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ΤΙΤΛΟΣ – ΣΚΟΠΟΣ - Ε∆ΡΑ

Άρθρο 1.
Συνιστάται
αστικό
σωµατείο
υπό
την
επωνυµία
«∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και την αρκτικόλεξη συντοµογραφία «∆Ε∆ΥΤ», το
οποίο αναφέρεται στα άρθρα του παρόντος Καταστατικού µε τον τίτλο
«το Σωµατείο». Η απόδοση του τίτλου στα Αγγλικά είναι:
Interdisciplinary Society of Food Hygiene Assurance και στα Γαλλικά:
Société Interdisciplinaire d’ Assurance d’ Hygiène des Aliments.
Το Σωµατείο είναι ένωση προσώπων, εχόντων τις από τα άρθρα 4
και 5 του παρόντος οριζόµενες ιδιότητες, που επιδιώκει σκοπούς µη
κερδοσκοπικούς, λειτουργεί σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους του
Ελληνικού Κράτους και τους συναφείς Κανονισµούς της Ευρωπαϊκής
Ενώσεως και συνεργάζεται µε παρεµφερείς, ως προς το αντικείµενο
και τους σκοπούς της, Ενώσεις και Οργανισµούς του εσωτερικού και
του εξωτερικού.
Το Σωµατείο έχει ιδίαν σφραγίδα, φέρουσα στο κέντρο την
κεφαλή της θεάς Υγείας και το έτος ιδρύσεως τoυ (2004). Άνωθεν
της κεφαλής την αρκτικόλεξη συντοµογραφία ∆Ε∆ΥΤ, δεξιά αυτής
έξι πλάγια παραλληλόγραµµα µε σχηµατικές παραστάσεις εντός
αυτών, οι οποίες αντιστοιχούν στις πέντε (5) οµάδες τροφίµων και τα
ποτά και αριστερά αυτής την επεξήγηση της αρκτικόλεξης
συντοµογραφίας ∆Ε∆ΥΤ.

Άρθρο 2.
Το Σωµατείο έχει έδρα την Θεσσαλονίκη.
Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Σωµατείου είναι
δυνατόν να ιδρύονται ή να καταργούνται Παραρτήµατα του Σωµατείου
σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.

Άρθρο 3.
1. Σκοπός του Σωµατείου είναι η επιστηµονική δραστηριότητα και
προαγωγή της επιστήµης, καθώς και η συµβολή του σε ό,τι αφορά την
υγιεινή, την ασφάλεια και την τεχνολογία τροφίµων, στα πλαίσια των
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φυσικών, τεχνολογικών, οικονοµικών και κοινωνικών συνθηκών της
χώρας µας µε στόχο τη διασφάλιση της ∆ηµόσιας Υγείας. Υπό τον
όρο τρόφιµα συµπεριλαµβάνονται και τα ποτά καθώς και τα
προοριζόµενα για ανθρώπινη κατανάλωση νερά.
Στα πλαίσια του σκοπού αυτού του Σωµατείου υπάγονται ιδίως:
Α) η διοργάνωση επιστηµονικών εκδηλώσεων και δη
ανακοινώσεων, δηµοσιεύσεων, διαλέξεων, ηµερίδων ή συνεδρίων,
Β) η οργάνωση και διεξαγωγή ερευνητικών προγραµµάτων και
η παρουσίαση εφαρµοσµένων συλλογικών ερευνών
Γ) η συγκέντρωση, ανάλυση, επεξεργασία, η µετάδοση
πληροφοριών και η ενδελεχής µελέτη παντός επιστηµονικού ζητήµατος
που αφορά την υγιεινή, ασφάλεια και τεχνολογία τροφίµων εν γένει, η
διατύπωση προτάσεων και η συµβολή στις προσπάθειες και ενέργειες
της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των συναφών
∆ηµοσίων Φορέων, προς επίλυση των εκάστοτε αναφυοµένων
ζητηµάτων και προβληµάτων, επί τη βάσει των αρχών της επιστήµης,
της πείρας, της τεχνογνωσίας και της εξυπηρετήσεως του κοινού
συµφέροντος,
∆) η ενηµέρωση του καταναλωτικού κοινού επί θεµάτων και
προβληµάτων αναφεροµένων στην υγιεινή, την ασφάλεια και την
τεχνολογία των τροφίµων,
Ε) η κατόπιν αιτήµατος και εντολής παροχή επιστηµονικής
συνδροµής σε φορείς της πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής
ή σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,
ΣΤ) η δια των ανωτέρω µέσων και µεθόδων συµβολή στην
αξιοποίηση του συναφούς προς τους σκοπούς αυτούς επιστηµονικού
δυναµικού της χώρας, καθώς και η υποβολή προτάσεων και
εισηγήσεων στους αρµόδιους φορείς για την αξιοποίηση η την
απορρόφηση πόρων ή κονδυλίων προοριζόµενων για τους τοµείς της
υγιεινής, ασφάλειας και τεχνολογίας τροφίµων,
Ζ) η συνεργασία εν γένει µε εθνικούς, ευρωπαϊκούς και
διεθνείς φορείς και οργανώσεις σε θέµατα υγιεινής, ασφάλειας και
τεχνολογίας τροφίµων.
2. Το Σωµατείο προς επίτευξη των σκοπών τούτων :
α) συνεργάζεται µε τις Κρατικές Αρχές και Υπηρεσίες, ως και
µε τις αντίστοιχες των ΟΤΑ και απευθύνεται προς αυτές, καθώς και
µε τα Α.Ε.Ι., τα Α.Τ.Ε.Ι., τα επιστηµονικά Ιδρύµατα και τα
ερευνητικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού,
β) συνεργάζεται µε άλλα επιστηµονικά σωµατεία του
εσωτερικού και του εξωτερικού και επίσης καθίσταται µέλος
αυτών, κατόπιν αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
γ) δύναται να καλεί και µετακαλεί επιστήµονες εγνωσµένου
κύρους, είτε της ηµεδαπής, είτε της αλλοδαπής, όπως επίσης
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πολιτικούς, κυβερνητικούς, υπηρεσιακούς και λοιπούς παράγοντες,
σχετιζόµενους αµέσως ή εµµέσως, µε τα ζητήµατα υγιεινής, ασφάλειας
και τεχνολογίας τροφίµων,
δ) δύναται να προβαίνει στην έκδοση επιστηµονικού περιοδικού
ή άλλου δηµοσιογραφικού εντύπου ή επετηρίδος, στη δηµιουργία
και συντήρηση ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, και
ε) προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια και
δραστηριότητα, που τείνει στην ευόδωση και επίτευξη των σκοπών
της όπως αυτοί περιγράφονται στις διατάξεις της προηγούµενης
παραγράφου.
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 4.
Τα µέλη του σωµατείου διακρίνονται σε α) τακτικά, β)
αντεπιστέλλοντα και γ) επίτιµα.
Τα µέλη του Σωµατείου πρέπει να έχουν ικανότητα για
δικαιοπραξία.
∆εν µπορεί να είναι µέλος του Σωµατείου αυτός που στερήθηκε το
δικαίωµα να ιδρύει ελεύθερα συνεταιρισµό ή ένωση προσώπων, καθώς
και αυτός που µε απόφαση Αρχής έχει στερηθεί την σχετική του
ικανότητα.
Η ιδιότητα µέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την
ηµέρα της εγγραφής στα Μητρώα του Σωµατείου.

Άρθρο 5.
1. α. Ως τακτικά µέλη δύναται να εγγράφονται στο σωµατείο,
κατόπιν αιτήσεώς τους, επιστήµονες Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι.: 1)Κτηνίατροι,
2)Γεωπόνοι, 3)Χηµικοί, 4)Χηµικοί Μηχανικοί, 5)Μικροβιολόγοι
τροφίµων, 6)Τεχνολόγοι
τροφίµων, 7)Βιοχηµικοί 8)Βιολόγοι,
9)Βιοτεχνολόγοι, 10)Υγιεινολόγοι, 11) Οινολόγοι – Τεχνολόγοι ποτών
12)Βιοπαθολόγοι, 13)∆ιαιτολόγοι, 14)∆ιατροφολόγοι,15) Τοξικολόγοι,
16) Επόπτες ∆ηµόσιας Υγείας, κάτοχοι ειδικότητας σχετικής µε την
υγιεινή την ασφάλεια και την τεχνολογία τροφίµων που υφίσταται
ήδη ή που ήθελε στο µέλλον δηµιουργηθεί.
β. Η εγγραφή των τακτικών µελών γίνεται κατόπιν
προηγούµενης εγγράφου συστάσεως τριών εκ των ιδρυτικών µελών
του Σωµατείου και αποφάσεως του διοικητικού συµβουλίου. Τυχόν
απόρριψη αιτήµατος εγγραφής επανεξετάζεται, κατόπιν προσφυγής
του ενδιαφερόµενου, από την Γενική
Συνέλευση, η οποία
αποφασίζει οριστικώς επί της εγγραφής.
2. Τα αντεπιστέλλοντα µέλη είναι επιστήµονες της αλλοδαπής, των
αυτών, ως και τα τακτικά µέλη, ειδικοτήτων, οι οποίοι εγγράφονται
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στο Σωµατείο, όπως και τα τακτικά µέλη αυτού και οι οποίοι
δύναται να ασκούν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις αυτών
µέσω του ∆ιαδικτύου.
3. Ως επίτιµα µέλη ανακηρύσσονται, κατόπιν προτάσεως του ∆.Σ.
και αποφάσεως της Γεν. Συνελεύσεως, επιστήµονες, Έλληνες ή
αλλοδαποί,
εγνωσµένου
κύρους
και
συµβολής
στην
κοινωνικοοικονοµική και πνευµατική ζωή. Οι στην έδρα του
Σωµατείου ευρισκόµενοι επίτιµοι εταίροι ασκούν τα δικαιώµατα
των τακτικών µελών µε τους περιορισµούς που αναφέρονται στην
επόµενη παράγραφο, χωρίς όµως να βαρύνονται από καµία
υποχρέωση, απορρέουσα από τις διατάξεις του Καταστατικού
αυτού.
4. Τα επίτιµα µέλη δεν δικαιούνται να εκλεγούν ή να εκλέγονται µεταξύ
των αιρετών µελών του Σωµατείου. Παρίστανται στις συνεδριάσεις της
Γενικής Συνελεύσεως και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς ψήφο.

Άρθρο 6.
∆ικαιώµατα των µελών
1. Τα µέλη του Σωµατείου δικαιούνται :
α. Να µετέχουν ισότιµα στις Γενικές Συνελεύσεις µε την
προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις
προς το Σωµατείο.
β. Να εκφράζουν τις απόψεις τους µε ψήφο.
γ. Να εκλέγουν τα αιρετά µέλη του Σωµατείου.
δ. Να εκλέγονται µεταξύ των αιρετών µελών του Σωµατείου.
Τα επίτιµα µέλη του Σωµατείου όταν µετέχουν στις συνεδριάσεις
των Γενικών Συνελεύσεων στερούνται δικαιώµατος ψήφου, ως και του
δικαιώµατος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
ε. Να απολαµβάνουν τα ωφελήµατα και κάθε δικαίωµα που
απορρέει από την ιδιότητά τους ως µελών του Σωµατείου.
στ. Να αποχωρούν από το Σωµατείο ελεύθερα.
2. Μέλη του Σωµατείου που αποχωρούν, µπορούν να επανεγγραφούν.

Άρθρο 7.
Υποχρεώσεις µελών
1. Τα τακτικά µέλη του Σωµατείου και τα στις αποφάσεις των
οργάνων συµµετέχοντα µέλη έχουν την υποχρέωση καταβολής ετήσιας
εισφοράς, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των
δικαιωµάτων τους.

Σελίδα 4 από 19

Το ύψος της εισφοράς ως και η αναπροσαρµογή της
καθορίζονται εκάστοτε µε απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως, που
λαµβάνεται κατόπιν αιτιολογηµένης προτάσεως του ∆.Σ.
Τα µέλη του Σωµατείου έχουν υποχρέωση συµµετοχής στην
δραστηριότητα και την λειτουργία αυτού. Οφείλουν να επιδεικνύουν
µεταξύ τους συναδελφική συµπεριφορά και αλληλεγγύη.
Υποχρεούνται επίσης να συµµορφώνονται µε την νοµοθεσία που
αφορά τα Σωµατεία και τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του
Σωµατείου και τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της
Γενικής Συνελεύσεως των µελών.
2. Τα µέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν περάσει
έτος δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλουν την δαπάνη εγγραφής.
Τα επίτιµα µέλη δεν υποβάλλονται σε καµία οικονοµική επιβάρυνση.
Κάθε παράβαση των διατάξεων του νόµου που αφορά τα Σωµατεία
και του Καταστατικού, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων.

Άρθρο 8.
Πειθαρχικός Έλεγχος
1. Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και
σε εξαιρετική περίπτωση, κατά την κρίση του, από την Γενική
Συνέλευση των µελών και συνίσταται :
α. Στην επίπληξη.
β. Στην προσωρινή αποβολή από το Σωµατείο για χρονικό διάστηµα
µέχρις ενός έτους.
γ. Στην οριστική του διαγραφή από το Σωµατείο.
2. Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εξαιρείται αν µε το πρόσωπο
που κρίνεται :
α. Συνδέεται µε συγγένεια µέχρι τετάρτου βαθµού.
β. Έχει έχθρα ή ιδιαίτερη φιλία.
γ. Έχει ζητηθεί και έχει συναινέσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
3. Η διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου κινείται από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο ή µε εντολή της Γενικής Συνελεύσεως, µετά από έγγραφη
πρόσκληση σε γραπτή απολογία εντός τακτού χρονικού
διαστήµατος του πειθαρχικώς ελεγχόµενου µέλους. Σε περίπτωση
παρελεύσεως του ως άνω χρονικού διαστήµατος η διαδικασία του
πειθαρχικού ελέγχου κινείται και χωρίς την γραπτή απολογία.
4. Κατά της αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για επιβολή
πειθαρχικών κυρώσεων, χωρεί εντός δύο (2) µηνών, προσφυγή ενώπιον
της Γενικής Συνελεύσεως.
5. Οι αποφάσεις που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου,
λαµβάνονται µε µυστική ψηφοφορία.
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Άρθρο 9.
Παύση της ιδιότητας µέλους – ∆ιαγραφή µελών
1. Παύουν να είναι µέλη του Σωµατείου:
α. Τα µέλη που υποβάλλουν σχετική έγγραφη παραίτηση
β. Τα µέλη που καθυστερούν την καταβολή της συνδροµής
πέραν της διετίας, παρά την γραπτή ειδοποίηση, κατόπιν
πιστοποιήσεως του γεγονότος τούτου από το ∆.Σ. και σχετικής
αποφάσεως διαγραφής αυτών.
γ. Όσοι τυχόν διαγράφονται, ένεκα σπουδαίου λόγου και
ύστερα
από επαρκώς
αιτιολογηµένη
απόφαση
της
Γεν.
Συνελεύσεως περί τούτου, η οποία λαµβάνεται έπειτα από σχετική
επαρκώς και εµπεριστατωµένως αιτιολογηµένη πρόταση του ∆.Σ.
2. Τα κατά την περίπτωση γ της προηγούµενης παραγράφου
διαγραφόµενα µέλη έχουν το δικαίωµα επανακρίσεως από την
Γεν. Συνέλευση, η οποία αποφασίζει, κατόπιν συνηγορίας τριών
µελών , µε την απόλυτη, πλειοψηφία του όλου αριθµού, των
ταµειακώς τακτοποιηµένων µελών του Σωµατείου.
Σε κάθε περίπτωση το ενδιαφερόµενο µέλος έχει το δικαίωµα
της προηγούµενης ακροάσεως από την Γεν. Συνέλευση, που
αποφασίζει
επί της προτάσεως της διαγραφής ή της
επανακρίσεως του.

Άρθρο 10.
Πόροι του Σωµατείου
Πόροι του Σωµατείου θεωρούνται :
α. Οι τακτικές ετήσιες συνδροµές των µελών και η δαπάνη
εγγραφής τους.
β. Οι έκτακτες συνδροµές των µελών.
γ. Τα εισοδήµατα που προέρχονται από περιουσία του Σωµατείου.
δ. Οι δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες προς το Σωµατείο.
Γίνονται δεκτές µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε
περίπτωση διαφωνίας µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των
µελών.
Το ύψος των ποσών µε στοιχεία α και β καθορίζονται µε απόφαση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στην περίπτωση που το ύψος της
έκτακτης εισφοράς επιβάλλεται να υπερβεί το τριπλάσιο της ετήσιας
συνδροµής, µέσα στον ίδιο χρόνο, την σχετική απόφαση λαµβάνει η
Γενική Συνέλευση.
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∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρο 11.
Όργανα του Σωµατείου είναι : α) η Γεν. Συνέλευση (ΓΣ) των
µελών, β) το ∆ιοικ. Συµβούλιο (∆Σ) και γ) ο Πρόεδρος και δ) η
Ελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 12.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1. Η ΓΣ είναι το ανώτατο όργανο του Σωµατείου και
συγκροτείται από τα τακτικά µέλη αυτού.
2. Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Γραµµατέα και τα παρόντα
µέλη του Σωµατίου. Ο Πρόεδρος και ο Γραµµατέας προέρχονται εκ
των παρόντων ταµειακώς τακτοποιηµένων µελών και εκλέγονται
πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης.
Τα λοιπά µέλη του Σωµατείου έχουν το δικαίωµα γνώµης
και ψήφου στις συνεδριάσεις της ΓΣ, δεν έχουν όµως το
δικαίωµα του εκλέγεσθαι ως µέλη του ∆Σ.
Προϋπόθεση για την άσκηση των δικαιωµάτων του άρθρου
αυτού είναι η βεβαιωµένη εκπλήρωση των υποχρεώσεων εκάστου
µέλους κατά το άρθρο 7.
3. Η ΓΣ συγκαλείται τακτικώς και εκτάκτως. Τακτικώς η ΓΣ
συγκαλείται άπαξ του έτους, µε πρωτοβουλία και ευθύνη του ∆Σ,
κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως, η οποία αποστέλλεται προς τα µέλη
20 τουλάχιστον ηµέρες προ της συγκλήσεως και περιλαµβάνει τα
θέµατα της ηµερησίας διατάξεως καθώς και τον ακριβή χρόνο και
τόπο της συγκλήσεως της.
Εκτάκτως δύναται να συγκαλείται µε πρωτοβουλία είτε του
∆Σ, είτε µέρους των ταµειακώς τακτοποιηµένων µελών, όχι
µικρότερου του ενός πέµπτου του συνόλου αυτών, τα οποία
υποβάλλουν γραπτή περί τούτο αίτηση προς το ∆Σ, στην οποία
καθορίζουν µε τρόπο ορισµένο τα προς συζήτηση θέµατα και επί
της οποίας το ∆Σ αποφασίζει υποχρεωτικώς. Εν συνεχεία
ακολουθείται η αυτή διαδικασία όπως επί τακτικής συγκλήσεως.
4. Η ΓΣ ευρίσκεται εν απαρτία όταν κατά την σύγκληση της
παρευρίσκεται το ένα τρίτο του συνόλου των ταµειακώς
τακτοποιηµένων µελών του Σωµατείου, λαµβάνει δε αποφάσεις δια
της πλειοψηφίας των παρόντων µελών, εκτός εάν δι’ ειδικής διατάξεως
του παρόντος απαιτείται ειδική πλειοψηφία. Εάν κατά την σύγκληση
δεν επιτευχθεί απαρτία, η ΓΣ συνέρχεται εκ νέου µετά από (7)
ηµέρες, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και µε τα ίδια θέµατα. Στην
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νέα δε µετά τούτο σύγκληση θεωρείται ευρισκόµενη εν απαρτία
ανεξαρτήτως αριθµού συµµετεχόντων, οι δε αποφάσεις λαµβάνονται
µε την απόλυτη πλειοψηφία
των
παρόντων
ταµειακώς
τακτοποιηµένων µελών, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η
ψήφος του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 13.
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ – ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Γ.Σ.
1. H τακτική ΓΣ είναι αρµόδια για
τον
έλεγχο
των
πεπραγµένων του ∆Σ, για τον διαχειριστικό απολογισµό και έλεγχο
του προηγούµενου έτους, για την έγκριση του προγραµµατισµού των
δράσεων του Σωµατείου, για την ψήφιση του προϋπολογισµού, για
την σύσταση επιτροπών ή οµάδων εργασίας, διαρκούς χαρακτήρος
ή προς έρευνα, µελέτη, εισήγηση ή αντιµετώπιση συγκεκριµένου ή
επίκαιρου ζητήµατος, καθώς και για κάθε θέµα που τίθεται υπ’ όψιν
της, ως ανωτάτου οργάνου του Σωµατείου, δια της οικείας
ηµερησίας διατάξεως.
2. Τα µέλη του Σωµατείου προσέρχονται αυτοπροσώπως στη
Γενική Συνέλευση και υπογράφουν στο σχετικό Βιβλίο. Τα τακτικά µέλη
του Σωµατείου δύναται να εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση και
από αντιπρόσωπό τους, έτερο τακτικό µέλος του Σωµατείου, που κατά
την προσέλευσή του πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε σχετικό
νοµιµοποιητικό έγγραφο που καταθέτει στη γραµµατεία του Σωµατείου.
Σε κάθε περίπτωση τακτικό µέλος δεν δύναται ν’ αντιπροσωπεύει
περισσότερα από 2 (δύο) τακτικά µέλη.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των µελών µπορεί να
προσβληθούν ενώπιον του ∆ικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά
παράβαση της νοµοθεσίας ή των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.
4. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων µελών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό µε
φανερή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου της Συνελεύσεως.
5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των µελών που
αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, σε εκλογή οργάνων του Σωµατείου, σε
θέµατα εµπιστοσύνης, σε έγκριση λογοδοσίας ή σε προσωπικά θέµατα
λαµβάνονται µε µυστική ψηφοφορία.
Κατά την διεξαγωγή µυστικής ψηφοφορίας παρίστανται µόνο τα
τακτικά µέλη που έχουν δικαίωµα ψήφου και κατ' εξαίρεση ένα (1) από
το προσωπικό των γραφείων του Σωµατείου.
6. Θεωρούνται άκυρες οι αποφάσεις που λαµβάνονται κατά
παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.
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Τα πρακτικά συνεδριάσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον
Γραµµατέα της Γενικής Συνελεύσεως και παραδίδονται στον Γενικό
Γραµµατέα για φύλαξη.

Άρθρο 14.
Αρµοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως
1. Η Γενική Συνέλευση όταν συνεδριάζει συζητεί θέµατα που
φέρονται ενώπιον της για συζήτηση.
2. Θέµατα που απορρίπτονται από την Γενική Συνέλευση µπορεί να
επανασυζητηθούν.
3. Η Γενική Συνέλευση έχει γενική αρµοδιότητα.
4. Θέµατα που συζητούνται αποκλειστικά στην Γενική Συνέλευση
είναι :
α. Έγκριση του οικονοµικού προϋπολογισµού, ισολογισµού,
απολογισµού.
β. Απολογισµός του έργου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µετά από
κάθε λήξη του έτους.
γ. Η έγκριση δαπάνης ποσού µεγαλύτερου από 3000 Ευρώ.
δ. Ο προσδιορισµός του ύψους της ηµερήσιας αποζηµιώσεως για
ηµεραργίες και έξοδα παραστάσεως των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου
ε. Η κτήση από επαχθή αιτία, κινητών ή ακινήτων αξίας άνω των
3000 Ευρώ.
στ. Η αποδοχή κληρονοµιών, κληροδοσιών, υπό τρόπο και δωρεών.
ζ. Η εκλογή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
η. Η εκλογή µελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.
θ. Η εκλογή µελών εφορευτικής επιτροπής όταν διενεργούνται
εκλογές.
ι. Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοικήσεως του Σωµατείου.
ια. Η παύση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της
Ελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση
καθηκόντων ή ανικανότητα.
ιβ. Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
ιγ. Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των µελών του Σωµατείου.
ιδ. Η επιβολή εκτάκτων εισφορών.
ιε. Η απόφαση για προσχώρηση σε ενώσεις ηµεδαπές ή ξένες
ευρύτερης εκτάσεως.
ιστ. Η τροποποίηση του Καταστατικού του Σωµατείου.
ιζ. Η έγκριση εσωτερικών κανονισµών.
ιη. Η αναστολή των εργασιών του Σωµατείου.
ιθ Η διάλυση του Σωµατείου.
Σελίδα 9 από 19

5. Στις περιπτώσεις µε στοιχεία ιστ, ιζ, ιη, ιθ για να ληφθεί
απόφαση απαιτείται η συµµετοχή στην ψηφοφορία του µισού αριθµού
των ταµειακώς τακτοποιηµένων µελών τουλάχιστον και ενός (1) επί
πλέον (τακτικών) και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών.

Άρθρο 15.
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Το ∆Σ του Σωµατείου είναι επταµελές και εκλέγεται από
την ΓΣ µε τριετή θητεία. Αποτελείται από τον Πρόεδρο,
Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραµµατέα, Ταµία, Ειδικό Γραµµατέα και δύο
Μέλη.
2. Τα µέλη του ∆Σ εκλέγονται, µε µυστική ψηφοφορία, µεταξύ
των τακτικών µελών του Σωµατείου και δη αυτών που υπέβαλαν
σχετική προς τον σκοπό αυτόν υποψηφιότητα.
3. Ένα το αργότερο µήνα προ της λήξεως της θητείας του
∆Σ συνέρχεται η ΓΣ, µε ειδική ηµερήσια διάταξη τη διενέργεια
εκλογής για την ανάδειξη νέου ∆Σ, εφαρµοζοµένων των ορισµών
του άρθρου 20 του παρόντος.
4. Το µέλος του ∆Σ που πλειοψήφησε συγκαλεί τα λοιπά
εκλεγέντα µέλη εντός δεκαπέντε ηµερών το αργότερο από τη
διενέργεια των αρχαιρεσιών, τα οποία µε µυστική ψηφοφορία
συγκροτούνται σε σώµα. Κατά την ως άνω διαδικασία ορίζονται
επιπλέον και τα αναπληρωµατικά µέλη κατά την σειρά
πλειοψηφίας τους στις διεξαχθείσες αρχαιρεσίες.
5. Μέλη του ∆Σ που απουσιάζουν σε τέσσερις συνεχείς
συνεδριάσεις χωρίς αποχρώντα λόγο, θεωρούνται αυτοδικαίως ότι
παραιτήθηκαν, η δε αναπλήρωση τους πραγµατοποιείται εκ των
αναπληρωµατικών µελών τηρουµένης της σειράς πλειοψηφίας των.
6. Το ∆Σ συνεδριάζει τακτικώς µεν άπαξ του µηνός,
εκτάκτως δε όταν συγκληθεί προς τον σκοπό αυτόν από τον
Πρόεδρο ή όταν ζητηθεί τούτο γραπτώς από τρία µέλη του, που
κοινοποιούν το αίτηµα τούτο και στα υπόλοιπα, συνέρχεται δε το
∆Σ εντός πέντε ηµερών από της γνωστοποιήσεως αυτής.
Οι αποφάσεις του ∆Σ λαµβάνονται µε την απόλυτη
πλειοψηφία των παραπάνω µελών, σε περίπτωση ισοψηφίας
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
7. Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου καθώς και του
Γενικού Γραµµατέα και του Ταµία δεν µπορούν να συµπίπτουν στο
ίδιο πρόσωπο.
8. Tα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι αλληλεγγύως
υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών του Σωµατείου, εκτός εάν
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παρέστησαν κατά την λήψη συγκεκριµένης αποφάσεως και
διεφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.
9. Για κάθε συνεδρίαση τα µέλη ειδοποιούνται πέντε (5)
τουλάχιστον ηµέρες νωρίτερα µε έγγραφες προσκλήσεις που
αναφέρουν και τα θέµατα ηµερησίας διατάξεως.
Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα µέλη καλούνται και κατά την
ίδια ηµέρα της συνεδριάσεως µε οποιοδήποτε µέσο.
Κατά τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν συγκαλούνται τακτικές
συνεδριάσεις.
10. Αντιπρόεδρος.
Αναπληροί τον Πρόεδρο του Σωµατείου, απόντα ή κωλυόµενο,
ασκών τις αρµοδιότητες της παρ. 4 του άρθρου 17.
11. Γεν. Γραµµατέας.
Συντονίζει τις εργασίες του Σωµατείου, τηρεί το αρχείο των
µελών αυτής και συντονίζει τις συγκροτούµενες, µε απόφαση του
∆Σ ή της ΓΣ, επιτροπές και οµάδες εργασίας. Παρακολουθεί και
διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Σωµατείου και τηρεί το αρχείο
αυτού καθώς και τα πρακτικά του ∆Σ, τα οποία συνυπογράφει µετά
του Προέδρου, προκειµένου αυτά να αποκτήσουν εκτελεστότητα.
12. Ταµίας.
Εποπτεύει και είναι υπεύθυνος για την τήρηση των οικονοµικών
βιβλίων του Σωµατείου και των υπό του νόµου προβλεποµένων
φορολογικών του στοιχείων, είναι υπόλογος έναντι του Σωµατείου για
τις ενέργειές του και διενεργεί τις εισπράξεις, πληρωµές, καταθέσεις
και αναλήψεις στο όνοµα και για λογαριασµό αυτού.
13. Ειδικός Γραµµατέας.
Συντονίζει και εποπτεύει το επιστηµονικό έργο του Σωµατείου,
εισηγείται στο ∆Σ την κατάρτιση προγράµµατος εκδηλώσεων του
Σωµατείου και συντονίζει τούτο, υπό την εποπτεία του προέδρου
διευθύνει το έργο οιασδήποτε διαρκούς επιτροπής της παραγράφου 1
του άρθρου 13 του παρόντος, µε τη σύµπραξη δε του Γεν. Γραµµατέα
συντονίζει το έργο των συγκροτούµενων επιτροπών και οµάδων
εργασίας για την βιβλιοθήκη του Σωµατείου και την παρακολούθηση
του ειδικού και επιστηµονικού περιοδικού τύπου.
14. Μέλη του ∆Σ
α. Στο ένα µέλος του ∆Σ ανατίθενται µε απόφαση του ∆Σ
καθήκοντα βοηθού ταµία.
β. Στο άλλο µέλος του ∆Σ ανατίθενται µε απόφαση του ∆Σ
καθήκοντα εφόρου βιβλιοθήκης του Σωµατείου.
15. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος οιουδήποτε µέλους
του ∆Σ, που έχει επίπτωση στην εκτέλεση των καθηκόντων και
αρµοδιοτήτων του κατά τις προηγούµενες παραγράφους, το ∆Σ µε
απόφαση του ρυθµίζει τον τρόπο αντικαταστάσεως αυτού.
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Άρθρο 16.
Αρµοδιότητες ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο :
α. ∆ιοικεί το Σωµατείο.
β. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των µελών του Σωµατείου και σε
περίπτωση που αδυνατεί, τον έλεγχο αυτό ασκεί η Γενική Συνέλευση.
γ. Αποφασίζει την εγγραφή των µελών καθώς και την διαγραφή
τους.
δ. ∆ια του Προέδρου και του Γενικού Γραµµατέα συγκαλεί τις
συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
ε. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
στ. Έχει την επιµέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του
Καταστατικού.
ζ. Ενηµερώνει σύµφωνα µε τον νόµο τις κρατικές Αρχές για θέµατα
που οι νόµοι επιβάλλουν.
η. ∆ιορίζει από τα µέλη του Σωµατείου Επιτροπές για την
αντιµετώπιση θεµάτων του Σωµατείου.
θ. ∆ιαχειρίζεται την περιουσία του Σωµατείου.
ι. Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγµατοποίηση
των σκοπών του Σωµατείου.
ια. Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέµατα που υλοποιεί το Σωµατείο.
ιβ. Καθορίζει το ύψος και το δικαίωµα εγγραφής των µελών του
Σωµατείου καθώς και τις έκτακτες εισφορές και γενικά αναπροσαρµόζει
τα χρηµατικά ποσά που αναφέρονται στο Καταστατικό σε νέα δεδοµένα,
µε πλειοψηφία πέντε εβδόµων (5/7) και σε περίπτωση που σε δύο (2)
αλλεπάλληλες συνεδριάσεις δεν πετύχει την πλειοψηφία αυτήν το θέµα
παραπέµπεται στην Γενική Συνέλευση των µελών.
ιγ. Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Σωµατείου ενώπιον
τρίτων και των κρατικών Αρχών.
ιδ. ∆ιορίζει νοµικό σύµβουλο του Σωµατείου ή άλλους
επιστηµονικούς ή τεχνικούς συµβούλους.
ιε. ∆ιορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Σωµατείου και συνάπτει
συµβάσεις µε πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο
Σωµατείο και δεν συνδέονται µε τα γραφεία του.
ιστ. ∆ιοργανώνει σεµινάρια και επιµορφωτικές διαλέξεις.
ιζ. Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του Σωµατείου. Την σχετική
απόφαση λαµβάνει µε πλειοψηφία του εδαφίου ιβ.
ιη. Μεριµνά για την έκδοση περιοδικού εντύπου, ενηµερωτικού.
ιθ. ∆ιοργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
κ. Προτείνει τα επίτιµα µέλη του Σωµατείου στην Γενική
Συνέλευση.
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κα. Επιλαµβάνεται κάθε θέµατος που σχετίζεται µε το Σωµατείο.

Άρθρο 17.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
1. Ο Πρόεδρος, εκπροσωπεί και διευθύνει το Σωµατείο και
ειδικότερα συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ∆Σ και
υπογράφει, µετά του Γεν. Γραµµατέως, τα οικεία πρακτικά των
συνεδριάσεων αυτών.
2. Εκπροσωπεί επίσης το Σωµατείο ενώπιον πάσης αρµόδιας
Αρχής ή Υπηρεσίας, είτε της Κεντρικής ∆ιοικήσεως του Κράτους,
είτε των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, καθώς και των οικείων
Αρχών και οργάνων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
3. Ο Πρόεδρος ασκεί επίσης κάθε άλλη αρµοδιότητα, που
του απονέµουν ειδικά άλλες διατάξεις του παρόντος.
4. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει ο
Αντιπρόεδρος, ο οποίος ασκεί αρµοδιότητες των προηγούµενων
παραγράφων. Ο Πρόεδρος µπορεί επίσης, δι’ αποφάσεως του, να
εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε µέλος είτε του ∆Σ, είτε το Σωµατείο, να
εκπροσωπεί αυτόν ή το Σωµατείο, σε συγκεκριµένη υπόθεση, ρητώς
αναφερόµενη στη σχετική απόφαση.
5. Ο πρόεδρος επίσης:
α) Συνοµολογεί και υπογράφει συµβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
β) Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονοµικά του Σωµατείου.
γ) Υπογράφει µε τον Ταµία τα εντάλµατα πληρωµών, τις επιταγές.
δ) Υπογράφει µε τον Ταµία τα εντάλµατα εισπράξεων.
ε) Κινεί, συνυπογράφοντας µε τον Ταµία, τον λογαριασµό
ταµιευτηρίου.
στ) Ελέγχει τα βιβλία του ταµείου.
ζ) Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονοµικών του
Σωµατείου.

ΆΡΘΡΟ 18.
ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
1. Πόροι του Σωµατείου είναι:
α) το δικαίωµα εγγραφής ως µέλος του Σωµατείου και η
ετήσια συνδροµή του άρθρου 10 του παρόντος
β) οι χορηγίες του άρθρου 10 του παρόντος
γ) επιχορηγήσεις, είτε εξ εθνικών πόρων είτε εκ προγραµµάτων
της ΕΕ
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δ) κληρονοµίες, κληροδοσίες ή δωρεές, εν ζωή ή αιτία
θανάτου, εκ µέρους φυσικών ή νοµικών προσώπων, οι οποίες
γίνονται δεκτές σύµφωνα µε τον ΑΚ, ειδικώς δε οι κληρονοµιές
υποχρεωτικώς µε το ευεργέτηµα της απογραφής
ε) έσοδα από την εκµετάλλευση τυχόν περιουσιακών
στοιχείων του Σωµατείου, είτε ακινήτων, είτε κινητών, αξιών ή
τίτλων
στ)ποσοστό, καθοριζόµενο εφ’ άπαξ µε απόφαση του ∆Σ του
Σωµατείου, εκ των αµοιβών των οργάνων του Σωµατείου, από
παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση συµβάσεων εντολής, που
παρέχονται ή συνάπτονται µε τρίτους λόγω της ιδιότητος των
αυτής
ζ) έσοδα από διάθεση εκδόσεων του Σωµατείου
η) έσοδα από εκδηλώσεις του Σωµατείου
2. Ως περιουσιακά στοιχεία του Σωµατείου δύναται να είναι
ακίνητα ή κινητά κάθε είδους, όπως οχήµατα, µηχανήµατα,
συσκευές, σκεύη κ.α., τα οποία περιέχονται στην κυριότητα του
Σωµατείου σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου.

Άρθρο 19.
Οικονοµική ∆ιαχείριση
1. Η διαχείριση των οικονοµικών του Σωµατείου ενεργείται µε
βάση τον προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων που συντάσσεται από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση, ισχύει
δε από 1ης Ιανουαρίου µέχρι 31ης ∆εκεµβρίου κάθε έτους.
2. Μέχρι που να εγκριθεί ο προϋπολογισµός του νέου έτους, οι
εισπράξεις και πληρωµές µπορεί να γίνονται µε βάση τον προϋπολογισµό
του προηγούµενου έτους.
3. Ο ισολογισµός και απολογισµός κάθε έτους, καθώς και η έκθεση
της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη
Γενική Συνέλευση µέσα σε τρεις (3) µήνες από τη λήξη του οικονοµικού
έτους.
4. Οι πόροι εισπράττονται αφού εκδοθεί για κάθε περίπτωση
διπλότυπο γραµµατίου είσπραξης, σφραγισµένο µε την σφραγίδα του
Σωµατείου που υπογράφεται από τον Ταµία και τον Πρόεδρο του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
5. Από τους πόρους κρατείται στο Ταµείο του Σωµατείου
χρηµατικό ποσό µέχρι 3000 Ευρώ και το υπόλοιπο κατατίθεται σε
τραπεζικό λογαριασµό στο όνοµα του Σωµατείου.
6. Η ανάληψη χρηµάτων από την Τράπεζα ενεργείται µε επιταγή
που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τον
Ταµία.
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7. Οι πληρωµές του Σωµατείου ενεργούνται µε εντάλµατα
πληρωµής και επιταγές που υπογράφονται από τον Πρόεδρο του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και τον Ταµία.
8. ∆απάνη θεωρείται έγκυρη εφόσον γι' αυτήν έχει ληφθεί απόφαση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προκειµένου για ποσό µικρότερο από 3000
Ευρώ, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση απόφαση της Γενικής
Συνελεύσεως.
9. Σε έκτακτες περιπτώσεις ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου µε τη σύµφωνη γνώµη του Ταµία και του Γενικού
Γραµµατέα, µπορεί να πραγµατοποιήσει δαπάνη µέχρι 1000 Ευρώ και να
ζητήσει εκ των υστέρων τη σχετική έγκριση.

Άρθρο 20.
Εκλογή Αιρετών Μελών του Σωµατείου
1. Όσοι επιθυµούν να εκλεγούν µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο µέσα σε προθεσµία που ορίζεται από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους
υποχρεώσεις προς το Σωµατείο.
2. Η αίτηση υποψηφιότητας που υποβάλλεται µόνο από τακτικά
µέλη πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου
που να δηλώνει σε αυτή ότι έχει Ελληνική ιθαγένεια, δεν τελεί σε
στέρηση πολιτικών δικαιωµάτων, ότι δεν έχει καταδικασθεί αµετάκλητα
για κακούργηµα ή βαρύ πληµµέληµα, που σχετίζεται µε την
δραστηριότητα που αναφέρεται στο Καταστατικό αυτό.
3. Τα ονόµατα των υποψηφίων µε αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά
για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή
γνωστοποιούνται έγκαιρα στα µέλη, καταχωρούνται δε στο ίδιο ή
διαφορετικό ψηφοδέλτιο κατά την κρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
4. Με µυστική ψηφοφορία τα µέλη του Σωµατείου εκλέγουν τα
αιρετά µέλη σηµειώνοντας στο αριστερό του ονόµατος -µε σταυρό- τα
πρόσωπα της προτιµήσεώς τους, επτά (7) για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
και τρία (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή κατ' ανώτατο.
5. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που µε την σειρά έχουν
πάρει περισσότερες ψήφους. Οι επτά (7) από αυτούς αποτελούν το
∆ιοικητικό Συµβούλιο και οι επόµενοι τρεις (3) είναι αναπληρωµατικά
µέλη, επίσης οι δύο (2) πρώτοι από τον πίνακα της Ελεγκτικής
Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της µέλη και οι επόµενοι δύο (2) τα
αναπληρωµατικά.
6. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που πέτυχε αναδεικνύεται µε
κλήρωση που γίνεται ανάµεσα σε αυτούς που ισοψήφισαν.
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7. Όσοι εκλέγονται για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτούνται σε
σώµα και κατανέµουν µεταξύ τους τις αρµοδιότητες, που αναφέρονται
στην παράγραφο Ι του Άρθρου 15 προκειµένου να αναλάβουν τη
διοίκηση του Σωµατείου.

Άρθρο 21.
Ελεγκτική Επιτροπή
1. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των
µελών µαζί µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και αποτελείται από τρία µέλη
και τρεις αναπληρωτές τους.
2. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονοµική κατάσταση του
Σωµατείου και συντάσσει σχετική έκθεση που την θέτει υπόψη της
Γενικής Συνελεύσεως των µελών, το αργότερο δύο (2) µήνες µετά την
λήξη του οικονοµικού έτους.
3. Ο έλεγχος αυτός ενεργείται µετά από παραγγελία ή
αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε. Υποχρεωτικά ενεργείται έλεγχος πάντοτε
κατά την λήξη του οικονοµικού έτους προκειµένου µε σχετική έκθεση
που ανακοινώνεται στα µέλη του Συλλόγου πέντε (5) ηµέρες
τουλάχιστον πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως να τεθούν
υπόψη του Σωµατείου τα πορίσµατα.
4. Η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικών ανωµαλιών,
µε έγγραφο που απευθύνεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ζητεί την
σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως προκειµένου να θέσει υπόψη της τα
πορίσµατα. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην περίπτωση αυτή, οφείλει να
συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ηµερών.

Άρθρο 22.
Αποζηµίωση Μελών ∆ιοικήσεως
1. Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής
δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στο Σωµατείο µε σχέση
εξαρτηµένης εργασίας ή εργολαβίας ή να συνάπτουν µε τον Σύλλογο
συµβάσεις που συνεπάγονται λήψη ανταλλάγµατος.
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε
πλειοψηφία πέντε εβδόµων (5/7) µπορεί να συνάψει σύµβαση
εργολαβίας ή παροχής υπηρεσιών µε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Το ενδιαφερόµενο µέλος δεν παρίσταται κατά την συζήτηση και για την
λήψη αποφάσεως επί του θέµατος λαµβάνεται υπόψη η ψήφος του σαν
θετική.
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ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 23.
Τροποποίηση Καταστατικού
Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού γίνεται µόνο µε
απόφαση της ΓΣ, που λαµβάνεται σε ειδική προς τον σκοπό
αυτόν συνεδρίαση, στην οποία πρέπει να συµµετέχει το ήµισυ
τουλάχιστον των ταµειακώς τακτοποιηµένων µελών του Σωµατείου
και µε την ειδική πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των
παρόντων, έπειτα από σχετική εισήγηση του ∆Σ, η οποία
διαλαµβάνει ειδικώς τις προς τροποποίηση διατάξεις.
Κάθε τροποποίηση ισχύει από την εποµένη της εγγραφής της στα
σχετικά Βιβλία του Πρωτοδικείου.

Άρθρο 24.
Εσωτερικοί Κανονισµοί
1. Θέµατα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Σωµατείου
µπορεί να ρυθµίζονται µε εσωτερικούς κανονισµούς.
2. Οι Κανονισµοί αυτοί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
εισάγονται στην Γενική Συνέλευση για έγκριση και ισχύουν από την
εποµένη της δηµοσιεύσεώς τους στο Πρωτοδικείο.

Άρθρο 25.
∆ιάλυση Σωµατείου
Η διάλυση του Σωµατείου µπορεί να αποφασισθεί µόνο από την
ΓΣ αυτής, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του ∆Σ µε τα δύο πέµπτα
(2/5) τουλάχιστον του αριθµού των ταµειακώς τακτοποιηµένων µελών,
ή η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση σοβαρής διαχειριστικής
ανωµαλίας και σε ειδική προς τον σκοπό αυτό συνεδρίαση, στην
οποία θα πρέπει να παρίστανται τουλάχιστο τα τρία τέταρτα (3/4)
των εγγεγραµµένων µελών και µε απόφαση που λαµβάνεται µε
πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
Με απόφαση του ∆ικαστηρίου µπορεί να διαλυθεί ο Σύλλογος για
παράβαση του νόµου που διέπει τα Σωµατεία ή του Καταστατικού.
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Άρθρο 26.
Τύχη Περιουσίας του Σωµατείου
Η περιουσία του Σωµατείου σε περίπτωση διαλύσεως δεν
διανέµεται µεταξύ των µελών του. Για την τύχη της αποφασίζει η
Γενική Συνέλευση των µελών.

Άρθρο 27.
Βιβλία του Σωµατείου
Τα βιβλία που τηρεί το Σωµατείο είναι :
- Υποχρεωτικά
α. Μητρώο µελών του Σωµατείου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα
στοιχεία των µελών που αφορούν το Σωµατείο.
β. Βιβλίο Πρακτικών ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
γ. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως των µελών.
δ. Βιβλίο Εισπράξεων - Πληρωµών.
ε. Βιβλίο Ιστορίας του Σωµατείου.
- Προαιρετικά :
α. Πρωτόκολλο Εισερχόµενων και Εξερχόµενων εγγράφων.
β. Βιβλίο (αρχείο) Εισερχόµενων και Εξερχόµενων εγγράφων.
γ. Βιβλίο παρουσίας µελών στην Γενική Συνέλευση.
δ. Βιβλίο αναλώσιµων υλικών.
Το Σωµατείο µπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα µε τις
ανάγκες του.

Άρθρο 28.
Τελική ∆ιάταξη
Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από είκοσι οκτώ (28) άρθρα
εγκρίνεται σήµερα από τα ιδρυτικά µέλη στην Θεσσαλονίκη και
υπογράφεται ως εξής :
ΟΙ Ι∆ΡΥΤΕ
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