ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ
Του Σωματείου με τθν επωνυμία «Πανελλήνιοσ ύλλογοσ Αςθενών με Ψωρίαςη και
Ψωριαςική Αρθρίτιδα» και τον διακριτικό τίτλο « Επιδζρμια»

Α’ ΜΕΡΟ
ΤΣΑΗ, ΕΔΡΑ, ΚΟΠΟ, ΜΕΑ, ΠΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1: ΙΔΡΤΗ-ΕΠΩΝΤΜΙΑ-ΕΔΡΑ
Ιδρφεται μεταξφ των υπογεγραμμζνων ςωματείο μθ κερδοςκοπικό με τθν
επωνυμία ‘Πανελλήνιοσ ύλλογοσ Αςθενών με Ψωρίαςη και Ψωριαςική Αρθρίτιδα’ και
τον διακριτικό τίτλο ‘Επιδζρμια’. Η επωνυμία του Συλλόγου ςτα αγγλικά είναι: ‘Panhellenic
Society of Patients with Psoriasis and Psoriatic Arthritis’ και ο διακριτικόσ τίτλοσ του
ςυλλόγου ςτα αγγλικά είναι ‘Epidermia’. Ζχει ζδρα τθ Θεςςαλονίκθ, ςτθν οδό
Αναξιμάνδρου Αρικ. 96 Β. Η ζδρα του Συλλόγου μπορεί να αλλάξει με απλι απόφαςθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Το Σωματείο μπορεί να ιδρφει τοπικά παραρτιματα ςε άλλεσ
πόλεισ.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΕΑ
Ο Σφλλογοσ δεν ζχει πολιτικό χαρακτιρα και δεν είναι κερδοςκοπικόσ. Λειτουργεί
με βάςθ τον εκελοντιςμό και τθν αλλθλεγγφθ των μελϊν του.
Σκοποί του Συλλόγου και τα μζςα επίτευξισ αυτϊν είναι οι ακόλουκοι:
I.
Η προάςπιςθ και διεκδίκθςθ των δικαιωμάτων του αςκενι με ψωρίαςθ και
ψωριαςικι αρκρίτιδα, κακϊσ και θ ενδυνάμωςθ τθσ φωνισ αυτοφ.
II.
Η παροχι βοικειασ, πλθροφόρθςθσ, ενθμζρωςθσ και υποςτιριξθσ με κάκε κεμιτό
και νόμιμο μζςο και τρόπο προσ τουσ αςκενείσ που πάςχουν από Ψωρίαςθ και
Ψωριαςικι Αρκρίτιδα, και του οικογενειακοφ τουσ περιβάλλοντοσ.
III.
Η ανταλλαγι πλθροφοριϊν και ςυνεργαςία με άλλουσ ςυλλόγουσ, ςωματεία,
επιςτθμονικοφσ φορείσ, εταιρίεσ κλπ, ελλθνικοφσ ι διεκνείσ.
IV.
Η ενθμζρωςθ των μελϊν του ςυλλόγου για τισ εξελίξεισ ςχετικά με τθν ψωρίαςθ
και τθν ψωριαςικι αρκρίτιδα κακϊσ και ενζργειεσ για τθν υιοκζτθςθ, προαγωγι
και εφαρμογι των νεότερων και πλζον εξελιγμζνων μεκόδων κεραπείασ από τθν
Ελλθνικι Πολιτεία.
V.
Η υλοποίθςθ πρωτοβουλιϊν και δράςεων ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ
κοινισ γνϊμθσ ςχετικά με τθν αποςτιγματοποίθςθ τθσ νόςου.
VI.
Η εκπροςϊπθςθ του αςκενι με ψωρίαςθ και ψωριαςικι αρκρίτιδα ςτισ αρμόδιεσ
αρχζσ και φορείσ τθσ Πολιτείασ και του εξωτερικοφ.
VII.
Η υλοποίθςθ προγραμμάτων και δράςεων ψυχολογικισ υποςτιριξθσ των αςκενϊν
VIII.
Η δθμιουργία εκελοντικϊν ομάδων εργαςίασ για τθν υλοποίθςθ των ςκοπϊν και
των δράςεων.
IX.
Η προϊκθςθ και θ εκπόνθςθ επιςτθμονικϊν ερευνϊν για τθν επίτευξθ των
παραπάνω ςτόχων.
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X.

Η υλοποίθςθ δράςεων ενεργειϊν και πρωτοβουλιϊν για τθν επιδίωξθ και επίτευξθ
του ςκοποφ του Συλλόγου. Ενδεικτικά αναφζρονται: θ διοργάνωςθ διαλζξεων,
θμερίδων , ςυνεδρίων και ςεμιναρίων, θ χριςθ των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ
ςυμπεριλαμβανομζνου του Τφπου και του Διαδικτφου για τθν προϊκθςθ των
παραπάνω ςτόχων.

Επιςθμαίνεται ότι ο Σφλλογοσ δεν προτείνει κεραπείεσ, ςκευάςματα ι φάρμακα οφτε
υποδεικνφει εναλλακτικζσ μορφζσ κεραπειϊν και ςε καμία περίπτωςθ δεν παρεμβαίνει ςτο
ιατρικό και επιςτθμονικό ζργο των ιατρϊν και επιςτθμόνων που ςχετίηονται με τθ νόςο.
Επίςθσ αναφζρεται πωσ όλα τα παραπάνω υλοποιοφνται με κάκε πρόςφορο και νόμιμο
τρόπο και μζςο, μζςα ςε θκικά, δεοντολογικά και νομικά πλαίςια για τθν επιδίωξθ των
ςκοπϊν του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Το παρόν Σωματείο διζπεται από τισ διατάξεισ περί Σωματείων του Αςτικοφ Κϊδικα. Οι
πόροι του Σωματείου προζρχονται :
1. από τισ τακτικζσ ετιςιεσ ςυνδρομζσ μελϊν και τισ δαπάνεσ εγγραφισ τουσ ,
2. από ζκτακτεσ ςυνδρομζσ ι ειςφορζσ των μελϊν του που τυχόν κα επιβλθκοφν με
απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ,
3. από τυχόν εκελοντικζσ ειςφορζσ των μελϊν του,
4. από τα ειςοδιματα που προζρχονται από περιουςία του Σωματείου, από τουσ
τόκουσ και προςόδουσ των κεφαλαίων του,
5. από δωρεζσ, χορθγίεσ, ςυνειςφορζσ, επιχορθγιςεισ, επιδοτιςεισ, εράνουσ, παροχζσ
Φυςικϊν ι Νομικϊν Προςϊπων,
6. από δωρεζσ ι ενιςχφςεισ του Κράτουσ και των Διμων,
7. από αντίτιμα πωλοφμενων εντφπων,
8. από ζςοδα που προζρχονται από πάςθσ φφςεωσ εκδθλϊςεισ που διοργανϊνει ι
ςυνδιοργανϊνει ι ςυμμετζχει το Σωματείο,
9. από ςυμβάςεισ για χορθγίεσ ι διαφθμίςεισ από Φυςικά ι Νομικά Πρόςωπα, όπου
αυτό επιτρζπεται από το Νόμο,
10. από κλθρονομίεσ ι κλθροδοςίεσ
11. από κάκε άλλο ειςόδθμα που προζρχεται από οποιαδιποτε νόμιμθ αιτία.
Κλθρονομιζσ που καταλείπονται ςτο Σωματείο γίνονται πάντα αποδεκτζσ με το
ευεργζτθμα τθσ απογραφισ. Οι δωρεζσ προσ το Σωματείο γίνονται επϊνυμα. Αν δωρεά
προςφζρεται για οριςμζνο ςκοπό δεν μπορεί να διατεκεί για άλλον, εκτόσ αν αυτόσ
κατζςτθ ανζφικτοσ, οπότε αποφαςίηει θ Γενικι Συνζλευςθ. Για τισ κλθρονομιζσ,
κλθροδοςίεσ και δωρεζσ που διατίκενται για οριςμζνο ςκοπό γίνεται ιδιαίτερθ διαχείριςι
τουσ μζςα ςτον προχπολογιςμό και οι πρόςοδοί τουσ διατίκενται αποκλειςτικά κατά τουσ
όρουσ του διακζτθ ι του δωρθτι. Κλθροδοςίεσ και δωρεζσ υπό τρόπο γίνονται δεκτζσ μετά
από ζγκριςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των μελϊν που παρζχεται με πλειοψθφία των μιςϊν
τουλάχιςτον τακτικϊν μελϊν. Δε γίνονται δεκτζσ δωρεζσ, χορθγίεσ ι κλθρονομίεσ που
υποχρεϊνουν το Σωματείο ςε ενζργειεσ που αντιβαίνουν ςτο ςκοπό του.
Η ετιςια ςυνδρομι των μελϊν κακορίηεται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
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Β’ ΜΕΡΟ
ΜΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ, ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΑΡΘΡΟ 4 : ΜΕΛΗ
Τα μζλθ του Σωματείου διακρίνονται ςε τακτικά και επίτιμα.
Τακτικά μζλθ είναι τα ιδρυτικά, τα οποία ςυνειςζφεραν οικονομικά ςτθν ίδρυςθ
του ςωματείου και κάκε μζλοσ, το οποίο, φςτερα από αίτθςι του, εγγράφεται ςε αυτό
πλθρϊνοντασ τθν ετιςια ςυνδρομι του.
Ωσ τακτικά μζλθ μποροφν να εγγραφοφν οι αςκενείσ που πάςχουν από Ψωρίαςθ ι
Ψωριαςικι Αρκρίτιδα, τα μζλθ τθσ οικογζνειάσ τουσ, ι φίλοι των αςκενϊν που
ενδιαφζρονται να ςυνειςφζρουν ςτθν επίτευξθ των ςκοπϊν του Σωματείου ι πρόςωπα
που ςχετίηονται επιςτθμονικά, ιατρικά ι άλλωσ πϊσ με τθν αςκζνεια τθσ Ψωρίαςθσ.
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν εγγραφι ενόσ μζλουσ είναι: Να ζχει ςυμπλθρϊςει
το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ του, να ζχει δικαιοπρακτικι ικανότθτα και να μθν ζχει ςτερθκεί με
δικαςτικι απόφαςθ τα πολιτικά του δικαιϊματα.
Η ιδιότθτα του μζλουσ είναι προςωποπαγισ και αποκτάται από τθν θμζρα τθσ
εγγραφισ ςτα Μθτρϊα του Σωματείου. Επίςθσ δεν μεταβιβάηεται, οφτε κλθρονομείται.
Επίτιμα μζλθ μποροφν να είναι φυςικά πρόςωπα ςτα οποία απονεμικθκε από τθ
Γενικι Συνζλευςθ, μετά από πρόταςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ειδικι τιμθτικι
διάκριςθ για τθν προςφορά τουσ ςτθν πρόλθψθ ι αντιμετϊπιςθ τθσ νόςου, κακϊσ και
πρόςωπα τα οποία ζχουν ευεργετιςει το Σωματείο παρζχοντασ ςθμαντικζσ δωρεζσ ι
υπθρεςίεσ προσ αυτό και το ζργο του. Τα επίτιμα μζλθ απαλλάςςονται από τθν ετιςια
ςυνδρομι.
Η διαδικαςία για τθν είςοδο και εγγραφι νζου μζλουσ ςτο Σωματείο ζχει ωσ εξισ:
Α) Υποβολι ζγγραφθσ αίτθςθσ από τον ενδιαφερόμενο προσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο, θ
οποία κα πρζπει να φζρει τθν προςυπογραφι δυο τουλάχιςτον τακτικϊν μελϊν του
Σωματείου και ςτθν οποία το υποψιφιο μζλοσ κα πρζπει να δθλϊνει μεταξφ άλλων : α) τον
τόπο διαμονισ του και τθν πλιρθ διεφκυνςθ τθσ κατοικίασ του, β) ότι ζχει ςυμπλθρϊςει το
δζκατο όγδοο (18ο) ζτοσ τθσ θλικίασ του, ότι ζχει ικανότθτα για δικαιοπραξία και δεν ζχει
ςτερθκεί τα πολιτικά του δικαιϊματα, και, γ) ότι αποδζχεται ανεπιφυλάκτωσ τισ διατάξεισ
του καταςτατικοφ και ζχει καταβάλει το τζλοσ εγγραφισ που ορίηεται από το Διοικθτικό
Συμβοφλιο.
Β) Οριςτικι απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου περί τθσ ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ και τθσ
εγγραφισ του νζου μζλουσ.
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο διατθρεί το δικαίωμα και ζχει τθ διακριτικι ευχζρεια να
αποδεχκεί ι να απορρίψει τθν αίτθςθ κατά τθν ελεφκερθ κρίςθ του.
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ΑΡΘΡΟ 5 : ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΜΕΛΟΤ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ
Η απϊλεια τθσ ιδιότθτασ μζλουσ επζρχεται είτε με ζγγραφθ διλωςθ που
απευκφνεται προσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο είτε με το κάνατο.
Η ζγγραφθ διλωςθ αποχϊρθςθσ μζλουσ πρζπει κατατίκεται ςτο Διοικθτικό
Συμβοφλιο τουλάχιςτον τρεισ μινεσ πριν τθ λιξθ του λογιςτικοφ ζτουσ και ιςχφει για το
τζλοσ αυτοφ.
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο διατθρεί το δικαίωμα να διαγράψει μζλθ:
Α) τα οποία δεν ζχουν καταβάλει τθ ςυνδρομι τουσ για δυο ζτθ ,
Β) τα οποία υπζπεςαν ςε ςοβαρό παράπτωμα που βλάπτει τουσ ςκοποφσ του Σωματείου ,
Γ) τα οποία επεδίωξαν τθ διαφιμιςθ, εμπορία ι προϊκθςθ ςκευαςμάτων ι φαρμάκων
μζςω του ςωματείου
Δ) τα οποία επεδίωξαν να προςκομίςουν ι προςκόμιςαν ίδιον όφελοσ χρθςιμοποιϊντασ το
Σωματείο και τθ δράςθ του
Για τθ διαγραφι επίτιμου μζλουσ, απαιτείται ομόφωνθ απόφαςθ των μελϊν του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου, το οποίο πρζπει να ςυνεδριάηει με τθν παρουςία τριϊν
τουλάχιςτον μελϊν του.
Αντίγραφο τθσ απόφαςθσ διαγραφισ κοινοποιείται με επιςτολι ςτο μζλοσ που
διαγράφθκε. Μζλοσ το οποίο πλθρϊνει τισ κακυςτεροφμενεσ ςυνδρομζσ του
ξαναεγγράφεται αυτοδίκαια.

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΩΝ ΜΕΛΩΝ
Τα τακτικά μζλθ του Σωματείου δικαιοφνται :
α. Να μετζχουν ιςότιμα ςτισ Γενικζσ Συνελεφςεισ με τθν προχπόκεςθ να ζχουν εκπλθρϊςει
τισ οικονομικζσ τουσ υποχρεϊςεισ προσ το Σωματείο.
β. Να εκφράηουν τισ απόψεισ τουσ με ψιφο.
γ. Να εκλζγουν τα αιρετά μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
δ. Να εκλζγονται μεταξφ των αιρετϊν μελϊν του Σωματείου.
ε. Να απολαμβάνουν τα ωφελιματα και κάκε δικαίωμα που απορρζει από τθν ιδιότθτά
τουσ ωσ μελϊν του Σωματείου.
ςτ. Να αποχωροφν από το Σωματείο ελεφκερα.
Τα επίτιμα μζλθ δεν δικαιοφνται να εκλεγοφν ι να εκλζγονται μεταξφ των αιρετϊν
μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Παρίςτανται ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ Γενικισ
Συνελεφςεωσ και διατυπϊνουν απόψεισ και κρίςεισ χωρίσ ψιφο.
Τα μζλθ που αποχωροφν από το Σωματείο δφνανται να επανεγγραφοφν. Αποχωριςαντα
μζλθ, τα οποία οφείλουν ειςφορζσ προσ το Σωματείο μποροφν να επανεγγραφοφν μόνο
εφ’ όςον καταβάλουν τισ κακυςτερθμζνεσ ειςφορζσ τουσ.
Για να αςκιςουν τα παραπάνω δικαιϊματα τα μζλθ κα πρζπει να ζχουν εκπλθρϊςει τισ
οικονομικζσ υποχρεϊςεισ τουσ προσ το ςωματείο.
Τα τακτικά μζλθ του Σωματείου οφείλουν :
α. Να ςυντελοφν ςτθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν του Σωματείου.
β. Να παρίςτανται ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των μελϊν του Σωματείου.
γ. Να ςυμμετζχουν ςτισ δραςτθριότθτεσ του Σωματείου.
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δ. Να καταβάλλουν τθν δαπάνθ εγγραφισ τουσ ςτο Σωματείο. Τα μζλθ που
διαγράφονται και ξαναεγγράφονται πριν περάςει ζτοσ δεν υποχρεοφνται να
επανακαταβάλλουν τθν δαπάνθ εγγραφισ.
ε. Να καταβάλλουν τθ τακτικι χρθματικι τουσ ςυνδρομι, όπωσ αυτι κακορίηεται κατ’
ζτοσ με απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ μετά από πρόταςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Τα μζλθ υποχρεοφνται επίςθσ να καταβάλλουν και τισ τυχόν ζκτακτεσ ειςφορζσ που κα
αποφαςίηει θ Γενικι Συνζλευςθ, όποτε κάτι τζτοιο απαιτεί θ επιδίωξθ του ςκοποφ του
Σωματείου και δικαιολογείται από τθν εμφάνιςθ εκτάκτων αναγκϊν.
ςτ. Να επιδεικνφουν μεταξφ τουσ ςυναδελφικι ςυμπεριφορά και αλλθλεγγφθ.
η. Να ςυμμορφϊνονται με τθν νομοκεςία που αφορά τα Σωματεία και τισ διατάξεισ του
Καταςτατικοφ, τισ αρχζσ του Σωματείου και τισ αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και
τθσ Γενικισ Συνελεφςεωσ των μελϊν.
θ. Τα μζλθ ζχουν υποχρζωςθ να ςυμβάλλουν ςτο μζτρο των δυνατοτιτων τουσ για τθν
επίτευξθ του ςκοποφ του Σωματείου. Ζχουν επίςθσ υποχρζωςθ να επιδεικνφουν τθν
διαγωγι που επιβάλλεται από τθν ςοβαρότθτα και ςπουδαιότθτα του ςκοποφ του
Σωματείου και να προάγουν τθ φιμθ και αξιοπιςτία του.
Κάκε παράβαςθ των διατάξεων του νόμου που αφορά τα Σωματεία και του
Καταςτατικοφ, επιςφρει τον πεικαρχικό ζλεγχο κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ.
Μζλθ που κακυςτεροφν αδικαιολόγθτα τθν ςυνδρομι τουσ για δυο ζτθ
διαγράφονται με τθν ζκδοςθ διαπιςτωτικισ απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ,
μποροφν, δε, να επανεγγραφοφν μόνον εφ’ όςον καταβάλουν και τισ κακυςτεροφμενεσ
οφειλζσ.
Τα μζλθ του ςωματείου υποχρεοφνται να τθροφν τισ διατάξεισ του παρόντοσ
Καταςτατικοφ.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
Ο πεικαρχικόσ ζλεγχοσ για κάκε παραβίαςθ των υποχρεϊςεων των μελϊν, πλθν τθσ
περίπτωςθσ τθσ μθ πλθρωμισ πζραν τθσ διετίασ τθσ τακτικισ ετιςιασ ειςφοράσ, αςκείται
από το Διοικθτικό Συμβοφλιο και ςε εξαιρετικι περίπτωςθ, μετά από παραπομπι από το
Διοικθτικό Συμβοφλιο, από τθν Γενικι Συνζλευςθ των μελϊν και ςυνίςταται:
α) Στθν επίπλθξθ,
β) Στθν προςωρινι αποβολι του μζλουσ από το Σωματείο για χρονικό διάςτθμα μζχρισ ενόσ
ζτουσ, και
γ)Στθν οριςτικι διαγραφι του μζλουσ από το Σωματείο.
Μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου εξαιρείται αν με το πρόςωπο που κρίνεται:
α) Συνδζεται με ςυγγζνεια μζχρι τετάρτου βακμοφ, ι
β) Ζχει ηθτθκεί θ εξαίρεςθ από όποιον ζχει ζννομο ςυμφζρον και ζχει ςυναινζςει ςτθν
εξαίρεςθ αυτι το Διοικθτικό Συμβοφλιο.
Η διαδικαςία του πεικαρχικοφ ελζγχου κινείται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο, ι
μετά από πρόταςθ δζκα μελϊν, ι με εντολι τθσ Γενικισ Συνελεφςεωσ.
Εναντίον τθσ αποφάςεωσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για επιβολι πεικαρχικϊν κυρϊςεων
χωρεί εντόσ δφο (2) μθνϊν προςφυγι ενϊπιον τθσ Γενικισ Συνελεφςεωσ.
Οι αποφάςεισ που αφοροφν τθν άςκθςθ πεικαρχικοφ ελζγχου, λαμβάνονται με
μυςτικι ψθφοφορία. Μζλοσ που διαγράφεται ξαναεγγράφεται με απόφαςθ του
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Διοικθτικοφ Συμβουλίου εφόςον ζχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφισ του ι αυτοί που
απομζνουν είναι ιδθ αςιμαντοι. Καμία ποινι δεν επιβάλλεται χωρίσ τθν προθγοφμενθ
ζγγραφθ κλιςθ προσ απολογία , θ οποία πρζπει να ςταλεί ςτο μζλοσ που αφορά, με
ςυςτθμζνθ επιςτολι τουλάχιςτον δζκα (10) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία απολογίασ.
Μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου το οποίο απουςιάηει από τρεισ (3) ςυνεχόμενεσ
ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, κακϊσ και μζλοσ που παραιτικθκε από τα
κακικοντά του, αντικακίςταται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου από το επόμενο
ςε ψιφουσ αναπλθρωματικό μζλοσ. Αν δεν υπάρχουν αναπλθρωματικά μζλθ ςυγκαλείται
θ Γενικι Συνζλευςθ για να λάβει απόφαςθ ςχετικά με τθν αναπλιρωςθ του μζλουσ που
παραιτικθκε ι που απουςίαηε από τισ ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.

Γ’ ΜΕΡΟ
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΗ

ΑΡΘΡΟ 8 – ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ
Η Γενικι Συνζλευςθ είναι το ανϊτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου, μζςω
του οποίου εκδθλϊνεται θ βοφλθςθ των μελϊν.
Συγκροτείται από όλα τα τακτικά μζλθ τα οποία ζχουν εκπλθρϊςει τισ οικονομικζσ
τουσ υποχρεϊςεισ και ζχει παρζλκει ζνα δίμθνο από τθν εγγραφι τουσ ςτο ςωματείο.
Απαρτίηεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματζα που εκλζγονται πριν από τθν ζναρξθ των
εργαςιϊν τθσ Συνελεφςεωσ από τα παρόντα μζλθ τθσ, κακϊσ και από τα παρόντα μζλθ του
Σωματείου. Η Γενικι Συνζλευςθ ςυνζρχεται τακτικά μια (1) φορά το χρόνο μζςα ςτο πρϊτο
τρίμθνο του ζτουσ και ζκτακτα όταν το ηθτιςει το Διοικθτικό Συμβοφλιο.
Τθ ςφγκλθςθ τθσ Γενικισ Συνελεφςεωσ μποροφν επίςθσ να ηθτιςουν και τα τακτικά
μζλθ με ζγγραφθ αίτθςθ του ενόσ πζμπτου (1/5) των οικονομικϊσ τακτοποιθμζνων μελϊν
προσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο, κακϊσ επίςθσ θ Εξελεγκτικι Επιτροπι ςε περίπτωςθ
διαχειριςτικισ ανωμαλίασ. Η αίτθςθ περί ςυγκλιςεωσ που απευκφνεται ςτο Διοικθτικό
Συμβοφλιο πρζπει να αναφζρει τα κζματα που κα ςυηθτθκοφν. Και ςτισ δφο αυτζσ
περιπτϊςεισ, το Διοικθτικό Συμβοφλιο οφείλει να ςυγκαλζςει τθ Γενικι Συνζλευςι μζςα ςε
ζνα μινα από τθν επίδοςθ τθσ αίτθςθσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, αδρανείασ ι
αρνιςεωσ, οι αιτοφντεσ προχωροφν οι ίδιοι ςτθ ςφγκλθςθ τθσ ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ.
Τα τακτικά μζλθ καλοφνται ςτθν τακτικι ι ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ με ατομικζσ
προςκλιςεισ που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματζα του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου και αποςτζλλονται ςτα μζλθ ταχυδρομικϊσ ι θλεκτρονικά με μζιλ
ι με φαξ δζκα (10) τουλάχιςτον μζρεσ πριν τθ ςυνεδρίαςθ. Τα επίτιμα μζλθ καλοφνται με
οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο.
Στθν πρόςκλθςθ γίνεται μνεία των κεμάτων θμεριςιασ διατάξεωσ κακϊσ επίςθσ
τθσ θμζρασ, τθσ ϊρασ και του τόπου ςυγκλιςεωσ τθσ Γενικισ Συνελεφςεωσ, και , επιπλζον
αναφζρεται αν πρόκειται για τακτικι ι ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ κακϊσ και θ θμερομθνία
τθσ νζασ Γενικισ Συνζλευςθσ ςε περίπτωςθ μθ επίτευξθσ απαρτίασ. Αν κατά τθ διάρκεια τθσ
Γενικισ Συνζλευςθσ πρόκειται να διεξαχκοφν αρχαιρεςίεσ
αποςτζλλονται και τα
ψθφοδζλτια. Στθν Γενικι Συνζλευςθ ςυηθτοφνται κζματα που αναφζρονται αποκλειςτικά
ςτθν πρόςκλθςθ. Αυτά ορίηονται είτε με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, είτε
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εφόςον προτακοφν από το ζνα πζμπτο (1/5) τουλάχιςτον του αρικμοφ των τακτικϊν μελϊν
και μάλιςτα τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) θμζρεσ πριν από τθν ςυηιτθςθ. Απόφαςθ μπορεί
να λθφκεί και χωρίσ ςυνζλευςθ των μελϊν, εάν όλα ανεξαιρζτωσ τα μζλθ του Σωματείου
δθλϊςουν εγγράφωσ τθν ςυναίνεςθ τουσ ςε ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ. Οι αποφάςεισ τθσ
Γενικισ Συνελεφςεωσ των μελϊν μπορεί να προςβλθκοφν ενϊπιον του κατά τόπον
αρμόδιου Δικαςτθρίου με βάςθ τθν ζδρα του ςωματείου , εάν ζχουν λθφκεί κατά
παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ ι των διατάξεων του Καταςτατικοφ αυτοφ.

ΑΡΘΡΟ 9- ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ
Τα μζλθ του Σωματείου προςζρχονται αυτοπροςϊπωσ ςτθ Γενικι Συνζλευςθ και
υπογράφουν ςτο ςχετικό Βιβλίο.
Η Γενικι Συνζλευςθ βρίςκεται ςε απαρτία και ςυνεδριάηει όταν παρίςταται το ζνα
τρίτο (1/3) τουλάχιςτον των οικονομικά τακτοποιθμζνων τακτικϊν μελϊν. Εάν κατά τθν
πρϊτθ Συνζλευςθ δεν ςχθματιςκεί απαρτία, ςυγκαλείται νζα επαναλθπτικι με τα ίδια
απολφτωσ κζματα μζςα ςε μια (1) εβδομάδα χωρίσ νζα πρόςκλθςθ.
Η δεφτερθ Γενικι Συνζλευςθ βρίςκεται ςε απαρτία και ςυνεδριάηει ανεξάρτθτα
από τον αρικμό των παριςτάμενων μελϊν.
Οι αποφάςεισ λαμβάνονται με απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων και
αντιπροςωπευόμενων οικονομικά τακτοποιθμζνων μελϊν και με φανερι ψθφοφορία,
ςυμπεριλαμβανομζνων και των ψιφων των οικονομικά τακτοποιθμζνων μελϊν που
γνωςτοποιοφνται μζςω αλλθλογραφίασ (ζντυπθσ (φαξ) ι θλεκτρονικισ) ι μζςω ςυςτθμζνθσ
επιςτολισ. Τα απόντα κατά τθ ςυνεδρίαςθ οικονομικϊσ τακτοποιθμζνα μζλθ μποροφν να
ψθφίςουν ςτισ αποφάςεισ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ είτε δια αντιπροςϊπου, ο οποίοσ πρζπει
να είναι παρόν και να φζρει απλι ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ αντιπροςϊπευςθσ από το μζλοσ
που απουςιάηει, θ οποία επιςυνάπτεται ςτο οικείο βιβλίο και ςθμειϊνεται παραπλεφρωσ
του ονόματοσ του εξουςιοδοτοφντοσ , είτε δια ζντυπθσ (φαξ) ι θλεκτρονικισ (μζιλ)
αλλθλογραφίασ είτα δια ςυςτθμζνθσ ταχυδρομικισ επιςτολισ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ
ζντυπθ ι θλεκτρονικι ι ςυςτθμζνθ επιςτολι κα πρζπει να ζχει ςταλεί ςτθν επίςθμθ
τθλεφωνικι ι θλεκτρονικι ι ταχυδρομικι (ανάλογα με τθν περίπτωςθ) διεφκυνςθ τθσ
Γενικισ Συνζλευςθσ τουλάχιςτον τρεισ θμζρεσ πριν τθ ςυνεδρίαςθ. Το εμπρόκεςμο τθσ
επιςτολισ εξαςφαλίηεται με τθν θμερομθνία του φαξ ι του μζιλ ι τθσ ςφραγίδασ του
ταχυδρομείου.
Όταν πρόκειται για αρχαιρεςίεσ τα απόντα μζλθ μποροφν να ψθφίςουν μόνο με
ςυςτθμζνθ επιςτολι , θ οποία πρζπει να αποςταλεί όπωσ ανωτζρω και θ οποία ανοίγεται
αποκλειςτικά και μόνο κατά τθν διαδικαςία καταμζτρθςθσ των ψιφων. Σε περίπτωςθ
ιςοψθφίασ, θ ψιφοσ του Προζδρου τθσ Συνελεφςεωσ μετράει διπλι.
Οι αποφάςεισ τθσ Γενικισ Συνελεφςεωσ των μελϊν που αναφζρονται ςε
αρχαιρεςίεσ, ςε εκλογι οργάνων του Σωματείου, ςε κζματα εμπιςτοςφνθσ, ςε ζγκριςθ
λογοδοςίασ ι ςε προςωπικά κζματα λαμβάνονται με μυςτικι ψθφοφορία.
Η ψθφοφορία ςυντελείται με ανάταςθ χεριοφ, εκτόσ αν ηθτθκεί από το ζνα τζταρτο
των παριςταμζνων μελϊν τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ αλλαγι του τρόπου ψθφοφορίασ με
ονομαςτικι κλιςθ ι με ψθφοδζλτιο. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ και μετά από τθν υποβολι

7|Σελίδα

ενόσ τζτοιου αιτιματοσ θ Γενικι Συνζλευςθ αποφαςίηει με ποιον τρόπο κα διεξαχκεί θ
ψθφοφορία με ανάταςθ του χεριοφ.
Ο νομικόσ ςφμβουλοσ του Σωματείου μπορεί να παρίςταται κατά τισ ςυνεδριάςεισ
τθσ Γενικισ Συνελεφςεωσ των μελϊν. Θεωροφνται άκυρεσ οι αποφάςεισ που λαμβάνονται
κατά παράβαςθ των διατάξεων του Καταςτατικοφ αυτοφ.
Τα πρακτικά ςυνεδριάςεωσ υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματζα τθσ
Γενικισ Συνελεφςεωσ και παραδίδονται ςτον Γενικό Γραμματζα για φφλαξθ.

ΑΡΘΡΟ 10- ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ
Η Γενικι Συνζλευςθ όταν ςυνεδριάηει ςυηθτεί κζματα που φζρονται ενϊπιόν τθσ
για ςυηιτθςθ. Θζματα που απορρίπτονται από τθν Γενικι Συνζλευςθ μπορεί να
επαναςυηθτθκοφν. Η Γενικι Συνζλευςθ ζχει γενικι αρμοδιότθτα. Θζματα που ςυηθτοφνται
αποκλειςτικά ςτθν Γενικι Συνζλευςθ είναι :
α. Ζγκριςθ του οικονομικοφ προχπολογιςμοφ, ιςολογιςμοφ, απολογιςμοφ.
β. Απολογιςμόσ του ζργου του Διοικθτικοφ Συμβουλίου πριν από τθ λιξθ κάκε κθτείασ.
γ. Η ζγκριςθ δαπάνθσ ποςοφ μεγαλφτερου από πενιντα χιλιάδεσ Ευρϊ (50.000).
δ. Η εκλογι μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τθσ Εξελεγκτικισ Επιτροπισ.
ε.. Η εκλογι μελϊν εφορευτικισ επιτροπισ όταν διενεργοφνται εκλογζσ.
ςτ.. Η εποπτεία και ο ζλεγχοσ τθσ διοικιςεωσ του Σωματείου.
η. Η παφςθ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, τθσ Εξελεγκτικισ Επιτροπισ για
ςπουδαίο λόγο ι βαριά παράβαςθ κακθκόντων ι ανικανότθτα.
θ.. Οι προςφυγζσ κατά των αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
κ. Η επιβολι εκτάκτων ειςφορϊν.
ι. Η τροποποίθςθ του Καταςτατικοφ του Σωματείου.
ια. Η ζγκριςθ εςωτερικϊν κανονιςμϊν.
ιβ. Η αναςτολι των εργαςιϊν του Σωματείου.
ιγ. Η διάλυςθ του Σωματείου.
Στισ περιπτϊςεισ με ςτοιχεία ι, ιβ και ιγ για να λθφκεί απόφαςθ απαιτείται θ
ςυμμετοχι ςτθν ψθφοφορία του μιςοφ αρικμοφ των μελϊν τουλάχιςτον και ενόσ (1) επί
πλζον (τακτικϊν) και θ πλειοψθφία των τριϊν τετάρτων (3/4) αυτϊν.

ΑΡΘΡΟ 11- ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ
Η Γενικι Συνζλευςθ ςτθν πρϊτθ ςυνεδρίαςι τθσ και πριν αρχίςει τισ εργαςίεσ τθσ
εκλζγει μετά από ψθφοφορία , θ οποία ςυντελείται με ανάταςθ χεριοφ, τον Πρόεδρο και
το Γενικό Γραμματζα τθσ. Δικαίωμα ψιφου και δικαίωμα ςυμμετοχισ ωσ υποψιφιοι ςτθν
εκλογικι διαδικαςία για τθ κζςθ του Προζδρου ι του Γενικοφ Γραμματζα ζχουν όλα τα
οικονομικϊσ τακτοποιθμζνα μζλθ.
Ο εκλεγμζνοσ Πρόεδροσ και ο εκλεγμζνοσ Γενικόσ Γραμματζασ δεν επιτρζπεται να
είναι υποψιφιοι για τισ κζςεισ του νζου Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Τα κακικοντα του Προζδρου είναι : α) Να διευκφνει τθ Γενικι Συνζλευςθ, β) να
δίνει και να αφαιρεί το λόγο ςτα μζλθ , γ) να αποφαίνεται για τθ λιξθ μιασ ςυηιτθςθσ ι
ενόσ διαλόγου επί κάποιου κζματοσ, δ) να υποβάλλει προτάςεισ ςε ψθφοφορία, ε) να
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προτείνει τθν αναβολι κάποιου κζματοσ, ςτ) να προτείνει τθν αποβολι από τθν αίκουςα
των μελϊν που τυχόν εκτρζπονται ι παρακωλφουν με οποιονδιποτε τρόπο τισ εργαςίεσ τθσ
Γενικισ Συνζλευςθ .
Τα κακικοντα του Γενικοφ Γραμματζα είναι: α) να κρατεί τα πρακτικά κατά τθ
διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ και να καταγράφει με ακρίβεια ςτο Βιβλίο των Πρακτικϊν όςα
διεξάγονται κατά τθ διάρκεια των ςυνεδριάςεων , β) να φυλά με επιμζλεια το Βιβλίο των
Πρακτικϊν των ςυνεδριάςεων τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ γ) να καλεί όλα τα μζλθ κατά τθ λιξθ
τθσ ςυνεδρίαςθσ να υπογράψουν τα πρακτικά αυτισ, και, δ) αναλαμβάνει τθν διοικθτικι
υποςτιριξθ και όλα τα διαδικαςτικά ηθτιματα που είναι αναγκαία για τθν εφρυκμθ
λειτουργία και διεξαγωγι των ςυνεδριάςεων και τθ εμπρόκεςμθ κλιςθ και ενθμζρωςθ
όλων των μελϊν.

ΑΡΘΡΟ 12- ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
Το Σωματείο διοικείται από πενταμελζσ (5) Διοικθτικό Συμβοφλιο που απαρτίηεται
από ζναν (1) Πρόεδρο, ζναν (1) Αντιπρόεδρο, ζναν (1) Γενικό Γραμματζα, ζναν (1) Ταμία και
ζνα (1) Σφμβουλο και εκλζγονται από τθν Γενικι Συνζλευςθ των μελϊν του Σωματείου με
μυςτικι ψθφοφορία μεταξφ των τακτικϊν μελϊν μαηί με τουσ δφο (2) αναπλθρωτζσ τουσ.
Οι κζςεισ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κα καλφπτονται από μζλθ του
Συλλόγου που είναι αςκενείσ, πλθν μίασ που μπορεί να καταλαμβάνεται από φίλο ι
ςυγγενι αςκενοφσ που είναι μζλοσ του Συλλόγου, ο οποίοσ όμωσ δεν κα μπορεί να λάβει τθ
κζςθ του Προζδρου.
Η ψθφοφορία για τθν ανάδειξθ μελϊν Διοικθτικοφ Συμβουλίου διεξάγεται το
αργότερο μζχρι τισ 20 Δεκεμβρίου του ζτουσ, πριν τθν ζναρξθ τθσ νζασ κθτείασ, πλθν του
πρϊτου προςωρινοφ Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τθσ εξελεγκτικισ Επιτροπισ που κα
εκλεγοφν μετά τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ καταςτατικοφ.
Η κθτεία του πρϊτου Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τθσ πρϊτθσ Εξελεγκτικισ
Επιτροπισ κα είναι τριετισ αρχομζνθσ από τθν εκλογι του πρϊτου Διοικθτικοφ Συμβουλίου
μετά τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ καταςτατικοφ και λιγουςασ τθν 31 θ Δεκεμβρίου του
τρίτου τρζχοντοσ ζτουσ κθτείασ. Για όλα τα επόμενα Διοικθτικά Συμβοφλια και Εξελεγκτικζσ
Επιτροπζσ, πλθν του πρϊτου, θ κθτεία κα είναι διετισ.
Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχουν δικαίωμα να επανεκλεγοφν. Κατά τισ
εκλογζσ για ανάδειξθ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου εκλζγονται πζντε (5) τακτικά
μζλθ και δφο (2) αναπλθρωματικά κατά ςειρά επιτυχίασ μετά τθν εκλογι των πζντε (5)
πρϊτων από το ίδιο ψθφοδζλτιο. Τθν ίδια θμζρα τθσ εκλογισ εκλζγεται και θ τριμελισ
Εξελεγκτικι Επιτροπι.
Μετά τθν ανακιρυξθ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου από τθν εφορευτικι
επιτροπι και εντόσ δζκα (10) θμερϊν το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςυγκαλείται ςε ςϊμα μετά
από πρόςκλθςθ του πλειοψθφιςαντοσ μζλουσ του, ι εφ’ όςον αυτό παραλείψει μετά από
πρόςκλθςθ τεςςάρων εκλεγζντων, και εκλζγει το Προεδρείο κατά τα παραπάνω. Η ιδιότθτα
του Προζδρου, Αντιπροζδρου κακϊσ και του Γενικοφ Γραμματζα και του Ταμία δεν
μποροφν να ςυμπίπτουν ςτο ίδιο πρόςωπο.
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Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχουν τθν ευκφνθ για τθν πορεία των
εργαςιϊν του Σωματείου. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςυνεδριάηει τακτικά μια (1) φορά ανά
δίμθνο, εκτάκτωσ δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδροσ ι το ηθτιςουν εγγράφωσ τρία (3)
μζλθ του αναγράφοντασ και τουσ λόγουσ ςφγκλθςθσ, οπότε ο πρόεδροσ υποχρεοφται εντόσ
πζντε (5) θμερϊν να προβεί ςτθν ζκτακτθ ςφγκλθςθ.
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο βρίςκεται ςε απαρτία εφόςον είναι παρόντα τρία (3)
τουλάχιςτον μζλθ του.
Τον Πρόεδρο, όταν απουςιάηει ι κωλφεται, αναπλθρϊνουν κατά ςειρά ο
Αντιπρόεδροσ ι, αν και αυτόσ απουςιάηει ι κωλφεται, ο πρϊτοσ ςε ψιφουσ από τουσ
Συμβοφλουσ.
Οι αποφάςεισ λαμβάνονται με πλειοψθφία των παρόντων μελϊν και ςε περίπτωςθ
ιςοψθφίασ υπεριςχφει θ ψιφοσ του Προζδρου. Σε περίπτωςθ που ςυηθτθκεί κζμα που
αφορά μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν
ςυμμετζχει ςτθν ςυνεδρίαςθ.
Για κάκε ςυνεδρίαςθ τα μζλθ ειδοποιοφνται πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ
νωρίτερα με ζγγραφεσ ι θλεκτρονικζσ προςκλιςεισ που αναφζρουν και τα κζματα
θμερθςίασ διατάξεωσ. Σε απολφτωσ ζκτακτεσ περιπτϊςεισ τα μζλθ καλοφνται και κατά τθν
ίδια θμζρα τθσ ςυνεδριάςεωσ με οποιοδιποτε μζςο.
Μζλοσ που δεν προςζρχεται επί τρεισ (3) ςυνεχείσ τακτικζσ ι ζκτακτεσ
ςυνεδριάςεισ, κεωρείται ότι ζχει παραιτθκεί, εκτόσ εάν κωλφεται για λόγουσ ςοβαροφσ και
το κϊλυμα γνωςτοποιείται ζγκαιρα ςτον Πρόεδρο.
Σε περίπτωςθ που παραιτθκοφν τζςςερα (4) από τα μζλθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου μαηί με τουσ αναπλθρωματικοφσ, τθ διοίκθςθ του Σωματείου αναλαμβάνει
προςωρινι Διοικοφςα Επιτροπι, θ οποία ορίηεται από τα εναπομείναντα μζλθ του εν
ενεργεία Διοικθτικοφ Συμβουλίου και διενεργοφνται αρχαιρεςίεσ.
Ο Πρόεδροσ και τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τθσ Εξελεγκτικισ
Επιτροπισ προςφζρουν εκελοντικά τισ εργαςίεσ τουσ και δε δικαιοφνται μιςκοφ ι
οποιαςδιποτε αμοιβισ για τθν παροχι αυτϊν των εργαςιϊν και για αυτι τουσ τθν
ιδιότθτα.
Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου δεν επιτρζπεται να είναι υπάλλθλοι του
Σωματείου, οφτε να ςυμβάλλονται με αντάλλαγμα, με αμοιβι ι με κζρδοσ γενικά.
Το Σωματείο, μπορεί, με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου , να αποηθμιϊςει
μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τα ζξοδα που πραγματοποίθςαν μζςα ςτα πλαίςια
τθσ διοικθτικισ και γραμματειακισ υποςτιριξθσ ι κατά τθ δικαιολογθμζνθ ι εντεταλμζνθ
εργαςία δθμοςίων ςχζςεων ι για τον κακοριςμό του χϊρου ςυναντιςεων ι ςυνεδριάςεων
ι για τα ζξοδα αναγκαίων ι εντεταλμζνων ταξιδιϊν που πραγματοποιοφνται ςτα πλαίςια
τθσ ενθμζρωςθσ και προϊκθςθσ των ςκοπϊν του Σωματείου. Για όλα αυτά τα ζξοδα και
προκειμζνου αυτά να καλυφκοφν κα πρζπει να κατατίκενται όλα τα νόμιμα παραςτατικά
που δικαιολογοφν τθ δαπάνθ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο του Σωματείου. Επιπλζον, υπάρχει
δυνατότθτα να γίνεται προζγκριςθ κάποιων δαπανϊν για εργαςίεσ που κα
πραγματοποιθκοφν από τθν επιςτθμονικι επιτροπι του Συλλόγου ι από κάποιο άλλο
όργανο του.
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Οι αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τίκενται ςε ιςχφ από τθσ εγγραφισ τουσ
ςτο Βιβλίο Πρακτικϊν και τθσ υπογραφισ τουσ από τα παρόντα μζλθ.

ΑΡΘΡΟ 13-ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ.
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο προκθρφςςει εκλογικι Γενικι Συνζλευςθ το αργότερο
είκοςι (20)θμζρεσ πριν από τθν λιξθ τθσ κθτείασ του και τθσ κθτείασ τθσ Εξελεγκτικισ
Επιτροπισ, απευκφνοντασ ςχετικι πρόςκλθςθ ςτα μζλθ του Σωματείου το αργότερο είκοςι
(20) θμζρεσ νωρίτερα.
Με τθν πρόςκλθςθ καλεί τα τακτικά μζλθ του ςωματείου που επικυμοφν να
εκλεγοφν ωσ μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τθσ Εξελεγκτικισ Επιτροπισ να
υποβάλλουν ςχετικι αίτθςθ υποψθφιότθτασ εντόσ πζντε (5) θμερϊν.
Όςα εκ των τακτικϊν μελϊν επικυμοφν να εκλζγουν μζλθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου και τθσ Εξελεγκτικισ Επιτροπισ, υποβάλλουν τθ ςχετικι αίτθςι τουσ ςτο
Διοικθτικό Συμβοφλιο μζςα ςτθν παραπάνω ταχκείςα προκεςμία των πζντε (5), υπό τον
όρο να ζχουν εκπλθρϊςει τισ οικονομικζσ τουσ υποχρεϊςεισ προσ το Σωματείο. Το
Διοικθτικό Συμβοφλιο ςυνερχόμενο δζκα (10) θμζρεσ πριν τισ αρχαιρεςίασ ανακθρφςςει
τουσ υποψθφίουσ που ζχουν τα τυπικά προςόντα και είναι οικονομικά τακτοποιθμζνα μζλθ
και αναρτά τον πίνακα ανακιρυξθσ ςε εμφανζσ μζροσ του χϊρου του Σωματείου. Τα
ονόματα των υποψθφίων με αλφαβθτικι ςειρά και ξεχωριςτά για τον Διοικθτικό Συμβοφλιο
ι τθν Εξελεγκτικι Επιτροπι καταχωροφνται δε ςτο ίδιο ι διαφορετικό ψθφοδζλτιο κατά τθν
κρίςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Δεν μπορεί να εκλεγεί μζλοσ , υποψιφιοσ που δεν ζχει
ανακθρυχκεί ωσ υποψιφιοσ με τθν παραπάνω διαδικαςία. Υποψιφιοι για το Διοικθτικό
Συμβοφλιο και τθν Εξελεγκτικι Επιτροπι του Σωματείου δεν μποροφν να είναι όςοι κατά το
χρόνο των εκλογϊν είναι τακτικά ι αναπλθρωματικά μζλθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι
Εξελεγκτικισ Επιτροπισ άλλων ςωματείων , ιδρυμάτων ι νομικϊν προςϊπων που
ςχετίηονται με τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ ςωματείου.
Μζχρι τθσ αναλιψεωσ κακθκόντων από το νεοεκλεγζν διοικθτικό ςυμβοφλιο το
αποχωριςαν Διοικθτικό Συμβοφλιο είναι υποχρεωμζνο να διεκπεραιϊνει με επιμζλεια τισ
τρζχουςεσ υποχρεϊςεισ και εργαςίεσ του Σωματείου.
Με μυςτικι ψθφοφορία τα μζλθ του Σωματείου εκλζγουν τα αιρετά μζλθ
ςθμειϊνοντασ ςτο αριςτερό του ονόματοσ με ςταυρό τα πρόςωπα τθσ προτιμιςεωσ τουσ,
πζντε (5) για το Διοικθτικό Συμβοφλιο και τρεισ (3) για τθν Εξελεγκτικι Επιτροπι κατ’
ανϊτατο.
Επιτυχόντεσ ανακθρφςςονται αυτοί που με τθν ςειρά ζχουν πάρει περιςςότερεσ
ψιφουσ. Οι πζντε (5) από αυτοφσ αποτελοφν το Διοικθτικό Συμβοφλιο και οι επόμενοι δφο
(2) είναι αναπλθρωματικά μζλθ, επίςθσ οι τρεισ (3) πρϊτοι από τον πίνακα τθσ Εξελεγκτικισ
Επιτροπισ αποτελοφν τα τακτικά τθσ μζλθ και οι επόμενοι τρεισ (3) τα αναπλθρωματικά. Τα
αναπλθρωματικά μζλθ αντικακιςτοφν τα παραιτοφμενα, κανόντα ι εκπεςόντα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι τθσ Εξελεγκτικισ Επιτροπισ. Σε περίπτωςθ ιςοψθφίασ αυτόσ που
πζτυχε αναδεικνφεται με κλιρωςθ που γίνεται ανάμεςα ςε αυτοφσ που ιςοψιφθςαν. Όςοι
εκλζγονται για το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςυγκροτοφνται ςε ςϊμα κατά τα ςτθν οικεία
διάταξθ του άρκρου 12 του καταςτατικοφ.
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Το ψθφοδζλτιο για τθν εκλογι του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τθσ Εξελεγκτικισ
Επιτροπισ ςυντάςςεται και ςφραγίηεται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο και περιλαμβάνει
δυο ενότθτεσ , από τισ οποίεσ θ πρϊτθ περιλαμβάνει τα ονόματα των υποψιφιων για το
Διοικθτικό Συμβοφλιο και θ άλλθ περιλαμβάνει τα ονόματα των υποψιφιων για τθν
Εξελεγκτικι Επιτροπι. Τα ονόματα και ςτισ δυο ενότθτεσ πρζπει να εγγράφονται με
αλφαβθτικι ςειρά. Ο ςταυρόσ προτίμθςθσ τίκεται από τον εκλογζα με ςτυλό μπλε ι
μαφρου χρϊματοσ ςε ζνα ζωσ επτά ονόματα για το Διοικθτικό Συμβοφλιο και ςε ζνα ζωσ
τρία ονόματα για τθν Εξελεγκτικι Επιτροπι. Σε περιπτϊςεισ που υπάρχει ςυνδυαςμόσ των
δφο αυτϊν χρωμάτων ςτο ίδιο ψθφοδζλτιο αυτό κθρφςςεται άκυρο.
ΑΡΘΡΟ 14- ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΕΦΟΡΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Για τθν εφρυκμθ και ομαλι διεξαγωγι των εκλογϊν εκλζγεται από τθ Γενικι
Συνζλευςθ πριν τθν ζναρξθ τθσ εκλογικισ διαδικαςίασ μια Τριμελισ Εφορευτικι Επιτροπι ,
τθσ οποίασ τα μζλθ δεν επιτρζπεται να είναι υποψιφιοι για το Διοικθτικό Συμβοφλιο και
τθσ Εξελεγκτικι Επιτροπι. Κακικοντα τθσ Εφορευτικισ Επιτροπισ είναι να κακορίηει τισ
λεπτομζρειεσ τθσ εκλογικισ διαδικαςίασ, να διευκφνει αυτιν, να ςυγκεντρϊςει τα
ψθφοδζλτια, να τα μονογράψει ζνα προσ ζνα, να κάνει τθ διαλογι ζγκυρων και άκυρων, να
προβεί ςτθν καταμζτρθςθ των ψιφων , να ανακοινϊςει τα αποτελζςματα και να εκδικάςει
τελεςίδικα τισ τυχόν ενςτάςεισ που κα υποβλθκοφν.

ΑΡΘΡΟ 15-ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΤ
Εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν εκλογι του Διοικθτικοφ Συμβουλίου το τακτικό
μζλοσ που πλειοψιφθςε κατά τισ εκλογζσ ςυγκαλεί το νεοεκλεγζν ςυμβοφλιο υπό τθν
Προεδρία του. Τοφτο εκλζγει από τα μζλθ του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό
Γραμματζα, τον Ταμία , και τα τρία (3) Μζλθ-Συμβοφλουσ. Κατόπιν, το Διοικθτικό
Συμβοφλιο ςυγκροτείται ςε ςϊμα και παραλαμβάνει τθ Διοίκθςθ από το προθγοφμενο
Διοικθτικό Συμβοφλιο εντόσ μιασ εβδομάδασ από τθσ ςυγκροτιςεϊσ του.

ΑΡΘΡΟ 16-ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο είναι αρμόδιο να αποφαςίςει για κάκε κζμα που αφορά
ςτθ διοίκθςθ του Σωματείου και εν γζνει ςτθν επίτευξθ των ςκοπϊν αυτοφ, εκτόσ αυτϊν για
τα οποία μόνθ αρμόδια ςφμφωνα με το νόμο ι το καταςτατικό είναι θ Γενικι Συνζλευςθ.
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ζχει τισ παρακάτω αρμοδιότθτεσ:
1) Διοικεί το Σωματείο, ςφμφωνα με τουσ νόμουσ και το καταςτατικό και αποφαςίηει για
κάκε κζμα που αφορά τθν εκπλιρωςθ του επιδιωκόμενου ςκοποφ
2) Αςκεί τον πεικαρχικό ζλεγχο των μελϊν του Σωματείου, και ςε περίπτωςθ που αδυνατεί
ι και κατά τθν κρίςθ του ανακζτει τον ζλεγχο ςτθν Γενικι Συνζλευςθ
3) Εκπονεί τον Εςωτερικό Κανονιςμό, ο οποίοσ κακορίηει λεπτομερϊσ τισ διαδικαςίεσ με
τισ οποίεσ κα διεξάγονται οι εργαςίεσ του Σωματείου και τον υποβάλλει ςτθ Γενικι
Συνζλευςθ για ζγκριςθ
4) Αποφαςίηει τθν εγγραφι των μελϊν κακϊσ και τθν διαγραφι τουσ
5) Δια του Προζδρου και του Γενικοφ Γραμματζα ςυγκαλεί τισ ςυνεδριάςεισ τθσ Γενικισ
Συνελεφςεωσ
6) Εκτελεί τισ αποφάςεισ τθσ Γενικισ Συνελεφςεωσ
7) Ζχει τθν επιμζλεια τθσ τθριςεωσ των διατάξεων του Καταςτατικοφ
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8) Ενθμερϊνει ςφμφωνα με τον νόμο τισ Κρατικζσ Αρχζσ για κζματα που οι νόμοι
επιβάλλουν
9) Διορίηει από τα μζλθ του Σωματείου Επιτροπζσ για τθν αντιμετϊπιςθ κεμάτων του
Σωματείου
10) Διαχειρίηεται τθν περιουςία του Σωματείου
11) Αποφαςίηει τθν διάκεςθ των δαπανϊν για τθν πραγματοποίθςθ των ςκοπϊν του
Σωματείου
12) Διορίηει και παφει το υπαλλθλικό προςωπικό, κανονίηει τθν αντιμιςκία τουσ, τισ
υποχρεϊςεισ και τα κακικοντά τουσ , ςυνάπτει ςυμβάςεισ με πρόςωπα που προςφζρουν
τισ υπθρεςίεσ τουσ ςτο Σωματείο και δεν ςυνδζονται με τα γραφεία του, ςφμφωνα πάντοτε
με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία
13) Προςδιορίηει και ιεραρχεί τα κζματα που υλοποιεί το Σωματείο
14) Κακορίηει το φψοσ και το δικαίωμα εγγραφισ των μελϊν του Σωματείου κακϊσ και τισ
ειςφορζσ και γενικά αναπροςαρμόηει τα χρθματικά ποςά που αναφζρονται ςτο
Καταςτατικό ςε νζα δεδομζνα, με πλειοψθφία πζντε εβδόμων (5/7) και ςε περίπτωςθ που
ςε δφο (2) αλλεπάλλθλεσ ςυνεδριάςεισ δεν πετφχει τθν πλειοψθφία αυτιν το κζμα
παραπζμπεται ςτθν Γενικι Συνζλευςθ των μελϊν
15) Αποφαςίηει για τθν εκπροςϊπθςθ του Σωματείου ενϊπιον τρίτων και ενϊπιον των
Κρατικϊν Αρχϊν
16) Διορίηει νομικό ςφμβουλο του Σωματείου ι άλλουσ επιςτθμονικοφσ ι τεχνικοφσ
ςυμβοφλουσ και αποφαςίηει για τθν αμοιβι τουσ
17) Προτείνει ςτθ Γενικι Συνζλευςθ τθν αναγόρευςθ Επιτίμων Μελϊν
18)Συντάςςει απολογιςμό εςόδων – εξόδων τθσ Διοίκθςθσ ζνα μινα πριν τθ λιξθ τθσ
οικονομικισ χριςθσ και τον υποβάλλει για ζγκριςθ ςτθ Γενικι Συνζλευςθ μαηί με τθν
ζκκεςθ τθσ εξελεγκτικισ Επιτροπισ
19) Προςδιορίηει το φψοσ τθσ θμεριςιασ αποηθμιϊςεωσ και των εξόδων παραςτάςεωσ των
μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
20)Αποφαςίηει τθν προςχϊρθςθ ςε ενϊςεισ θμεδαπζσ ι ξζνεσ ευρφτερθσ εκτάςεωσ
21) Εξουςιοδοτεί εκπροςϊπουσ του, ι μζλθ του Σωματείου ι ςυνεργάτεσ αυτοφ ςε κάκε
δράςθ του
22)Επιλαμβάνεται κάκε κζματοσ που ςχετίηεται με το Σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 17: ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΚΑΙ ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
Οι αρμοδιότθτεσ του Προζδρου είναι οι εξισ:
1) Συγκαλεί μόνοσ του ι μαηί με τον Γενικό Γραμματζα το Διοικθτικό Συμβοφλιο και τισ
Γενικζσ Συνελεφςεισ των μελϊν ςε τακτικζσ ι ζκτακτεσ ςυνεδριάςεισ,
2) Φροντίηει για τθν εκτζλεςθ των αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
και τθσ Γενικισ Συνελεφςεωσ των μελϊν,
3) Εκπροςωπεί και αντιπροςωπεφει το Σωματείο ςε όλεσ τισ ςχζςεισ του με τουσ
τρίτουσ , φυςικά ι νομικά πρόςωπα δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου , ι ενϊπιον των
Κρατικϊν Αρχϊν αυτοπροςϊπωσ ι με πλθρεξοφςιο, εκτόσ εάν για ςυγκεκριμζνθ
περίπτωςθ αποφαςίςει διαφορετικά το Διοικθτικό Συμβοφλιο ι θ Γενικι
Συνζλευςθ.
4) Συνομολογεί και υπογράφει ςυμβάςεισ, εκτελϊντασ αποφάςεισ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου.
5) Διεξάγει μόνοσ του ι μαηί με τον Γενικό Γραμματζα και υπογράφει τθν
αλλθλογραφία.
6) Παρακολουκεί και ελζγχει τα οικονομικά του Σωματείου.
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7) Δεςμεφει το Σωματείο με τθν υπογραφι του ςτα όρια των αποφάςεων του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ.
8) Συνυπογράφει μαηί με τον Γενικό Γραμματζα όλα τα ζγγραφα και τα εντάλματα
πλθρωμϊν.
9) Κινεί, ςυνυπογράφοντασ με τον Ταμία, τον λογαριαςμό ταμιευτθρίου.
10) Ελζγχει τα βιβλία του ταμείου.
11) Καλεί τθν Εξελεγκτικι Επιτροπι για ζλεγχο των οικονομικϊν του Σωματείου.
12) Αςκεί εποπτεία ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τισ υπθρεςίεσ του
Σωματείου
13) Μεριμνά για τθν πιςτι εφαρμογι και τιρθςθ των όρων του καταςτατικοφ και τθν
ανάπτυξθ και προαγωγι των ςκοπϊν του Σωματείου
14) Αποφαςίηει τθν ανάκεςθ αρμοδιοτιτων του ςτον Αντιπρόεδρο. Κατά τισ
ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, τον κωλυόμενο Πρόεδρο
αναπλθρϊνουν ο Αντιπρόεδροσ ι ο ςυγκεντρϊςασ κατά τισ αρχαιρεςίεσ τισ
περιςςότερεσ ψιφουσ από τουσ παρόντεσ Συμβοφλουσ.
15) Σε όλα τα παραπάνω, ο Αντιπρόεδροσ, αντικακιςτά τον Πρόεδρο ςε περίπτωςθ
απουςίασ ι κωλφματοσ του τελευταίου κακϊσ και ςε περίπτωςθ ςχετικισ
απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 18-ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
Ο Γενικόσ Γραμματζασ:
1) Ζχει τθν διεφκυνςθ τθσ Γραμματείασ του Σωματείου.
2) Φροντίηει για τθν αλλθλογραφία του Σωματείου υπογράφοντασ μαηί με τον
Πρόεδρο.
3) Συντάςςει και τθρεί τα πρακτικά ςυνεδριάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
4) Φροντίηει και τθρεί το Μθτρϊο των Μελϊν και το Βιβλίο πρωτοκόλλου
ειςερχομζνων και εξερχομζνων και είναι υπεφκυνοσ για τθν αλλθλογραφία
5) Φυλάςςει το αρχείο και τθν ςφραγίδα του Σωματείου και ςφραγίηει τα ζγγραφα.
6) Ειςθγείται ςτον Πρόεδρο υπθρεςιακά ι άλλα κζματα και υπογράφει μαηί του όλα
τα ζγγραφα και τα χρθματικά εντάλματα πλθρωμισ
7) Συνεργάηεται με τα όργανα του Σωματείου και παρζχει ςε αυτά κάκε απαιτοφμενο
ςτοιχείο.
8) Φυλάςςει τα πρακτικά τθσ Γενικισ Συνελεφςεωσ, του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, τθσ
εφορευτικισ επιτροπισ κακϊσ επίςθσ τισ εκκζςεισ τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ.
9) Είναι ςυνυπεφκυνοσ με τον Πρόεδρο για τθν ακριβι τιρθςθ των Βιβλίων και
ςτοιχείων του Σωματείου
10) Συντάςςει και υποβάλλει για ζγκριςθ τθν ετιςια ζκκεςθ πεπραγμζνων του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Τον Γενικό Γραμματζα όταν απουςιάηει ι κωλφεται αναπλθρϊνει ζνασ από τουσ
Συμβοφλουσ που ορίηεται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο.

ΑΡΘΡΟ 19- ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΣΑΜΙΑ
Ο Ταμίασ τθρεί το Βιβλίο Ταμείου του Σωματείου και ζχει τα εξισ κακικοντα :
1) Ζχει τθν διαχείριςθ των οικονομικϊν του Σωματείου.
2) Ενεργεί πλθρωμζσ και ειςπράξεισ με διπλότυπεσ αποδείξεισ που φζρουν τθν
ςφραγίδα του Σωματείου και τθν υπογραφι του.
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3) Προβαίνει ςε πλθρωμζσ με βάςθ υπογεγραμμζνα εντάλματα από τον πρόεδρο και το
Γενικό Γραμματζα και με τθ ςφραγίδα του Σωματείου ςφραγιςμζνα.
4) Προβαίνει ςε ειςπράξεισ για λογαριαςμό του ςωματείου και εκδίδει αποδεικτικά
ειςπράξεωσ ςτο διπλότυπο ςτζλεχοσ
5) Κινεί με τον Πρόεδρο τον λογαριαςμό που το Σωματείο τθρεί ςτο Ταμιευτιριο.
6) Θζτει ςτθ διάκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, τθσ Εξελεγκτικισ Επιτροπισ, τθσ
Γενικισ Συνελεφςεωσ, του Προζδρου κάκε ςτοιχείο που αφορά τθν οικονομικι
κατάςταςθ του Σωματείου.
7) Τθρεί τα Βιβλία που ορίηει ο νόμοσ και το Καταςτατικό. Τθρεί όλα γενικά τα
ταμειακά βιβλία που αρικμοφνται και υπογράφονται ςτα τελευταία φφλλα από τον
Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματζα
8) Υποβάλλει κάκε τρίμθνο ςυνοπτικι περιγραφι τθσ καταςτάςεωσ των οικονομικϊν
του Σωματείου ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο
9) Καταρτίηει και παραδίδει ζγκαιρα ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τον απολογιςμό και τον
προχπολογιςμό τθσ οικονομικισ χριςθσ.
10) Στο τζλοσ κάκε χρόνου παραδίδει ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο κατάςταςθ Εςόδων –
Εξόδων και ονομαςτικό κατάλογο των μελϊν που ζχουν κακυςτεριςει τισ ςυνδρομζσ
τουσ.
11) Ευκφνεται για τθν κινθτι και ακίνθτθ περιουςία του ςωματείου
12) Φυλάςςει τθν περιουςία ςε χριμα ι τίτλουσ του ςωματείου
13) Ο Ταμίασ δεν μπορεί να αναλάβει κανζνα χρθματικό ποςό από τράπεηα ι
ταμιευτιριο ι άλλο αρμόδιο φορζα ι ταμείο, εάν δεν ζχει τθν ζγγραφθ εντολι από
το Διοικθτικό Συμβοφλιο, θ οποία να τον εξουςιοδοτεί ι ςε περίπτωςθ κωλφματόσ
του οποιοδιποτε μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου να αναλάβει το ποςό.
14) Τον Ταμία όταν κωλφεται ι απουςιάηει αναπλθρϊνει ζνασ από τουσ Συμβοφλουσ που
ορίηεται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20- ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΩΝ
Οι Σφμβουλοι οφείλουν να βοθκοφν το Προεδρείο ςτθ διεξαγωγι των εργαςιϊν του
και να διεκπεραιϊνουν με επιμζλεια τισ εργαςίεσ που τουσ ανατίκενται από το Διοικθτικό
Συμβοφλιο κατά τθν κατανομι αρμοδιοτιτων και τον καταμεριςμό εργαςιϊν μεταξφ των
μελϊν.

ΑΡΘΡΟ 21- ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΕΞΕΛΕΓΚΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Η Εξελεγκτικι Επιτροπι είναι τριμελισ. Εκλζγεται τθν ίδια θμζρα και με τισ ίδιεσ
διαδικαςίεσ που εκλζγεται και το Διοικθτικό Συμβοφλιο. Η Εξελεγκτικι Επιτροπι εκλζγεται
από τθν Γενικι Συνζλευςθ των μελϊν για κθτεία δφο (2) ετϊν μαηί με το Διοικθτικό
Συμβοφλιο εκτόσ από τθν πρϊτθ κθτεία τθσ που κα είναι τριετισ ακολουκϊντασ τθ κθτεία
του πρϊτου Διοικθτικοφ Συμβουλίου και αποτελείται από τρία (3) μζλθ και τρεισ (3)
αναπλθρωτζσ τουσ.
Κατά τθν πρϊτθ μετά τθν εκλογι τθσ ςυνεδρίαςθ εκλζγει τον Πρόεδρό τθσ, ο
οποίοσ διευκφνει τισ εργαςίεσ τθσ και τθρεί το βιβλίο των πρακτικϊν τθσ Επιτροπισ.
Η Εξελεγκτικι Επιτροπι ελζγχει τθν οικονομικι κατάςταςθ του Σωματείου και
ςυντάςςει ςχετικι ζκκεςθ που τθν κζτει υπόψθ τθσ Γενικισ Συνελεφςεωσ των μελϊν, το
αργότερο δφο (2) μινεσ μετά τθν λιξθ του οικονομικοφ ζτουσ. Ο ζλεγχοσ αυτόσ ενεργείται
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μετά από παραγγελία ι αυτεπαγγζλτωσ οποτεδιποτε. Υποχρεωτικά ενεργείται ζλεγχοσ
πάντοτε κατά τθν λιξθ του οικονομικοφ ζτουσ προκειμζνου με ςχετικι ζκκεςθ που
ανακοινϊνεται ςτα μζλθ του Συλλόγου πζντε (5) θμζρεσ τουλάχιςτον πριν από τθν
ςφγκλθςθ τθσ Γενικισ Συνελεφςεωσ να τεκοφν υπόψθ του Σωματείου τα πορίςματα.
Η Εξελεγκτικι Επιτροπι εξετάηει τα ζγγραφα και τα βιβλία του ςωματείου και ζχει
δικαίωμα να ηθτιςει , όποτε το κρίνει ςκόπιμο και αναγκαίο, τον ζλεγχο του Ταμείου.
Ελζγχει τισ διαχειριςτικζσ πράξεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και του Ταμία και επιβλζπει
αν είναι ςφμφωνεσ με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, το καταςτατικό και τισ αποφάςεισ των
Γενικϊν Συνελεφςεων.
Η Εξελεγκτικι Επιτροπι τθρεί Βιβλίο Πρακτικϊν , ςτο οποίο καταχωροφνται τα
πρακτικά και οι αποφάςεισ τθσ ςχετικά με τουσ ελζγχουσ που διενιργθςε κακϊσ οι
Εκκζςεισ τθσ που ςυντάςςονται και παραδίδονται ςτθν Γενικι Συνζλευςθ.
Η Εξελεγκτικι Επιτροπι ςε περίπτωςθ διαχειριςτικϊν ανωμαλιϊν, με ζγγραφο που
απευκφνεται ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο ηθτεί τθν ςφγκλθςθ τθσ Γενικισ Συνελεφςεωσ
προκειμζνου να κζςει υπόψθ τθσ τα πορίςματα. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςτθν περίπτωςθ
αυτι, οφείλει να ςυγκαλζςει Γενικι Συνζλευςθ εντόσ είκοςι (20) θμερϊν.

Δ’ ΜΕΡΟ
ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΑΡΘΡΟ 22- ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ
Το Σωματείο ζχει τθν ευχζρεια να τροποποιιςει το Καταςτατικό του με καταςτατικι
πλειοψθφία τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ κατά τθν οικεία διάταξθ του άρκρου 10 του παρόντοσ
καταςτατικοφ. Κάκε τροποποίθςθ ιςχφει από τθν επομζνθ τθσ εγγραφισ τθσ ςτα ςχετικά
Βιβλία του Πρωτοδικείου.

ΑΡΘΡΟ 23-ΔΙΑΛΤΗ ΩΜΑΣΕΙΟΤ
Η διάλυςθ του Συλλόγου αποφαςίηεται από τθν Γενικι Συνζλευςι των μελϊν με
καταςτατικι πλειοψθφία τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ κατά τθν οικεία διάταξθ του άρκρου 10
του παρόντοσ καταςτατικοφ. Τθν διάλυςθ του Σωματείου προτείνει ςτθ Γενικι Συνζλευςθ
είτε το Διοικθτικό Συμβοφλιο είτε το ζνα πζμπτο (1/5) τουλάχιςτον του αρικμοφ των
τακτικϊν μελϊν, ι θ Ελεγκτικι Επιτροπι ςε περίπτωςθ ςοβαρισ διαχειριςτικισ ανωμαλίασ.
Με απόφαςθ του Δικαςτθρίου που είναι κατά τόπον αρμόδιο ςφμφωνα με τθν ζδρα του
Σωματείου μπορεί να διαλυκεί το Σωματείο για παράβαςθ του νόμου που διζπει τα
Σωματεία ι για παράβαςθ του Καταςτατικοφ.
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ΑΡΘΡΟ 24- ΣΤΧΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ
Η περιουςία του Σωματείου ςε περίπτωςθ διαλφςεωσ δεν διανζμεται μεταξφ των
μελϊν του αλλά διατίκεται ςε νομικό πρόςωπο που επιδιϊκει παρεμφερείσ ςκοποφσ ςτθν
Ελλάδα ι ςτο Εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 25-ΦΡΑΓΙΔΑ/ΗΜΑ

Το ςωματείο ζχει ςφραγίδα ςτρογγυλι που φζρει ςτθ μζςθ το ζτοσ ιδρφςεϊσ του
και περιφερειακά τθν επωνυμία του Σωματείου και τθν ζδρα του.

ΑΡΘΡΟ 26 – ΒΙΒΛΙΑ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ
Το Σωματείο υποχρεοφται να τθρεί τα παρακάτω βιβλία :
1. Βιβλίο Μθτρϊου Μελϊν, όπου αναγράφονται αρικμθμζνα το ονοματεπϊνυμο, το
επάγγελμα, θ διεφκυνςθ κατοικίασ, ο αρικμόσ δελτίου ταυτότθτασ και οι
χρονολογίεσ εγγραφισ και διαγραφισ κάκε μζλουσ.
2. Βιβλίο Πρωτοκόλλου ειςερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων και εν γζνει
αλλθλογραφίασ
3. Βιβλίο Πρακτικϊν των ςυνεδριάςεων τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των Μελϊν
4. Βιβλίο Πρακτικϊν των ςυνεδριάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
5. Βιβλίο Πρακτικϊν των Συνεδριάςεων τθσ Εξελεγκτικισ Επιτροπισ
6. Βιβλίου περιουςίασ του Σωματείου, όπου καταγράφονται όλα τα κινθτά και
ακίνθτα περιουςιακά ςτοιχεία του Σωματείου.
7. Βιβλίο Ταμείου, όπου καταχωροφνται κατά χρονολογικι ςειρά όλεσ οι ειςπράξεισ
και πλθρωμζσ.
8. Γραμμάτια ειςπράξεων (Μπλοκ) που αρικμοφνται
9. Κάκε άλλο βιβλίο που κρίνεται από το Δ.Σ. χριςιμο και απαραίτθτο ςφμφωνα και
με τθν κείμενθ νομοκεςία.
Τα βιβλία πρζπει πριν από τθ χριςθ τουσ να είναι αρικμθμζνα κατά ςελίδα,
ςφραγιςμζνα με τθ ςφραγίδα του ςωματείου και κεωρθμζνα ςτθν τελευταία ςελίδα από
τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
Τα Μζλθ του Σωματείου δικαιοφνται να λαμβάνουν γνϊςθ των τθρουμζνων βιβλίων
απευκυνόμενοι με ςχετικι ζγγραφθ αίτθςθ προσ το Δ.Σ. του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 27- ΤΣΑΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Το Σωματείο μπορεί να ςυςτινει Επιςτθμονικι Επιτροπι αποτελοφμενθ από τρία
(3) τουλάχιςτον μζλθ, τα οποία κα είναι αναγνωριςμζνα για το ζργο τουσ μζλθ τθσ
επιςτθμονικισ κοινότθτασ, κα ζχουν άρτια επιςτθμονικι κατάρτιςθ και εξειδίκευςθ ςε
τομείσ που ςχετίηονται με τισ δράςεισ και τουσ ςκοποφσ του Σωματείου.
Ο ρόλοσ τθσ Επιτροπισ κα είναι ςυμβουλευτικόσ και γνωμοδοτικόσ ωσ προσ το ζργο
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου με ςκοπό να επιτυγχάνεται θ λιψθ ορκϊν αποφάςεων ςε
ηθτιματα που ςχετίηονται με τουσ ςκοποφσ του Σωματείου και χρειάηονται ειδικι
επιςτθμονικι κατάρτιςθ για τθν καλφτερθ και αποτελεςματικότερθ προϊκθςι τουσ.
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Η Επιςτθμονικι Επιτροπι ςυςτινεται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, θ
οποία λαμβάνεται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία των μελϊν και θ κθτεία τθσ ακολουκεί τθ
κθτεία του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ζχει το δικαίωμα να
αντικαταςτιςει τα μζλθ τθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ όποτε το κρίνει αναγκαίο για τθν
επίτευξθ των ςκοπϊν του ςωματείου.
Η Επιςτθμονικι Επιτροπι ςυνεδριάηει κάκε τρίμθνο και ζχει ςτθν ευκφνθ και τθν
επιμζλειά τθσ όλα τα επιςτθμονικά δρϊμενα και επιςτθμονικά κείμενα του ςωματείου.
Κατά τθν πρϊτθ τθσ ςυνεδρίαςθ ορίηει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό τθσ κακϊσ και το
Γενικό Γραμματζα τθσ. Αρμοδιότθτα του Προζδρου είναι θ ςφγκλθςθ και θ ομαλι
λειτουργία τθσ Επιτροπισ, θ εποπτεία τθσ δράςθσ τθσ και θ εκπροςϊπθςθ τθσ Επιτροπισ
όπου και όταν είναι αναγκαίο. Ο Πρόεδροσ μπορεί να καταμερίηει εργαςίεσ και να ανακζτει
υπθρεςίεσ ςτα μζλθ τθσ επιτροπισ για τθν εφρυκμθ και καλι λειτουργία των
δραςτθριοτιτων αυτισ. Αρμοδιότθτα του Γενικοφ Γραμματζα είναι θ τιρθςθ των
πρακτικϊν ςυνεδριάςεωσ τθσ Επιτροπισ , θ πρόςκλθςθ των Μελϊν για ςυνεδρίαςθ και
γενικά όλεσ οι αρμοδιότθτεσ που αφοροφν ςτθν διοικθτικι και γραμματειακι υποςτιριξθ
τθσ Επιτροπισ. Ο Αντιπρόεδροσ αντικακιςτά τον πρόεδρο όταν αυτόσ απουςιάηει ι
κωλφεται. Ο Πρόεδροσ, ο Αντιπρόεδροσ, ο Γενικόσ Γραμματζασ και τα μζλθ τθσ
Επιςτθμονικισ Επιτροπισ παρζχουν εκελοντικι εργαςία ςτο Σωματείο, είναι άμιςκα και
δεν επιτρζπεται να προςπορίςουν ίδιον όφελοσ από τθ δραςτθριότθτά τουσ αυτι ςτο
ςωματείο.
Το Σωματείο, μπορεί, με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου , να αποηθμιϊςει
μζλθ τθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ για τα ζξοδα που πραγματοποίθςαν μζςα ςτα πλαίςια
τθσ διοικθτικισ και γραμματειακισ υποςτιριξθσ ι κατά τθ δικαιολογθμζνθ ι εντεταλμζνθ
εργαςία δθμοςίων ςχζςεων ι για τον κακαριςμό του χϊρου ςυναντιςεων ι ςυνεδριάςεων
ι για τα ζξοδα αναγκαίων ι εντεταλμζνων ταξιδιϊν που πραγματοποιοφνται ςτα πλαίςια
τθσ ενθμζρωςθσ και προϊκθςθσ των ςκοπϊν του Σωματείου. Για όλα αυτά τα ζξοδα και
προκειμζνου αυτά να καλυφκοφν κα πρζπει να κατατεκοφν όλα τα νόμιμα παραςτατικά
που δικαιολογοφν τθ δαπάνθ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 28- ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
Το Σωματείο δικαιοφται να μετάςχει ςε ευρφτερεσ ενϊςεισ Σωματείων ι ομοειδείσ,
θμεδαπζσ ι αλλοδαπζσ. Σχετικά αποφαςίηει το Διοικθτικό Συμβοφλιο. Για τθν
αντιπροςϊπευςθ και τθ ςχζςθ των οργάνων με το Σωματείο, εφαρμόηονται αναλογικά οι
διατάξεισ του Καταςτατικοφ αυτοφ και οι ςχετικοί νόμοι. Οι πράξεισ των οργάνων του
Σωματείου είναι ιςχυρζσ και δεςμεφουν το Σωματείο, εφόςον είναι μζςα ςτα πλαίςια τθσ
αρμοδιότθτασ τουσ και αποφαςίηονται κατά τον χρόνο τθσ κθτείασ τουσ.
Η πρϊτθ μετά τθ νόμιμθ ςφςταςθ του ςωματείου Γενικι Συνζλευςθ των μελϊν κα
διεξαχκεί με τθν επιμζλεια και ευκφνθ τθσ Προςωρινισ Διοικοφςασ Επιτροπισ και αφοφ
τθρθκοφν όλεσ οι διαδικαςίεσ που ορίηονται για τθ ςφγκλιςθ τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ.
Η ςφγκλιςθ τθσ πρϊτθσ αυτισ Γενικισ Συνζλευςθσ κα πρζπει να πραγματοποιθκεί το
αργότερο εντόσ δυο (2) μθνϊν από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ καταςτατικοφ ςτο
αρμόδιο Πρωτοδικείο, με μόνο κζμα θμεριςιασ διάταξθσ τθν εκλογι μελϊν Διοικθτικοφ
Συμβουλίου και Εξελεγκτικισ Επιτροπισ.
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ΑΡΘΡΟ 29 – ΕΛΛΕΙΨΕΙ
Για τα κζματα που δεν προβλζπονται από το Καταςτατικό και δεν υπάρχει
απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ ι του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ιςχφουν οι διατάξεισ του
Αςτικοφ Κϊδικα και των λοιπϊν ςχετικϊν Νόμων περί Σωματείων.

ΑΡΘΡΟ 30- ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΔΙΑΣΑΞΗ
Η οικονομικι επιβάρυνςθ των μελϊν του Σωματείου μζχρι που να λθφκεί
διαφορετικι απόφαςθ από το αρμόδιο όργανα Διοίκθςθσ κακορίηεται ωσ εξισ: α) Δικαίωμα
εγγραφισ ςτο Σωματείο των τακτικϊν μελϊν ποςό 10,00 Ευρϊ. β) Ετιςια ςυνδρομι
τακτικϊν μελϊν ποςό 20,00 Ευρϊ.
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