
Άρθρο 1ο: 
  Ιδρύεται  Σύλλογος  με  την  επωνυμία  «ΕΝΩΣΗ  ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ»  και 
ξενόγλωσση  «RADIO AMATEUR ASSOCIATION OF WEST GREECE»,  με  έδρα  το  Αγρίνιο  και  η 
λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις του καταστατικού αυτού.
Άρθρο 2ο:
  Σκοπός της Ε.Ρ.Δ.Ε. είναι:
  Η με κάθε νόμιμο μέσο διάδοση του ραδιοερασιτεχνισμού στην περιοχή.
  Η με μαθήματα, διαλέξεις, ανακοινώσεις, έκδοση περιοδικού, μύηση των μελών της στα ραδιοερασιτεχνικά 
θέματα.
  Η ενίσχυση της Εθνικής, πνευματικής και κοινωνικής ανύψωσης των μελών της.
  Οι ραδιοερασιτεχνιχές επικοινωνίες και ο πειραματισμός, για τη πρόοδο της επιστήμης και της τεχνικής των  
ραδιοεπικοινωνιών.
  Η προώθηση των πολιτιστικών σχέσεων, της φιλίας και ειρήνης, μεταξύ των πολιτών και των λαών καθώς 
και των υψηλών ιδανικών της ραδιοερασιτεχνικής ιδέας.
  Η παροχή τηλεπικοινωνιακής κάλυψης για την υποστήριξη επιχειρήσεων βοήθειας σε περιπτώσεις εκτάκτων 
αναγκών  και  καταστροφών,  η  ένταξή  της  για  το  σκοπό  αυτό  στα  Μητρώα  Εθελοντών  της  Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και η εν γένει προσφορά βοήθειας προς το κοινωνικό σύνολο.
Άρθρο 3ο: 
  Ο Σύλλογος προορίζεται να επεκτείνει τη δραστηριότητά του και έξω από τα όρια της περιοχής, δύναται, για 
την ευόδωση των σκοπών, να συνδράμει με κάθε νόμιμο μέσο την ίδρυση αναλόγων συλλόγων και στις λοιπές 
περιοχές της Ελλάδος, εφ’ όσον υπάρχει η δυνατότητα γι’ αυτό και ικανός αριθμός υποψηφίων μελών για 
παρόμοιο  σύλλογο,  με  τον  όρο της  απαρέγκλιτης  τήρησης  των  διατάξεων  της  κειμένης  νομοθεσίας  περί 
Σωματείων γενικά και περί λειτουργίας ερασιτεχνικών και πειραματικών σταθμών ασυρμάτου κ.λ.π.
  Ο  Σύλλογος  επιτρέπεται  να  αποτελέσει  μέλος  Ομοσπονδίας  ή  Ένωσης  για  επίτευξη  των  σκοπών, 
απαγορευμένης της συγχώνευσής του με άλλους ομοειδείς Συλλόγους.
  Για  την  καλύτερη  εξυπηρέτηση  των  εκτός  της  έδρας  του  διαμενόντων  μελών  του,  δύναται  να  ιδρύει  
παραρτήματα και σε άλλες πόλεις ή κωμοπόλεις της περιοχής, όταν και όπου υπάρχει ικανός αριθμός μελών  
του, κατ’ εκτίμηση του Δ.Σ. και μετά από απόφασή του, τα οποία θα διοικούνται από επιτροπές, εκλεγόμενες  
από τα μέλη που διαμένουν σ’ αυτές.

Άρθρο 4ο:
  Σαν μέλη του Συλλόγου εγγράφονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι για τη διάδοση των ηλεκτρονικών εφαρμογών 
στην Ελλάδα καθώς και του ραδιοερασιτεχνισμού, αν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους, εκτός 
αν δεν συναινούν οι γονείς, ο επίτροπος ή ο κηδεμόνας για τους ανηλίκους.
Άρθρο 5ο: 
  Όποιος  επιθυμεί  να  γίνει  μέλος  του  Συλλόγου,  πρέπει  να  υποβάλει  σχετική  έγγραφη  αίτηση  προς  το 
Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου, προσυπογεγραμμένη από δύο τακτικά μέλη του Συλλόγου, στην οποία 
θα  δηλώνεται  υπεύθυνα  η  γνώση  και  τήρηση  του  παρόντος  καταστατικού,  του  ισχύοντος  κάθε  φορά 
εσωτερικού κανονισμού και της κειμένης Νομοθεσίας.
Άρθρο 6ο: 
  Σαν μέλη της ΕΡΔΕ μπορούν να εγγραφούν και αλλοδαποί που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, πλην δεν  
μπορούν να εκλεγούν μέλη της Διοίκησής της οι αλλογενείς από αυτούς.
Άρθρο 7ο: 
  Κάθε μέλος, πλην των Επίτιμων, καταβάλλει κατά την εγγραφή του πέντε (5) ευρώ σαν δικαίωμα εγγραφής  
και είκοσι (20) ευρώ ετήσια συνδρομή. Τα ποσά αυτά μπορεί να αυξομειώνονται με απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης.

/././././



Άρθρο 8ο: 
  Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την τακτική του συνεδρίαση, αποφασίζει κατά πλειοψηφία για την αποδοχή ή 
όχι της αίτησης για την εγγραφή κάποιου σαν μέλους του συλλόγου,  αιτιολογώντας την απόφασή του σε 
περίπτωση απόρριψής της.
Άρθρο 9ο : 
  Κάθε μέλος κατά την εγγραφή του παίρνει δελτίο ταυτότητας, το σήμα του Συλλόγου και αντίγραφα του 
καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού.
Άρθρο 10ο : 
  Παύουν  να  είναι  μέλη  του  Συλλόγου  και  διαγράφονται  από  το  μητρώο  μελών  του  με  απόφαση  του 
Διοικητικού Συμβουλίου, που επικυρώνεται τελικά από την Γενική Συνέλευση:
  α) Αυτοί που παραιτούνται με αίτησή τους και μετά την τακτοποίηση των μέχρι της υποβολής της αιτήσεως 
οικονομικών υποχρεώσεών τους προς το Σύλλογο.
  β) Αυτοί που καθυστερούν αδικαιολόγητα την καταβολή της συνδρομής τους πέραν της διετίας, χωρίς αυτό 
να σημαίνει ότι οι μέχρι της διαγραφής τους συνδρομές παύουν να ζητούνται. Για το αν είναι δικαιολογημένη 
ή όχι η καθυστέρηση πληρωμής των συνδρομών των μελών που πρόκειται να διαγραφούν, αποφασίζει το Δ.Σ.
  γ)  Αυτοί  που επιδεικνύουν  διαγωγή ασυμβίβαστη  με  τους  ευγενείς  σκοπούς  του  Συλλόγου,  αυτοί  που 
ενεργούν πράξεις βλαβερές προς τους σκοπούς, τα συμφέροντα και την όλη λειτουργία του,  και
  δ) Αυτοί που παραβιάζουν τη σχετική εσωτερική νομοθεσία και τους ισχύοντες διεθνείς ραδιοερασιτεχνικούς  
κανονισμούς. Για τα ανωτέρω απαιτείται επίσης δικαιολογημένη απόφαση του Δ.Σ.
Άρθρο 11ο: 
  Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε δόκιμα, τακτικά και επίτιμα.
  α) Δόκιμο καλείται κάθε μέλος, το οποίο δεν έχει άδεια κατοχής και λειτουργίας ερασιτεχνικού σταθμού 
ασυρμάτου, ή δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από της εγγραφής του στο Σύλλογο.
  β) Τακτικό καλείται κάθε μέλος, το οποίο κατέχει άδεια κατοχής και λειτουργίας ερασιτεχνικού σταθμού  
ασυρμάτου και έχει παρέλθει εξάμηνο από της εγγραφής του σαν δόκιμο μέλος.
  γ) Επίτιμο καλείται κάθε μέλος, το οποίο ανακηρύσσεται σαν τέτοιο από το Δ.Σ. εφ’ όσον αποδεδειγμένα 
προσέφερε υπηρεσία ή σοβαρή οικονομική ή άλλη βοήθεια προς το Σύλλογο.

Άρθρο 12ο : 
  Ο Σύλλογος διοικείται από 5μελές Συμβούλιο, που αποτελείται από τα συμπληρώσαντα το 21ο έτος της 
ηλικίας τους τακτικά μέλη αυτού,  με 2ετή θητεία και  που εκλέγεται  από την πλειοψηφία των μελών της 
Γενικής Συνέλευσης,  με μυστική ψηφοφορία κατά σειρά προτίμησης.  Κατά τον ίδιο τρόπο εκλέγεται  και 
3μελής  Εξελεγκτική  Επιτροπή.  Της  Γενικής  Συνέλευσης  προεδρεύει  μέλος  που  υποδεικνύεται  κατά 
πλειοψηφία  από  τη  Γενική  Συνέλευση,  το  οποίο  προσλαμβάνει  άλλους  δύο,  οι  οποίοι  με  τον  πρόεδρο 
αποτελούν την Εφορευτική Επιτροπή. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου, εφ’ όσον μέχρι τη 
στιγμή της ψηφοφορίας είναι τακτοποιημένα οικονομικά.
Τα υποψήφια μέλη καταθέτουν στον Πρόεδρο της εφορευτικής Επιτροπής αίτηση υποψηφιότητας μία (1) ώρα 
προ  της  καθορισμένης  από  την  πρόσκληση  ώρας  έναρξης  της  ψηφοφορίας.  Απαγορεύεται  η  υποβολή 
υποψηφιότητας και στα δύο όργανα του Συλλόγου από το ίδιο πρόσωπο. Στη συνέχεια και προ της ενάρξεως 
της ψηφοφορίας ανακοινώνονται τα ονοματεπώνυμα και τα χαρακτηριστικά κλήσεως των υποψηφίων, μπορεί 
να γίνει και ολιγόλεπτη παρουσίασή τους και διανέμονται στα μέλη τα ψηφοδέλτια, στα οποία αναφέρονται 
υποχρεωτικά τα ονοματεπώνυμα και τα χαρακτηριστικά κλήσεως ενός εκάστου των υποψηφίων μελών. Κάθε 
ψηφοφόρος ψηφίζει τρεις (3) υποψήφια μέλη για το Δ.Σ. και δύο (2) για την Ε.Ε. θέτοντας ισάριθμους ή και  
λιγότερους σταυρούς προτίμησης. Με βάση τους ψήφους που έλαβε κάθε υποψήφιο μέλος, αναδεικνύονται 
πέντε  (5)  τακτικά  και  δύο  (2)  αναπληρωματικά  μέλη  για  το  Δ.Σ.  και  τρία  (3)  τακτικά  και  ένα  (1)  
αναπληρωματικό για την Ε.Ε. Τα πέντε (5) πρώτα που πλειοψήφησαν για το Δ.Σ. αποτελούν τη Διοίκηση του 
Συλλόγου, τα δε υπόλοιπα δύο (2) τα αναπληρωματικά μέλη αυτής, τα τρία (3) πλειοψηφήσαντα για την Ε.Ε.  
αποτελούν  τα τακτικά μέλη αυτής και  το άλλο το αναπληρωματικό μέλος της.  Σε περίπτωση ισοψηφίας, 
γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.
Μέσα  σε  οκτώ  (8)  ημέρες  από  της  εκλογής,  συνέρχεται  το  νεοεκλεγέν  Δ.Σ.  με  πρόσκληση  του 
πλειοψηφήσαντος, το οποίο με μυστική ψηφοφορία εκλέγει τους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα 
και Ταμία. Κατά τον ίδιο τρόπο ανακηρύσσεται ο Πρόεδρος και τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της 
Ε.Ε.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, σε κάθε περίπτωση, γίνεται  κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.  Τη θέση 
παραιτουμένου ή μη αποδεχόμενου την εκλογή του, είτε για το Δ.Σ. είτε για την Ε.Ε., καταλαμβάνει μέλος 
αυτού ή αυτής, εκλεγόμενο με μυστική ψηφοφορία από το Δ.Σ. ή την Ε.Ε.

/././././



Άρθρο 13ο : 
  Το Δ.Σ. με απόφασή του παίρνει κάθε κατάλληλο κατά την κρίση του μέτρο για την επίτευξη των σκοπών 
του Συλλόγου,  συνέρχεται  δε σε συνεδρίαση μία φορά το δίμηνο,  έκτακτα δε όταν παραστεί  ανάγκη και  
ζητήσουν αυτό έγγραφα τουλάχιστον τρία από τα μέλη του, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου που θα 
απευθύνεται σε κάθε ένα από τα μέλη, κατά τα ισχύοντα στον εκάστοτε κανονισμό.
Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ., οι οποίες μπορεί να πραγματοποιούνται και δια μέσου του ασυρμάτου, θεωρούνται 
σε  απαρτία όταν παρίστανται  τρία  (3)  από τα μέλη του.  Οι  αποφάσεις  παίρνονται  κατά πλειοψηφία των 
παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Αν η συνεδρίαση ματαιωθεί λόγω ελλείψεως απαρτίας, καλείται δεύτερη μετά μία εβδομάδα την ίδια ημέρα 
και ώρα και στον αυτό τόπο, της οποίας τα αποφασισθέντα θεωρούνται έγκυρα αν παρίστανται δύο (2) μόνο 
μέλη, οπότε απαιτείται ομοφωνία των μελών για λήψη αποφάσεων.
Άρθρο 14ο : 
  Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται ότι παραιτήθηκε 
και αντικαθίσταται από το Δ.Σ., με απόφασή του, από τους κατά σειρά πλειοψηφίας αναπληρωματικούς. Το 
Δ.Σ.  προπαρασκευάζει  τις  εργασίες της Γενικής Συνέλευσης,  εκτελεί  τις  αποφάσεις της,  διαχειρίζεται  την 
περιουσία του Συλλόγου και γενικά ασχολείται με την επίτευξη των σκοπών του.
Άρθρο 15ο : 
  Ο Πρόεδρος, εκπροσωπεί το Σύλλογο, ενώπιον κάθε Δημόσιας Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής και γενικά 
κάθε Νομικού ή Φυσικού Προσώπου, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και υπογράφει τα εντάλματα και τα 
πρακτικά, όταν δε απουσιάζει, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. 
Άρθρο 16ο : 
  Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα αρχεία του Συλλόγου, τα πρακτικά των συνεδριάσεων, διεξάγει όλη την 
αλληλογραφία,  προσυπογράφει  δε  μαζί  με  τον  Πρόεδρο  όλα  τα  έγγραφα  καθώς  και  με  τους  Ταμία  και 
Πρόεδρο όλα τα εντάλματα.  Τον Γ.Γραμματέα βοηθάει  και  αναπληρώνει  ένα από τα μέλη του Δ.Σ.  που 
ορίζεται από αυτό.
Επιτρέπεται  η πρόσληψη έμμισθου Γραμματέα εφ’  όσον οι  ανάγκες το επιβάλλουν και  τα οικονομικά το 
επιτρέπουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία καθορίζει και τα καθήκοντά του.
Άρθρο 17ο : 
  Ο Ταμίας διαχειρίζεται υπεύθυνα την περιουσία του Συλλόγου, τηρεί το βιβλίο υλικού του, πληρώνει τα  
εντάλματα, καταθέτει δε σε Τράπεζα στο λογαριασμό του Συλλόγου κάθε ποσό που υπερβαίνει τα 100 ευρώ,  
ποσό το οποίο κρατεί στα χέρια του για αντιμετώπιση εκτάκτων οικονομικών αναγκών. Από το ποσό που 
βρίσκεται στην Τράπεζα μπορεί να κάνει ανάληψη χρημάτων οποιουδήποτε ποσού,  κατόπιν απόφασης τον 
Διοικητικού  Συμβουλίου  και  πάντοτε  με  ειδική  έγγραφη  εξουσιοδότηση,  που  προσυπογράφεται  από  τον 
Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Τηρεί με επιμέλεια τα παραστατικά 
της κίνησης του ταμείου και μεριμνά για την υπογραφή αυτών, από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα ή 
από τους νόμιμους αναπληρωτές τους, καθώς και το βιβλίο του ταμείου, στο οποίο καταχωρεί κάθε είσπραξη 
ή πληρωμή. Γνωστοποιεί στον Γενικό Γραμματέα, τις πραγματοποιούμενες εισπράξεις από τις συνδρομές, για 
την  ενημέρωση των  μερίδων των  μελών  στο  μητρώο.  Κάθε  μήνα  υποβάλλει  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο,  
κατάσταση της κίνησης τον ταμείου, τον προηγούμενου μήνα. Κάθε τέλος τον έτους, κατάσταση των μελών 
που καθυστερούν τη συνδρομή τους και τέλος συντάσσει τον ισολογισμό κάθε χρήσης. Ο Ταμίας χρεώνει και  
τηρεί  τις  σχετικές  αποδείξεις,  σε  περίπτωση  που  μέλη  του  Συλλόγου  παραλαμβάνουν  προσωρινά,  για 
διάφορους λόγους και  μετά από έγκριση του Δ.Σ.,  υλικά αυτού από τα χρεωμένα στο βιβλίο υλικού και 
αποχρεώνει  κατά την επιστροφή τους..  Αναπληρώνεται  ή συνεπικουρείται,  πάντοτε δε με προσωπική τον 
ευθύνη, κατά την ενάσκηση των παραπάνω καθηκόντων τον, από ένα μέλος τον Διοικητικού Συμβουλίου. 
Επιτρέπεται η πρόσληψη ειδικού, χωρίς ή με αμοιβή, εισπράκτορα.

Άρθρο 18ο : 
  Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικά μεν μία φορά το χρόνο μέσα στο μήνα Μάρτιο, έκτακτα δε όταν 
ήθελε κρίνει αυτό αναγκαίο το Δ.Σ. ή όταν το ζητήσει με έγγραφη αίτησή του το 1/10 των τακτικών μελών 
που έχουν εκπληρώσει κατά την ημέρα της σχετικής αιτήσεώς τους, τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.
Άρθρο 19ο : 
  Οι  Γενικές  Συνελεύσεις  βρίσκονται  σε  απαρτία,  όταν  παρίστανται  τα  μισά  συν  ένα  από  τα  ταμειακά 
τακτοποιημένα μέλη,  κατά την ημέρα της Γ.Σ.  Αν δεν υπάρχει  απαρτία,  η Γ.Σ.  συνέρχεται  μετά από μία  
εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα, οπότε λογίζεται ότι βρίσκεται σε 
απαρτία, όσα μέλη και να παραστούν.

/././././



Άρθρο 20ο:
  Η Γενική Συνέλευση, όταν συνέρχεται, προτού αρχίσει τις εργασίες της, εκλέγει, με φανερή ψηφοφορία, τον  
Πρόεδρο και  τον Πρακτικογράφο αυτής.  Στη Γενική Συνέλευση, γίνεται  λογοδοσία των πεπραγμένων και 
ταμειακός απολογισμός του προηγουμένου έτους, αναγιγνώσκεται η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και 
ψηφίζεται ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους. Για τις ανά διετία Γενικές Συνελεύσεις μετ’ αρχαιρεσιών, 
εφαρμόζεται το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, λαμβάνονται 
με σχετική πλειοψηφία των παρόντων ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών μελών, των οποίων οι προσκλήσεις 
γίνονται έγγραφα πριν από 15 ημέρες τουλάχιστον, ή με δημοσίευση δύο φορές, σε δύο συνεχείς ημερομηνίες  
σε μία εφημερίδα ή μία φορά σε δύο εφημερίδες και παράλληλα ανακοινώσεις από ασυρμάτου σε συχνότητες  
HF, VHF, UHF στις συνήθεις συχνότητες και επαναλήπτες κατά τις ώρες των ανακοινώσεων, καθώς και δια 
του πάκετ ράδιο.
Άρθρο 21ο : 
    Η Εξελεγκτική Επιτροπή, είναι τριμελής και αποτελείται από τον Πρόεδρο και τα μέλη αυτής, εκλέγεται δε  
από τη Γενική Συνέλευση μετά ενός αναπληρωματικού μέλους, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του παρόντος. 
Έργο της είναι, ο έλεγχος της ταμειακής διαχείρισης  και η υποβολή σχετικής έκθεσης κάθε  χρόνο στη Γενική  
Συνέλευση. 

Άρθρο 22ο : 
  Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται κατά Νόμο, αν παρεκτραπεί του σκοπού του, ή αυτοδίκαια αν ο  
αριθμός των μελών του μειωθεί κάτω από ένδεκα (11), η δε περιουσία του περιέρχεται στην Ομοσπονδία, ή αν 
δεν υπάρχει τοιαύτη σε τεχνική σχολή ή εκπαιδευτήριο του Αγρινίου, που παρέχει εκπαίδευση στις τηλ/νίες.
Άρθρο 23ο : 
  Για λήψη αποφάσεως περί τροποποιήσεως του παρόντος καταστατικού, απαιτείται η παρουσία του μισού 
αριθμού τουλάχιστον των μελών που είναι ταμειακά τακτοποιημένα, σε Γενική Συνέλευση που καλείται ειδικά 
προς τούτο ή ταυτόχρονα με ετήσια τακτική Γ.Σ., και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.
Άρθρο 24ο : 
  Όσοι  προσφέρουν  στο  ταμείο  του  Συλλόγου  ποσά,  αντικείμενα  ή  υπηρεσίες  από 500 έως  1.000 ευρώ 
ανακηρύσσονται με απόφαση του Δ.Σ. δωρητές, από 1.001 έως 3.000 ευρώ ευεργέτες και από 3.001 ευρώ και 
άνω μεγάλοι ευεργέτες.
Άρθρο 25ο : 
  Οι πόροι του συλλόγού προέρχονται από:

α) τακτικές συνδρομές των μελών
β) έκτακτες συνδρομές (εισφορές)
γ) τόκους
δ) δωρεές
ε) κληροδοτήματα
στ) επιχορηγήσεις

Άρθρο 26ο :  
  Ο  σύλλογος,  έχει  σφραγίδα  στρογγυλή,  πού  αναγράφει  περιφερειακά  τις  λέξεις:   ΕΝΩΣΗ 
ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, στη μέση φέρει το σήμα τον συλλόγου, που αποτελείται από 
ρόμβο, στο κέντρο του οποίου και εντός δύο οριζόντων και παράλληλων  γραμμών είναι γραμμένα τα αρχικά 
του Συλλόγου (ΕΡΔΕ), στο επάνω μισό του ρόμβου απεικονίζεται σχέδιο κεραίας και στο κάτω μισό, σχέδιο 
γείωσης, πλησίον των άνω και κάτω άκρων του ρόμβου και εντός τοξοειδών πλαισίων, των οποίων οι χορδές  
βρίσκονται προς το κέντρο του ρόμβου, αναγράφονται αντίστοιχα το χαρακτηριστικό κλήσης του Συλλόγου 
(SZ1A)  και  το  έτος  ίδρυσής  του  (1985).  Για  την  αλληλογραφία  του  Συλλόγου  με  το  εξωτερικό,  
χρησιμοποιείται  σφραγίδα όμοια,  πλην ο τίτλος  αναγράφεται  στην Αγγλική γλώσσα  RADIO AMATEUR 
ASSOCIATION OF WEST GREECE και τα αρχικά του Συλλόγου, RAAWG.
  Το παρόν, τροποποιημένο καταστατικό, που αποτελείται από είκοσι έξι (26) άρθρα, αναγνώστηκε και συζητήθηκε, κατ’ άρθρο και στο  
σύνολό του, σήμερα την 2α Απριλίου 2005 και ώρα 18.00, στην Καταστατική Γενική Συνέλευση που συνήλθε στα Γραφεία της ΕΡΔΕ στην  
Καμαρούλα Αγρινίου. Η τροποποίηση του καταστατικού, έγινε ομόφωνα δεκτή και ψηφίστηκε από όλα τα παρευρεθέντα μέλη. 

Αγρίνιο 2 Απριλίου 2005.
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