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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄
Ι∆ΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε∆ΡΑ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ
Άρθρο 1
Ίδρυση - Επωνυµία - Έδρα – Σφραγίδα -∆ιάρκεια
1. Ιδρύεται

Σωµατείο

µη

κερδοσκοπικού

χαρακτήρα

υπό

την

επωνυµία

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΦΗΒΩΝ» (στο εξής: «Σωµατείο»), µε έδρα τον ∆ήµο Χαλανδρίου.
2. Η απόδοση του ονόµατος του Σωµατείου στην Αγγλική γλώσσα είναι: «GREEK
SOCIETY FOR PEDIATRIC PALLIATIVE CARE».
3. Το Σωµατείο έχει στρογγυλή σφραγίδα που τίθεται σε όλα τα επίσηµα έγγραφά
του.
4. Η σφραγίδα του Σωµατείου αναγράφει τις λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ

ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ

ΦΡΟΝΤΙ∆Α

ΠΑΙ∆ΙΩΝ

ΚΑΙ

ΕΦΗΒΩΝ».

Αντίστοιχη

σφραγίδα τηρείται και στην Αγγλική γλώσσα, η οποία αναγράφει τις λέξεις
«GREEK SOCIETY FOR PEDIATRIC PALLIATIVE CARE». Ο τύπος της σφραγίδας
και

το

ακριβές

λογότυπο

καθορίζονται

µε

απόφαση

του

∆ιοικητικού

Συµβουλίου.
5. Ως διάρκεια του σωµατείου ορίζεται περίοδος των πενήντα (50) ετών, η οποία
αρχίζει από την καταχώριση της δικαστικής απόφασης σύστασης και έγκρισης
του Καταστατικού αυτού στο οικείο βιβλίο Σωµατείων που τηρείται στο
Πρωτοδικείο Αθηνών και τελειώνει την 31η ∆εκεµβρίου 2058. Με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης του Σωµατείου, η διάρκεια αυτή µπορεί να παραταθεί ή να
συντµηθεί.

Άρθρο 2
Σκοπός και στόχοι
1. Κύριος

σκοπός

του

Σωµατείου

είναι:

η

προαγωγή

της

Ανακουφιστικής

Φροντίδας Παιδιών και Εφήβων στην Ελλάδα ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα
ζωής εκείνων που πάσχουν από χρόνια ή / και απειλητικά για τη ζωή νοσήµατα
και καταστάσεις, καθώς και των οικογενειών τους.
2. Ειδικότερα, στους στόχους του Σωµατείου περιλαµβάνονται:
(α) Η προαγωγή της εκπαίδευσης και της έρευνας σχετικά µε την επιδηµιολογία
και ιατρονοσηλευτική αντιµετώπιση των χρονίων και απειλητικών για τη ζωή
καταστάσεων και νοσηµάτων των παιδιών και εφήβων.
(β) Η προαγωγή της εκπαίδευσης και της έρευνας σχετικά µε την ψυχολογικήψυχιατρική, κοινωνική και πνευµατική υποστήριξη των πασχόντων παιδιών και
εφήβων και των οικογενειών τους.
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(γ) Η συστηµατική παρακολούθηση των σύγχρονων γνώσεων και εξελίξεων
σχετικά µε την Ανακουφιστική Φροντίδα Παιδιών και Εφήβων ανά τον κόσµο όσο
και η διάδοσή τους στην Ελλάδα.
(δ) Η προώθηση της κατάλληλης οργάνωσης και

λειτουργίας υπηρεσιών

Ανακουφιστικής Φροντίδας στην Ελλάδα για παιδιά και εφήβους και για τις
οικογένειές τους, καθώς και η προάσπιση του διεπιστηµονικού χαρακτήρα των
υπηρεσιών αυτών.
(ε) Η ανάπτυξη, προώθηση και διεύρυνση της συνεργασίας µεταξύ επαγγελµατιών
υγείας,

στον ελληνικό όσο και διεθνή χώρο, όσον αφορά στην µελέτη, έρευνα

και παροχή Ανακουφιστικής Φροντίδας σε παιδιά και εφήβους.
(στ) Η επιστηµονική σύνδεση και συνεργασία µε Ευρωπαϊκές και ∆ιεθνείς
Εταιρείες

Ανακουφιστικής Φροντίδας Παιδιών- Εφήβων καθώς και µε άλλους

παρεµφερείς

ελληνικούς

ή

διεθνείς

επιστηµονικούς,

ακαδηµαϊκούς

ή/

και

επαγγελµατικούς οργανισµούς, κρατικούς φορείς, µη κερδοσκοπικά σωµατεία,
ενώσεις ή ιδρύµατα, µε σκοπό την ανταλλαγή επιστηµονικών απόψεων, την
προαγωγή της εκπαίδευσης, έρευνας και παροχής υπηρεσιών Ανακουφιστικής
Φροντίδας σε παιδιά και εφήβους.
(ζ) Η ενηµέρωση της κοινωνίας σε τοµείς που αφορούν την Ανακουφιστική
Φροντίδα παιδιών και εφήβων και τη στήριξη των οικογενειών τους.
(η) Η ενηµέρωση, εκπαίδευση και επιµόρφωση των Ελλήνων επαγγελµατιών
υγείας στην Ανακουφιστική Φροντίδα Παιδιών και Εφήβων και η συνεργασία µε
εκπαιδευτικά ιδρύµατα και φορείς παιδείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
(θ) Η προάσπιση και προαγωγή του κύρους και η αναγνώριση της Ανακουφιστικής
Φροντίδας Παιδιών και Εφήβων ως διακριτού τοµέα παιδιατρικής και νοσηλευτικής
εξειδίκευσης.
(ι) Η διαµόρφωση, επεξεργασία και προώθηση πολιτικών που ενισχύουν τις αρχές
της ανακουφιστικής φροντίδας στο χώρο της υγείας.

Άρθρο 3
Μέσα για την πραγµατοποίηση του σκοπού και των στόχων του Σωµατείου
Το Σωµατείο:
(α) Συνέρχεται σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις των Μελών του, κατά τις
οποίες γίνονται ανακοινώσεις, εισηγήσεις και συζητήσεις θεµάτων που αφορούν
τοµείς της Ανακουφιστικής Φροντίδας Παιδιών και Εφήβων.
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(β) ∆ιοργανώνει, σε επίπεδο τοπικό, πανελλήνιο ή διεθνές, επιστηµονικές
συναντήσεις των Μελών του, ηµερίδες, διαλέξεις ή συνέδρια επαγγελµατιών
υγείας, κοινές συνεδριάσεις των Μελών του µε άλλα επιστηµονικά σωµατεία ή
άλλα νοµικά πρόσωπα, καθώς και διαλέξεις, δηµόσιες συζητήσεις, συγκεντρώσεις
ή άλλες σχετικές εκδηλώσεις για ενηµέρωση των γονέων, αρµοδίων φορέων και
της κοινωνίας ευρύτερα, σε ζητήµατα Ανακουφιστικής Φροντίδας Παιδιών και
Εφήβων.
(γ) Συνεργάζεται µε διεθνείς ενώσεις, καθώς και µη κερδοσκοπικές εταιρείες,
σωµατεία ή άλλους επιστηµονικούς οργανισµούς, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στην
Ελλάδα και το εξωτερικό, που υπηρετούν σκοπούς παρεµφερείς µε τους σκοπούς
του Σωµατείου.
(δ) Συµµετέχει ως µέλος σε Ευρωπαϊκές και ∆ιεθνείς Οµοσπονδίες ή Ενώσεις που
προάγουν την Ανακουφιστική Φροντίδα Παιδιών και Εφήβων και τη στήριξη στο
πένθος.
(ε) Προωθεί τη σύσταση και λειτουργία ειδικών επιτροπών και γνωµοδοτεί σε
θέµατα σχετικά µε τοµείς της Ανακουφιστικής Φροντίδας Παιδιών και Εφήβων που
ανακύπτουν από ερωτήσεις ή αιτήµατα από κρατικά ή άλλα αρµόδια όργανα ή και
µε πρωτοβουλία του Σωµατείου µετά από σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου. Εισηγείται στην πολιτεία τα αναγκαία νοµοθετικά και άλλα µέτρα που
διευκολύνουν την υλοποίηση των στόχων και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων
του Σωµατείου, καθώς και την προώθηση της Παιδιατρικής Ανακουφιστικής
Φροντίδας στην Ελλάδα.
(στ) Τα µέλη του, µετά από σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
εκπροσωπούν το Σωµατείο σε επιτροπές µελέτης, οργάνωσης και εκπαίδευσης
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
(ζ) Εκδίδει επιστηµονικά έντυπα κάθε µορφής, ενηµερωτικά δελτία και φυλλάδια
σχετικά µε το αντικείµενο του Σωµατείου και αναπτύσσει σχετικό διαδικτυακό
τόπο, για την ενηµέρωση των επαγγελµατιών υγείας και της κοινωνίας ευρύτερα,
µετά από σχετικές αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
(η) Εκδίδει επιστηµονικό περιοδικό του οποίου η συντακτική επιµέλεια ανατίθεται
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε Συντακτική Επιτροπή, ενώ το Σωµατείο διατηρεί
την ευθύνη έκδοσης και οικονοµικής διαχείρισής του. Το περιοδικό αποτελεί το
έντυπο επιστηµονικό όργανο του Σωµατείου και σε αυτό θα δηµοσιεύονται, µετά
από κρίση της Συντακτικής Επιτροπής, επιστηµονικές έρευνες και άρθρα σε τοµείς
της Ανακουφιστικής Φροντίδας Παιδιών και Εφήβων.
(θ) Οργανώνει, εκτελεί και εποπτεύει µετεκπαιδευτικά σεµινάρια, προγράµµατα
κατάρτισης και προγράµµατα συνεχιζόµενης µεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην
Ανακουφιστική Φροντίδα Παιδιών και Εφήβων, µετά από έγκριση του ∆ιοικητικού
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Συµβουλίου και ειδικής Εκπαιδευτικής Επιτροπής. Παρακολουθεί τα υφιστάµενα
εκπαιδευτικά προγράµµατα και τις συνθήκες εκπαίδευσης των επαγγελµατιών
υγείας στην Ανακουφιστική Φροντίδα Παιδιών και Εφήβων και υποβάλλει
προτάσεις για τη βελτίωσή τους.
(ι) Συµµετέχει σε ελληνικά και διακρατικά ερευνητικά ή / και εκπαιδευτικά
προγράµµατα και µπορεί να αποδέχεται αντίστοιχες χρηµατοδοτήσεις µετά από
κρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
(κ) Προκηρύσσει επιστηµονικούς διαγωνισµούς, επιστηµονικά Βραβεία ή Έπαθλα
για πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες ή µελέτες σχετικές µε το αντικείµενο του
Σωµατείου, για την κρίση των οποίων δηµιουργείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
ειδική Κριτική Επιτροπή.

Εκπονεί ερευνητικά πρωτόκολλα, συντονίζει την

υλοποίησή τους από τα µέλη της και, αν έχει τη δυνατότητα, τα υποστηρίζει
οικονοµικά. Χορηγεί υποτροφίες σε νέους επιστήµονες για µετεκπαίδευση στην
Ελλάδα ή το εξωτερικό σε τοµείς της Ανακουφιστικής Παιδιατρικής Φροντίδας και
επιχορηγεί

ερευνητικά προγράµµατα τρίτων κατά την κρίση του ∆ιοικητικού

Συµβουλίου.
(λ) Το Σωµατείο δύναται να χρησιµοποιεί κάθε πρόσφορο και νόµιµο µέσο για την
πραγµάτωση του σκοπού και των στόχων του, κατά την κρίση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ή/ και της Γενικής Συνέλευσης.

K Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β΄
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Άρθρο 4
∆ιακρίσεις των Μελών - Ιδιότητα Μέλους
Τα Μέλη του Σωµατείου διακρίνονται σε Τακτικά, Αντεπιστέλλοντα, Επίτιµα και Αρωγά.
Ο αριθµός των Αρωγών, Αντεπιστελλόντων και Επιτίµων µελών δεν µπορεί συνολικά να
είναι µεγαλύτερος των Τακτικών µελών.
α) Τακτικά Μέλη: Μπορούν να γίνουν επαγγελµατίες υγείας (ιατροί, νοσηλευτές,
ψυχολόγοι-ψυχοπαιδαγωγοί, κοινωνικοί λειτουργοί, φυσιοθεραπευτές, κλπ) καθώς και
άλλοι λειτουργοί (π. χ. κοινωνιολόγοι, ανθρωπολόγοι, ιερείς) που κατοικούν στην
Ελλάδα ή την Κύπρο, και οι οποίοι έχουν αποδεδειγµένη επιστηµονική και / ή
επαγγελµατική ενασχόληση µε το αντικείµενο ή / και τους σκοπούς του Σωµατείου,
καθώς

και

ενεργό

συµµετοχή

σε

διεπιστηµονική

οµάδα

ιατρονοσηλευτικής

και

ψυχοκοινωνικής στήριξης παιδιών και εφήβων στα διάφορα στάδια της χρόνιας και
καταληκτικής νόσου των. Τακτικά µέλη µπορούν να γίνουν επίσης επαγγελµατίες των
ανωτέρω κατηγοριών που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς εκπαιδευτικά προγράµµατα ή
σεµινάρια συναφή µε το αντικείµενο του Σωµατείου ελάχιστης συνολικής διάρκειας 100
ωρών.
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Η Αίτηση για εγγραφή Μέλους στο Σωµατείο πρέπει να συνοδεύεται από (α)
φωτοαντίγραφο

πτυχίου,

νόµιµα

επικυρωµένο,

(β)

έντυπη

αίτηση

όπου

θα

αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι ανωτέρω αναφερόµενες προϋποθέσεις εγγραφής
µέλους στο Σωµατείο, και (γ) αιτιολογηµένη εισήγηση δύο (2) Μελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Σωµατείου. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, έπειτα από τον έλεγχο των
τυπικών και ουσιαστικών προσόντων εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση του υποψηφίου
µέλους εντός τριών (3) µηνών από την υποβολή της. Για την αποδοχή νέου µέλους
απαιτείται η έγκριση της υποψηφιότητας από τέσσερα (4) τουλάχιστον µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου. Τακτικά µέλη γίνονται αυτοδικαίως τα Ιδρυτικά Μέλη του
Σωµατείου. Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις, επιφανείς αλλοδαποί επιστήµονες στον
χώρο της Ανακουφιστικής Φροντίδας µπορεί να

ανακηρυχθούν Τακτικά Μέλη µε

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης µετά από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή
δέκα (10) τουλάχιστον Τακτικών Μελών της, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των
Ελλήνων Τακτικών Μελών.
β) Αντεπιστέλλοντα Μέλη: Μπορούν να γίνουν, µε την ίδια διαδικασία και εφόσον
πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις εγγραφής των Τακτικών Μελών, Έλληνες, Κύπριοι και
αλλοδαποί

επαγγελµατίες

των

προαναφερθέντων

επιστηµονικών

κλάδων,

που

κατοικούν µονίµως εκτός Ελλάδας και Κύπρου. Τα Αντεπιστέλλοντα Μέλη, όταν
βρίσκονται στην Ελλάδα, δικαιούνται να παίρνουν µέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, στις
επιστηµονικές συνεδριάσεις και στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα του Σωµατείου.
γ) Επίτιµα Μέλη: ∆ιακεκριµένοι Έλληνες, Κύπριοι ή αλλοδαποί επαγγελµατίες των ως
άνω κλάδων µετά από την συνταξιοδότησή τους, ή αλλοδαποί που έχουν συµβάλει
ουσιαστικά και διαχρονικά στην προαγωγή του σκοπού του Σωµατείου ή έχουν
προσφέρει σε αυτό εξαιρετικές υπηρεσίες, µπορούν να ανακηρυχθούν από τη Γενική
Συνέλευση των Μελών του Σωµατείου ως Επίτιµα Μέλη αυτού, µετά από πρόταση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή δέκα (10) τουλάχιστον Τακτικών Μελών. Τα Επίτιµα Μέλη
µπορούν να εκφράζουν τις απόψεις τους για οποιοδήποτε προς συζήτηση θέµα της
ηµερήσιας διάταξης στις Γενικές Συνελεύσεις των Μελών του Σωµατείου. Τα Επίτιµα
µέλη δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 5% των Τακτικών Μελών του Σωµατείου.
δ) Αρωγά Μέλη: Μπορούν να εκλεγούν µε την ίδια διαδικασία των Τακτικών Μελών,
επαγγελµατίες υγείας εξειδικευόµενοι στην Ανακουφιστική Φροντίδα Παιδιών και
Εφήβων. Επίσης ως Αρωγά Μέλη µπορούν να εκλεγούν, µε την ανωτέρω διαδικασία,
γονείς παιδιών και εφήβων που έχουν νοσήσει από απειλητικό για τη ζωή νόσηµα, και οι
οποίοι έχουν συµβάλει, µε αναγνωρισµένο επιστηµονικό ή εθελοντικό έργο, στην
προώθηση της ποιότητας ζωής των παιδιών που χρήζουν ανακουφιστικής φροντίδας και
των οικογενειών τους.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις των Μελών
1.

Τα Τακτικά και Αντεπιστέλλοντα Μέλη του Σωµατείου έχουν υποχρέωση να
καταβάλλουν το δικαίωµα εγγραφής, την ετήσια υποχρεωτική συνδροµή και τις
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έκτακτες εισφορές που καθορίζονται µε αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή
/ και της Γενικής Συνέλευσης.
2.

Τα Επίτιµα Μέλη εξαιρούνται από τις πιο πάνω (υπό παρ. 1) υποχρεώσεις προς το
Σωµατείο. Στα µέλη αυτά θα αποστέλλεται το περιοδικό του Σωµατείου µε ετήσια
συνδροµή που θα καθορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

3.

Τα Αρωγά Μέλη καταβάλλουν µόνο το µισό (1/2) ποσό της ετήσιας συνδροµής,
και δεν έχουν δικαίωµα δωρεάν αποστολής του περιοδικού του Σωµατείου. Στα
µέλη αυτά θα αποστέλλεται το περιοδικό µε ετήσια συνδροµή που θα καθορίζεται
µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

4.

Η ιδιότητα Μέλους του Σωµατείου συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων του
παρόντος Καταστατικού.

5.

Όλα τα Μέλη έχουν καθήκον να συµµορφώνονται προς τις διατάξεις του
Καταστατικού του Σωµατείου, καθώς και τις νόµιµες αποφάσεις των Καταστατικών
Οργάνων του, να ενεργούν κατά τρόπον εξυπηρετούντα τον σκοπό και τους
στόχους του Σωµατείου, να επιδεικνύουν αλληλεγγύη και να µην προβαίνουν σε
ενέργειες που µπορεί να βλάψουν το Σωµατείο.

6.

Κάθε µέλος οφείλει να σέβεται τον διεπιστηµονικό χαρακτήρα του Σωµατείου.

7.

Μόνον τα ταµειακώς τακτοποιηµένα Τακτικά Μέλη έχουν δικαίωµα ψήφου στις
Γενικές Συνελεύσεις καθώς και δικαίωµα να εκλέγουν ή να εκλέγονται ως Μέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, του Προεδρείου των
Γενικών Συνελεύσεων και της Εφορευτικής Επιτροπής.

Άρθρο 6
Απώλεια της Ιδιότητας του Μέλους του Σωµατείου
1. Η

απώλεια

της

ιδιότητας

του

Μέλους

του

Σωµατείου

επέρχεται:

(α) Αυτοδικαίως, στην περίπτωση που µετά την εγγραφή κάποιου Μέλους
διαπιστωθεί στο πρόσωπό του η ύπαρξη κωλύµατος.

Την έκπτωση επικυρώνει

εγγράφως και υποχρεωτικώς µε απόφασή του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Σωµατείου.
(β) Αν το Μέλος υποβάλει παραίτηση. Η παραίτηση πρέπει να γνωστοποιείται
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου εγγράφως. (γ) Με τον θάνατο του
Μέλους. (δ) Με τη διάλυση του Σωµατείου. (ε) Με τη διαγραφή του Μέλους από
το Σωµατείο, όταν προβλέπεται από το Καταστατικό ή συντρέχει σπουδαίος
λόγος και µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Ενδεικτικά, σπουδαίος
λόγος µπορεί να είναι η αντιδεοντολογική συµπεριφορά, η διαγραφή του
Μέλους από τον αντίστοιχο επαγγελµατικό σύλλογο ή ένωση, παράβαση Νόµου
ή του παρόντος Καταστατικού (βλ. επίσης Άρθρο 23). (στ) Με τη διαγραφή του
Μέλους λόγω παράλειψης καταβολής της ετήσιας υποχρεωτικής συνδροµής του
επί δύο (2) συνεχόµενα έτη. Η διαγραφή αποφασίζεται σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο Άρθρο 23, εφόσον δεν υπάρξει καταβολή των οφειλόµενων
εντός δύο (2) µηνών από την έγγραφη ενηµέρωση του Μέλους για τις
οικονοµικές υποχρεώσεις του. Το Μέλος που διαγράφεται γι’ αυτόν τον λόγο,
µπορεί µε αίτησή του προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να ζητήσει να κριθεί για να
επανεγγραφεί ως Μέλος, αφού προηγουµένως έχει ήδη παρέλθει τουλάχιστον
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ένα (1) έτος από τη διαγραφή του και έχει εκπληρώσει όλες τις οικονοµικές
υποχρεώσεις που είχε προ της διαγραφής του.
2. Αντίστοιχα, απώλεια της ιδιότητας του Μέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
επέρχεται όταν ισχύουν τα ως άνω (παρ. 1 του παρόντος Άρθρου) και επιπλέον
όταν απουσιάζει αδικαιολόγητα από τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις του.
3. Το Μέλος, µετά την απώλεια της ιδιότητός του µε οποιοδήποτε τρόπο, κανένα
απολύτως δικαίωµα δεν έχει ή δεν διατηρεί επί της περιουσίας του Σωµατείου,
ούτε έχει δικαίωµα να απαιτήσει την επιστροφή των συνδροµών ή εν γένει
εισφορών του προς το Σωµατείο.
4. Η ιδιότητα του Μέλους δεν µεταβιβάζεται ούτε κληρονοµείται µε κανένα τρόπο.
5. Το Μέλος, εκτός αν υπάρχει αντίθετη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, µετά
την απώλεια της ιδιότητός του µε οποιονδήποτε τρόπο, δεν απαλλάσσεται από
την υποχρέωση καταβολής της ληξιπρόθεσµης εισφοράς του ή ληξιπροθέσµων
υποχρεωτικών συνδροµών ή εκτάκτων εισφορών που διαπιστώνονται κατά τον
χρόνο αποχώρησής του, οι οποίες το ακολουθούν και µετά την αποχώρησή του.
6. Η απώλεια της ιδιότητας του Μέλους δεν θίγει τη νοµική προσωπικότητα του
Σωµατείου, εκτός εάν µετά από αυτήν, τα Μέλη του µειωθούν κάτω των δέκα
(10), οπότε το Σωµατείο λύεται αυτοδικαίως.

K Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ΄
ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Άρθρο 7
Πόροι του Σωµατείου
1. Οι Πόροι του Σωµατείου είναι τα Τακτικά και τα Έκτακτα Έσοδά του.
2. Τακτικά Έσοδα αποτελούν:
(α) Τα ποσά που προέρχονται από την εφάπαξ εγγραφή νέων Μελών (∆ικαίωµα
Εγγραφής).
(β) Τα ποσά που προέρχονται από την ετήσια υποχρεωτική συνδροµή των Μελών,
συµπεριλαµβανοµένης και της συνδροµής του περιοδικού ή ενηµερωτικού δελτίου
του Σωµατείου. (γ) Τα έσοδα που προέρχονται από δηµοσιεύσεις, αγγελίες και
δικαιώµατα του Σωµατείου από την περιοδική ή άλλες εκδόσεις. (δ) Τα έσοδα από
τα επιστηµονικά συνέδρια, σεµινάρια ή άλλες εκδηλώσεις του Σωµατείου. (ε) Τα
εισοδήµατα από την αξιοποίηση της περιουσίας του Σωµατείου (κινητής ή ακίνητης).
3. Έκτακτα Έσοδα αποτελούν:
(α) Τα ποσά που προέρχονται από τις προαιρετικές και έκτακτες εισφορές των
Μελών, που αποφασίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου και
επικυρώνονται από την Γενική Συνέλευση των Μελών του και µε τις οποίες
επιδιώκεται η κάλυψη των δαπανών λειτουργίας και των δραστηριοτήτων που
προκύπτουν εκτάκτως για την εκπλήρωση του σκοπού του Σωµατείου. (β) Τα ποσά
που προέρχονται από την οργάνωση λαχειοφόρων αγορών, χοροεσπερίδων ή
καλλιτεχνικών και άλλων εκδηλώσεων µε δικαίωµα συµµετοχής σε αυτές των
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Μελών του Σωµατείου ή τρίτων. (γ) Οι κρατικές, νοµαρχιακές ή δηµοτικές
επιχορηγήσεις, οι επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε άλλου είδους
επιχορήγηση από κράτη, οργανισµούς, φορείς και νοµικά πρόσωπα εν γένει. (δ)
Επώνυµες δωρεές ή κληροδοτήµατα Μελών ή τρίτων προσώπων προς το Σωµατείο,
και κάθε άλλη είσπραξη ή εκχώρηση ή µεταβίβαση δικαιώµατος ή δικαιωµάτων, που
προέρχονται από νόµιµη αιτία. Κληρονοµιές, κληροδοσίες, δωρεές ή διαθήκες και
χορηγίες υπό όρους, γίνονται δεκτές από το Σωµατείο µόνο µε απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης.

Άρθρο 8
Περιουσία του Σωµατείου
1. Τα εισπραττόµενα χρήµατα από το Ταµείο, εκτός από το ποσό που ορίζει το παρόν
Καταστατικό

και

φυλάσσεται

στο

Ταµείο

του

Σωµατείου,

κατατίθενται

σε

λογαριασµό που το Σωµατείο διατηρεί σε Τράπεζα που επιλέγει µε απόφασή του το
∆ιοικητικό Συµβούλιο.
2. Οι αναλήψεις των καταθέσεων γίνονται από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, ο οποίος υπογράφει τα σχετικά εντάλµατα και τις επιταγές, ή/ και από
τον Ταµία του Σωµατείου µε εξουσιοδότηση από τον Πρόεδρο για κάθε πράξη ή
συναλλαγή.
3. Η ακίνητη περιουσία του Σωµατείου αποκτάται, πωλείται ή εν γένει µεταβιβάζεται
για λογαριασµό του έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαµβάνεται
µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων Μελών.
4.

Σε περίπτωση λύσης του Σωµατείου, η περιουσία του µετά από την εκκαθάριση
αποδίδεται σε ευαγές ίδρυµα, σωµατείο ή φορέα που επιδιώκει παρεµφερείς
σκοπούς µε αυτούς του Σωµατείου και που καθορίζεται µε απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ∆΄
ΜΕΓΑΛΟΙ ∆ΩΡΗΤΕΣ – ∆ΩΡΗΤΕΣ
Άρθρο 9
Έπειτα από Πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και µε απόφαση που λαµβάνεται από
τη Γενική Συνέλευση των Μελών µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων
Τακτικών Μελών, το Σωµατείο ανακηρύσσει και αναγορεύει πρόσωπα που υλικά ή ηθικά
εξυπηρέτησαν την προαγωγή των σκοπών του Σωµατείου, ως «Μεγάλους ∆ωρητές» και
«∆ωρητές». Η απονοµή της διάκρισης στις κατηγορίες αυτές γίνεται από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε΄
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ά ρ θ ρ ο 10
Συγκρότηση - Θητεία
1.

Το Σωµατείο διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αποτελούµενο από επτά (7) Τακτικά
Μέλη µε τριετή θητεία. Εκτός από τα επτά (7) Τακτικά Μέλη εκλέγονται µε τις ίδιες
αρχαιρεσίες και κατά την ίδια Γενική Συνέλευση και τρία (3) Αναπληρωµατικά Μέλη.
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2.

Το

∆ιοικητικό

Συµβούλιο

του

Σωµατείου

συγκροτείται

από

τον

Πρόεδρο,

τον

Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα, τον Ειδικό Γραµµατέα, τον Ταµία και δύο (2)
Μέλη-Συµβούλους. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από την Γενική
Συνέλευση των Μελών του Σωµατείου µε ψηφοδέλτια σε µυστική ψηφοφορία.
3.

Κάθε Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγεται για τρία (3) συνεχόµενα έτη µε
ενιαία θητεία που αρχίζει από τη στιγµή της εκλογής του και λήγει µε την εκλογή των
νέων Μελών του από την Γενική Συνέλευση, η οποία συνέρχεται κατά το έτος της λήξης
της θητείας του εκάστοτε ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

4.

Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο επιδιώκεται να υπάρχει κατά το δυνατόν διεπιστηµονική
εκπροσώπηση

από

τέσσερις

(4)

τουλάχιστον

διαφορετικούς

επαγγελµατικούς

ή

επιστηµονικούς κλάδους από τους αναφερόµενους στο Άρθρο 4.
5.

Αν ένα Μέλος χάσει την ιδιότητα Μέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για οποιοδήποτε
λόγο, το πρώτο κατά σειρά εκλογής Αναπληρωµατικό Μέλος εισέρχεται στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο ως Τακτικό Μέλος το οποίο έτσι ανασυντίθεται. Αν το Μέλος που χάνει την
ιδιότητα του Μέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι απλό Μέλος (Σύµβουλος) δεν
απαιτείται η ανασυγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οπότε το νέο Μέλος του
∆ιοικητικού

Συµβουλίου

αναλαµβάνει

τα

καθήκοντα

και

τις

υποχρεώσεις

του

αποχωρούντος, η δε θητεία του διαρκεί για όσο χρόνο αποµένει µέχρι τη λήξη της
θητείας του Μέλους που έχασε την ιδιότητά του. Αν το Μέλος που έχασε την ιδιότητα
του Μέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι ο Πρόεδρος, τότε αντικαθίσταται
προσωρινά από τον Αντιπρόεδρο, γίνεται η αναπλήρωση από το πρώτο Αναπληρωµατικό
Μέλος και ανασυγκροτείται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

Αν το Μέλος που έχασε την

ιδιότητά του είναι ο Γενικός ή ο Ειδικός Γραµµατέας, ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Ταµίας, τότε
γίνεται η ανασύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε την είσοδο του πρώτου
Αναπληρωµατικού Μέλους και ανασυγκροτείται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ως προς το
αξίωµα που είχε το Μέλος που αποχωρεί, καθώς και ως προς αυτό το όποιο χηρεύει
µετά την εκλογή κάποιου Μέλους σε άλλο αξίωµα από αυτό που κατείχε µέχρι την
ανασυγκρότηση.
6.

Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας Μέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πέντε (5)
τουλάχιστον Τακτικών Μελών του, αυτό θεωρείται ότι παραιτείται στο σύνολό του και
διενεργούνται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στην
περίπτωση αυτή, τη Γενική Συνέλευση των Μελών του Σωµατείου συγκαλεί εντός
δεκαπέντε (15) ηµερών ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ο νόµιµος
αναπληρωτής του και στην περίπτωση που αυτοί έχουν απολέσει την ιδιότητά τους, το
επόµενο στη σειρά εκλογής Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

7.

Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τέσσερις (4)
συνεχείς συνεδριάσεις του, χάνει την ιδιότητά του ως µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου αυτοδικαίως και αντικαθίσταται συµφωνα µε την παρ. 5 του παρόντος
άρθρου.

8.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή Μέλη του (τακτικά και αναπληρωµατικά) µπορούν να
αντικατασταθούν ή να ανακληθούν οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση, στην οποία
παρευρίσκονται τα δύο τρίτα (2/3) από τα Τακτικά Μέλη που έχουν δικαίωµα ψήφου και
αποφασίζουν µε µυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία των τεσσάρων πέµπτων (4/5) των
παρόντων Μελών.
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Ά ρ θ ρ ο 11
Αρχαιρεσίες
Εκλογή των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
1.

Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Σωµατείου, που συνέρχεται
εντός των µηνών Μαρτίου - Απριλίου, γίνονται οι αρχαιρεσίες για την εκλογή
Μελών

(τακτικών

και

αναπληρωµατικών)

του

∆ιοικητικού

Συµβουλίου

του

Σωµατείου.
2.

∆ικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα Τακτικά Μέλη του Σωµατείου που
είναι ταµειακώς τακτοποιηµένα κατά την ηµεροµηνία συνεδρίασης της Γενικής
Συνέλευσης, µέχρι και κατά το τρέχον έτος.

3.

Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται µόνο Τακτικά Μέλη του Σωµατείου σε
µυστική ψηφοφορία και µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών. Ειδικά για
τις αρχαιρεσίες των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, στη Γενική Συνέλευση
εκλέγονται µε φανερή ψηφοφορία, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και
τριµελής Εφορευτική Επιτροπή, αποτελούµενη από Πρόεδρο και δύο (2) Μέλη. Η
Εφορευτική Επιτροπή εποπτεύει την οµαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας και
συντάσσει

σχετικό

πρακτικό

διαλογής

των

ψηφοδελτίων,

που

περιλαµβάνει

ονοµαστικό κατάλογο των µελών που ψήφισαν και το αποτέλεσµα των αρχαιρεσιών.
Η Εφορευτική Επιτροπή κηρύσσει το τέλος της ψηφοφορίας αφού διαπιστώσει ότι
εξαντλήθηκε ο κατάλογος ή ψήφισαν όλοι οι παρόντες.
4.

Τα υποψήφια Τακτικά και Αναπληρωµατικά Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν
δικαίωµα να υποβάλουν υποψηφιότητα εντός προθεσµίας που λήγει πέντε (5)
εργάσιµες ηµέρες πριν την πρώτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών
του Σωµατείου. Σε περίπτωση διακοπής της Γενικής Συνέλευσης ή σύγκλησης
επαναληπτικής της, δεν επιτρέπεται η υποβολή νέων υποψηφιοτήτων.

5.

Η ψηφοφορία γίνεται µε τη χρήση κάλπης υπό την εποπτεία της Εφορευτικής
Επιτροπής. Τα Μέλη του Σωµατείου ψηφίζουν τους υποψηφίους που επιλέγουν
βάζοντας σταυρούς προτίµησης δίπλα στα στοιχεία τους, που αναγράφονται στα
ψηφοδέλτια κατ’ αλφαβητική σειρά.

6.

Τα ψηφοδέλτια είναι έγκυρα όταν οι σταυροί προτίµησης που µπαίνουν σε αυτά δεν
υπερβαίνουν τον αριθµό επτά (7).

7.

Η Εφορευτική Επιτροπή, µετά την ψηφοφορία, καταµετρά τις ψήφους και συντάσσει
το σχετικό πρωτόκολλο διαλογής, ανακοινώνει τα ονόµατα των επιτυχόντων που
συγκέντρωσαν τον µεγαλύτερο κατά σειρά αριθµό ψήφων. Οι επτά (7) πρώτοι
επιτυχόντες αποτελούν τα εκλεγέντα Τακτικά Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
οι

τρεις

(3)

επόµενοι

κατά

σειρά

σταυρών

προτίµησης

εκλέγονται

ως

Αναπληρωµατικά Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
8.

Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων Μελών που ήρθαν κατά τη σειρά διαλογής
στην έβδοµη θέση Τακτικών Μελών ή στην τρίτη θέση Αναπληρωµατικών,
διενεργείται αντιστοίχως κλήρωση µεταξύ τους από την Εφορευτική Επιτροπή.

9.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας το αργότερο εντός ενός (1) µηνός από την
εκλογή των Μελών του και έπειτα από Πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος Μέλους
συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση προκειµένου να συγκροτηθεί σε Σώµα, εκλέγοντας
µε φανερή ψηφοφορία τους αξιωµατούχους του και καθορίζει µε αποφάσεις του την
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εκπροσώπηση του Σωµατείου και τις αρµοδιότητες των Μελών του, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο παρόν Καταστατικό.
10. Μέχρι την Παράδοση - Παραλαβή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 12,

υπεύθυνο για τη διαχείριση των τρεχουσών υποθέσεων του Σωµατείου είναι το
απερχόµενο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που ενεργεί ως υπηρεσιακό.
11. Μέλος

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που αδικαιολόγητα δεν προσέρχεται στη

συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την Συγκρότησή του σε Σώµα,
θεωρείται ότι δεν αποδέχεται την εκλογή του ως Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
και αναπληρώνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν Καταστατικό.

Ά ρ θ ρ ο 12
Παράδοση - Παραλαβή
1.

Το απερχόµενο ∆ιοικητικό Συµβούλιο οφείλει να παραδώσει στο νεοεκλεγµένο
∆ιοικητικό Συµβούλιο όλα τα βιβλία, έγγραφα και στοιχεία

του Σωµατείου που

τηρούσε κατά τη διάρκεια της θητείας του, καθώς επίσης και τους χώρους και την
κινητή περιουσία του Σωµατείου που διαχειριζόταν στο ίδιο χρονικό διάστηµα
(σφραγίδα, έπιπλα και σκεύη, το αρχείο, το ταµείο κ.λπ.), µε βάση σχετικό
Πρωτόκολλο Παράδοσης-Παραλαβής.
2.

Η Παράδοση-Παραλαβή γίνεται εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία που το
∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώµα.

3.

Τυχόν άρνηση του απερχοµένου ∆ιοικητικού Συµβουλίου να συµµορφωθεί µε αυτή
την υποχρέωσή του, γεννά ευθύνη του κάθε Μέλους ατοµικά για άµεση απόδοση
των ως άνω πραγµάτων.

Ά ρ θ ρ ο 13
Αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
1.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο: (α) ∆ιοικεί το Σωµατείο και µεριµνά για την εκπλήρωση
του σκοπού και των επιµέρους στόχων της, καθώς και για την τήρηση του παρόντος
Καταστατικού και των Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. (β) Εισηγείται την
εγγραφή νέων Μελών. (γ) Προτείνει την διαγραφή των Μελών σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο παρόν Καταστατικό. (δ) Συγκροτεί, όταν κρίνεται αναγκαίο, ειδικές
Επιτροπές για τη µελέτη και προώθηση συγκεκριµένων στόχων, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο Άρθρο 18. (ε) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μελών του
Σωµατείου, συντάσσοντας και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. (στ) ∆ιαχειρίζεται
και διαθέτει τους πόρους του Σωµατείου µέσα στα όρια του προϋπολογισµού και
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου και του Καταστατικού. (ζ) Προβαίνει σε κάθε
άλλη ενέργεια ή πράξη, η οποία του έχει ανατεθεί από το Νόµο ή το Καταστατικό
και αποφασίζει για όσα άλλα ζητήµατα δεν έχουν ειδικά ανατεθεί στην αρµοδιότητα
άλλων οργάνων του Σωµατείου.

2.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εγκύρως λειτουργεί και νοµίµως αποφασίζει, εφόσον δεν
ορίζεται διαφορετικά από το Νόµο, σε απαρτία τεσσάρων (4) τουλάχιστον παρόντων
εκ των επτά (7) Μελών του και οι αποφάσεις του λαµβάνονται µε απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων Μελών του και µε φανερή ψηφοφορία, εκτός από τις
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περιπτώσεις κατά τις οποίες το Καταστατικό προβλέπει µυστική. Σε περίπτωση
ισοψηφίας στις φανερές ψηφοφορίες υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του ή του
νοµίµου αναπληρωτή του. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία ή δεν ληφθεί
απόφαση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επανέρχεται σε συνεδρίαση εντός των εποµένων
δέκα (10) ηµερών.
3.

Κατά τις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου επιτρέπεται η αντιπροσώπευση
Τακτικού Μέλους µόνο από Αναπληρωµατικό Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε
έγγραφη εξουσιοδότηση, που υπολογίζεται και για το σχηµατισµό της απαρτίας.

4.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση στα Γραφεία της Έδρας του
Σωµατείου:
(α) τακτικά, µία (1) φορά ανά δίµηνο, και (β) εκτάκτως, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο
ο Πρόεδρος ή του ζητηθεί µε έγγραφη αίτηση από τέσσερα (4) τουλάχιστον Μέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οπότε ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το
∆ιοικητικό Συµβούλιο σε συνεδρίαση εντός επτά (7) εργάσιµων ηµερών.

5.

Στην Πρόσκλησή του ο Πρόεδρος αναφέρει τα προς συζήτηση θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης. Απόφαση για συζήτηση θέµατος που δεν έχει αναγραφεί στην
Πρόσκληση είναι άκυρη.

6.

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τηρούνται, µε
ευθύνη του Γενικού Γραµµατέα, Πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο Βιβλίο
Πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

7.

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσµατα των Πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή, όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, από τον
Αντιπρόεδρο ή, όταν και αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, από άλλο Μέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, που έχει σχετικώς εξουσιοδοτηθεί γι’ αυτό το λόγο.

8.

Τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι προσωπικώς υπεύθυνα για τις αποφάσεις
τους, αλλά δεν ευθύνονται για αποφάσεις που ελήφθησαν σε συνεδριάσεις που δεν
παρέστησαν ή παριστάµενα διαφώνησαν, όπως βεβαιώνεται από τα Πρακτικά των
συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Επιπλέον, τα Μέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου είναι προσωπικώς και αλληλεγγύως υπεύθυνα για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών τους.

Ά ρ θ ρ ο 14
Καθήκοντα Προέδρου και Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
1.

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εκτός από όσα προβλέπονται στο παρόν
Καταστατικό: (α) Συγκαλεί τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε συνεδριάσεις
και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. (β) Εκπροσωπεί το
Σωµατείο στον επιστηµονικό και ευρύτερο κοινωνικό χώρο, στις Αρχές του τόπου,
όπως και σε κάθε εξώδικο σχέση του Σωµατείου µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο, οργανισµό ή τράπεζα και εν γένει σε όλες τις συναλλαγές της µε τρίτους.
(γ) Εντέλλεται την πληρωµή των δαπανών σύµφωνα µε τον ετήσιο προϋπολογισµό
ή την πληρωµή δαπανών που αποφασίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξαιτίας
επείγουσας ανάγκης και συνυπογράφει µε τον Ταµία τα σχετικά εντάλµατα,
επιταγές, συναλλαγµατικές κλπ. (δ) ∆ιορίζει και παύει το προσωπικό του Σωµατείου,
µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. (ε) Υπογράφει τα έγγραφα, τα
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οποία αποστέλλει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και συνυπογράφει µε τον Γενικό
Γραµµατέα κάθε εξερχόµενο έγγραφο. (στ) Υπογράφει τα βραβεία και τις βεβαιώσεις
των επιστηµονικών ή /και εκπαιδευτικών προγραµµάτων καθώς και τα αντίγραφα ή
αποσπάσµατα

Πρακτικών

της

Γενικής

Συνέλευσης

και

του

∆ιοικητικού

Συµβουλίου. (ζ) Μεριµνά για την ακριβή τήρηση των διατάξεων του παρόντος
Καταστατικού και των Αποφάσεων των Καταστατικών Οργάνων του Σωµατείου. (η)
Μεριµνά γενικά για την προαγωγή, ανάπτυξη και επιδίωξη του σκοπού και των
στόχων του Σωµατείου, εισηγούµενος τη λήψη κάθε πρόσφορου µέτρου.
2.

Τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός
του, τον αναπληρώνει στις αρµοδιότητες και τα καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος, τον
οποίο σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας του, αναπληρώνει ένα από τα ΜέληΣυµβούλους κατά σειρά εκλογής.

3.

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να αναθέτει στον Αντιπρόεδρο
καθήκοντα και αρµοδιότητες.

Ά ρ θ ρ ο 15
Καθήκοντα Γενικού και Ειδικού Γραµµατέα
1. Ο

Γενικός

Γραµµατέας

του

∆ιοικητικού

Συµβουλίου:

(α) Συντάσσει

και

συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τα Πρακτικά των
Συνελεύσεων και κάθε έγγραφο της Εταιρείας. (β) ∆ιεκπεραιώνει την αλληλογραφία
του Σωµατείου (πρωτόκολλο εισερχοµένων-εξερχοµένων εγγράφων, παραλαβή και
αποστολή εγγράφων κ.λπ). (γ) Τηρεί και φυλάσσει τα έγγραφα, τα Βιβλία και τη
σφραγίδα του Σωµατείου.

(δ) Επιβλέπει την εργασία της Γραµµατείας του

Σωµατείου.
2. Συντάσσει και τηρεί µαζί µε τον Ειδικό Γραµµατέα και τον Ταµία το Βιβλίο
Περιουσιακών Στοιχείων του Σωµατείου.
3. Ο Ειδικός Γραµµατέας συνεπικουρεί τον Γενικό Γραµµατέα στο έργο του.
4. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός του, τον Γενικό Γραµµατέα τον αναπληρώνει
στα καθήκοντά του ο Ειδικός Γραµµατέας και σε περίπτωση κωλύµατος και αυτού,
ένα από τα Μέλη-Συµβούλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατά σειρά εκλογής.

Ά ρ θ ρ ο 16
Καθήκοντα Ταµία – Συµβούλων
1. Ο Ταµίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου: (α) Τηρεί τα λογιστικά Βιβλία και Στοιχεία
του Σωµατείου. (β) Συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο τα σχετικά µε την πληρωµή των
δαπανών και

εν γένει εξόδων εντάλµατα, επιταγές, συναλλαγµατικές κλπ. του

Σωµατείου. (γ) Μεριµνά για την κανονική είσπραξη των συνδροµών από τα Μέλη
και ενηµερώνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο περί των καθυστερουµένων συνδροµών.
(δ) Μεριµνά για την ενηµέρωση των Μελών περί των οφειλών τους αποστέλλοντας
σχετική επιστολή σε αυτά κατά το πρώτο τρίµηνο του λογιστικού έτους. (ε)
Καταρτίζει τον ετήσιο οικονοµικό απολογισµό και προϋπολογισµό του Σωµατείου,
τον οποίο παραδίδει προς έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. (στ) Μεριµνά µε
τον Πρόεδρο για όλες τις πληρωµές βάσει των νοµίµων δικαιολογητικών τους. (ζ)
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Υποχρεούται να παρέχει κάθε οικονοµικό στοιχείο που ζητά ο Πρόεδρος ή/ και το
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου. (η) Υποχρεούται να καταθέτει σε τραπεζικό
λογαριασµό που τηρεί το Σωµατείο στο όνοµά του, σύµφωνα µε τα υπό του νόµου
κάθε φορά οριζόµενα, τα εισπραττόµενα χρήµατα, µε εξαίρεση ποσό ανά µήνα που
καθορίζει µε απόφασή του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
2. Τον Ταµία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός του,
τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του ένα από τα Μέλη-Συµβούλους του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, κατά σειρά εκλογής.
3. Οι Σύµβουλοι µετέχουν στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εκτελούν
τις ειδικές αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που τους ανατίθενται από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο εγγράφως.

K E Φ Α Λ Α Ι Ο Σ Τ’
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ά ρ θ ρ ο 17
Εξελεγκτική Επιτροπή
1.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η θητεία της
συµπίπτει µε τη θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Απαρτίζεται από τρία (3)
τακτικά µέλη και δύο (2) αναπληρωµατικά. Μέσα σε δέκα (10) µέρες από την
εκλογή της η Εξελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται, µετά από πρόσκληση του µέλους
που έλαβε τις περισσότερες ψήφους, και συγκροτείται σε σώµα. Τα οριζόµενα στα
Άρθρο 10 (παρ. 5) για την αναπλήρωση Μέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
εφαρµόζονται αναλόγως και για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

2.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει το δικαίωµα και την υποχρέωση να παρακολουθεί και
να ελέγχει την οικονοµική κατάσταση του Σωµατείου, περιφρουρώντας µε κάθε
νόµιµο µέσο την περιουσία του Σωµατείου στα πλαίσιο του σκοπού και των στόχων
του, και να υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση έκθεση ελέγχου για το έτος που
έληξε. Στη διάθεσή της τίθενται τα πρακτικά, τα Βιβλία του Σωµατείου, η
αλληλογραφία, τα εντάλµατα, το αρχείο καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που µπορεί
να ζητηθεί από αυτή. Η ετήσια έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής συνυποβάλλεται
µε τον προϋπολογισµό, τον οικονοµικό απολογισµό και τον ετήσιο απολογισµό
δραστηριότητας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, στη Γενική Συνέλευση για έγκριση.

Ά ρ θ ρ ο 18
Ειδικές Επιτροπές
1. Για την επίτευξη του σκοπού του Σωµατείου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να
συγκροτεί Ειδικές Επιτροπές, στις οποίες αναθέτει την οργάνωση και διεκπεραίωση
ειδικών και ρητώς καθοριζοµένων στόχων, όπως λ.χ. Συντακτική Επιτροπή του
Επιστηµονικού Περιοδικού του Σωµατείου, Επιτροπή Επικοινωνίας µε αλλοδαπούς
επιστήµονες και διεθνείς οργανισµούς,

Εκπαιδευτική Επιτροπή - Επιτροπή

Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης, Προβολής, Ειδικών Αναγκών, Εφήβων, ∆ηµοσιεύσεων
και Εκδόσεων, Σχεδιασµού-Εκπόνησης Ερευνών κλπ. Τα σχετικά µε τη σύσταση,
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συγκρότηση, οργάνωση, λειτουργία, συντονισµό και επιµέρους σκοπούς των
Επιτροπών ορίζονται µε σχετικές αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
2. Σε κάθε Επιτροπή συµµετέχει υποχρεωτικά ένα τουλάχιστον Μέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου που καθορίζεται µε σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ως
υπεύθυνο συντονισµού της Επιτροπής.
3. Οι Επιτροπές µπορούν να αποτελούνται από Μέλη του Σωµατείου ή και από µη Μέλη
αυτού, συµπεριλαµβανοµένων των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών
ιατρικής, νοσηλευτικής, ψυχολογίας κλπ, µετά από σχετική απόφαση και κατά
περίπτωση κρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

K Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Ά ρ θ ρ ο 19
Αρµοδιότητες
1. Η Γενική Συνέλευση των Μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο διοίκησης του
Σωµατείου και αποφασίζει για κάθε ζήτηµα που δεν υπάγεται στην αρµοδιότητα
άλλου οργάνου του.
2. Οι αποφάσεις της δεσµεύουν τόσο τα Μέλη του Σωµατείου, ακόµη και αυτά που
διαφώνησαν, µειοψήφησαν ή απουσίαζαν κατά τη λήψη τους, όσο και τα όργανα
∆ιοίκησής της, τα οποία υποχρεούνται να συµµορφώνονται προς αυτές και να τις
εκτελούν.
3.

Η

Γενική

Συνέλευση,

µεταξύ

άλλων:

(α) αποφασίζει

και

προβαίνει

στην

τροποποίηση του Καταστατικού του Σωµατείου, (β) εκλέγει, εποπτεύει και παύει τα
Μέλη

του

∆ιοικητικού

Συµβουλίου,

(γ)

εγκρίνει

τον

ετήσιο

απολογισµό

δραστηριότητας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, (δ) εγκρίνει τον ισολογισµό της
παρελθούσης χρήσεως και ψηφίζει τον προϋπολογισµό εσόδων-εξόδων της νέας,
(ε) αποφασίζει, όπως και όταν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό, την επιβολή
πειθαρχικών ποινών στα Μέλη τόσο του Σωµατείου, όσο και του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου αυτού, (στ) αποφασίζει τη διάλυση του Σωµατείου, και (ζ) αποφασίζει
εν γένει για όλα τα θέµατα που έχουν τεθεί στην κρίση της σύµφωνα µε το παρόν
Καταστατικό.

Ά ρ θ ρ ο 20
Σύγκληση
1. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε Τακτικές και Έκτακτες.
2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικά µία φορά ανά έτος από τον µήνα
Μάρτιο έως τον Απρίλιο, οι δε Έκτακτες όσες φορές προκύψει θέµα που αφορά το
Σωµατείο, ή ζητήσει αυτό το ένα τρίτο (1/3) των ταµειακώς τακτοποιηµένων
Τακτικών Μελών, που δεν µπορεί να είναι λιγότερα από δέκα (10), µε έγγραφη και
υπογεγραµµένη αίτησή τους προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, απευθυνόµενη προς τον
Πρόεδρο αυτού. Στην περίπτωση αυτή, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να
συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την
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κοινοποίηση της αίτησης, µε τα θέµατα που αναφέρονται στην αίτηση, τα οποία θα
πρέπει να ορίζονται µε σαφήνεια και πληρότητα.
3. Η Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, πρέπει να προκηρύσσεται από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο εγκαίρως και να καλούνται εγγράφως τα Μέλη είκοσι (20)
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίζεται για τη συνεδρίασή της, µε
συνυπολογισµό και των µη εργάσιµων ηµερών.

Ά ρ θ ρ ο 21
Συνεδριάσεις- ∆ικαίωµα Ψήφου
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση του Σωµατείου έχουν όλα
τα Τακτικά Μέλη του που έχουν τακτοποιηθεί ταµειακώς µέχρι και για το τρέχον
έτος.
2. Κάθε Μέλος έχει δικαίωµα µίας (1) ψήφου µόνο. Το δικαίωµα αυτό αποκλείεται κατ’
εξαίρεση από ένα Μέλος όταν η Συνέλευση προτίθεται να αποφασίσει την
επιχείρηση δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης µεταξύ του
Σωµατείου και του Μέλους αυτού, του/της συζύγου του ή εξ αίµατος συγγενούς του
µέχρι και του τρίτου βαθµού.
3. Μέλος του Σωµατείου που έχει δικαίωµα ψήφου µπορεί να αντιπροσωπευθεί σε
τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση από άλλο Μέλος, εφόσον το επιθυµεί, όχι όµως
από τρίτο πρόσωπο, µε σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση. Σηµειώνεται ότι οι
εξουσιοδοτήσεις αυτές ισχύουν µόνο για το σκοπό για τον οποίο συντάσσονται.
4. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τα µισά (1/2) συν
ένα

ταµειακώς τακτοποιηµένα Τακτικά Μέλη της που έχουν δικαίωµα ψήφου και

συνεδριάζει έγκυρα για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Για τον υπολογισµό της
απαρτίας και πλειοψηφίας όλων των Συνελεύσεων, παρόντα ή παρευρισκόµενα
Μέλη θεωρούνται και τα αντιπροσωπευόµενα από άλλα Μέλη του Σωµατείου, υπό
την προϋπόθεση ότι εξουσιοδοτούνται γραπτώς και νοµίµως γι’ αυτό.
5. Κάθε παρευρισκόµενο Μέλος δεν µπορεί να αντιπροσωπεύσει περισσότερα από ένα
(1) Τακτικό Μέλος που απουσιάζει και είναι ταµειακώς τακτοποιηµένο.
6. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται χωρίς άλλη ειδοποίηση την
ίδια ηµέρα και ώρα της επόµενης εβδοµάδος µε τα ίδια ακριβώς θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης και θεωρείται ότι έχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθµό των
παρόντων Μελών, που δεν µπορεί να είναι λιγότερα από δέκα (10), και αποφασίζει
εγκύρως για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
7. Από το σώµα της Γενικής Συνέλευσης εκλέγονται µε φανερή ψηφοφορία ο
Πρόεδρος και ο Γραµµατέας της Γενικής Συνέλευσης.
8. Τα καθήκοντα του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης είναι (α) η κήρυξη της
έναρξης των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, (β) η διαπίστωση της απαιτούµενης
απαρτίας σύµφωνα µε το Καταστατικό, (γ) η συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας
διάταξης κατά τη σειρά της αναγραφής τους στην Πρόσκληση, (δ) η παροχή
ορισµένου χρόνου σε κάθε Μέλος που επιθυµεί να λάβει τον λόγο και έχει εγγραφεί
στον κατάλογο των οµιλητών που συντάσσεται πριν από την έναρξη της συζήτησης,
(ε) η κήρυξη της τυπικής λήξης των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.
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9. Ο Γραµµατέας της Γενικής Συνέλευσης επιµελείται της καταγραφής των Πρακτικών
της Γενικής συνέλευσης, τα οποία συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο της Γενικής
Συνέλευσης.
10. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, όπου δεν προβλέπεται σχετικώς στο παρόν
Καταστατικό, λαµβάνονται µε φανερή ψηφοφορία κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων Μελών που έχουν δικαίωµα ψήφου.
11. Απόφαση για συζήτηση θέµατος που δεν αναγράφεται στην Πρόσκληση είναι άκυρη.
12. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρη αν αντιβαίνει σε Νόµο ή στο παρόν
Καταστατικό.
13. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης,
συµπεριλαµβανοµένης της αναγραφής του αριθµού των παρόντων, καταχωρείται
στο Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και υπογράφεται από τον Πρόεδρο
και το Γραµµατέα της Γενικής Συνέλευσης. Αντίγραφα και αποσπάσµατα Πρακτικών
της

Γενικής

Συνέλευσης

επικυρώνονται

από

τον

Πρόεδρο

του

∆ιοικητικού

Συµβουλίου ή τον νόµιµο αναπληρωτή του.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η΄
ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Ά ρ θ ρ ο 22
1. Το Σωµατείο υποχρεούται να τηρεί τα εξής Βιβλία:
(β) Βιβλίο

Εσόδων-Εξόδων,

(γ) Βιβλίο

(α) Βιβλίο Μητρώου Μελών,

Περιουσιακών

Στοιχείων,

(δ) Βιβλίο

Πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, και (ε) Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής
Συνέλευσης.
2. Τα Βιβλία αυτά δύνανται να τηρούνται και κατά το µηχανογραφικό σύστηµα.

K Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Θ΄
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ά ρ θ ρ ο 23
1. Η πειθαρχική εξουσία του Σωµατείου ασκείται σε όλα τα Μέλη της.
2. Πειθαρχικό παράπτωµα συνιστά η παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού, των
νοµίµων Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Σωµατείου, η ασυµβίβαστη µε την ιατρική, νοσηλευτική ή επαγγελµατική εν γένει
δεοντολογία διαγωγή, οι εκδηλώσεις και συµπεριφορές του Μέλους εναντίον του
σκοπού του Σωµατείου, η παρεµπόδιση του έργου του Σωµατείου και της εκτέλεσης
των αποφάσεων των οργάνων της, η καταδίκη Μέλους µε τελεσίδικη δικαστική
απόφαση για ορισµένα πληµµελήµατα ή για κακούργηµα, η παράλειψη καταβολής
της ετήσιας υποχρεωτικής συνδροµής και των τυχόν εκτάκτων εισφορών του
Μέλους, η συνεχής και αδικαιολόγητη µη συµµετοχή των Τακτικών Μελών στις
συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και κάθε ανάρµοστη συµπεριφορά ή πράξη
που θίγουν το κύρος και την αξιοπιστία του Σωµατείου.
3. Πειθαρχικές κυρώσεις, σωρευτικά ή µη, στα Μέλη του Σωµατείου που µπορούν να
επιβληθούν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε αυξηµένη πλειοψηφία των τριών
τετάρτων (3/4) των Μελών του και αφού ληφθεί υπόψη η βαρύτητα της
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παράβασης, είναι κατά σειρά: (α) προφορική παρατήρηση, (β) έγγραφη επίπληξη,
και (γ) προσωρινή αναστολή της ιδιότητας του Μέλους διάρκειας τριών (3) έως έξι
(6) µηνών.
4. Πειθαρχικές

κυρώσεις,

σωρευτικά

ή

µη,

στα

Μέλη

του

Σωµατείου

που

αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του, µετά από σχετική
εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και αφού ληφθεί υπόψη η βαρύτητα της
παράβασης, είναι κατά σειρά: (α) στέρηση ανάληψης αξιώµατος στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του Σωµατείου, και (β) οριστική διαγραφή από το Σωµατείο. Η απόφαση
για διαγραφή παίρνεται µόνο αν παρευρίσκονται και ψηφίσουν µε µυστική
ψηφοφορία υπέρ της πρότασης τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) των Τακτικών
Μελών µε δικαίωµα ψήφου. Αν δεν παρευρίσκεται ο αριθµός αυτός, η πρόταση
διαγραφής επανέρχεται µετά από µια εβδοµάδα σε νέα Συνέλευση, που θεωρείται
ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθµό των παρευρισκοµένων µελών,
και τότε, για την αποδοχή της απαιτείται η πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των
παρόντων.
5. Πειθαρχική

εξουσία στα µέλη

του

∆ιοικητικού Συµβουλίου ασκεί η Γενική

Συνέλευση. Πειθαρχικές κυρώσεις για τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
αποτελούν: (α) έγγραφη επίπληξη, (β) οριστική απώλεια της ιδιότητας του µέλους
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, (γ) προσωρινή αναστολή της ιδιότητας του απλού
µέλους του Σωµατείου από έξι (6) µήνες µέχρι ένα (1) χρόνο. Έγγραφη επίπληξη
µπορεί να επιβάλει σε Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ο Πρόεδρός του για
σηµαντικό

λόγο

που

αφορά

µόνον

στην

εκτέλεση

των

καθηκόντων

και

αρµοδιοτήτων του.
6. Το Μέλος για το οποίο συζητείται η ενδεχόµενη πειθαρχική δίωξη, εφόσον
παρίσταται στη Γενική Συνέλευση, απέχει υποχρεωτικά από τη σχετική ψηφοφορία,
η οποία σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις είναι µυστική.
7. Το πειθαρχικώς εγκαλούµενο Μέλος έχει δικαίωµα να λάβει γνώση όλου του υλικού
που στηρίζει την εις βάρος του πειθαρχική κατηγορία, το δε υλικό θα πρέπει να
γνωστοποιείται εγκαίρως στο πειθαρχικώς εγκαλούµενο Μέλος, το οποίο καλείται σε
έγγραφη απολογία εντός δέκα (10) ηµερών.
8. Η πειθαρχική απόφαση που επιβάλλει την ποινή πρέπει να είναι αιτιολογηµένη και
τίθεται σε ισχύ από την έγγραφη γνωστοποίησή της στο Μέλος.

K Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Ά ρ θ ρ ο 24
1. Η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού δεν µπορεί να γίνει πριν από την
παρέλευση πέντε (5) τουλάχιστον ετών από την ηµεροµηνία έγκρισής του από το
Πρωτοδικείο Αθηνών.
2. Η τροποποίηση του Καταστατικού µπορεί να αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση
των Μελών του Σωµατείου, που καλούνται για το σκοπό αυτόν και στην οποία
πρέπει

να

παρευρίσκονται

τα

µισά

(1/2)

τουλάχιστον

από

τα

ταµειακώς

τακτοποιηµένα Τακτικά Μέλη του, µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των
παρόντων.
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3. Η πρόταση για τροποποίηση γίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή από δέκα (10)
τουλάχιστον µέλη που έχουν δικαίωµα ψήφου, µε την προϋπόθεση να υποβάλουν
γραπτώς τις προτάσεις τους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ένα (1) τουλάχιστον µήνα
πριν από τη Γενική Συνέλευση.

K E Φ A Λ A I O IΑ’
∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Ά ρ θ ρ ο 25
1.

Το Σωµατείο λύεται: (α) Αν µειωθούν τα Μέλη του κάτω των δέκα (10).
(β) Οποτεδήποτε, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών του και µε
λεπτοµερή αναφορά του λόγου που την προκαλεί ή επιβάλλει. Στην περίπτωση αυτή
η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται αυτοπροσώπως τα µισά
(1/2) τουλάχιστον από τα Τακτικά Μέλη της, που αποφασίζουν µε πλειοψηφία των
τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. (γ) Αν η Γενική Συνέλευση, µε την ως άνω
απαρτία και πλειοψηφία, αποφασίσει τη συγχώνευση του Σωµατείου µε άλλο
Σωµατείο ή Εταιρεία. (δ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το Νόµο.

2. Αντίγραφο της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί διάλυσης του Σωµατείου
κοινοποιείται, µε την επιµέλεια του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, στο αρµόδιο
Πρωτοδικείο της Έδρας του Σωµατείου προς καταχώρισή του στο Βιβλίο Σωµατείων,
προκειµένου να γνωστοποιηθεί στους τρίτους που τυχόν συναλλάσσονται µε
αυτήν.

K Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΒ΄
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Ά ρ θ ρ ο 26
1. Στην περίπτωση που το Σωµατείο λυθεί, εισέρχεται στο στάδιο της εκκαθάρισης µε
στόχο την ρευστοποίηση της περιουσίας του, την εξασφάλιση των χρεών του και
την απόδοση του τυχόν αποµένοντος υπολοίπου σε ευαγές ίδρυµα σωµατείο ή
φορέα, σύµφωνα µε το Άρθρο 8 του παρόντος, που επιδιώκει παρεµφερείς σκοπούς
µε αυτούς του Σωµατείου και που προτείνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και
αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Η περιουσία του Σωµατείου που διαλύθηκε
δεν διανέµεται ποτέ στα µέλη του.
2. Οι εκκαθαριστές του Σωµατείου διορίζονται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
έργο τους αποτελεί η επιµέλεια των υποθέσεων του Σωµατείου, η µέριµνα της
ρευστοποίησης της τυχόν περιουσίας του και η εξόφληση τυχόν οφειλών του προς
τρίτους.

K Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΓ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ά ρ θ ρ ο 27
1. Μέχρι την εκλογή του πρώτου ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθήκοντα ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ασκεί τριµελές προσωρινό ∆ιοικητικό Συµβούλιο που εκλέγεται από τα
Ιδρυτικά Μέλη κατά την πρώτη συνεδρίασή τους.
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2. Η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της Εταιρείας θα συγκληθεί µέσα σε ένα (1) µήνα από την δηµοσίευση εγγραφής
του Σωµατείου στο οικείο βιβλίο της Γραµµατείας του Πρωτοδικείου Αθηνών και
µετά από πρόσκληση της προσωρινού ∆ιοικητικού Συµβουλίου που έχει οριστεί στην
ιδρυτική του πράξη.
3. Το ∆ιαχειριστικό Έτος του Σωµατείου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και
λήγει την 31η ∆εκεµβρίου του έτους αυτού.
4. Το Σωµατείο υποχρεούται να συµµορφώνεται προς τις διατάξεις των άρθρων 78106 του Αστικού Κώδικα όπως ισχύει, και του Νόµου εν γένει.
5. Όλα τα Τακτικά Μέλη του Σωµατείου είναι ίσα και απολαµβάνουν ίσα δικαιώµατα.
6. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί, όταν κριθεί απαραίτητο για την εύρυθµη
λειτουργία του Σωµατείου, να καταρτίσει Εσωτερικό Κανονισµό, που εγκρίνεται κατ’
απόλυτη πλειοψηφία και µε φανερή ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των
Μελών. Ο Εσωτερικός Κανονισµός συµπληρώνει και καθορίζει λεπτοµερέστερα την
εφαρµογή του Καταστατικού στην πράξη και ρυθµίζει κάθε ζήτηµα που δεν ορίζεται
στο παρόν και αφορά στις εσωτερικές λειτουργίες του Σωµατείου. Ο Εσωτερικός
Κανονισµός ανανεώνεται προσαρµοζόµενος στις εκάστοτε ανάγκες του Σωµατείου,
µετά από σχετική πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και έγκριση κατ’ απόλυτη
πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση.
7. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι δυνατή η ίδρυση παραρτηµάτων του
Σωµατείου σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
8. Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό θα ρυθµίζεται µε
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Σωµατείου, τηρουµένων των
ισχυουσών διατάξεων των κείµενων νόµων περί Σωµατείων και του Νόµου εν
γένει.
9. Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από είκοσι επτά (27) Άρθρα και εγκρίθηκε κατ’
Άρθρο και στο σύνολό του από τη Γενική Συνέλευση των Ιδρυτικών Μελών στις 7
Ιουνίου του έτους 2008 από την νόµιµη απαρτία και πλειοψηφία.
10. Η ισχύς του παρόντος Καταστατικού αρχίζει από την εγγραφή του στο οικείο Βιβλίο
που τηρείται στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2009
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