. 

 

Άρθρον 20όν: 

Κληρονομίαι ή δωρεαί υπό τρόπον γίνονται δεκταί μετ’ έγκρισιν της Συνελεύσεως των 

μελών, παρεχομένης δια πλειοψηφίας του ημίσεως τουλάχιστον των μελών του 

σωματείου. Κληρονομίαι καταλειπόμεναι εις το Σωματείον γίνονται δεκταί πάντοτε επ’ 

ωφελεία απογραφής. 

Κληρονομίαι, κληροδοσίαι, δωρεαί υπέρ του σωματείου επ’ ωρισμένω σκοπώ τελούν υπό 

ιδιαιτέραν διαχείρισιν εντός του προϋπολογισμού της ενώσεως, αι τυχόν δε πρόσοδοι, αι 
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προερχόμεναι εξ αυτών διατίθενται αποκλειστικώς κατά τους υπό του διαθέτου ή δωρητού 

τεθέντες όρους. Αι δωρεαί προς το σωματείον γίνονται επωνύμως. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ 

ΓΕΝΙΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 

 

Άρθρον 21ον: 

Γενική Συνέλευσις συγκαλείται τακτικώς άπαξ του έτους εντός του μηνός Ιανουαρίου, και 

εκτάκτως οσάκις ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίο το Δ.Σ. ή οπόταν ήθελε ζητήσει τούτο 

εγγράφως δι’ αιτήσεώς του με καθορισμένο θέμα το εν εικοστόν (1/20) των Ταμειακά 

εντάξει Τακτικών Μελών του συλλόγου. 

Κατ’ αυτήν δέον να παρίστανται απαραιτήτως τα 3/4 των υπογραψάντων την αίτησιν 

μελών, άλλως καθίσταται άκυρος μη επαναλαμβανομένη. Γενική Συνέλευσις μετ’ 

αρχαιρεσιών για την ανάδειξιν νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής συγκαλείται τακτικώς 

ανά διετίαν και εντός των μηνών Οκτωβρίου – Νοεμβρίου. Οι προσκλήσεις για τις Γ.Σ. 

γίνονται εγγράφως ή δια δημοσιεύσεως εις δύο εφημερίδας των Αθηνών για μεν την 

ετήσιαν ή τας εκτάκτους Γ.Σ. προ 15 τουλάχιστον ημερών, για δε την ανά διετίαν μετ’ 

αρχαιρεσιών Γ.Σ. προ 45 τουλάχιστον ημερών. 

 

Άρθρον 22ον: 

Αι Γ.Σ. ευρίσκονται εν απαρτία παρισταμένων του ενός τετάρτου (1/4) πλέον ενός των 

ταμειακώς εντάξει Τακτικών Μελών. Μη γενομένης απαρτίας η Γ.Σ. συνέρχεται μετά 

οκταήμερον την αυτήν ημέραν και ώραν οπότε λογίζεται ευρισκομένη εν απαρτία 

παρόντων οσωνδήποτε μελών. Εις την Γενικήν Συνέλευσιν εκάστου έτους γίνεται 

λογοδοσία των κατά το λήξαν έτος πεπραγμένων και ο ταμειακός απολογισμός, μεθ’ ο 

αναγιγνώσκεται και η έκθεσις της Εξελεγκτικής Επιτροπής και ψηφίζεται ο 

προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους. 

Αι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται δι’ απολύτου πλειοψηφίας των 

παρόντων μελών. 

 

Άρθρον 23ον: 

Εις τας ανά διετίαν Γ.Σ. μετ’ αρχαιρεσιών οι υποψήφιοι δια την ανάδειξιν νέου Δ.Σ. και 

Εξελεγκτικής Επιτροπής δέον να υποβάλουν αιτήσεις υποψηφιότητος έως την 30ήν 

ημέραν προ της Γενικής Συνελεύσεως. 

Το Δ.Σ. εντός 5 ημερών από την λήξιν της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων 

ανακηρύττει τους υποψηφίους, ελέγχον μόνον τα τυπικά προσόντα αυτών κατά τας 

διατάξεις του παρόντος καταστατικού. 
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Τα Τακτικά Μέλη των επαρχιών δύνανται να ψηφίζουν κατά τας Γ.Σ. των αρχαιρεσιών δι’ 

ανάδειξιν νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. αποστέλλοντες τα ψηφοδέλτιά των εντός σφραγισμένου 

φακέλου (ψηφοδέλτια και εσφραγισμένος φάκελος έχουν αποσταλεί εις αυτούς υπό του 

Δ.Σ.), τον οποίον εν συνεχεία εσωκλείουν εις έτερον φάκελον και αποστέλλουν εις Ποστ 

Ρεστάντ Αθηνών επ’ ονόματι του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Μίαν ημέραν προ της καθορισμένης ημερομηνίας της Γεν. Συνελεύσεως θα παραλαμβάνει 

τους φακέλους εκ του Ποστ Ρεστάντ ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και θα τους παραδίδει επί 

αποδείξει εις την Εξελεγκτικήν Επιτροπής ήτις εν συνεχεία θα παραδίδει τούτους κατά την 

ημέραν των αρχαιρεσιών εις την Εφορευτικήν Επιτροπήν, ωσαύτως επί αποδείξει. 

Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται εκ τριών Τακτικών Μελών, εκλέγεται δε υπό της Γ.Σ. 

κατά την ημέραν των αρχαιρεσιών και με την έναρξιν της Γ.Σ. Μετά το πέρας της 

ψηφοφορίας και την διαλογήν των ψήφων η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικόν 

των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας όπερ παραδίδει εις το Δ.Σ., ο δε Γεν. Γραμματεύς 

καταχωρεί τούτο εις το βιβλίον των Γενικών Συνελεύσεων. 

Η νέα Διοίκηση παραλαμβάνει αφού συσταθεί σε σώμα κατά το άρθρον 9 του παρόντος 

μετά το τέλος του έτους κατά το οποίον διενεργήθηκαν οι αρχαιρεσίες και οπωσδήποτε 

μέχρι την (10ην) δεκάτην Ιανουαρίου, οπότε και παύει η θητεία του απερχομένου Δ.Σ. 

Μέχρι τότε ενημερώνεται υποχρεωτικά για τα τρέχοντα ή εκκρεμή θέματα του Συλλόγου 

από το απερχόμενο Δ.Σ. 

 

Άρθρον 24ον: 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται εκ τριών μελών, εκλέγεται δε ομού μετά του Δ.Σ. υπό 

της Γενικής Συνελεύσεως ανά διετίαν και υποβάλλει εις την Γενικήν Συνέλευσιν εκάστου 

έτους την έκθεσίν της επί της περιουσιακής διαχειρίσεως και καταστάσεως του Συλλόγου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε 

ΔΙΑΛΥΣΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 

Άρθρον 25ον: 

Η διάλυσις του Συλλόγου αποφασίζεται κατά τον Νόμον ή αυτοδικαίως εάν ο αριθμός των 

μελών μειωθή κάτω των είκοσι (20), η δε περιουσία αυτού περιέχεται εις το 

Ορφανοτροφείον Βουλιαγμένης. 

 

Άρθρον 26ον: 

Η τροποποίησις του Καταστατικού επιτρέπεται, εφ’ όσον ζητηθεί τούτο εγγράφως υπό του 

ενός τετάρτου (1/4) τουλάχιστον των ταμειακώς εν τάξει τακτικών μελών, ή δια τον αυτόν 

λόγον υπό του Δ.Σ., οπότε καλείται ιδιαιτέρα Γενική Συνέλευσις έχουσα θέμα την 
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τροποποίησιν του Καταστατικού. Εις την Συνέλευσιν αυτήν δέον να παρίσταται το εν 

δεύτερον (1/2) τουλάχιστον των ταμειακώς εν τάξει τακτικών μελών, η δε σχετική 

απόφασις δέον να ληφθεί δια πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) των 

παρευρισκομένων μελών. 

 

Άρθρον 27ον: 

Ο Σύλλογος επ’ ουδενί δύναται να προβαίνει εις ένωσιν μετ’ άλλων Συλλόγων ή να 

αποτελεί μέλος ετέρας οργανώσεως εν Ελλάδι. 

 

Άρθρον 28ον: 

Κατά μίαν των πρώτων συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εκάστου έτους ο 

Ταμίας οφείλει να υποβάλη κατάστασιν των μελών των καθυστερούντων τας συνδρομάς 

των, το δε Διοικητικόν Συμβούλιον δι’ εγκυκλίου του προς τους καθυστερούντας 

υπομνήσκει τας διατάξεις του Νόμου. 

 

Άρθρον 29ον: 

Οι προσφέροντες στο ταμείο του Συλλόγου ποσόν δραχμών άνω των 50.000 και μέχρι 

500.000 ανακηρύσσονται δωρηταί. Οι από 500.001 μέχρι 5.000.000 ευργέται και οι 

προσφέροντες ποσόν άνω των 5.000.000 μεγάλοι ευεργέται. 

Τα ανωτέρω ποσά μπορούν να αναπροσαρμοστούν μετά από πρόταση του Δ.Σ. και 

απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. 

 

Άρθρον 30όν: 
Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλήν φέρουσαν περιφερειακώς μεν τας λέξεις ΕΝΩΣΙΣ 

ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ και το έτος ιδρύσεως 1958 εις το μέσον δε το σήμα του 

Συλλόγου, το οποίον είναι ρομβοειδές φέρον εις τας τρεις άνω γωνίας τα αρχικά γράμματα 

του τίτλου του Συλλόγου (Ε.Ε.Ρ.) εις το μέσον δε του ρόμβου τα σύμβολα κεραίας 

ραδιοφώνου πηνίου και προσγειώσεως. 

 

Άρθρον 31ον: 

Τα μέλη του Συλλόγου δέον απαραιτήτως να έχωσιν υπ’ όψιν των και τον Ειδικόν 

Κανονισμόν και φροντίζωσι να συμμορφούνται αυστηρώς προς τας διατάξεις του. 

 

Άρθρον 32ον: 

Οι ιδρυταί του Συλλόγου είναι αυτοδικαίως μέλη αυτού άνευ ετέρας διατυπώσεως. 

 

ra
a
g
.o

rg



 10 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ: 

Τα κατά την έγκρισιν της αλλαγής του καταστατικού τακτικά μέλη θεωρούνται αυτοδικαίως 

Τακτικά Μέλη. 

Τα κατά την έγκρισιν αλλαγής του καταστατικού δόκιμα ή έκτακτα μέλη μετά παρέλευσιν 

έτους από της εγγραφής των θεωρούνται Τακτικά Μέλη άνευ ετέρας διατυπώσεως εφ’ 

όσον συντρέχουν και οι άλλοι λόγοι της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος, 

άλλως θεωρούνται Μέλη. Εκείνα τα μέλη που δεν επιθυμούν να θεωρηθούν Τακτικά Μέλη 

με βάση την παρούσα μεταβατική διάταξη θα πρέπει εντός τριών μηνών από της 

εγκρίσεως του παρόντος να το γνωρίσουν με σχετική επιστολή τους προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο οπότε και θεωρούνται Μέλη. Τυχόν καταβληθείσαι συνδρομαί δεν 

συμψηφίζονται ούτε επιστρέφονται. 

 Για την εφαρμογήν του παρόντος η θητεία του Δ.Σ. που θα διενεργήσει την πρώτη 

Γ.Σ. μετ’ αρχαιρεσιών σύμφωνα με τα παραπάνω λήγει με την παραλαβή της Διοίκησης 

από το νέο Δ.Σ. που σε κάθε περίπτωση γίνεται μέχρι την δεκάτην Ιανουαρίου. 

 

Εν Αθήναις τη 16 Ιουνίου 2016 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 

Ιωάννης Τράικος                  Παναγιώτης Περρωτής 
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

Α.1 Σύμφωνα με το άρθρο 31 του καταστατικού της Ένωσης Ελλήνων 

Ραδιοερασιτεχνών, που θα καλείται εφεξής «Ένωση», ο κανονισμός 

αυτός ονομάζεται Ειδικός Κανονισμός και θα καλείται εφεξής «ΕΚ». 

Α.2 Ο ΕΚ της Ένωσης εννοείται και εφαρμόζεται πάντοτε σε απόλυτη 

συνάρτηση με το καταστατικό της. 

Α.3 Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ του καταστατικού και του ΕΚ ισχύουν τα 

οριζόμενα στο καταστατικό. 

Α.4 Ο ΕΚ αποσκοπεί στην εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της Ένωσης, 

αποτελείται από πέντε κεφάλαια  (Α, Β, Γ, Δ, Ε) και προσδιορίζει, 

ρυθμίζει και αποσαφηνίζει: 

Α.4.1 Στο κεφάλαιο Α τους γενικούς ορισμούς 

Α.4.2 Στο κεφάλαιο Β το σύνολο των ειδικών χαρακτηριστικών, που συνθέτουν 

την οντότητα της Ένωσης. 

Α.4.3 Στο κεφάλαιο Γ την εσωτερική της λειτουργική δομή. 

Α.4.4 Στο κεφάλαιο Δ τον τρόπο λειτουργίας της και τις εξουσίες του 

Διοικητικού της Συμβουλίου, που θα καλείται εφεξής Δ.Σ. 

Α.4.5 Στο κεφάλαιο Ε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών. 

Α.5 Μεταβολές ή προσθήκες στον ΕΚ γίνονται μόνο μετά από πρόταση του 

Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση, η οποία με απόφασή της τις εγκρίνει ή 

τις απορρίπτει. 

Α.6 Ο κανονισμός αυτός ισχύει από την 6ην Φεβρουαρίου 1995 σε 

αντικατάσταση του παλιού και ανατίθεται στο Δ.Σ. να τον εκδώσει και να 

τον διαθέτει στα μέλη. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Β.1 Η Ένωση είναι μέλος της Διεθνούς Ραδιοερασιτεχνικής Ένωσης 

(INTERNATIONAL AMATEUR RADIO UNION, IARU) και γεωγραφικά 

ανήκει στην περιοχική οργάνωση (REGIONAL ORGANIZATION) της 

IARU Περιοχή 1 (IARU Region 1). 
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B.2 Αποτελεί το ελληνικό τμήμα της IARU, είναι ο εκφραστής των ιδεωδών 

και αντιλήψεών της, συμμετέχει στη διαμόρφωσή τους και την 

εκπροσωπεί στην Ελλάδα, διατηρώντας ταυτόχρονα την αυτοτέλειά της 

και τη διοικητική της αυτονομία. 

Β.1.2 Σύμφωνα με την ορολογία της IARU η Ένωση αποκαλείται και: 

Β.1.3 Εθνική Ένωση (NATIONAL SOCIETY) 

Β.1.4 Ένωση Μέλος (MEMBER SOCIETY) 

Β.2 Με την ιδιότητά της, της παραγράφου Β.1 παραπάνω, η Ένωση 

εκπροσωπεί την Υπηρεσία Ερασιτέχνη και Υπηρεσία Ερασιτέχνη μέσω 

Δορυφόρου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Β.2.1 Επιδιώκει να προσελκύσει και να ενώσει όλους τους Έλληνες 

ραδιοερασιτέχνες στους κόλπους της προς όφελος του 

ραδιοερασιτεχνισμού. 

Β.2.2 Εκπροσωπεί τους ίδιους και τα ραδιοερασιτεχνικά τους συμφέροντα σε 

όλα τα επίπεδα. 

Β.3 Με την ιδιότητά της, της παραγράφου Β.1 παραπάνω, η Ένωση 

διοργανώνει στο μέτρο των οικονομικών δυνατοτήτων της εκδηλώσεις ή 

συναθροίσεις, διεθνούς, τοπικού ή μικτού χαρακτήρα, που αφορούν, 

προβάλλουν ή προωθούν το ραδιοερασιτεχνισμό, όπως: 

Β.3.1 Συνέδρια, συμπόσια, συναντήσεις, συζητήσεις, εκθέσεις, 

Β.3.2 Εκπαιδευτικά σεμινάρια και μαθήματα, 

Β.3.3 Διαγωνισμούς και ημερίδες 

Β.3.4 Εκπαιδευτικές αποστολές, αποστολές έκτακτης ανάγκης, αποστολές DX 

(DXpeditions) κλπ. 

Β.3.5 Συμμετέχει σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, 

που οργανώνονται από την IARU, από τις αδελφές εθνικές 

ραδιοερασιτεχνικές ενώσεις του εξωτερικού, τις Ελληνικές κρατικές 

υπηρεσίες, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τους οργανισμούς 

κοινής ωφέλειας, τους ιδιωτικούς φορείς, τους διεθνείς οργανισμούς κλπ. 

Β.3.6 Παίρνει υπό την αιγίδα της ή συμμετέχει σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, 

που οργανώνονται από τοπικούς ραδιοερασιτεχνικούς συλλόγους. 

Β.4 Η Ένωση στο μέτρο των οικονομικών δυνατοτήτων της προβαίνει στην 

παραγωγή εκδόσεων και ειδών, που αφορούν, προβάλλουν ή 

προωθούν το ραδιοερασιτεχνισμό. 

Β.5 Η Ένωση διαθέτει τις εκδόσεις και τα είδη της παραγράφου Β.4 

παραπάνω: 

ra
a
g
.o

rg



 13 

Β.5.1 Έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η παραπέρα αναπαραγωγή τους με την 

ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση του ταμείου της. 

Β.5.2 Διατηρεί πάντοτε τον μη κερδοσκοπικό της χαρακτήρα. 

Β.6 Η Ένωση στα πλαίσια της προώθησης και της προβολής του 

ραδιοερασιτεχνισμού ή με σκοπό την υπενθύμιση ή προβολή 

σημαντικών επετείων ή γεγονότων προβαίνει στην: 

Β.6.1 Καθιέρωση, θέσπιση ή αθλοθέτηση: 

Β.6.2 Βραβείων, διπλωμάτων, επάθλων, επαίνων, τροπαίων: 

Β.6.3 Τα παραπάνω κατά περίπτωση διαθέτει, απονέμει ή χορηγεί σε Έλληνες 

ή αλλοδαπούς ραδιοερασιτέχνες ή μη. 

Β.7 Η Ένωση στο μέτρο των οικονομικών δυνατοτήτων της προβαίνει στην 

έκδοση περιοδικού ανά δίμηνο, το οποίο: 

Β.7.1 Είναι το επίσημο έντυπο όργανο της Ένωσης. 

Β.7.2 Ονομάζεται SV NEA 

Β.7.3 Διανέμεται δωρεάν σε όλα τα μέλη της. 

Β.8 Η Ένωση στα πλαίσια υλοποίησης του σκοπού της και στο μέτρο των 

οικονομικών της δυνατοτήτων προβαίνει μόνη ή σε συνεργασία με 

άλλους φορείς ημεδαπούς ή αλλοδαπούς σε:  

Β.8.1 Μελέτες, έρευνες, πειράματα, δοκιμές και σχεδιασμό 

Β.8.2 Για την εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση από τα μέλη της 

Β.8.3 Επαναληπτών, αναμεταδοτών, σταθμών ασυρμάτου, ραδιοφάρων, 

δεκτών και παρελκομένων, 

Β.8.4 Εγκατεστημένων μόνιμα ή προσωρινά 

Β.8.5 Επί σταθερού σημείου, κινητού, πλωτού ή ιπτάμενου μέσου παντός 

τύπου ή και διαστημικής συσκευής. 

Β.9 Η Ένωση στα πλαίσια της παραγράφου Β.8 παραπάνω:  

Β.9.1 Συνολικά ή τμηματικά προμηθεύεται, κατασκευάζει, παράγει και 

Β.9.2 Εγκαθιστά, τοποθετεί, λειτουργεί, εκμεταλλεύεται, μόνιμα ή προσωρινά, 

σύμφωνα με την υποπαράγραφο Β.8 παραπάνω, 

Β.9.3 Με αυτεπιστασία ή με ανάθεση σε τρίτους, 

Β.9.4 Επαναλήπτες, αναμεταδότες, σταθμούς ασυρμάτου, ραδιοφάρους, 

δέκτες ή παρελκόμενά τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΟΜΗ 

 

Γ.1 Για την υλοποίηση του σκοπού σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού της 

και την εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης και: 

Γ.1.1 Για την υποβοήθηση του Δ.Σ., 

Γ.1.2 Για τον επιμερισμό των απαραίτητων εργασιών μεταξύ των μελών, 

Γ.2 Συγκροτούνται μόνιμες επιτροπές κατά τομέα εργασίας 

Γ.2.1 Οι επιτροπές απαρτίζονται υποχρεωτικά από μέλη της Ένωσης 

Γ.2.2 Ο επικεφαλής κάθε επιτροπής καλείται έφορος (MANAGER) 

Γ.2.3 Ο έφορος κάθε επιτροπής είναι υποχρεωτικά Τακτικό Μέλος. 

Γ.3 Ο αριθμός των μελών κάθε επιτροπής καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. 

σύμφωνα με: 

Γ.3.1 Τις ανάγκες του τομέα εργασίας της επιτροπής 

Γ.3.2 Του διαθέσιμου δυναμικού 

Γ.4 Οι έφοροι των επιτροπών επιλέγονται σύμφωνα με τις ικανότητες και τις 

ειδικότερες γνώσεις των στον συγκεκριμένο τομέα εργασίας της επιτροπής. 

Γ.5 Η επιλογή των μελών των επιτροπών γίνεται από το Δ.Σ.  

Γ.5.1 Σε συνεργασία με τον έφορο της επιτροπής, 

Γ.5.2 Με σκοπό την αποδοτικότητά της. 

Γ.6 Η θητεία της κάθε επιτροπής αρχίζει από τη σύστασή της και λήγει με την 

παραλαβή της Διοίκησης της Ένωσης από νέο Δ.Σ. 

Γ.7 Η θητεία κάθε επιτροπής ή μέλους της μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε με 

απόφαση του Δ.Σ. 

Γ.8 Για κάθε θέμα που χειρίζονται οι επιτροπές απαιτείται προηγούμενη απόφαση 

του Δ.Σ. 

Γ.9 Όλα τα μέλη της Ένωσης που μετέχουν στις επιτροπές, προσφέρουν τις 

υπηρεσίες τους απόλυτα εθελοντικά. 

Γ.9.1 Κάθε είδους αμοιβή, δωρεά, χορηγία, προσφορά σε είδος κλπ., που προκύπτει 

από κάθε είδους συνεργασία με τρίτους και είναι αποτέλεσμα των ενεργειών 

επιτροπής ή μέλους της, διατίθεται υποχρεωτικά υπέρ των σκοπών της Ένωσης 

σύμφωνα με το καταστατικό της. 

Γ.10 Σύνδεσμος της κάθε επιτροπής με το Δ.Σ. είναι αποκλειστικά και μόνο ο έφορός 

της. 

Γ.11 Περιουσιακά στοιχεία της Ένωσης, που χρησιμοποιούνται μόνιμα ή ευκαιριακά 

από τις επιτροπές, 

Γ.11.1 Χρεώνονται με απόφαση του Δ.Σ. στον έφορο της επιτροπής, ο οποίος τα 
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διαχειρίζεται κατά την κρίση του για την εύρυθμο λειτουργία της επιτροπής και 

έχει την απόλυτη ευθύνη, έναντι του Δ.Σ., για την τύχη τους. 

Γ.12 Για κάθε είδους δαπάνες και έξοδα για τη λειτουργία επιτροπής, 

Γ.12.1 Απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ., 

Γ.12.2 Εφ’ όσον προβλέπονται από τον ετήσιο προϋπολογισμό της Ένωσης και 

Γ.12.3 Καταβάλλονται από το ταμείο της Ένωσης μετά από εισήγηση του εφόρου της 

επιτροπής και με την προϋπόθεση των Γ.12.1 και Γ.12.2 

Γ.13 Για έκτακτα ή απρόβλεπτα θέματα, 

Γ.13.1 Μετά από απόφαση του Δ.Σ., 

Γ.13.2 Μπορούν να συσταθούν μία ή περισσότερες προσωρινές επιτροπές. 

Γ.13.3 Η λειτουργία των πιο πάνω ρυθμίζεται από τις παραγράφους Γ.2 έως Γ.11. 

Γ.13.4 Δαπάνες και έξοδα για τη λειτουργία των προσωρινών επιτροπών ρυθμίζονται 

από τις υποπαραγράφους Γ.12.2 έως και Γ.12.3 παραπάνω, 

Γ.13.5 Καλύπτονται από το κονδύλι «απρόβλεπτα» του ετήσιου προϋπολογισμού της 

Ένωσης. 

Γ.14 Οι επιτροπές κατά τομέα εργασίας είναι οι ακόλουθες: 

Γ.14.1 Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων (ΔΔΣ) 

Γ. 14.2 Εκπαίδευσης Μελών και Εκδόσεων (ΕΜΕ) 

Γ.14.3 Κάλυψης Εκτάκτων Αναγκών (ΚΕΑ) 

Γ.14.4 Διακίνησης Καρτών Επικοινωνίας (ΔΚΕ) 

Γ.14.5 Επιτήρησης Ραδιοσυχνοτήτων (ΕΡΑ) 

Γ.14.6 Τεχνικής και Εγκαταστάσεων (ΤΕΕ) 

Γ.14.7 Υψηλών Συχνοτήτων (ΥΣΥ) 

Γ.14.8 Πολύ/Υπέρ/Λίαν υψηλών Συχνοτήτων (ΥΛΣ) 

Γ.14.9 Ψηφιακών Επικοινωνιών (ΨΕΠ) 

Γ.14.10 Διαγωνισμών και Βραβείων (ΔΙΒ) 

Γ.14.11 Σύνταξης Περιοδικού (ΣΕΠ) 

Γ.14.12 Ασφάλισης Μελών (ΑΜΕ) 

Γ.14.13 Η σειρά εγγραφής των υποπαραγράφων Γ.14.1 έως Γ.14.12 παραπάνω δεν 

προσδιορίζει οιαδήποτε προτεραιότητα επιτροπής έναντι άλλης. 

Γ.15 Η στελέχωση των επιτροπών επαφίεται στο ορθό συλλογικό και 

ραδιοερασιτεχνικό πνεύμα των μελών της Ένωσης. 

Γ.16 Τα καθήκοντα των επιτροπών είναι αναλυτικά τα εξής: 

Γ.16.1 Η Επιτροπή Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων:  

Προτείνει προς το Δ.Σ., αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει κάθε εκδήλωση της 

Ένωσης. 
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Χειρίζεται τα θέματα λειτουργίας των εντευκτηρίων. 

Διοργανώνει σε συνεργασία με άλλες επιτροπές διαλέξεις, κινηματογραφικές 

προβολές, χορούς, συνεστιάσεις, εκδρομές και άλλες εκδηλώσεις με σκοπό την 

σύσφιξη των σχέσεων των μελών. 

Ενημερώνει το Δ.Σ. για τις διεθνείς ραδιοερασιτεχνικές συναντήσεις και 

οργανώνει όσες απ’ αυτές κριθούν από το τελευταίο σαν σημαντικές για 

συμμετοχή. 

Ασχολείται ιδιαίτερα, σε συνεργασία με την επιτροπή ΕΜΕ, με διαλέξεις και 

σεμινάρια σε συνεργασία με άλλους Δημόσιους ή Ιδιωτικούς Φορείς για τη 

διάδοση του ραδιοερασιτεχνισμού στη χώρα μας. 

Γ.16.2 Η Επιτροπή Εκπαίδευσης Μελών και Εκδόσεων: 

Χειρίζεται όλα τα θέματα εκπαίδευσης των υποψηφίων ραδιοερασιτεχνών καθώς 

και της επιμόρφωσης των αδειούχων μελών. 

Σε συνεργασία με την επιτροπή ΔΔΣ αναλαμβάνει την διενέργεια εκπαιδευτικών 

διαλέξεων προς μέλη και μη μέλη της Ένωσης. 

Χειρίζεται θέματα που έχουν σχέση με την δημιουργία και λειτουργία δανειστικής 

βιβλιοθήκης. 

Φροντίζει για την συγγραφή, την έκδοση ή και την δημοσίευση βιβλίων, 

εγχειριδίων και φυλλαδίων, που κρίνονται απαραίτητα για την επιμόρφωση ή και 

ενημέρωση των μελών της Ένωσης. 

Γ.16.3 Η Επιτροπή Κάλυψης Εκτάκτων Αναγκών: 

Χειρίζεται θέματα των Ομάδων Έκτακτης Ανάγκης (ΟΕΑ), που συγκροτούνται 

από αδειούχους ραδιοερασιτέχνες για την τηλεπικοινωνιακή κάλυψη και 

προσφορά βοήθειας προς το κοινωνικό σύνολο σε περιπτώσεις καταστροφών, 

θεομηνιών και έκτακτης ανάγκης. 

Καταρτίζει τα σχέδια τηλεπικοινωνιακής κάλυψης, εκτελεί δοκιμές για τον έλεγχο 

ικανότητας προσωπικού και συστημάτων και συντονίζει την λειτουργία των 

σχεδίων αυτών. 

Για την δημιουργία, διάρθρωση και διοικητική διαίρεση των ΟΕΑ καθώς και την 

εφαρμογή σχεδίων τηλεπικοινωνιακής κάλυψης απαιτείται προηγούμενη 

απόφαση του Δ.Σ. 

Γ.16.4 Η Επιτροπή Διακίνησης Καρτών Επικοινωνίας: 

Χειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν στην διακίνηση των καρτών QSL, προς 

και από την Ένωση μέσα από το Γραφείο QSL και το Ειδικό Γραφείο QSL.   

1. Το Γραφείο QSL της Ένωσης διακινεί κάρτες που προέρχονται από ή/και 

απευθύνονται προς μέλη της Ένωσης, που έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές 
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τους υποχρεώσεις σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού. 

Οι κάρτες θεωρείται ότι ανήκουν στον ίδιο αποδέκτη και διακινούνται μόνον 

όταν: 

1α. Φέρουν το κανονικό διακριτικό κλήσης του αποδέκτη, όπως SV1..., 

SV2/SV1..., SV1.../M, DL/SV1..., κ.λ.π. 

1β. Φέρουν ειδικό διακριτικό κλήσης, που έχει δοθεί προσωπικά στον αποδέκτη 

και διαφέρει από το κανονικό μόνο στο ελληνικό εθνικό πρόθεμα, π.χ. SX, 

SY, SZ, J4 αντί του κανονικού SV, SW, και μόνον εφόσον έχει προηγούμενα 

αποσταλεί στο γραφείο QSL αντίγραφο της άδειας χρήσης του 

συγκεκριμένου διακριτικού. 

2. Το Ειδικό Γραφείο QSL διακινεί κάρτες που προέρχονται από ή/και 

απευθύνονται προς: 

2α. Μέλη ή ομάδες μελών της Ένωσης που τους έχει εκχωρηθεί ειδικό διακριτικό 

κλήσης για διαγωνισμούς, γεγονότα κ.λ.π. 

2β. Μη μέλη της Ένωσης ή ραδιοερασιτεχνικά σωματεία, που επιθυμούν την 

διακίνηση των καρτών τους μέσα από την Ένωση.  

Οι κάρτες θεωρείται ότι ανήκουν στον ίδιο αποδέκτη και διακινούνται μόνον όταν 

απευθύνονται στο συγκεκριμένο διακριτικό που εξυπηρετείται από το Ειδικό 

Γραφείο QSL. 

  

 3. Διακίνηση καρτών από το Ειδικό Γραφείο QSL: 

3α.  Για τη διακίνηση καρτών από το Ειδικό Γραφείο QSL απαιτείται 

προηγούμενη  κατάθεση σχετικής αίτησης  του ενδιαφερομένου μαζί με 

αντίγραφο της άδειας χρήσης του συγκεκριμένου διακριτικού. 

3β. Το μέλος της Ε.Ε.Ρ., που ενδιαφέρεται για το άνοιγμα θυρίδας ειδικών 

διακριτικών, καταβάλλει εφάπαξ ποσό, που καθορίζεται με απόφαση του 

Δ.Σ. Ο ραδιοερασιτέχνης, που κάνει χρήση πολλών ειδικών διακριτικών, θα 

έχει μια θυρίδα για όλα τα ειδικά διακριτικά. ανά κιλό εισερχομένων και 

εξερχομένων καρτών, που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., για τη 

συμμετοχή του στα έξοδα μεταφοράς, διαλογής και τελών αποστολής των 

καρτών του. Η θυρίδα θα παραμένει ανοικτή για 4 χρόνια από την ημέρα 

υποβολής από τον ενδιαφερόμενο της τελευταίας αίτησης για εξυπηρέτηση 

ειδικού διακριτικού. 

3γ. Το μη μέλος της Ε.Ε.Ρ. ή το ραδιοερασιτεχνικό σωματείο, που ενδιαφέρεται 

για το άνοιγμα θυρίδας διακίνησης καρτών QSL, καταβάλλει ετησίως ποσό, 

που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.  
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3δ. Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος (μέλος ή μη μέλος) θα καταβάλλει ποσό ανά 

κιλό εισερχομένων και εξερχομένων καρτών, που καθορίζεται με απόφαση 

του Δ.Σ., για τη συμμετοχή του στα έξοδα μεταφοράς, διαλογής και τελών 

αποστολής των καρτών του. 

 4. Οι κάρτες που έχουν αποδέκτες όπως παραπάνω, που κατοικούν μόνιμα 

ΕΚΤΟΣ νομού Αττικής, στέλνονται με απλή ταχυδρομική αποστολή ή με άλλο 

πρόσφορο μέσο στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί σαν ταχυδρομική το πολύ 

τέσσερις (4) φορές το χρόνο. Οι κάρτες που έχουν αποδέκτες που κατοικούν 

ΕΝΤΟΣ του νομού Αττικής παραλαμβάνονται αποκλειστικά και μόνον από το 

γραφείο QSL. 

5. Οι εξερχόμενες κάρτες πρέπει: 

5α. Να προορίζονται για χώρες ή/και γραφεία QSL που εξυπηρετούνται και 

αναφέρονται σε σχετικό πίνακα, που υπάρχει στην ιστοσελίδα της Ένωσης. 

5β. Να είναι ταξινομημένες χωριστά σε ομάδες κατά εθνικό μητρικό πρόθεμα, 

π.χ. G (2E, 2M, MW), EA (AM, AO, EA9), OH (OF, OJ0), UA-UI (1-0), (UR-

UZ, EM-EO) και σύμφωνα με τον αριθμό του προθέματος εφόσον οι χώρες 

στις οποίες απευθύνονται έχουν διαφορετικά γραφεία για κάθε αριθμό π.χ. 

W1...W0, VE1...VE0 κ.λ.π. 

6. Δεν διακινούνται οι κάρτες που προέρχονται από ή/και απευθύνονται σε 

διακριτικά αποδεκτών, που δεν υπάγονται στα παραπάνω 1 και 2, όπως 

επίσης και οι εξερχόμενες κάρτες που προέρχονται από διεκπεραιωτές QSL. 

7. Το συνιστώμενο από την IARU και διεθνώς αποδεκτό μέγεθος των καρτών 

QSL είναι 90x140 (+/-3) χιλιοστά. 

Το γραφείο QSL λειτουργεί στα εντευκτήρια της Ένωσης κάθε Τετάρτη από 

17:00 - 20:30, έχει ηλεκτρονική διεύθυνση raag-hq[at]raag.org και μοναδική 

ταχυδρομική διεύθυνση τη διεύθυνση της έδρας της Ε.Ε.Ρ. ή την εκάστοτε 

Ταχυδρομική Θυρίδα, εάν χρησιμοποιείται. 

Γ.16.5 Η Επιτροπή Επιτήρησης Ραδιοσυχνοτήτων: 

Χειρίζεται θέματα που έχουν σχέση με την χρήση των ραδιοσυχνοτήτων που 

έχουν εκχωρηθεί στην Υπηρεσία Ερασιτέχνη και την Υπηρεσία Ερασιτέχνη μέσω 

Δορυφόρου. 

Τα μέλη της παρακολουθούν και αναφέρουν με συγκεκριμένα στοιχεία κάθε 

παράνομη ή εκτός κανονισμών εκπομπή, που θα αντιληφθούν. 

Η Επιτροπή καταθέτει μέσα σε τακτά χρονικά διαστήματα όλα τα στοιχεία για 

παράνομες εκπομπές ή παρεμβολές, που συλλέγει, στο Δ.Σ., το οποίο στη 

συνέχεια αναφέρει σχετικά στις αρμόδιες αρχές. 
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Η Επιτροπή βοηθά τα μέλη να επιλύσουν προβλήματα παρεμβολών, που τους 

απασχολούν (TVI, BCI κλπ.) και υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα. Επίσης 

γνωμοδοτεί σχετικά με καταγγελίες, προκειμένου τα ενδιαφερόμενα μέλη να 

χρησιμοποιήσουν την γνωμοδότησή της αυτή για κάθε νόμιμη χρήση. 

Γ.16.6 Η Επιτροπή Τεχνικής και Εγκαταστάσεων: 

Χειρίζεται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με συντήρηση των μηχανημάτων και 

των τεχνικών εγκαταστάσεων της Ένωσης. 

Εκπονεί τις μελέτες για την προμήθεια, τοποθέτηση ή αλλαγή θέσης των 

εγκαταστάσεων. 

Συγγράφει τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια νέων μηχανημάτων και 

παρελκομένων. 

Εγκαθιστά τα νέα μηχανήματα ή επιβλέπει την εγκατάστασή τους στην 

περίπτωση που αυτή γίνεται από άτομα ξένα προς την Ένωση. 

Γ.16.7 Η Επιτροπή Υψηλών Συχνοτήτων: 

Χειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν την ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα σε 

περιοχές συχνοτήτων μέχρι 30MHz. 

Γ.16.8 Η Επιτροπή Πολύ/Υπέρ/Λίαν Υψηλών Συχνοτήτων: 

Χειρίζεται θέματα όπως η Επιτροπή Υψηλών Συχνοτήτων, αλλά για περιοχές 

συχνοτήτων πάνω από 30 MHz. 

Μελετά και προτείνει στο Δ.Σ. την εγκατάσταση νέων επαναληπτών και 

ραδιοφάρων, όταν αυτό απαιτείται. 

Γ.16.9 Η Επιτροπή Ψηφιακών Επικοινωνιών: 

Χειρίζεται θέματα, που αφορούν στη χρήση ψηφιακής τεχνικής στις 

τηλεπικοινωνίες. Προτείνει στο Δ.Σ. τον τρόπο διαχείρισης των μέσων των 

ψηφιακών επικοινωνιών της Ένωσης, την εγκατάσταση και συντήρηση των 

σχετικών συσκευών και φροντίζει για την συνεργασία και λειτουργία τους με 

όμοιες εγκαταστάσεις ενώσεων του εξωτερικού ή εσωτερικού. Συνεργάζεται σε 

κάθε περίπτωση με την Επιτροπή Τεχνικής και Εγκαταστάσεων. 

Γ.16.10 Η Επιτροπή Διαγωνισμών και Βραβείων: 

Προτείνει στο Δ.Σ. για έγκριση διαγωνισμούς, αναλαμβάνει την σύνταξη των 

κανονισμών διεξαγωγής τους, παρακολουθεί την διεξαγωγή των διαγωνισμών 

αυτών, ελέγχει τους διαγωνιζόμενους, αξιολογεί τα αποτελέσματα και τα 

παρουσιάζει στο Δ.Σ. για επικύρωση. 

Οργανώνει την συμμετοχή της Ένωσης σε διαγωνισμούς ξένων ενώσεων. 

Χειρίζεται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την έκδοση και απονομή των 

βραβείων της Ένωσης. 
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Γ.16.11 Η Επιτροπή Σύνταξης Περιοδικού: 

Χειρίζεται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την σύνταξη, εκτύπωση και 

αποστολή του περιοδικού της Ένωσης. 

Γ.16.12 Η Επιτροπή Ασφάλισης Μελών: 

Χειρίζεται θέματα που έχουν σχέση με την ασφάλιση των μελών εκ μέρους της 

Ένωσης έναντι κινδύνων όπως κλοπής, πυρός, θεομηνιών κλπ. ή αστικής 

ευθύνης έναντι τρίτων, που συνεπάγονται ή/και προέρχονται αποκλειστικά από 

την νόμιμη ραδιοερασιτεχνική τους δραστηριότητα και τις σχετικές 

τηλεπικοινωνιακές τους εγκαταστάσεις. 

Ασφαλιζόμενα μέλη μπορούν να είναι μόνο εκείνα, που έχουν καταβάλλει την 

τρέχουσα ετήσια συνδρομή τους, και η ασφάλισή τους αρχίζει τριάντα 

τουλάχιστον ημέρες μετά την καταβολή της τελευταίας. 

Το Δ.Σ. της Ένωσης αποφασίζει σε κάθε περίπτωση για την σύναψη σχετικού 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου με ασφαλιστικό οργανισμό, που εδρεύει στην 

Ελλάδα, μέσα στα πλαίσια του εγκριθέντος προϋπολογισμού. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Δ.1 Η διοίκηση της Ένωσης ασκείται από το Δ.Σ. σύμφωνα με το καταστατικό και τις 

αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μελών. 

Δ.2 Για κάθε θέμα, που δεν προβλέπεται από τον ΕΚ, εφαρμόζονται οι εκάστοτε 

αποφάσεις του Δ.Σ. 

Δ.3 Το Δ.Σ. μέσα στα πλαίσια υλοποίησης του άρθρου 2 του καταστατικού της 

Ένωσης, καθώς και των σκοπών της IARU, καταβάλλει κάθε δυνατή 

προσπάθεια για καλή συνεργασία με τους τοπικούς ραδιοερασιτεχνικούς 

συλλόγους ανά την Ελλάδα, με τη ρητή προϋπόθεση της πλήρους αυτοτέλειας 

και της διοικητικής αυτονομίας της Ένωσης. 

Δ.4 Το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να προστατεύει με κάθε μέσον τα μέλη της Ένωσης 

από ενέργειες που στρέφονται εναντίον τους, κατά την άσκηση του δικαιώματος 

και του καθήκοντος που έχουν να το πληροφορούν σε θέματα που έχουν σχέση 

με τις διατάξεις του καταστατικού και του παρόντος Ε.Κ. 

Δ.5 Για κάθε θέμα, που τίθεται γραπτά υπόψη του, το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να 

απαντά επίσης γραπτά μέσα σε εύλογο χρόνο. 

Δ.6 Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει σε εύλογα χρονικά διαστήματα τα μέλη για 

την πορεία των προβλημάτων που αντιμετωπίζει και την εξέλιξη των θεμάτων, 

που οδηγούν στην υλοποίηση των στόχων. 

Δ.6.1 Η ενημέρωση γίνεται μέσω του περιοδικού, με ανακοινώσεις, συγκεντρώσεις ή 
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και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. 

Δ.6.2 Οι ανακοινώσεις μπορεί να είναι προφορικές ή έντυπες, γίνονται δε σε κάθε 

περίπτωση που το Δ.Σ. κρίνει σκόπιμο ότι πρέπει να ενημερωθούν τα μέλη 

πάνω σε γενικότερα ή ειδικότερα ραδιοερασιτεχνικά θέματα. 

Δ.6.3 Συγκεντρώσεις των μελών συγκαλεί το Δ.Σ., προκειμένου να συζητηθούν θέματα 

μεγαλύτερης σημασίας και να ληφθεί υπ’ όψιν η γνώμη τους σε περιπτώσεις που 

απαιτείται η λήψη σοβαρών αποφάσεων. Οι συγκεντρώσεις αυτές έχουν 

συμβουλευτικό χαρακτήρα και οι γνώμες των συγκεντρωθέντων δεν δεσμεύουν 

το Δ.Σ. 

Δ.6.4 Στις συγκεντρώσεις αυτές αποκλείεται η ψηφοφορία επί συζητουμένου θέματος 

για την λήψη απόφασης. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 

 
Ε.1 Πηγή δύναμης της Ένωσης είναι η ενότητα των μελών της και η συνειδητή 

προσφορά τους για την υλοποίηση του σκοπού της. 

Ε.1.1 Κάθε ενέργεια μέλους, που στρέφεται έμμεσα ή άμεσα κατά της Ένωσης, 

αντιμετωπίζεται όπως προβλέπεται από το καταστατικό. 

Ε.1.2 Σε οποιαδήποτε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης οφείλουν να συμμορφώνονται 

προς το καταστατικό, τον Ε.Κ. αυτό και προς τις αποφάσεις του Δ.Σ. 

Ε.2 Κάθε μέλος έχει δικαίωμα και υποχρέωση να παίρνει ενεργό μέρος στις 

εκδηλώσεις της Ένωσης και να μετέχει, εφόσον μπορεί, στις Επιτροπές, που 

συστήνονται και κρίνονται απαραίτητες για την υλοποίηση του σκοπού της και 

την υποβοήθηση του έργου του Δ.Σ. 

Ε.3 Τα μέλη έχουν την υποχρέωση να μεταφέρουν στο Δ.Σ. την πληροφόρηση, που 

είναι απαραίτητη για την ορθή λήψη αποφάσεων και την προώθηση των σκοπών 

της Ένωσης. 

Ε.4 Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποτείνονται προς το Δ.Σ. για κάθε πρόβλημά 

τους σχετικό με την Ένωση και τον ραδιοερασιτεχνισμό. 

Ε.5 Τα μέλη έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν άμεσα την Γραμματεία της 

Ένωσης για κάθε μεταβολή ή αλλαγή των στοιχείων της ταυτότητάς τους και της 

διεύθυνσης κατοικίας τους. 

Ε.6 Τα Τακτικά Μέλη οφείλουν να ενημερώνουν με ευθύνη τους την Γραμματεία της 

Ένωσης για την ανανέωση της αδείας τους λειτουργίας ερασιτεχνικού σταθμού 

ασυρμάτου που κατέχουν. 

Ε.6.1 Οφείλουν να δηλώνουν άμεσα τυχόν αφαίρεση της αδείας τους ή πιθανή 

διακοπή της ισχύος της. 
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Ε.7 Τα μέλη οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευγένεια και να αποφεύγουν κάθε 

πράξη ή συνομιλία, που είναι δυνατόν να προκαλέσει ενόχληση. 

Ε.7.1 Τα μέλη πρέπει να αποφεύγουν κρίσεις και ακριτομύθιες, που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από τρίτους, μη μέλη, για να κατακρίνουν ή να δυσφημίσουν 

την Ένωση ή τα μέλη της. 

Ε.7.2 Τα μέλη πρέπει να αποφεύγουν δραστηριότητες, που προκαλούν εσωτερικές 

αντιθέσεις. 

Ε.8 Όλα τα μέλη μπορούν ισότιμα να κάνουν χρήση των υπηρεσιών, που 

παρέχονται από την Ένωση. 

Ε.8.1 Το Δ.Σ. με αιτιολογημένη απόφασή του  

Ε.8.2 μπορεί να αναστείλει για ορισμένο χρόνο ή αόριστο 

Ε.8.3 μια ή περισσότερες υπηρεσίες, που παρέχονται από την Ένωση, σε μέλος ή 

μέλη για τους παρακάτω λόγους: 

Ε.8.4 αντικανονική ή αντιδεοντολογική συμπεριφορά γενικά, 

Ε.8.5 αντικανονική ή αντιδεοντολογική ή καταχρηστική χρησιμοποίηση υπηρεσίας, 

Ε.8.6 μη έγκαιρη τακτοποίηση ή καθυστέρηση οικονομικών υποχρεώσεων προς το 

ταμείο της Ένωσης 

Ε.9 Τα μέλη μπορούν να προσέρχονται ελεύθερα στα εντευκτήρια της Ένωσης. 

Μπορούν να προσκαλούν και μη μέλη στα εντευκτήρια μόνον όταν τα 

συνοδεύουν. 

Ε.9.1 Τα μέλη μπορούν να προσκαλούν μη μέλη στις εκδηλώσεις που διοργανώνει η 

Ένωση και σε αριθμό, που καθορίζει με απόφασή του το Δ.Σ. Στην περίπτωση 

αυτή τα μέλη έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν κάθε σχετική δαπάνη. 

Ε.10 Τα μέλη δεν επιτρέπεται να απασχολούν το έμμισθο προσωπικό της Ένωσης 

πέραν της υπηρεσίας που του έχει ανατεθεί. 

Ε.11 Τα μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τον σταθμό της Ένωσης (club station) για 

την εκπαίδευσή τους και την συμμετοχή της, μετά από απόφαση του Δ.Σ., σε 

διεθνείς διαγωνισμούς, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης κλπ. 

Ε.11.1 Ο χώρος, στον οποίο τοποθετείται ο σταθμός της Ένωσης, και ο τρόπος 

λειτουργίας του καθώς και ο υπεύθυνος του σταθμού (station manager), που 

είναι οπωσδήποτε τακτικό μέλος, ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. 

Ε.12 Τα μέλη, που χρησιμοποιούν τον σταθμό της Ένωσης υποχρεούνται να τηρούν 

και να υπογράφουν το ημερολόγιό του (LOG BOOK) όπως επίσης και να 

συμπληρώνουν τις σχετικές κάρτες QSL.  

Ε.12.1 Τα μέλη που χρησιμοποιούν τον σταθμό της Ένωσης σε οποιαδήποτε 

περίπτωση, χρησιμοποιούν το χαρακτηριστικό κλήσεώς του, που είναι SZ1SV 
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συνοδευόμενο από την φράση «επίσημος σταθμός της Ένωσης Ελλήνων 

Ραδιοερασιτεχνών». 

Ε.13 Μέλος, του οποίου η αίτηση μετάταξης εγκρίθηκε από την Γ.Σ. σύμφωνα με το 

άρθρο 4 του καταστατικού, δύναται να μεταταγεί μόνον μέσα στο έτος της 

έγκρισης της μετάταξης, καταβάλλοντας το δικαίωμα μετάταξης. 
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ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

Αποφάσεις Γ.Σ. της 5/2/1995 

Καταστατικό, Άρθρο 5ο  

Τα Μέλη καταβάλλουν δια την εγγραφήν των δικαίωμα εγγραφής εκ δρχ. 2.000 και ετήσιαν 

συνδρομήν εκ δρχ. 3.000. Τα Τακτικά Μέλη καταβάλλουν δικαίωμα μετάταξης εκ δρχ. 

2.000 και ετήσιαν συνδρομήν εκ δρχ. 6.000. 

Μέλη που ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ανάπηροι κ.λ.π. και 

εκδίδουν ή ανανεώνουν την άδειά τους λειτουργίας ερασιτεχνικού σταθμού ασυρμάτου 

ατελώς, μετά από αίτησή τους, καταβάλλουν δικαίωμα εγγραφής εκ δραχμών 2.000 και 

ετήσιαν συνδρομή ίση με το ήμισυ της ετήσιας συνδρομής Μέλους … 

Καταστατικό, Άρθρο 17ο  

Ο Ταμίας διαχειρίζεται υπευθύνως την περιουσία της Ενώσεως, προβαίνει εις τας 

δαπάνας ας το Δ.Σ. θεωρεί επιβεβλημένας δια την λειτουργίαν ή τας επιδιώξεις την 

Ενώσεως, μεριμνά δια την είσπραξιν των συνδρομών των μελών της Ενώσεως, ως και 

παντός πόρου αυτής, υποχρεούμενος όπως καταθέτει εις τραπεζικόν λογαριασμόν της 

Ενώσεως παν χρηματικόν ποσόν το οποίον υπερβαίνει το ποσόν του 1.100.000 δραχμών. 

Το υπόλοιπον καταθέτει εις κοινόν τραπεζικόν λογαριασμόν επ’ ονόματί του και του 

Γενικού Γραμματέα, προς αντιμετώπισιν των τρεχουσών δαπανών της Ενώσεως… 

 

Αποφάσεις Γ.Σ. της 14/1/1996 

Καταστατικό, Άρθρο 5ο 

Τα Μέλη καταβάλλουν δια την εγγραφήν των δικαίωμα εγγραφής εκ δρχ. 3.000 και ετήσιαν 

συνδρομήν εκ δρχ. 5.000. Τα Τακτικά Μέλη καταβάλλουν δικαίωμα μετάταξης εκ δρχ. 

10.000 και ετήσιαν συνδρομήν εκ δρχ.10.000. 

Μέλη που ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ανάπηροι κ.λ.π. και 

εκδίδουν ή ανανεώνουν την άδειά τους λειτουργίας ερασιτεχνικού σταθμού ασυρμάτου 

ατελώς, μετά από αίτησή τους, καταβάλλουν δικαίωμα εγγραφής εκ δραχμών 3.000 και 

ετήσιαν συνδρομή ίση με το ήμισυ της ετήσιας συνδρομής Μέλους … 

Ειδικός Κανονισμός, Κεφάλαιο Ε, Άρθρο Ε8 

Προστίθενται οι υποπαράγραφοι Ε.8.1, Ε.8.2, Ε.8.3, Ε.8.4, Ε.8.5 και Ε.8.6 όπως έχουν 

συμπληρωθεί. 
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Απόφαση Γ.Σ. της 25/1/1998 

Καταστατικό, Άρθρο 5ο (εφαρμογή από 1/1/99) 
Τα Μέλη καταβάλλουν δια την εγγραφήν των δικαίωμα εγγραφής εκ δρχ. 3.000 και ετήσιαν 

συνδρομήν εκ δρχ. 7.000. Τα Τακτικά Μέλη καταβάλλουν δικαίωμα μετάταξης εκ δρχ. 

10.000 και ετήσιαν συνδρομήν εκ δρχ.10.000. 

Μέλη που ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ανάπηροι κ.λ.π. και 

εκδίδουν ή ανανεώνουν την άδειά τους λειτουργίας ερασιτεχνικού σταθμού ασυρμάτου 

ατελώς, μετά από αίτησή τους, καταβάλλουν δικαίωμα εγγραφής εκ δραχμών 3.000 και 

ετήσιαν συνδρομή ίση με το ήμισυ της ετήσιας συνδρομής Μέλους … 

 

Αποφάσεις Γ.Σ. της 17/1/1999 

Ειδικός Κανονισμός, Κεφάλαιο Γ, Άρθρο Γ.14  
1. Καταργείται η υποπαράγραφος Γ.14.12 

2. Προστίθενται οι υποπαράγραφοι Γ.14.12 και Γ.14.13 όπως έχουν συμπληρωθεί. 

Ειδικός Κανονισμός, Κεφάλαιο Γ, Άρθρο Γ.16  
Προστίθεται η υποπαράγραφος Γ.16.12 όπως έχει συμπληρωθεί. 

 

Απόφαση Γ.Σ. της 27/1/2001 

Καταστατικό, Άρθρο 5ο (εφαρμογή από 1/1/2002) 
Τα Μέλη καταβάλλουν δια την εγγραφήν των δικαίωμα εγγραφής 10 Ευρώ, ετήσιαν 

συνδρομήν 20 Ευρώ και δικαίωμα μετάταξης 30 Ευρώ. Τα Τακτικά Μέλη καταβάλλουν 

ετήσιαν συνδρομήν 30 Ευρώ. 

Μέλη που ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ανάπηροι κ.λ.π. και 

εκδίδουν ή ανανεώνουν την άδειά τους λειτουργίας ερασιτεχνικού σταθμού ασυρμάτου 

ατελώς και Μέλη ηλικίας έως και δεκαπέντε ετών, μετά από αίτησή τους, καταβάλλουν 

δικαίωμα εγγραφής 10 Ευρώ και ετήσιαν συνδρομή ίση με το ήμισυ της ετήσιας 

συνδρομής Μέλους … 

 

Αποφάσεις Γ.Σ. της 26/1/2003 

Προϋπολογισμός (Θέμα 3ο) 

1. Εφόσον δεν προβλέπεται ρητά από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, τα Δ.Σ. δεν 

δύνανται να χρησιμοποιούν ποσά από το υπάρχον αποθεματικό, εκτός από 

περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 

2. Διαγράφονται οι οφειλές μελών, που έχουν διαγραφεί μέχρι και την 31/12/1996. 

Καταστατικό, Άρθρο 5ο 
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Τα Μέλη καταβάλλουν δια την εγγραφήν των δικαίωμα εγγραφής 20 Ευρώ, ετήσιαν 

συνδρομήν 30 Ευρώ και δικαίωμα μετάταξης 40 Ευρώ. Τα Τακτικά Μέλη καταβάλλουν 

ετήσιαν συνδρομήν 40 Ευρώ. 

Μέλη που ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ανάπηροι κ.λ.π. και 

εκδίδουν ή ανανεώνουν την άδειά τους λειτουργίας ερασιτεχνικού σταθμού ασυρμάτου 

ατελώς και Μέλη ηλικίας έως και δεκαπέντε ετών, μετά από αίτησή τους, καταβάλλουν 

δικαίωμα εγγραφής 20 Ευρώ και ετήσιαν συνδρομή ίση με το ήμισυ της ετήσιας 

συνδρομής Μέλους … 

 

Απόφαση Γ.Σ. της 1/2/2004 

Ειδικός Κανονισμός, Κεφάλαιο Γ, Άρθρο Γ.16  
Τροποποιείται η υποπαράγραφος Γ.16.12 όπως έχει συμπληρωθεί. 

 

Αποφάσεις Γ.Σ. της 30/1/2005 

Προϋπολογισμός (Θέμα 3ο) 

Διαγράφονται οι οφειλές μελών, που έχουν διαγραφεί μέχρι και την 31/12/2000. 

Ειδικός Κανονισμός, Κεφάλαιο Γ, Άρθρο Γ.16 

Τροποποιείται η υποπαράγραφος Γ.16.4 όπως έχει συμπληρωθεί. 

Ειδικός Κανονισμός, Κεφάλαιο Ε, Άρθρο Ε.12 

Τροποποιείται η υποπαράγραφος Ε.12.1 όπως έχει συμπληρωθεί. 

 

Αποφάσεις Γ.Σ. της 29/1/2006 

Ειδικός Κανονισμός, Κεφάλαιο Γ, Άρθρο Γ.14 

Τροποποιείται η υποπαράγραφος Γ.14.5 όπως έχει συμπληρωθεί. 

Ειδικός Κανονισμός, Κεφάλαιο Γ, Άρθρο Γ.16 

Τροποποιείται η υποπαράγραφος Γ.16.4 όπως έχει συμπληρωθεί. 

 

Αποφάσεις Γ.Σ. της 4/2/2007 

Καταστατικό, Άρθρο 5ο 

Τα Μέλη καταβάλλουν δια την εγγραφήν των δικαίωμα εγγραφής 20 Ευρώ, ετήσιαν 

συνδρομήν 40 Ευρώ και δικαίωμα μετάταξης 50 Ευρώ. Τα Τακτικά Μέλη καταβάλλουν 

ετήσιαν συνδρομήν 50 Ευρώ. 

Μέλη που ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ανάπηροι κ.λ.π. και 

εκδίδουν ή ανανεώνουν την άδειά τους λειτουργίας ερασιτεχνικού σταθμού ασυρμάτου 

ατελώς και Μέλη ηλικίας έως και δεκαπέντε ετών, μετά από αίτησή τους, καταβάλλουν 

δικαίωμα εγγραφής 20 Ευρώ και ετήσιαν συνδρομή ίση με το ήμισυ της ετήσιας 

συνδρομής Μέλους … 
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Ειδικός Κανονισμός, Κεφάλαιο Γ, Άρθρο Γ.16 

Τροποποιείται η υποπαράγραφος Γ.16.4 όπως έχει συμπληρωθεί. 

 

Αποφάσεις Γ.Σ. της 27/1/2008 

Προϋπολογισμός 

Διαγράφονται οι οφειλές μελών, που έχουν διαγραφεί μέχρι και την 31/12/2003. 

Ειδικός Κανονισμός, Κεφάλαιο Ε 

Προστίθεται παράγραφος Ε.13, όπως έχει συμπληρωθεί. 

 

Αποφάσεις Γ.Σ. της 31/1/2010 

Καταστατικό, Άρθρο 17ο  

α) Ο Ταμίας διαχειρίζεται υπευθύνως την περιουσία της Ενώσεως, προβαίνει εις τας 

δαπάνας ας το Δ.Σ. θεωρεί επιβεβλημένας δια την λειτουργίαν ή τας επιδιώξεις την 

Ενώσεως, μεριμνά δια την είσπραξιν των συνδρομών των μελών της Ενώσεως, ως και 

παντός πόρου αυτής, υποχρεούμενος όπως καταθέτει εις τραπεζικόν λογαριασμόν της 

Ενώσεως παν χρηματικόν ποσόν το οποίον υπερβαίνει το ποσόν των 10.000 Ευρώ. Το 

υπόλοιπον καταθέτει εις κοινόν τραπεζικόν λογαριασμόν επ’ ονόματί του και του Γενικού 

Γραμματέα, προς αντιμετώπισιν των τρεχουσών δαπανών της Ενώσεως… 

β) Δηλώνεται από το Δ.Σ. η τήρηση του βιβλίου ταμείου από τον Ταμία με μηχανογράφηση 

και ταυτόχρονη τήρηση σχετικού πρωτοκόλλου. 

 

Αποφάσεις Γ.Σ. της 23/1/2011 

Προϋπολογισμός 

Διαγράφονται οι οφειλές μελών, που έχουν διαγραφεί μέχρι και την 31/12/2006. 

Ειδικός Κανονισμός, Κεφάλαιο Γ, Άρθρο Γ.16 

Τροποποιείται η υποπαράγραφος Γ.16.4, 2β, 3α-3δ), όπως έχει συμπληρωθεί. 

 

Αποφάσεις Γ.Σ. της 29/1/2012 

Καταστατικό, Άρθρο 5ο  

Τα Μέλη καταβάλλουν δια την εγγραφήν των δικαίωμα εγγραφής 20 Ευρώ, ετήσιαν 

συνδρομήν 40 Ευρώ και δικαίωμα μετάταξης 10 Ευρώ. Τα Τακτικά Μέλη καταβάλλουν 

ετήσιαν συνδρομήν 50 Ευρώ. 

Μέλη που ανήκουν στην κατηγορία … (συνεχίζει ως έχει). 
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Αποφάσεις Γ.Σ. της 26/1/2014 

Διαγράφονται οι οφειλές μελών, που έχουν διαγραφεί μέχρι και την 31/12/2009. 

Ειδικός Κανονισμός, Κεφάλαιο Γ, Άρθρο Γ.16.4 

Τροποποιείται η υποπαράγραφος Γ.16.4 όπως έχει συμπληρωθεί. 

 

Αποφάσεις Γ.Σ. της 21/11/2021 

Ειδικός Κανονισμός, Κεφάλαιο Γ, Άρθρο Γ.16.4 

Τροποποιείται η υποπαράγραφος Γ.16.4 για την ταχυδρομική διεύθυνση του QSL Bureau 

της Ε.Ε.Ρ., όπως έχει συμπληρωθεί. 

Διαγράφονται οι οφειλές μελών, που έχουν διαγραφεί μέχρι και την 31/12/2017. 
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