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Ίδπςζη - Δπυνςμία - Έδπα - κοποί - Κέζα
ΑΡΘΡΟ 1
Δπυνςμία-Έδπα

1.1

Ιδξχεηαη Σσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΔΛΩΖ ΔΙΙΖΛΗΘΩΛ ΣΡΑΠΔΕΩΛ

ΟΚΦΑΙΟΠΙΑΘΟΤΛΣΗΑΘΟΤ ΑΗΚΑΣΟ ΔΔΣΟΑ», κε έδξα ην Μαξνχζη Αηηηθήο,
νδφο Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή, αξηζκ. 21.
1.2

Τν Σσκαηείν κπνξεί λα ηδξχεη γξαθεία ηνπ θαη ππνθαηαζηήκαηα θαη ζε άιιεο

πφιεηο ηεο Διιάδνο ή ηνπ εμσηεξηθνχ.

ΑΡΘΡΟ 2
κοποί

2.1 θοποί ηοσ ωκαηείοσ είλαη:
2.1.1 Η γλσξηκία θαη ε αλάπηπμε θηιηθψλ ζρέζεσλ θαη ζπλαδεξθηθψλ δεζκψλ
αλάκεζα ζηηο Δηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ βιαζηηθψλ
θπηηάξσλ,

ειιεληθέο

θαη

αιινδαπέο,

θαζψο

θαη

αλάκεζα

ζηνπο

εξγαδφκελνπο ζηηο Δηαηξείεο απηέο.
2.1.2 Η έξεπλα, ε κειέηε, ε επεμεξγαζία θαη ε πξνβνιή ησλ πξνβιεκάησλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα βιαζηηθά θχηηαξα ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα θαη ζην
εμσηεξηθφ.
2.1.3 Η

αληαιιαγή

πιεξνθνξηψλ,

ε

ππνζηήξημε,

ε

γεληθή

θαη

εηδηθή

ελεκέξσζε κεηαμχ ησλ κειψλ, θαζψο θαη ε επηκφξθσζε θαη ελεκέξσζε ηνπ
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θνηλσληθνχ ζπλφινπ, ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα βιαζηηθά θχηηαξα, ζε
ζπλεξγαζία κε Ννζνθνκεία, Κιηληθέο, Υπνπξγεία θαη θάζε αξκφδην θνξέα,
θξαηηθφ θαη κε.
2.1.4 Η αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο
αιιειεγγχεο κε άιια Σσκαηεία, θαζψο θαη κε άιινπο θνξείο, νξγαληζκνχο
θαη νξγαλψζεηο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ.
2.1.5 Ο ζπληνληζκφο θαη ε δεκηνπξγία εληαίαο θαηεχζπλζεο ησλ πξνζπαζεηψλ
γηα ηελ βειηίσζε ηνπ θαζεζηψηνο ησλ Δηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηνλ ηνκέα ησλ βιαζηηθψλ θπηηάξσλ.
2.1.6 Η

αλάπηπμε

θαη

εμχςσζε

ηνπ

επαγγεικαηηθνχ,

θνηλσληθνχ

θαη

πνιηηηζηηθνχ επηπέδνπ ησλ Δηαηξεηψλ βιαζηηθψλ θπηηάξσλ, θαζψο θαη ησλ
εξγαδνκέλσλ ζε απηέο.
2.1.7 Η

πξνάζπηζε

θαη

πξναγσγή

ησλ

επαγγεικαηηθψλ

θαη

πιηθψλ

ζπκθεξφλησλ ησλ Δηαηξεηψλ βιαζηηθψλ θπηηάξσλ, ε βειηίσζε, πξνζηαζία
θαη

πξναγσγή

ηεο

ζέζεο

ηνπο

ζηελ

ειιεληθή

θνηλσλία

θαη

ζηελ

επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ.
2.1.8 Η κειέηε θαη ππνβνιή εηζεγήζεσλ θαη πξνηάζεσλ αλαθνξηθά κε ηε
βειηίσζε

ηνπ

λνκηθνχ

θαη

πξαγκαηηθνχ

θαζεζηψηνο

ησλ

Δηαηξεηψλ

βιαζηηθψλ θπηηάξσλ, ε επηκφξθσζε θαη ελεκέξσζε ηνπ θνηλσληθνχ
ζπλφινπ θαη γεληθφηεξα ε δηαηχπσζε γλψκεο γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηα βιαζηηθά θχηηαξα, θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ζηηο θνηλέο πξνζπάζεηεο γηα
ηελ αληηκεηψπηζή ζεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχνληαη ζρεηηθά κε
απηά.
2.1.9 Η ζπκκεηνρή ζε λνκνπαξαζθεπαζηηθέο θαη άιιεο θξαηηθέο θαη κε
επηηξνπέο θαη άιια παξεκθεξή ζρήκαηα, νη νπνίεο ζα θιεζνχλ λα
δηακνξθψζνπλ ην λνκηθφ πιαίζην πνπ ζα δηέπεη ηηο Δηαηξείεο βιαζηηθψλ
θπηηάξσλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν.
2.1.10 Η αλάδεημε ηνπ ξφινπ ησλ Δηαηξεηψλ βιαζηηθψλ θπηηάξσλ ζηνλ ηνκέα
ηεο Υγείαο θαη ηεο Πεξίζαιςεο θαη ε πξνάζπηζε θαη επέθηαζε ηνπ
δηθαηψκαηνο απηψλ γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ.
2.1.11 Η παξνρή λνκηθήο βνήζεηαο θαη θάιπςεο ζε Δηαηξείεο βιαζηηθψλ
θπηηάξσλ γηα νπνηνδήπνηε λνκηθφ ζέκα ην νπνίν πξνθχςεη θαη άπηεηαη ησλ
βιαζηηθψλ θπηηάξσλ.

ΕΕΤΟΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

2

2.1.12 Οη ζθνπνί ηνπ Σσκαηείνπ δελ είλαη θεξδνζθνπηθνί θαη δελ έρνπλ θακία
πνιηηηθή ή θνκκαηηθή ρξνηά.

ΑΡΘΡΟ 3
Κέζα για ηην ππαγμαηοποίηζη ηυν ζκοπών
3.1 Σα κέζα γηα ηελ πραγκαηοποίεζε ηωλ ζθοπώλ ηοσ ωκαηείοσ είλαη
θσρίως:
3.1.1 Η πιήξεο θαη αδηάιεηπηε ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ κειψλ γηα
ηελ εμέιημε πάλσ ζηα βιαζηηθά θχηηαξα θαη ηα ηαηξηθά θαη άιιεο θχζεσο
ζέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαη αθνξνχλ ζηα βιαζηηθά θχηηαξα.
3.1.2 Η ζπλεξγαζία ηνπ Σσκαηείνπ κε ηνπ αξκφδηνπο θνξείο θαη ηηο Αξρέο,
φπσο επίζεο θαη κε άιια Σσκαηεία πνπ έρνπλ παξεκθεξείο ζθνπνχο θαη
γεληθφηεξα ε επηθνηλσλία θαη νη επαθέο κε φινπο ηνπο παξάγνληεο ηεο
Πνιηηείαο πνπ αζρνινχληαη έκκεζα ή άκεζα κε ηνλ ηνκέα ησλ βιαζηηθψλ
θπηηάξσλ θαη γεληθφηεξα ηελ Υγεία θαη ηελ Πεξίζαιςε.
3.1.3 Οη

πνιηηηζηηθέο

ζπγθεληξψζεηο,

ηα

εθδειψζεηο,
ζπλέδξηα

θαη

ηα

ζεκηλάξηα,
νη

θάζε

νη

θχζεσο

δηαιέμεηο,

νη

παξεκθεξείο

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σσκαηείνπ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε θαη ηελ
πξαγκάησζε ησλ ζθνπψλ ηνπ.
3.1.4 Η ζχληαμε κειεηψλ θαη ππνκλεκάησλ πνπ αθνξνχλ δεηήκαηα ζρεηηθά
κε ηα βιαζηηθά θχηηαξα θαη ηηο Δηαηξείεο βιαζηηθψλ θπηηάξσλ, ε νξγάλσζε
νκηιηψλ, ζπλεληεχμεσλ ηχπνπ, εθδειψζεσλ, απνζηνιψλ θαη πεξηνδεηψλ
(ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ) γηα ηα δεηήκαηα απηά, ε δεκνζίεπζε
ζρεηηθψλ άξζξσλ ζηνλ εκεξήζην θαη πεξηνδηθφ ηχπν, θαζψο θαη ζηνλ
ειεθηξνληθφ ηχπν.
3.1.5 Οη παξαζηάζεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ Σσκαηείνπ ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο, ε
ππνβνιή ζρεηηθψλ εγγξάθσλ, ππνκλεκάησλ, εξσηήζεσλ, πξνηάζεσλ θαη
παξαηεξήζεσλ.
3.1.6 Η ρξεζηκνπνίεζε ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ε πξνβνιή ηνπ
Σσκαηείνπ ζε απηά γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ
ηνπ.
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3.1.7 Η ζπκκεηνρή ζε ελψζεηο, ιέζρεο, νκνζπνλδίεο θαη νξγαλψζεηο κε
φκνηνπο ή παξεκθεξείο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο.
3.1.8 Η δηεμαγσγή θάζε λφκηκεο κνξθήο θηλεηνπνίεζεο θαη δξαζηεξηφηεηαο
γηα ηε δηεθδίθεζε θαη επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηνλ ηνκέα
ησλ βιαζηηθψλ θπηηάξσλ θαη ηηο Δηαηξείεο βιαζηηθψλ θπηηάξσλ θαη ηελ
πεξηθξνχξεζε

ησλ

επαγγεικαηηθψλ,

νηθνλνκηθψλ

θαη

θνηλσληθψλ

ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπ Σσκαηείνπ.
3.1.9 Η ρξεζηκνπνίεζε θάζε πξφζθνξνπ λφκηκνπ κέζνπ γηα ηελ ελεκέξσζε
ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη
ησλ βιαζηηθψλ θπηηάξσλ θαη ηελ πξνβνιή ησλ ζεκάησλ απηψλ κέζσ
ηειεφξαζεο, ξαδηνθσληθψλ εθπνκπψλ, ηζηνζειίδσλ, SMS, e-mail, δειηίσλ
ηχπνπ, θπιιαδίσλ θ.α.
3.1.10 Η επηδίσμε ηεο εθπξνζψπεζεο ηνπ Σσκαηείνπ ζε ζπκβνχιηα, επηηξνπέο
θξαηηθέο θαη κε, ζε νξγαληζκνχο, ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη αιινχ,
πάλσ ζε ζέκαηα πνπ άκεζα ή έκκεζα αθνξνχλ απηφ.
3.1.11 Η κέξηκλα γεληθά γηα ηελ εηζαγσγή, νξηνζέηεζε, κνξθνπνίεζε θαη
θάζε θνξά βειηίσζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ζην παξφλ ή ζα
δηέπεη ζην κέιινλ ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Δηαηξεηψλ βιαζηηθψλ
θπηηάξσλ ζηελ Διιάδα.
3.1.12 Η έθδνζε εληχπσλ, εθεκεξίδαο ή/θαη

πεξηνδηθνχ ηνπ Σσκαηείνπ σο

θαη ε δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο ζην δηαδίθηπν, κε ηα νπνία ζα ελεκεξψλνληαη
ηα Μέιε ηνπ, θαζψο θαη ην θνηλφ γηα ηνπο ζηφρνπο, ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο
δξαζηεξηφηεηέο ηνπ.
3.1.13 Η έθδνζε εληχπσλ, εθεκεξίδαο ή/θαη πεξηνδηθνχ επαγγεικαηηθνχ θαη
κνξθσηηθνχ

ελδηαθέξνληνο

ζπκβάιινπλ

ζηελ

αλάπηπμε

θαη

ε

θαη

ελίζρπζε
ηελ

ηέηνησλ

επαγγεικαηηθή

εληχπσλ

πνπ

θαηάξηηζε

θαη

ελεκέξσζε γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα βιαζηηθά θχηηαξα.
3.1.14 Η κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ.Σ.

παξνρή πξνο ηα Μέιε ηνπ λνκηθήο,

αζθαιηζηηθήο, ηξαπεδηθήο ή άιιεο κνξθήο θάιπςεο θαη βνήζεηαο, εθφζνλ
ηνχην ππνβνεζά θαη ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζθνπφ ηνπ Σσκαηείνπ θαη ηνλ ηνκέα
ησλ βιαζηηθψλ θπηηάξσλ.
3.1.15 Η πξνκήζεπζε ηνπ Σσκαηείνπ κε ηνλ θαηάιιειν ππεξεζηαθφ θαη
γξαθεηαθφ κεραληζκφ θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ κε ηα απαξαίηεηα κέζα.
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3.1.16 Κάζε άιιν πξφζθνξν κέζν, ην νπνίν κε ην παξφλ άξζξν ε Γεληθή
Σπλέιεπζε εμνπζηνδνηεί ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην κε απφθαζή ηνπ θαη κφλν
λα εγθξίλεη θαη λα εθαξκφδεη.

ΘΔΦΑΙΑΗΟ ΗΗ
Κέλη ηος υμαηείος - Απόκηηζη ιδιόηηηα Κέλοςρ – Γικαιώμαηα Τποσπεώζειρ - Απώλεια Ηδιόηηηαρ - Δπανεγγπαθή
ΑΡΘΡΟ 4
Κέιε ηοσ ωκαηείοσ
4.1 Μέιε ηνπ ζσκαηείνπ κπνξνχλ θαη δηθαηνχληαη λα γίλνπλ:
4.1.1 Ννκηθά πξφζσπα, ηα νπνία απνηεινχλ Δηαηξείεο νπνηνπδήπνηε ηχπνπ θαη
λνκηθήο κνξθήο κε ζθνπφ θαη αληηθεηκεληθή δξαζηεξηφηεηα ηε ζπιινγή
θαη θχιαμε βιαζηηθψλ θπηηάξσλ νκθαινπιαθνπληηθνχ αίκαηνο θαη νη νπνίεο
πιεξνχλ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο:
1. Έρνπλ ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηνλ ειιεληθφ λφκν σο θχξηεο Δηαηξείεο
θαη ε έδξα ηνπο βξίζθεηαη εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο.
2. Η θχιαμε ησλ βιαζηηθψλ θπηηάξσλ γίλεηαη ζε εγθαηαζηάζεηο, νη
νπνίεο βξίζθνληαη εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο.
3. Γελ εθπξνζσπνχλ θαη δελ ειέγρνληαη απφ αιινδαπέο Δηαηξείεο.
4. Γελ ζπληζηνχλ παξαξηήκαηα ή ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο αιινδαπψλ
Δηαηξεηψλ.
4.1.2 Φπζηθά

πξφζσπα, ηα νπνία είλαη είηε εηαίξνη νκφξξπζκσλ ή

εηεξφξξπζκσλ Δηαηξεηψλ, είηε

κέηνρνη

αλψλπκσλ Δηαηξεηψλ ή Δηαηξεηψλ

Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, είηε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ αλσλχκσλ
Δηαηξεηψλ, κε ζθνπφ θαη αληηθεηκεληθή δξαζηεξηφηεηα ηε ζπιινγή θαη
θχιαμε βιαζηηθψλ θπηηάξσλ νκθαινπιαθνπληηαθνχ αίκαηνο, θαη νη νπνίεο
Δηαηξείεο

ζπγθεληξψλνπλ

ηηο

αλσηέξσ

ζηελ

παξάγξαθν

4.1.1

πξνυπνζέζεηο.
4.1.3 Φπζηθά πξφζσπα κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα θαη λνκηθά πξφζσπα,
νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο, εθφζνλ πξνηαζνχλ γηα ηελ απφθηεζε ηεο
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ηδηφηεηαο ηνπ Μέινπο απφ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα (4) κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεη απνδεθηή ε πξφηαζε απηή απφ ηελ
επφκελε Ταθηηθή ή Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε. Γηα λα απνθαζίζεη ε Γεληθή
Σπλέιεπζε επί ηεο αηηήζεσο ηνπ ππνςεθίνπ Μέινπο πνπ έρεη πξνηαζεί απφ
ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία,

ρξεηάδεηαη ε

παξνπζία ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κηζψλ ζπλ ελφο (1) ηνπιάρηζηνλ ησλ
ελεξγψλ κειψλ θαη πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ ησλ παξφλησλ
ελεξγψλ κειψλ.
4.2 Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα απνθηήζεη έλα θπζηθφ πξφζσπν, απφ ηα
αλσηέξσ ζηελ παξάγξαθν 4.1.2 αλαθεξφκελα, ηελ ηδηφηεηα ηνπ Μέινπο ηνπ
Σσκαηείνπ είλαη ε ηαπηφρξνλε ή πξνεγνχκελε απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ Μέινπο
θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο Δηαηξείαο, ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη είηε σο εηαίξνο είηε σο
κέηνρνο, είηε σο κέινο Γ.Σ.. Γηθαηνχληαη θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ
ζην Σσκαηείν θαη λα εγγξαθνχλ σο Μέιε κέρξη ηέζζεξα (4) θπζηθά πξφζσπα απφ
θάζε λνκηθφ πξφζσπν-Δηαηξεία πνπ ζπκκεηέρεη σο Μέινο. Η πξνυπφζεζε απηή δελ
ηζρχεη θαη δελ εθαξκφδεηαη γηα ηα ηδξπηηθά Μέιε ηνπ Σσκαηείνπ πνπ ππνγξάθνπλ
ην παξφλ Καηαζηαηηθφ.
4.3 Αλαθνξηθά κε ηα λνκηθά πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 4.1.1, ζηελ πεξίπησζε
ζπλδεδεκέλσλ Δηαηξεηψλ κε θνηλφ

κέηνρν ή θνηλνχο κεηφρνπο ή Δηαηξεηψλ κε

θνηλφ εηαίξν ή θνηλνχο εηαίξνπο, Μέινο ηνπ Σσκαηείνπ κπνξεί λα γίλεη κφλν ην
έλα (1) απφ ηα λνκηθά πξφζσπα απηά.
4.4 Τα ζηελ αλσηέξσ πεξίπησζε (4.1) πξφζσπα, νθείινπλ απαξαίηεηα λα
ελζηεξλίδνληαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ ζσκαηείνπ θαη λα επηζπκνχλ λα ζπλδξάκνπλ
ζηελ πξνψζεζε θαη ζηελ πινπνίεζε ηνπο, ψζηε λα απνθηήζνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ
Μέινπο κε ηελ θαησηέξσ ζην άξζξν 5 πεξηγξαθφκελε θαη νξηδφκελε δηαδηθαζία.
4.5 Γελ επηηξέπεηαη θαη είλαη αληίζεηε κε ην παξφλ θαηαζηαηηθφ, ε νπνηαδήπνηε θαη
γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν θνηλσληθή, θπιεηηθή ή ζξεζθεπηηθή δηάθξηζε γηα ηελ
απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ Μέινπο.
4.6 Γε γίλεηαη δεθηφ σο Μέινο ηνπ Σσκαηείνπ θπζηθφ πξφζσπν, ην νπνίν δελ έρεη
πιήξε δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα ή θαηαδηθάζζεθε ακεηάθιεηα ζε ζηέξεζε ησλ
πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ ή ζε

θάζεηξμε, θαζψο θαη ζε πνηλή θπιαθίζεσο γηα

θινπή, ππεμαγσγή εγγξάθσλ, ππεμαίξεζε, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, απάηε,
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απηζηία, δφιηα ρξενθνπία, πιαζηνγξαθία, θηβδειεία, παξάβαζε ηνπ λφκνπ πεξί
επηηαγψλ ή γηα παξαβάζεηο αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ.
4.7 Γελ γίλνληαη επίζεο δεθηά σο Μέιε ηνπ Σσκαηείνπ λνκηθά πξφζσπα, εάλ νη
λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπο εκπίπηνπλ ζε έλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο
απνθιεηζκνχ ή αλ ηα ίδηα ηα λνκηθά πξφζσπα έρνπλ θεξπρζεί ζε πηψρεπζε ή
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή έρεη θαηαηεζεί αίηεζε γηα ηελ θήξπμε ηνπο ζε πηψρεπζε
ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε.
4.8 Γελ κπνξεί λα είλαη Μέινο ηνπ Σσκαηείνπ απηφο πνπ ζηεξήζεθε ην δηθαίσκα λα
ηδξχεη ειεχζεξα ζπλεηαηξηζκφ ή έλσζε πξνζψπσλ, θαζψο θαη απηφο πνπ κε
απφθαζε Αξρήο έρεη ζηεξεζεί ηελ ζρεηηθή ηνπ ηθαλφηεηα.
4.9 Γελ γίλνληαη δεθηά σο Μέιε ηνπ Σσκαηείνπ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ησλ
νπνίσλ νη πξάμεηο θαη ε ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά δείρλεη φηη αληηζηξαηεχνληαη
έκπξαθηα θαη δελ ελζηεξλίδνληαη ηηο επηδηψμεηο θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ Σσκαηείνπ.
4.10 Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ Μέινπο είλαη α) ε
ξεηή θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή φισλ ησλ φξσλ θαη ησλ ζπκθσληψλ ηνπ Κψδηθα
Γενληνινγίαο ηνπ Σσκαηείνπ θαη β) ε ηαπηφρξνλε ππνγξαθή καδί κε ηελ ππνβνιή
ηεο αίηεζεο εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5.1 ηεο ζπκβάζεσο «ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ
ζπλεξγαζίαο θαη θχιαμεο βιαζηηθψλ θπηηάξσλ» πνπ ππνγξάθεηαη κεηαμχ ηνπ
λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ηνπ Σσκαηείνπ θαη ε ξεηή θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή φισλ
ησλ φξσλ θαη ηηο ζπκθσληψλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηήλ (κφλν γηα ηα λνκηθά
πξφζσπα).
4.11 Η ηδηφηεηα Μέινπο είλαη πξνζσπνπαγήο θαη απνθηάηαη απφ ηελ εκέξα ηεο
εγγξαθήο ζηα Μεηξψα ηνπ Σσκαηείνπ.
4.12 Σα Κέιε ηοσ ωκαηείοσ δηαθρίλοληαη ζε Ηδρσηηθά, Σαθηηθά θαη Δπίηηκα
4.12.1 Ιδρυτικά Μέλη ηνπ Σσκαηείνπ είλαη ηα Ταθηηθά Μέιε, ηα νπνία
αλαθέξνληαη

ζηελ

ηδξπηηθή

πξάμε

ηνπ

θαη

ππνγξάθνπλ

ην

παξφλ

θαηαζηαηηθφ.
4.12.2 Τακτικά Μέλη ηνπ Σσκαηείνπ είλαη ηα Ιδξπηηθά Μέιε

θαη φζα

πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πεξηπηψζεσο 4.1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη
έρνπλ γίλεη δεθηά σο Ταθηηθά Μέιε κε ηελ θαηά ην άξζξν 5 δηαδηθαζία.
4.12.3 Επίτιμα Μέλη είλαη απηά πνπ αλαγνξεχνληαη σο ηέηνηα κε απφθαζε
ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. Ωο Δπίηηκα Μέιε αλαγνξεχνληαη ηα πξφζσπα ηα
νπνία έρνπλ πξνζθέξεη εμαηξεηηθέο ππεξεζίεο ζην Σσκαηείν, ζηε πνιηηεία,
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ζηε θνηλσλία θαη κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ πξναγσγή θαη
πξνψζεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ Σσκαηείνπ.

ΑΡΘΡΟ 5
Απόκηηζη ιδιόηηηαρ Κέλοςρ
5.1 Γηα ηελ απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ Ταθηηθνχ Μέινπο

απαηηείηαη ε ππνβνιή

έγγξαθεο αίηεζεο, ζην εηδηθφ πξνο ην ζθνπφ απηφ έληππν πνπ παξέρεηαη, πξνο ην
Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαη απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ επί απηήο.
5.2 Η αίηεζε ζηελ νπνία πεξηέρεηαη δήισζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ φηη έιαβε γλψζε
ηνπ Καηαζηαηηθνχ

θαη ην

απνδέρεηαη αλεπηθχιαρηα, ζπλνδεχεηαη απφ: α)

Πιεξνθνξηαθφ δειηίν κε ηα ζηνηρεία ηνπ αηηνχληνο, βάζεη ζρεηηθνχ ππνδείγκαηνο,
β) Υπεχζπλε δήισζε γηα ην φηη εκπίπηεη ζε θάπνηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ
4.1. θαη φηη δελ εκπίπηεη ζε θάπνηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 4.6 έσο 4.8, γ)
ξεηή θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή φισλ ησλ φξσλ θαη ησλ ζπκθσληψλ ηνπ Κψδηθα
Γενληνινγίαο ηνπ Σσκαηείνπ θαη δ) ξεηή θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή φισλ ησλ
φξσλ θαη ηηο ζπκθσληψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην «ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο
θαη θχιαμεο βιαζηηθψλ θπηηάξσλ» πνπ ππνγξάθεηαη κεηαμχ ηνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ θαη ηνπ Σσκαηείνπ (κφλν γηα ηα λνκηθά πξφζσπα).
5.3 Η αίηεζε εγγξαθήο πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεχεηαη απφ ην παξάβνιν
εγγξαθήο, θαζψο θαη απφ ηελ θαηαβνιή ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο πξνο ην Σσκαηείν.
Τν χςνο ηνπ παξαβφινπ έγγξαθεο θαζνξίδεηαη ζήκεξα ζε εθαηφ (100) Δπξψ γηα
θπζηθά πξφζσπα θαη ζε πεληαθφζηα (500) γηα λνκηθά πξφζσπα θαη θαη ε εηήζηα
ζπλδξνκή

ζε εθαηφ (100) Δπξψ γηα θπζηθά πξφζσπα θαη ζε πεληαθφζηα (500)

Δπξψ γηα λνκηθά πξφζσπα, δπλάκελσλ ακθνηέξσλ λα αλαπξνζαξκνζηνχλ ζην
κέιινλ κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλειεχζεσο.
5.4 Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην είλαη ππνρξεσκέλν, ζηελ πξψηε κεηά ηελ ππνβνιή ηεο
αηηήζεσο ηαθηηθή ζπλεδξίαζε θαη ην κέγηζην εληφο δπν (2) κελψλ απφ ηελ
ππνβνιή ηεο αηηήζεσο, λα απνθαζίζεη επί ηεο αηηήζεσο θαη λα ηελ εγθξίλεη ή λα
ηελ απνξξίςεη, απνθαζίδνληαο κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ.
Παξέιεπζε άπξαθηνπ ηνπ πην πάλσ ρξφλνπ ηζνδπλακεί κε απνδνρή ηεο αίηεζεο. Η
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ γλσζηνπνηείηαη ζηνλ αηηνχληα ην αξγφηεξν
κέζα ζε δέθα πέληε (15) εκέξεο απφ ηε ιήςε ηεο.
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5.5 Αλ ε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ είλαη θαηαθαηηθή ηφηε ν αηηψλ, θαη
ρσξίο θακία άιιε δηαδηθαζία, απνθηά ηελ ηδηφηεηα ηνπ Ταθηηθνχ Μέινπο.
5.6 Σε πεξίπησζε απνξξηπηηθήο απνθάζεσο ή κε ζπδεηήζεσο ηεο αηηήζεσο θαηά ηελ
πξψηε κεηά ηελ ππνβνιή ηεο ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ην
ππνςήθην Μέινο δηθαηνχηαη λα πξνζθχγεη ζηελ πξψηε

επφκελε Ταθηηθή Γεληθή

Σπλέιεπζε ηνπ Σσκαηείνπ, γηα λα απνθαζίζεη απηή επί ηεο αηηήζεσο ηνπ. Η
απφθαζε απηή ηεο Γεληθήο Σπλειεχζεσο, ε νπνία απνθαίλεηαη κε κπζηηθή
ςεθνθνξία πξηλ απφ νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα, είλαη ηειηθή θαη ακεηάθιεηε. Η
απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλειεχζεσο ιακβάλεηαη κε ζρεηηθή πιεηνςεθία.
5.7 Σε πεξίπησζε απνξξηπηηθήο απνθάζεσο, ην παξάβνιν εγγξαθήο

θαη ε

θαηαβιεζείζα εηήζηα ζπλδξνκή επηζηξέθνληαη ζην αθέξαην ηνπο.
5.8 Τα Ιδξπηηθά Μέιε είλαη απηνδηθαίσο Ταθηηθά Μέιε ηνπ Σσκαηείνπ ρσξίο θακία
άιιε δηαδηθαζία.
5.9 Τελ ηδηφηεηα ηνπ Δπίηηκνπ Μέινπο, ηελ απνλέκεη ε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ
Μειψλ, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ή ησλ 2
δεθάησλ (2/10) ησλ ελεξγψλ κειψλ.
5.10 Δλεξγά Μέιε ηνπ Σσκαηείνπ, φπνπ αλαθέξεηαη ν φξνο απηφο, ζεσξνχληαη απηά
πνπ είλαη ηακεηαθψο εληάμεη θαη δελ έρνπλ εθθξεκείο ππνρξεψζεηο πξνο ην
Σσκαηείν.

ΑΡΘΡΟ 6
Γικαιώμαηα - Τποσπεώζειρ ηυν Κελών
6.1 Γηθαηώκαηα ηωλ Κειώλ:
6.1.1 Όια ηα Μέιε ηνπ Σσκαηείνπ έρνπλ θαηά θαλφλα ίζα θαη φκνηα
δηθαηψκαηα θαη απνιακβάλνπλ ηα σθειήκαηα θαη θάζε δηθαίσκα πνπ
απνξξέεη απφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο κειψλ ηνπ Σσκαηείνπ.
6.1.2 Τα Τακτικά Μέλη έρνπλ δηθαίσκα λα εθιέγνληαη ζε φια ηα αμηψκαηα,
εθ’ φζνλ έρνπλ ηελ πιήξε δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα ηελ νπνία ην
νπζηαζηηθφ δίθαην (Αζηηθφο Κψδηθαο) πξνβιέπεη θαη επηηάζζεη. Όια ηα
ηαθηηθά Μέιε ηνπ Σσκαηείνπ είλαη ηζφηηκα κεηαμχ ηνπο θαη έρνπλ ην
δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δξάζε θαη ζηηο εθδειψζεηο ηνπ Σσκαηείνπ, λα
εθθξάδνπλ ειεχζεξα ηηο απφςεηο ηνπο, λα ελεκεξψλνληαη απφ ηα εθιεγκέλα
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φξγαλα ηνπ Σσκαηείνπ γηα ηελ πνξεία ησλ ππνζέζεψλ ηνπ, θαζψο θαη ην
δηθαίσκα ιφγνπ, ειέγρνπ θαη θξηηηθήο ζηηο Γεληθέο Σπλειεχζεηο, κπνξνχλ δε
λα παίξλνπλ αληίγξαθα ησλ βηβιίσλ ηνπ Σσκαηείνπ κεηά απφ αίηεζή ηνπο
ζην Γ.Σ. Πξνλφκηα κεηαμχ ησλ ηαθηηθψλ κειψλ δελ ππάξρνπλ.
6.1.3 Τα Τακτικά Μέλη έρνπλ δηθαίσκα λα εθιέγνληαη θαη λα εθιέγνπλ,
εθφζνλ κέρξη θαη ηελ εκέξα ησλ εθινγψλ έρνπλ θαηαβάιεη ην ζχλνιν ησλ
ηαθηηθψλ

θαη

έθηαθησλ

ηαθηνπνηεκέλα Μέιε). Τα

εηζθνξψλ

πνπ

ηνπο

αλαινγνχλ

(νηθνλνκηθά

ηαθηηθά Μέιε, ηα νπνία δελ έρνπλ εθπιεξψζεη

φιεο ηηο πξνο ην Σσκαηείν νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο

δελ έρνπλ

δηθαίσκα παξαζηάζεσο, ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε.
6.1.4 Τα Τακτικά Μέλη κπνξνχλ λα παίξλνπλ κέξνο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο
Γεληθήο Σπλέιεπζεο, λα αλαπηχζζνπλ ειεχζεξα ηηο απφςεηο ηνπο

θαη λα

ςεθίδνπλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ.
6.1.5 Τα Τακτικά Μέλη έρνπλ ην δηθαίσκα λα εηζέξρνληαη ειεχζεξα ζηα
γξαθεία θαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ Σσκαηείνπ, λα ρξεζηκνπνηνχλ ην πιηθφ θαη
λα απνιακβάλνπλ ηα πξνλφκηα πνπ ζα απνθαζηζηεί λα παξαρσξεζνχλ ζηα
Μέιε.
6.1.6 Τα Επίτιμα Μέλη έρνπλ φια ηα παξαπάλσ δηθαηψκαηα, εθηφο ηνπ λα
εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη.
6.1.7 Μέιε ηνπ Σσκαηείνπ πνπ απνρσξνχλ, κπνξνχλ λα επαλεγγξαθνχλ.
6.2 Τποτρεώζεης ηωλ Κειώλ:
6.2.1 Τα Τακτικά Μέλη έρνπλ ππνρξέσζε λα θαηαβάινπλ εηήζηα ζπλδξνκή.
Η ζπλδξνκή θαηαβάιιεηαη έθηνο απφ ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 5.3, ζε
θάζε άιιε πεξίπησζε κέζα ζην πξψην ηξίκελν θάζε έηνπο, ζηνλ Τακία ηνπ
Σσκαηείνπ ή ζην εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ πξφζσπν. Καζπζηέξεζε ηεο
θαηαβνιήο πέξαλ ηνπ εμακήλνπ απφ ηελ έλαξμε ηνπ έηνπο, απνηειεί λφκηκν
ιφγν δηαγξαθήο ηνπ Μέινπο απηνχ απφ ην Σσκαηείν κε ηε δηαδηθαζία πνπ
πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 8 ηνπ παξφληνο.
επαλεγγξάθνληαη

πξηλ

πεξάζεη

Τα Μέιε πνπ δηαγξάθνληαη θαη

έηνο

δελ

ππνρξενχληαη

λα

επαλαθαηαβάιινπλ ηελ δαπάλε εγγξαθήο.
6.2.2 Τα Τακτικά Μέλη ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ έθηαθηε εηζθνξά ζε
εθηέιεζε αληίζηνηρεο απνθάζεσο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη ηελ εθάζηνηε
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εηδηθή εηζθνξά πνπ ζα εγθξίλεη ε Γεληθή Σπλέιεπζε γηα ηελ εθηέιεζε
ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ.
6.2.3 Τα Τακτικά Μέλη νθείινπλ λα επηδεηθλχνπλ κεηαμχ ηνπο ζπλαδειθηθή
ζπκπεξηθνξά θαη αιιειεγγχε, λα ζπκκεηέρνπλ, αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο
ηνπο, ζηηο εθδειψζεηο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σσκαηείνπ θαη λα
εξγάδνληαη αθηινθεξδψο θαη αληδηνηειψο κε δήιν γηα ηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ ηνπ.
6.2.4 Τα Τακτικά Μέλη νθείινπλ λα πεηζαξρνχλ ζηηο εληνιέο θαη απνθάζεηο
ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ηεο Γεληθήο Σπλειεχζεσο θαη λα κελ
θέξνληαη κε ηξφπν αληίζεην κε ηηο παξνχζεο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη
γεληθά αλάξκνζην πξνο ηελ ηδηφηεηα ηνπ Μέινπο.
6.2.5 Τα Τακτικά Μέλη έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ηεξνχλ ην Καηαζηαηηθφ ηνπ
Σσκαηείνπ, λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ λνκνζεζία πνπ αθνξά

ζηα

Σσκαηεία, λα παξεπξίζθνληαη ζηηο Γεληθέο Σπλειεχζεηο θαη λα αζθνχλ ηα
εθινγηθά ηνπο ιεηηνπξγηθά δηθαηψκαηα.
6.2.6 Τα Επίτιμα Μέλη έρνπλ φιεο ηηο αλσηέξσ ππνρξεψζεηο, εθηφο απφ ηελ
ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξψλ θαη ζπλδξνκψλ.
6.2.7 Κάζε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ πνπ αθνξά ηα Σσκαηεία θαη
ηνπ Καηαζηαηηθνχ, επηζχξεη ηνλ πεηζαξρηθφ έιεγρν ησλ ππεπζχλσλ.

ΑΡΘΡΟ 7
Πειθαπσικόρ έλεγσορ
7.1 Ο πεηζαξρηθφο έιεγρνο αζθείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Σσκαηείνπ θαη
ζε εμαηξεηηθή πεξίπησζε, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, απφ ηελ
Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κειψλ.
7.2 Ο πεηζαξρηθφο έιεγρνο ζπλίζηαηαη: α) Σηελ επίπιεμε. β) Σηε κνκθή. γ) Σηελ
πξνζσξηλή απνβνιή (δηαζεζηκφηεηα) απφ ην Σσκαηείν γηα ρξνληθφ δηάζηεκα
κέρξηο ελφο (1) έηνπο.
7.3 Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ εμαηξείηαη απφ ηελ άζθεζε πεηζαξρηθνχ
ειέγρνπ αλ κε ην πξφζσπν, ην νπνίν θξίλεηαη, ζπλδέεηαη κε ζπγγέλεηα κέρξη
ηεηάξηνπ βαζκνχ, έρεη έρζξα ή ηδηαίηεξε θηιία ή ε εμαίξεζε ηνπ έρεη δεηεζεί απφ
ην ειεγρφκελν πεηζαξρηθά Μέινο θαη έρεη ζπλαηλέζεη ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην.
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7.4 Η δηαδηθαζία ηνπ πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ θηλείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ή
κε εληνιή ηεο Γεληθήο Σπλειεχζεσο.
7.5 Δλαληίνλ ηεο απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ γηα επηβνιή πεηζαξρηθψλ
θπξψζεσλ, ρσξεί εληφο δχν (2) κελψλ, πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο Γεληθήο
Σπλειεχζεσο.
7.6 Οη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ άζθεζε πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ, ιακβάλνληαη κε
κπζηηθή ςεθνθνξία.

ΑΡΘΡΟ 8
Απώλεια ιδιόηηηαρ Κέλοςρ - Δπανεγγπαθή
8.1 Παύοσλ λα είλαη Κέιε ηοσ ωκαηείοσ:
8.1.1 Όζνη ην δεηήζνπλ έγγξαθα κε δήισζε ηνπο. Τα Μέιε κπνξνχλ λα
απνρσξήζνπλ ειεχζεξα θαη νηθεηνζειψο απφ ην

Σσκαηείν. Η απνρψξεζε

πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί γξαπηά ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην έλα (1) κήλα ην
ιηγφηεξν πξηλ ηε ιήμε ηνπ έηνπο θαη ηζρχεη γηα ην ηέινο ηνπ. Μέινο πνπ
απνρψξεζε απφ ην Σσκαηείν κπνξεί λα επαλεγγξαθεί ζε απηφ ειεχζεξα
θαηά ηε βνχιεζε ηνπ ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηελ
απνρψξεζε ηνπ. Τπρφλ θαηαβιεζείζεο εηζθνξέο

ή ζπλδξνκέο δελ

επηζηξέθνληαη.
8.1.2 Όζνη θαζπζηεξνχλ ηελ εηήζηα ζπλδξνκή ηνπο θαηά ην άξζξν 6.2.1 ηνπ
παξφληνο θαηαζηαηηθνχ θαη εθφζνλ απηέο δελ ηαθηνπνηεζνχλ εληφο κελφο
απφ ηελ εκεξνκελία θιήζεο ηνπ γηα ηαθηνπνίεζε. Τν δηαγξαθφκελν, γηα ην
ιφγν

απηφ,

Μέινο

επαλεγγξάθεηαη,

εάλ

θαηαβάιεη

ηηο

νθεηιφκελεο

εηζθνξέο.
8.1.3 Γηα ιφγνπο εζηθήο ηάμεσο, φζα Μέιε παξαβαίλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπο, δξνπλ αληίζεηα πξνο ηνπο ζθνπνχο θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ Σσκαηείνπ
θαη ζπκπεξηθέξνληαη κε ηξφπν αλάξκνζην θαη αληίζεην πξνο ηελ ηδηφηεηα
ηνπο σο Μέιε.
8.1.4 Δπηπξνζζέησο κπνξεί λα δηαγξαθεί Μέινο ην νπνίν: α) Αληηζηξαηεχεηαη
έκπξαθηα ηηο επηδηψμεηο θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ Σσκαηείνπ. β) Παξαβαίλεη
απνδεδεηγκέλα ην Καηαζηαηηθφ, απεηζαξρεί ή παξεκβάιεη πξνζθφκκαηα ζηηο
λφκηκεο απνθάζεηο ησλ Γ.Σ. θαη ηνπ Γ.Σ. γ) Καηαρξάηαη ρξήκαηα ηνπ
Σσκαηείνπ. δ) Γηα ζπνπδαίν ιφγν, φπσο νξίδεη θαη ην άξζξν 88 § 2 Α.Κ.
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8.1.5 Τα Μέιε απνβάιινληαη ππνρξεσηηθψο απφ ην Σσκαηείν (αλάινγα εάλ
είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έπαπζαλ λα
ζπγθεληξψλνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 4 ηνπ
παξφληνο

ή

αλ

ζπληξέμεη

ζην

πξφζσπφ

ηνπο

θάπνηνο

απφ

ηνπο

αλαθεξφκελνπο ζην ίδην άξζξν ιφγνο απνθιεηζκνχ. Δηδηθά αλαθέξεηαη φηη
αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν λνκηθφ πξφζσπν-Μέινο ηνπ Σσκαηείνπ απσιέζεη
ηελ ηδηφηεηα ηνπ Μέινπο, ηφηε απηφκαηα θαη ρσξίο θακία άιιε ελέξγεηα
απνβάιιεηαη απφ ην Σσκαηείν θαη ην θπζηθφ πξφζσπν, ην νπνίν ζπκκεηέρεη
ζην λνκηθφ πξφζσπν, θαηά ηηο δηαθξίζεηο ηνπ άξζξνπ 4.1.2
8.2 Γηαδηθαζία δηαγραθής:
8.2.1 Σηηο πεξηπηψζεηο 8.1.2, 8.1.3 8.1.4 θαη 8.1.5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε
απφθαζε γηα ηε δηαγξαθή ιακβάλεηαη απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ
Σσκαηείνπ, κε κπζηηθή ςεθνθνξία, κε πιεηνςεθία ησλ 3/4 ησλ παξφλησλ
κειψλ

ηεο,

χζηεξα

Σσκαηείνπ. Τν

απφ

εηζήγεζε

Γηνηθεηηθφ

ηνπ

Σπκβνχιην

Γηνηθεηηθνχ

Σπκβνπιίνπ

είλαη ππνρξεσκέλν

ηνπ

λα θαιέζεη

εγγξάθσο ην πξνο δηαγξαθή Μέινο, ζε απνινγία θαη λα πεξηιάβεη ηελ
απνινγία απηή ζηελ εηζήγεζε ηνπ πξνο ηε Γεληθή Σπλέιεπζε. Η απφθαζε
ηεο

Γεληθήο

Σπλέιεπζεο

γηα

ηε

δηαγξαθή

ιακβάλεηαη

γξαπηψο

θαη

θνηλνπνηείηαη ζην Μέινο εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο.
8.2.2 Η δηαγξαθή ελφο Μέινπο επηθέξεη σο άκεζε ζπλέπεηα θαη ηελ απηφκαηε
έθπησζε ηνπ Μέινπο απφ ηε ζέζε πνπ ελδερνκέλσο θαηέρεη.
8.2.3 Τν Μέινο πνπ έρεη απνβιεζεί έρεη ην δηθαίσκα, ζχκθσλα κε ην άξζξν
88 § 2 Α.Κ. λα πξνζθχγεη ζηνλ πξφεδξν ησλ πξσηνδηθψλ κέζα ζε (2) δχν
κήλεο αθφηνπ ηνπ γλσζηνπνηήζεθε ε απφθαζε, αλ ε απνβνιή έγηλε
αληίζεηα πξνο ηνπο φξνπο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή αλ δελ ππήξραλ ζπνπδαίνη
ιφγνη γηα ηελ απνβνιή ηνπ.
8.2.4 Τα απνρσξίζαληα ή απνβαιιφκελα Μέιε εμαθνινπζνχλ λα επζχλνληαη
γηα φιεο ηηο πξνο ηνλ Σχλδεζκν ππνρξεψζεηο ηνπο ηηο γελλεζείζεο πξηλ απφ
ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία έραζαλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ Μέινπο.
8.3 Δπαλεγγραθή:
8.3.1 Γηα

ηα

Μέιε

πνπ

απνρσξνχλ

ε

επαλεγγξαθή

είλαη

ειεχζεξε

νπνηεδήπνηε, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη φξνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηα Μέιε
πνπ εγγξάθνληαη γηα πξψηε θνξά.
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8.3.2 Γηα ηα Μέιε πνπ δηαγξάθνληαη, ε επαλεγγξαθή είλαη δπλαηή κφλν κεηά
απφ εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη απφθαζε ηεο Γεληθήο
Σπλέιεπζεο κε πιεηνςεθία ησλ 3/4 ησλ παξφλησλ κειψλ.

ΘΔΦΑΙΑΗΟ ΗΗΗ
Οικονομικά Θέμαηα
ΑΡΘΡΟ 9
Πόποι ηος υμαηείος – Γιασείπιζη και Γιάθεζη Πεπιοςζίαρ
9.1 Πόροη ηοσ ωκαηείοσ ζσληζηούλ:
9.1.1 Τα παξάβνια εγγξαθήο λέσλ Μειψλ.
9.1.2 Οη εηήζηεο ζπλδξνκέο ησλ Μειψλ.
9.1.3 Οη έθηαθηεο θαη εηδηθέο ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο ησλ Μειψλ πνπ
απνθαζίδεη ε Γεληθή Σπλέιεπζε. Οη έθηαθηεο εηζθνξέο επηβάιινληαη γηα
θάιπςε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ην δηπιάζην
ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο.
9.1.4 Οη πξναηξεηηθέο εηζθνξέο ησλ Μειψλ πξνο ην Σσκαηείν.
9.1.5 Τα έζνδα απφ ηηο δηάθνξεο εθδειψζεηο ηνπ Σσκαηείνπ.
9.1.6 Γσξεέο,

θιεξνλνκηέο

επηρνξεγήζεηο

ή

θιεξνδνηήκαηα

πξνο

ην

Σσκαηείν, απφ νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ
Γηθαίνπ. Οη δηάθνξεο δσξεέο ησλ κειψλ ή ηξίησλ θαη ηα έζνδα θιεξνδνρηψλ
ή θιεξνλνκηψλ γίλνληαη απνδεθηέο πάληα κε ην επεξγέηεκα ηεο απνγξαθήο,
χζηεξα απφ απφθαζε ηεο Γ.Σ. Οη δσξεέο είλαη πάληα επψλπκεο.
9.1.7 Οη ηφθνη ή άιινη πξφζνδνη θεθαιαίσλ

θαη ηα έζνδα απφ

ηελ

εθκεηάιιεπζε ηπρφλ αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Σσκαηείνπ.
9.1.8 Κάζε άιιν έζνδν, πνπ λφκηκα πεξηέξρεηαη ζην Σσκαηείν.
9.2 Η απφθηεζε θαη ε κεηαβίβαζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο γίλεηαη χζηεξα απφ απφθαζε
ηεο Γ.Σ.
9.3 Πεξηνπζία ηνπ Σσκαηείνπ απνηειεί ην πξντφλ ηνπ Τακείνπ ηνπ, θαζψο θαη θάζε
αθίλεηε ή θηλεηή πεξηνπζία πεξηήιζε ζηελ θπξηφηεηά ηνπ θαηά ηνπο πην πάλσ
ηξφπνπο.
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9.4 Απαγνξεχεηαη θάζε εθκεηάιιεπζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Σσκαηείνπ ζπλεπαγφκελε
ηελ αλάκημή ηνπ ζε θεξδνζθνπηθή επηρείξεζε.
9.5 Κιεξνλνκηέο, θιεξνδνζίεο θαη δσξεέο γηα νξηζκέλν ζθνπφ ηεινχλ ππφ ηδηαίηεξε
δηαρείξηζε κέζα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Σσκαηείνπ θαη νη πξφζνδνί ηνπο
δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθψο θαηά ηνπο φξνπο ηνπο νπνίνπο ελδερνκέλσο έζεζε ν
δσξεηήο ή ν δηαζέηεο.
9.6 Απαγνξεχεηαη

ε

δηάζεζε

ηεο

πεξηνπζίαο

ηνπ

Σσκαηείνπ

γηα

ζθνπνχο

δηαθνξεηηθνχο απ’ απηνχο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ Καηαζηαηηθφ.
9.7 Σε πεξίπησζε δηαιχζεσο ηνπ Σσκαηείνπ, ε πεξηνπζία πνπ ηπρφλ ζα απνκείλεη
κεηά ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θαη ηελ εθθαζάξηζε, ζα δηαηεζεί σο
δσξεά κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλειεχζεσο ζε αλαγλσξηζκέλν απφ ηελ πνιηηεία
ίδξπκα.

ΑΡΘΡΟ 10
Οικονομικό Έηορ-Οικονομική Γιασείπιζη
10.1 Τν νηθνλνκηθφ έηνο ηνπ Σσκαηείνπ αξρίδεη ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε
Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο.
10.2 Η δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ Σσκαηείνπ ελεξγείηαη κε βάζε ηνλ
πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ ζπληάζζεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην
θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε, ηζρχεη δε απφ 1εο Ιαλνπαξίνπ κέρξη 31εο
Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο.
10.3 Μέρξη πνπ λα εγθξηζεί ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ λένπ έηνπο, νη εηζπξάμεηο θαη
πιεξσκέο κπνξεί λα γίλνληαη κε βάζε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ πξνεγνχκελνπ
έηνπο.
10.4 Ο ηζνινγηζκφο θαη απνινγηζκφο θάζε έηνπο, θαζψο θαη ε έθζεζε ηεο
Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο, ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά γηα έγθξηζε ζηε Γεληθή
Σπλέιεπζε κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο.
10.5 Οη

πφξνη

εηζπξάηηνληαη

αθνχ

εθδνζεί

γηα

θάζε

πεξίπησζε

δηπιφηππν

γξακκαηίνπ είζπξαμεο, ζθξαγηζκέλν κε ηελ ζθξαγίδα ηνπ Σσκαηείνπ πνπ
ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Τακία θαη ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ.
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10.6 Απφ ηνπο πφξνπο θξαηείηαη ζην Τακείν ηνπ Σσκαηείνπ ρξεκαηηθφ πνζφ κέρξη
ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) Δπξψ θαη ην ππφινηπν θαηαηίζεηαη ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ
πνπ ζα θαζνξίζεη ην ΓΣ ηνπ Σσκαηείνπ.
10.7 Γαπάλε ζεσξείηαη έγθπξε εθφζνλ γη' απηήλ έρεη ιεθζεί απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ γηα πνζφ κηθξφηεξν απφ πέληε ρηιηάδεο
(5.000)

Δπξψ,

ζε

νπνηαδήπνηε

άιιε

πεξίπησζε

απφθαζε

ηεο

Γεληθήο

Σπλειεχζεσο.
10.8

Σε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ κε ηε

ζχκθσλε

γλψκε

ηνπ

Τακία

θαη

ηνπ

Γεληθνχ

Γξακκαηέα,

κπνξεί

λα

πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλε κέρξη ρίιηα (1.000) Δπξψ θαη λα δεηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ
ηε ζρεηηθή έγθξηζε.
10.9 Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην νξίδεη εθάζηνηε ηελ Τξάπεδα ή ηηο Τξάπεδεο ζηηο
νπνίεο ην Σσκαηείν ηεξεί ινγαξηαζκφ ή ινγαξηαζκνχο.

ΘΔΦΑΙΑΗΟ ΗV
Όπγανα ηος υμαηείος
ΑΡΘΡΟ 11
Όπγανα ηος υμαηείος
11.1 Όξγαλα ηνπ Σσκαηείνπ είλαη: α) Η Γεληθή Σπλέιεπζε. β) Η Δμειεγθηηθή
Δπηηξνπή. γ) Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην.

ΑΡΘΡΟ 12
Γενική ςνέλεςζη
12.1 Η Γεληθή Σπλέιεπζε (Γ.Σ.) είλαη ηα αλψηαην θαη θπξίαξρν φξγαλν ηνπ
Σσκαηείνπ, ζπγθξνηείηαη θαη απνηειείηαη απφ φια ηα ελεξγά Μέιε ηνπ Σσκαηείνπ.
12.2 Η Γεληθή Σπλέιεπζε ζπλέξρεηαη ηαθηηθά κηα θνξά ην ρξφλν, ην αξγφηεξν κέρξη
ηέινπο Φεβξνπαξίνπ θαη έθηαθηα φπνηε θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ην Γηνηθεηηθφ
Σπκβνχιην, ή αλ ην δεηήζεη ην 1/5 ησλ ελεξγψλ Ταθηηθψλ Μειψλ ή θαη ε
Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή ζε πεξίπησζε δηαρεηξηζηηθήο αλσκαιίαο, κε έγγξαθε αίηεζε
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πξνο ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην πνπ λα πεξηέρεη θαη ηα ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε. Σηελ
πεξίπησζε απηή ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην είλαη ππνρξεσκέλν λα ζπγθαιέζεη ηε
Γεληθή Σπλέιεπζε κέζα ζε ηξηάληα (30)

ην πνιχ εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο

αηηήζεσο. Σε πεξίπησζε αδξαλείαο ή αξλήζεσο ηε ζχγθιεζε ηεο Γ.Σ. απνθαζίδεη
ην Γηθαζηήξην.
12.3 Η

Γεληθή

Σπκβνπιίνπ

Σπλέιεπζε
κε

ζπγθαιείηαη

πξφζθιεζε,

ε

απφ

νπνία

ηνλ

Πξφεδξν

απνζηέιιεηαη

ηνπ

Γηνηθεηηθνχ

ηαρπδξνκηθά,

κε

ηειενκνηνηππία (FAX) ή κε ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (E-mail) ζηα Μέιε θαη
ηνηρνθνιιείηαη πξν δεθαπέληε (15) εκεξψλ ζηα Γξαθεία ηνπ Σσκαηείνπ. Καη’
εμαίξεζε ζηηο έθηαθηεο ζπλειεχζεηο ν ρξφλνο κπνξεί λα πεξηνξηζζεί ζε πέληε (5)
εκέξεο. Σηελ πξφζθιεζε πξέπεη λα αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά, ε εκεξνκελία, ε
ψξα θαη ν ηφπνο ηεο ζπλεδξίαζεο, ηα ζέκαηα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ζεκείσζε
γηα ηελ επαλάιεςε ηεο ζπλεδξίαζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζα ππάξρεη απαξηία.
Ωο ηφπνο ηεο ζπλέιεπζεο νξίδεηαη ε πφιε ησλ Αζελψλ ή θαη άιιε πφιε, θαηά ηελ
θξίζε ηνπ Γ.Σ.
12.4 Η Γεληθή Σπλέιεπζε απαξηίδεηαη απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ-Μειψλ ηνπ Σσκαηείνπ θαη απφ ηα θπζηθά πξφζσπα-Μέιε. Ωο πξνο ην
δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη θαη ην δηθαίσκα παξαζηάζεσο, ζπκκεηνρήο
θαη ςήθνπ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6.1 ηνπ
παξφληνο Καηαζηαηηθνχ.
12.5 Κάζε λνκηθφ πξφζσπν-Μέινο κε έγγξαθε δήισζή ηνπ (λνκηκνπνηεηηθφ
έγγξαθν) θαηαηηζέκελε ζην Σσκαηείν νξίδεη ηνλ εθπξφζσπν

ηνπ ζηε Γεληθή

Σπλέιεπζε. Ο εθπξφζσπνο πξέπεη λα είλαη: α) Πξνθεηκέλνπ πεξί Αλσλχκνπ
Δηαηξείαο, Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο ή αλψηαην ζηέιερφο ηεο θαη β)
Πξνθεηκέλνπ πεξί Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ή πξνζσπηθήο εηαηξείαο έλαο
απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο, ηνπο εηαίξνπο ή ηα αλψηαηα ζηειέρε ηεο.
12.6 Τν λνκηθφ πξφζσπν – Μέινο κπνξεί λα νξίζεη σο εθπξφζσπφ ηνπ ζηε Γεληθή
Σπλέιεπζε θαη θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ Μέινπο.
12.7 Τα

λνκηθά-πξφζσπα

Μέιε

κπνξνχλ

ειεχζεξα

θαη

νπνηεδήπνηε

λα

αληηθαζηζηνχλ ηνλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθπξφζσπν ηνπο ζηε Γεληθή
Σπλέιεπζε. Η αληηθαηάζηαζε απηή έρεη ηζρχ απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο, θαηά
ηελ νπνία ην ζρεηηθφ έγγξαθν πεξηήιζε ζην Σσκαηείν.
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12.8 Τα Μέιε δηθαηνχληαη λα αλαζέηνπλ ηελ αληηπξνζψπεπζή ηνπο ζηε Γεληθή
Σπλέιεπζε ζε άιια Μέιε

κε γξαπηέο εμνπζηνδνηήζεηο ηνπο απεπζπλφκελεο ζηνλ

Πξφεδξφ ηεο θαη θαηαηηζέκελεο ζ’ απηφλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξηάζεσο.
12.9 Κάζε Μέινο

κπνξεί λα αληηπξνζσπεχεη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε έσο δχν (2)

άιια Μέιε θαη λα ςεθίδεη γηα ηα Μέιε πνπ αληηπξνζσπεχεη.
12.10 Ο λνκηθφο ζχκβνπινο ηνπ Σσκαηείνπ κπνξεί λα παξίζηαηαη θαηά ηηο
ζπλεδξηάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλειεχζεσο ησλ κειψλ.
12.11 Θεσξνχληαη άθπξεο νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη θαηά παξάβαζε ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ απηνχ.

ΑΡΘΡΟ 13
Ζμεπήζια Γιάηαξη - ςνεδπίαζη – Αποθάζειρ Γενικήρ ςνέλεςζηρ
13.1 Τελ Ηκεξήζηα Γηάηαμε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαηαξηίδεη ην Γηνηθεηηθφ
Σπκβνχιην. Σηελ εκεξήζηα δηάηαμε πεξηιακβάλνληαη θαη ζέκαηα πνπ πξνηείλνληαη
απφ ην 1/10 ησλ ελεξγψλ Μειψλ, κε έγγξαθε αίηεζε πνπ πξέπεη λα

έρεη

θαηαηεζεί ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ην αξγφηεξν ηξείο (3) εκέξεο πξηλ απφ ηελ
εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο.
13.2 Η Γεληθή Σπλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ είλαη παξφληεο ην ήκηζπ ζπλ
έλα (1) ησλ ελεξγψλ Μειψλ ηνπ Σσκαηείνπ. Αλ δελ επηηεπρζεί απαξηία ηελ εκέξα
ηεο ζπλεδξίαζεο πνπ νξίδεη ε πξφζθιεζε, ε Γεληθή Σπλέιεπζε επαλαιακβάλεηαη
ρσξίο λέα πξφζθιεζε κεηά απφ επηά (7) εκέξεο, ηελ ίδηα ψξα θαη ζην ίδην κέξνο,
κε ηα ίδηα ζέκαηα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, νπφηε ζεσξείηαη φηη ππάξρεη απαξηία εάλ
παξίζηαληαη ηα δχν πέκπηα (2/5) ησλ ελεξγψλ κειψλ. Δάλ θαη θαηά ηελ δεχηεξε
Σπλέιεπζε δελ ζρεκαηηζζεί απαξηία, ζπγθαιείηαη λέα Σπλέιεπζε πνπ ζπλεδξηάδεη
ζε πέληε (5) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ θαη βξίζθεηαη ζε απαξηία εάλ παξαζηνχλ δέθα
(10) ηνπιάρηζηνλ ελεξγά Μέιε.
13.3 Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, κε επηκέιεηα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ, ε Γεληθή Σπλέιεπζε εθιέγεη ηνλ Πξφεδξν ηεο θαη έλαλ Γξακκαηέα
πνπ ζα θξαηήζεη ηα πξαθηηθά. Τα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξηάζεσο, κεηά ην ηέινο ηεο,
ηα ππνγξάθνπλ ν Πξφεδξνο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ν Γξακκαηέαο ηεο θαη ν
Γξακκαηέαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ζηνλ νπνίνλ θαη παξαδίδνληαη κεηά ην
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πέξαο απηήο πξνο θχιαμε. Δπίζεκα αληίγξαθα ή απνζπάζκαηά ηνπο εθδίδεη ν
Πξφεδξνο ή ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Γ.Σ. ηνπ Σσκαηείνπ.
13.4 Τε ζπδήηεζε ηε δηεπζχλεη ν Πξφεδξνο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, εθηφο απφ ηε
ζπδήηεζε γηα ηηο αξραηξεζίεο, πνπ ηε δηεπζχλεη ν Πξφεδξνο ηεο Δθνξεπηηθήο
Δπηηξνπήο. Σηηο ζπδεηήζεηο κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ειεχζεξα ην ιφγν θαη λα
αλαπηχζζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο φια ηα ελεξγά Μέιε ηνπ Σσκαηείνπ.
13.5 Οη

ςεθνθνξίεο

είλαη

κπζηηθέο

θαη

κε

ςεθνδέιηηα

ζηελ

πεξίπησζε

αξραηξεζηψλ, ζε ζέκαηα εκπηζηνζχλεο, ζε έγθξηζε ινγνδνζίαο ή ζε πξνζσπηθά
ζέκαηα θαη κε αλάηαζε ησλ ρεξηψλ ζε θάζε άιιε πεξίπησζε. Οη απνθάζεηο
ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ ελεξγψλ Μειψλ, έθηνο φπνπ
νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην παξφλ θαηαζηαηηθφ θαη ζην λφκν. Σηηο απνθάζεηο κε
αλάηαζε ησλ ρεξηψλ, ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ πξνέδξνπ
ηεο Γεληθήο Σπλειεχζεσο.
13.6 Γηα λα απνθαζηζηεί ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή ε δηάιπζε ηνπ
Σσκαηείνπ ρξεηάδεηαη ε παξνπζία ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κηζψλ ζπλ ελφο (1)
ηνπιάρηζηνλ ησλ ελεξγψλ κειψλ θαη πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ ησλ
παξφλησλ ελεξγψλ κειψλ.
13.7 Γηα λα κεηαβιεζεί ν ζθνπφο ηνπ ζσκαηείνπ πξέπεη λα ζπλαηλέζνπλ φια ηα
Μέιε. Οη απφληεο ζπλαηλνχλ εγγξάθσο.
13.8 Απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλειεχζεσο αληηθείκελεο ζην Νφκν ή ην παξφλ
θαηαζηαηηθφ είλαη άθπξεο. Η αθπξφηεηα απηή θεξχζζεηαη θαηά ηελ ππφ ηνπ Νφκνπ
πξνβιεπνκέλε δηαδηθαζία.
13.9 Οη εγθχξσο ιακβαλφκελεο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλειεχζεσο δεζκεχνπλ φια
ηα Μέιε ηνπ Σσκαηείνπ, παξφληα, απφληα θαη δηαθσλνχληα.

ΑΡΘΡΟ 14
Απμοδιόηηηερ Γενικήρ ςνέλεςζηρ
14.1 Σηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο Σπλειεχζεσο, πνπ είλαη ην θπξίαξρν

φξγαλν

ηνπ Σσκαηείνπ θαη φηαλ απηή βξίζθεηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13.2 ζε απαξηία,
ππάγνληαη φια ηα ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ ππαρζεί ζηελ αξκνδηφηεηα άιινπ
νξγάλνπ θαη ηδηαίηεξα:


Η εθινγή ησλ νξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο θαη ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο.
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Ο έιεγρνο ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηνπ απνινγηζκνχ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ,
κε

βάζε ηελ έθζεζε ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο

θαη ε

απαιιαγή

ησλ

κειψλ ηνπ απφ θάζε επζχλε γηα ην ππφ θξίζε δηάζηεκα.


Η γεληθφηεξε επνπηεία θαη ν έιεγρνο ηεο δηνηθήζεσο ηνπ Σσκαηείνπ.



Η έγθξηζε πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηνπ Γ.Σ.



Η απφθαζε γηα ηελ απνλνκή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ Δπίηηκνπ Μέινπο.



Η έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επφκελνπ έηνπο.



Η απφθαζε γηα δηαγξαθή Μέινπο, ζχκθσλα κε ηα άξζξν 8 ηνπ παξφληνο.



Η απφθαζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ηε δηάιπζε ηνπ
Σσκαηείνπ.



Η απφθαζε γηα ηελ απφθηεζε θαη ηε δηάζεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Σσκαηείνπ.



Η απφθαζε γηα ηελ εγγξαθή ή κε Μέινπο χζηεξα απφ ηελ πξνζθπγή ηνπ θαηά
ηεο απνξξηπηηθήο απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ.



Η παχζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ηεο Δμειεγθηηθήο
Δπηηξνπήο γηα ζπνπδαίν ιφγν ή βαξηά παξάβαζε θαζεθφλησλ ή αληθαλφηεηα.



Οη πξνζθπγέο θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ.



Η άζθεζε πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ θαηά ησλ κειψλ ηνπ Σσκαηείνπ, θαηά ηε
δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο.



Η επηβνιή εθηάθησλ εηζθνξψλ.



Η απφθαζε γηα πξνζρψξεζε ζε ελψζεηο εκεδαπέο ή μέλεο επξχηεξεο
εθηάζεσο.



Η απφθαζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε (αχμεζε ή κείσζε) ηνπ παξαβφινπ
εγγξαθήο θαη ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο.



Η εμέηαζε θάζε άιινπ ζέκαηνο πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.



Κάζε άιιν ζέκα ην νπνίν έρεη ππαρζεί ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο
Σπλέιεπζεο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.

ΑΡΘΡΟ 15
Γιοικηηικό ςμβούλιο
15.1 Τν Σσκαηείν δηνηθείηαη απφ επηακειέο Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ( Γ.Σ.), κε δχν (2)
αλαπιεξσκαηηθά Μέιε, πνπ εθιέγεηαη απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε κε δηεηή ζεηεία,
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απφ εληαίν ςεθνδέιηην θαηφπηλ κπζηηθήο ςεθνθνξίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 25
ηνπ παξφληνο.
15.2 Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ κπνξνχλ λα εθιεγνχλ κφλν ηα Ταθηηθά
Μέιε. Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, πνπ έπαπζε λα έρεη ηελ ηδηφηεηα απηή
αληηθαζίζηαηαη απφ αλαπιεξσκαηηθφ.
15.3 Τα επηά Ταθηηθά Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, κε θξνληίδα εθείλνπ πνπ
πιεηνςήθεζε ζηηο αξραηξεζίεο, ζπλεδξηάδνπλ κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ
ηελ εθινγή ηνπο, ζπγθξνηνχληαη ζε ζψκα θαη κε κπζηηθή κεηαμχ ηνπο ςεθνθνξία,
εθιέγνπλ ηολ Πρόεδρο, ηολ Αληηπρόεδρο, ηολ Γεληθό Γρακκαηέα, ηολ Σακία
ηοσ ωκαηείοσ, ηολ Έθορο Δθδειώζεωλ θαη ηνλ Τπεύζσλο Γεκοζίωλ
τέζεωλ θαη Σύποσ.
15.4 Μέζα ζηηο επφκελεο δέθα (10) εκέξεο απφ ηε ζπγθξφηεζε ηνπ ζε ζψκα, ην λέν
Γηνηθεηηθφ

Σπκβνχιην

παξαιακβάλεη απφ

ην

απεξρφκελν ηε Γηνίθεζε ηνπ

Σσκαηείνπ.
15.5 Η ηδηφηεηα ηνπ Μέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ζεσξείηαη ηηκεηηθφ αμίσκα
θαη είλαη άκηζζε.
15.6 Η ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γ.Σ. είλαη δηεηήο, αξρίδεη απφ ηελ εθινγή ηνπο θαη
ηειεηψλεη κε ηελ παξάδνζε ηεο δηνηθήζεσο ζην επφκελν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην πνπ
ζα εθιεγεί απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ έηνπο εμφδνπ ηνπο. Αλ γηα νπνηνδήπνηε
ιφγν νη αξραηξεζίεο δελ αλαδείμνπλ λέν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, παξαηείλεηαη
ππνρξεσηηθά ε ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ παιαηνχ Γ.Σ. κέρξη ηελ εθινγή λένπ, νπφηε
ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην πνπ παξακέλεη, είλαη ππνρξεσκέλν λα πξνθεξχζζεη
εθινγέο θαηά δηαζηήκαηα φρη κεγαιχηεξα απφ εμήληα (60) εκέξεο, επαλαιεπηηθά
κέρξη λα πξνθχςεη λέα δηνίθεζε.
15.7 Η επαλεθινγή ησλ Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ είλαη ειεχζεξε. Τα
Μέιε ηεο Γηνηθήζεσο αλαθαινχληαη κφλν γηα ζπνπδαίν ιφγν απφ ηε Γεληθή
Σπλέιεπζε. Γηα ηελ απφθαζε αλάθιεζεο Μέινπο ηεο Γηνίθεζεο, απαηηείηαη ε εηδηθή
απαξηία ηνπ εκίζεσο ζπλ έλα (1) ησλ ελεξγψλ Μειψλ θαη ε απμεκέλε πιεηνςεθία
ησλ 3/4 ησλ παξφλησλ. Η απφθαζε ιακβάλεηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία. Η
απφθαζε ηεο Γ.Σ. γηα αλάθιεζε Μέινπο ηνπ Γ.Σ. ζπλεπάγεηαη ηελ έθπησζε ηνπ
Μέινπο απφ ην αμίσκα πνπ θαηείρε ζην Γ.Σ. θαη ηελ αλαπιήξσζή ηνπ ζην Γ.Σ. απφ
ην αλαπιεξσκαηηθφ Μέινο πνπ έρεη ζεηξά.
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15.8 Κάζε Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ κπνξεί νπνηεδήπνηε λα παξαηηεζεί
ειεχζεξα απφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ απηή κε απιή έγγξαθε δήισζή ηνπ πξνο ην
Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην. Ο παξαηηνχκελνο παχεη λα απνηειεί Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο θαηά ηελ νπνία ε παξαπάλσ δήισζε
πεξηήιζε ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην.
15.9 Κάζε Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ην νπνίν έρεη νπνηνδήπνηε απφ ηα
αμηψκαηα ηα αλαθεξφκελα ζηελ § 15.3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κπνξεί ειεχζεξα
θαη νπνηεδήπνηε λα παξαηηεζεί απφ ην αμίσκά ηνπ απηφ, παξακέλνληαο Μέινο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ

Σπκβνπιίνπ.

Οη

δηαηάμεηο

ηεο

πξνεγνχκελεο

παξαγξάθνπ

εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε.
15.10 Σε πεξίπησζε πνπ παξαηηεζνχλ πέληε (5) απφ ηα Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ καδί κε ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο, ηελ δηνίθεζε ηνπ Σσκαηείνπ
αλαιακβάλεη πξνζσξηλή Γηνηθνχζα Δπηηξνπή θαη δηελεξγνχληαη αξραηξεζίεο.

ΑΡΘΡΟ 16
ςνεδπιάζειρ - Ιήτη αποθάζευν Γιοικηηικού ςμβοςλίος
16.1 Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κία θνξά θάζε δπν (2) κήλεο θαη
έθηαθηα φπνηε θξηζεί αλαγθαίν απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ ή δεηεζεί απφ ηξία (3)
ηνπιάρηζηνλ Μέιε ηνπ.
16.2 Τφπνο ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ νξίδνληαη ηα γξαθεία ηνπ
Σσκαηείνπ ζηελ Αζήλα ή νπνηαδήπνηε άιιε πφιε εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο.
16.3 Η πξφζθιεζε είλαη έγγξαθε, αλαθέξεη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη
θνηλνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα νθηψ (48) ψξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ζε
φια ηα Μέιε ηνπ Γ.Σ. κε ηαρπδξνκείν, e-mail, θαμ ή νπνηνδήπνηε άιιν πξφζθνξν
κέζν. Με ηήξεζε ηεο πξνζεζκίαο απηήο ή ηνπ εγγξάθνπ ηχπνπ ζπγρσξνχληαη
κφλν φηαλ ζπγθαιείηαη έθηαθηα ην Γ.Σ. ζε πεξίπησζε αλάγθεο.
16.4 Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ είλαη παξφληα ηνπιάρηζηνλ
ηέζζεξα (4) απφ ηα ηαθηηθά Μέιε ηνπ θαη απνθαζίδεη κε θαλεξή ςεθνθνξία θαη
πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην παξφλ. Σε
πεξίπησζε ηζνςεθίαο ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη. Αλ πάιη πξνθχςεη ηζνςεθία
ηφηε ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ.
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16.5 Μέινο ηνπ Γ.Σ. πνπ απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα επί ηξείο (3) ζπλερείο
ζπλεδξηάζεηο, ζεσξείηαη φηη έρεη παξαηηεζεί θαη αλαπιεξψλεηαη απφ ην πξψην ησλ
αλαπιεξσκαηηθψλ Μειψλ.
16.6 Τα αλαπιεξσκαηηθά Μέιε ηνπ Γ.Σ. έρνπλ ην δηθαίσκα λα παξεπξίζθνληαη ζηηο
ζπλεδξηάζεηο ηνπ, δελ έρνπλ φκσο δηθαίσκα ςήθνπ, νχηε ππνινγίδνληαη γηα ην
ζρεκαηηζκφ απαξηίαο.
16.7 Η αληηπξνζψπεπζε Μέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ απφ άιιν Μέινο ηνπ
ίδηνπ νξγάλνπ είλαη δπλαηή κε εηδηθή εμνπζηνδνηηθή επηζηνιή. Κάζε Σχκβνπινο
κπνξεί

λα εθπξνζσπεί ζε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ έλαλ κφλνλ

άιιν Σχκβνπιν.
16.8 Πξφζθιεζε γηα ζχγθιεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ δελ απαηηείηαη ζηελ
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζηε ζπλεδξίαζε παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη φια
ηα Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη θαλέλα απφ απηά δελ αληηιέγεη ζηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ, θαη’ αλάινγε εθαξκνγή ηνπ
άξζξνπ 97 § 2 Α.Κ.

ΑΡΘΡΟ 17
Γενική Απμοδιόηηηα Γιοικηηικού ςμβοςλίος
17.1 Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην δηνηθεί ππεχζπλα ην Σσκαηείν, απνθαζίδεη θαη ελεξγεί
γηα θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ, ή γηα θάζε ζέκα πνπ εηζεγνχληαη
γξαπηά ηα ελεξγά Μέιε, ζχκθσλα κε ην πλεχκα θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ
θαηαζηαηηθνχ.
17.2 Γηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηνπ Σσκαηείνπ. Καζνξίδεη, εγθξίλεη θαη δηελεξγεί
ηηο δαπάλεο θαη ηα έμνδα.
17.3 Απνθαζίδεη ηε ιήςε θάζε πξφζθνξνπ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, κέηξνπ γηα ηελ
πξαγκάησζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ Σπλδέζκνπ.
17.4 Δπνπηεχεη ηελ ηήξεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο
Γεληθήο Σπλειεχζεσο.
17.5 Αζθεί ηελ θαηά ην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο πεηζαξρηθή εμνπζία επηβάιινληαο ζηα
Μέιε ηηο πνηλέο ηεο επηπιήμεσο, ηεο κνκθήο θαη ηεο πξνζσξηλήο απνβνιήο
(δηαζεζηκφηεηαο) ζε πεξηπηψζεηο παξαβηάζεσο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή ζπκπεξηθνξάο
θαηά ηξφπν αληίζεην κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ Σσκαηείνπ. Δηδηθά γηα ηελ πεηζαξρηθή

ΕΕΤΟΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

23

πνηλή ηεο πξνζσξηλήο απνβνιήο (δηαζεζηκφηεηαο) απαηηείηαη ε παξνπζία φισλ ησλ
Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ 2/3 ησλ κειψλ.
17.6 Σπγθαιεί ηε Γεληθή

Σπλέιεπζε, θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα

δηάηαμε ησλ

ζπλεδξηάζεσλ θαη εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηεο.
17.7 Καηαξηίδεη ζην ηέινο θάζε έηνπο ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηνλ απνινγηζκφ ηεο
Γηνίθεζεο θαη ηα ππνβάιεη ζηε ζπλέρεηα ζηελ εηήζηα Ταθηηθή Σπλέιεπζε.
17.8 Πξνζιακβάλεη θαη απνιχεη ππαιιήινπο θαη λνκηθνχο ζπκβνχινπο θαη θαζνξίδεη
ηηο απνδνρέο ηνπο.
17.9 Δλεκεξψλεη ζχκθσλα κε ηνλ λφκν ηηο θξαηηθέο Αξρέο γηα ζέκαηα πνπ νη λφκνη
επηβάιινπλ.
17.10 Γηνξίδεη απφ ηα Μέιε ηνπ Σσκαηείνπ Δπηηξνπέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζεκάησλ
ηνπ Σσκαηείνπ.
17.11 Πξνζδηνξίδεη θαη ηεξαξρεί ηα ζέκαηα πνπ πινπνηεί ην Σσκαηείν.
17.12 Απνθαζίδεη γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ Σσκαηείνπ ελψπηνλ ηξίησλ θαη ησλ
θξαηηθψλ Αξρψλ.
17.13 Γηνξίδεη ππαιιήινπο γηα ηα γξαθεία ηνπ Σσκαηείνπ θαη ζπλάπηεη ζπκβάζεηο κε
πξφζσπα πνπ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζην Σσκαηείν θαη δελ ζπλδένληαη κε
ηα γξαθεία ηνπ.
17.14 Γηνξγαλψλεη ζεκηλάξηα θαη επηκνξθσηηθέο δηαιέμεηο.
17.15 Ιδξχεη γξαθεία θαη εθηφο ηεο έδξαο ηνπ Σσκαηείνπ.
17.16

Μεξηκλά γηα ηελ έθδνζε πεξηνδηθνχ εληχπνπ, ελεκεξσηηθνχ.

17.17 Γηνξγαλψλεη ςπραγσγηθέο εθδειψζεηο.
17.18 Δπηιακβάλεηαη θάζε ζέκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην Σσκαηείν.
17.19 Τα Μέιε ηνπ Γ.Σ. ελεξγνχλ ζπιινγηθά θαη είλαη αιιειέγγπα ππεχζπλα γηα
ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ην θαηαζηαηηθφ θαη
ηηο απνθάζεηο ηεο Γ.Σ., εθηφο αλ ήηαλ απφληα απφ ηε ζπλεδξίαζε πνπ έιαβε
νξηζκέλεο απνθάζεηο ή δηαρψξηζαλ ηε ζέζε ηνπο. Η δηαθσλία ηνπο πξέπεη λα
θαηαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά ηνπ Γ.Σ., ηα νπνία ππνγξάθνληαη απφ φια ηα παξφληα
Μέιε.
17.20 Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην κπνξεί λα αλαζέηεη ηελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ ηνπ
ζε Μέιε ηνπ Σσκαηείνπ.
17.21 Απαγνξεχεηαη ζηα Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ λα παξέρνπλ ζην
Σσκαηείν εμεξηεκέλε εξγαζία κε ακνηβή ή λα ζπλάπηνπλ κε ην Σσκαηείν
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ζπκθσλίεο ζπλεπαγφκελεο ηε ιήςε ακνηβήο πξνκήζεηαο ή νηαζδήπνηε άιιεο
παξνρήο γηα πξνζθνξά ππεξεζηψλ ή απνβιέπνπζεο ζηελ επίηεπμε θέξδνπο κε ηελ
αλάιεςε θαη εθηέιεζε έξγνπ.

ΑΡΘΡΟ 18
Απμοδιόηηηερ Πποέδπος και Ανηιπποέδπος
18.1 Αρκοδηόηεηες Προέδροσ:
18.1.1 Αζθεί επνπηεία ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο θαη ηα φξγαλα ηνπ Σσκαηείνπ.
18.1.2 Δθπξνζσπεί ην Σσκαηείν Γηθαζηηθά θαη εμψδηθα θαη ζε φιεο ηηο
ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο ηξίηνπο. Η εθπξνζψπεζε απηή κπνξεί, κε απφθαζε ηνπ
Γ.Σ, λα αλαηεζεί ζε άιιν Μέινο ή ζε πιεξεμνχζην Γηθεγφξν.
18.1.3

Σπγθαιεί, πξνεδξεχεη θαη δηεπζχλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.Σ. θαη

θαηαξηίδεη, κε ηε βνήζεηα ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηελ εκεξήζηα δηάηαμε.
18.1.4

Διέγρεη ηελ πηζηή εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.Σ. θαη ησλ Γ.Σ θαη

θαηαλέκεη ηα ζρεηηθά θαζήθνληα ζηα Μέιε.
18.1.5 Υπνγξάθεη ηα απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο εμεξρφκελα έγγξαθα ηνπ
Σσκαηείνπ.
18.1.6

Υπνγξάθεη, κε ην Γεληθφ Γξακκαηέα, φια ηα έγγξαθα θαη πξαθηηθά

ηνπ Γ.Σ. θαη πξνζππνγξάθεη, κε ηνλ Τακία, ηα εληάικαηα ησλ πιεξσκψλ,
ηα γξακκάηηα είζπξαμεο, ηηο επηηαγέο θαη ηα ινηπά αμηφγξαθα.
18.1.7 Σπλνκνινγεί θαη ππνγξάθεη ζπκβάζεηο, εθηειψληαο απνθάζεηο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ.
18.1.8

Σπληάζζεη κε ηελ βνήζεηα θαη ησλ ππφινηπσλ Ταθηηθψλ Μειψλ ηνλ

απνινγηζκφ ηνπ Γ.Σ. θαη εθζέηεη ζηε Γ.Σ. ηα πεπξαγκέλα ηεο Γηνίθεζεο.
18.2 Αρκοδηόηεηες Αληηπροέδροσ:
18.2.1 Αληηθαζηζηά ηνλ Πξφεδξν ζε φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ, φηαλ απηφο
απνπζηάδεη ή θσιχεηαη λα αζθήζεη ηα θαζήθνληα ηνπ.
18.2.2 Σε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο θαη ηνπ Αληηπξνέδξνπ απηφο
αλαπιεξψλεηαη θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα θαη ηνλ
Τακία ηνπ Σσκαηείνπ.
18.2.3 Με απφθαζε ηνπ Γ.Σ. θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Πξνέδξνπ, ν
Αληηπξφεδξνο κπνξεί λα αλαιάβεη νξηζκέλα θαζήθνληα, ηδηαίηεξα ζηηο
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επαθέο κε άιιεο νξγαλψζεηο θαη γεληθφηεξα ηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο ηνπ
Σσκαηείνπ.

ΑΡΘΡΟ 19
Απμοδιόηηηερ Γενικού Γπαμμαηέα
19.1 Γηεπζχλεη ην Γξαθείν, απφ ηελ άπνςε ηνπ

ππεξεζηαθνχ κεραληζκνχ ηνπ

Σσκαηείνπ, θπιάζζεη ηα αξρεία θαη ηελ ζθξαγίδα, επζχλεηαη γηα ηελ ηήξεζε ηνπ
κεηξψνπ ησλ κειψλ θαη ηελ ηαθηηθή ελεκέξσζε ηνπ.
19.2 Δπζχλεηαη γηα ηελ ζχληαμε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ,
δηεθπεξαηψλεη φιε ηελ αιιεινγξαθία, πξνζππνγξάθεη κε ηνλ Πξφεδξν θάζε
έγγξαθν ηνπ Γ.Σ., επηκειείηαη ηεο ηήξεζεο πξσηνθφιινπ ησλ εηζεξρφκελσλ θαη
εμεξρφκελσλ εγγξάθσλ.
19.3 Καηαξηίδεη κε ηνλ Πξφεδξν ηελ εκεξήζηα δηάηαμε θάζε ζπλεδξίαζεο, θξνληίδεη
γηα ηε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ γηα ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ.
19.4 Σπλππνγξάθεη κε ηνλ Πξφεδξν ηνλ απνινγηζκφ ηνπ Γ.Σ.
19.5

Σπλεξγάδεηαη κε ηα φξγαλα ηνπ Σσκαηείνπ θαη παξέρεη ζε απηά θάζε

απαηηνχκελν ζηνηρείν.
19.6 Φπιάζζεη ηα πξαθηηθά ηεο Γεληθήο Σπλειεχζεσο, ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ,
ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο θαζψο επίζεο ηηο εθζέζεηο ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο.
19.7 Δίλαη ζπλππεχζπλνο κε ηνλ Πξφεδξν γηα ηελ αθξηβή ηήξεζε ησλ Βηβιίσλ θαη
ζηνηρείσλ ηνπ Σσκαηείνπ.
19.8 Τνλ Γεληθφ Γξακκαηέα -φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη- αλαπιεξψλεη έλαο απφ
ηνπο Σπκβνχινπο πνπ νξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην.

ΑΡΘΡΟ 20
Απμοδιόηηηερ Σαμία
20.1 Έρεη ηελ επζχλε δηαθπιάμεσο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Σπλδέζκνπ θαη δηαρεηξίδεηαη
ππφ πξνζσπηθή ηνπ επζχλε ην ηακείν ηνπ Σσκαηείνπ, επζπλφκελνο γηα θάζε
νηθνλνκηθή αλσκαιία.
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20.2 Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ ηακεηαθψλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ηνπ
Σσκαηείνπ θαη ησλ δηπιφηππσλ απνδείμεσλ κε ηηο νπνίεο εηζπξάηηνληαη ηα έζνδα
ηνπ Σσκαηείνπ.
20.3 Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηελέξγεηα φισλ ησλ πιεξσκψλ.
20.4 Υπνγξάθεη καδί κε ηνλ Πξφεδξν ηα γξακκάηηα είζπξαμεο, ηα εληάικαηα
πιεξσκψλ, ηηο επηηαγέο θαη ηα ινηπά αμηφγξαθα. Σηα εληάικαηα πιεξσκψλ πξέπεη
λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο απφθαζεο ηνπ Γ.Σ. γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο.
20.5

Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέηεη ζε ηξάπεδα, ζην φλνκα ηνπ Σσκαηείνπ, ηα

ρξήκαηα πνπ εηζπξάηηνληαη, κε εμαίξεζε ην πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην Γ.Σ. θαη
ην νπνίν αλαπξνζαξκφδεηαη εθάζηνηε.
20.6

Δίλαη

ππεχζπλνο

γηα

ηελ

ηήξεζε

θαηαζηάζεσλ

ηακεηαθήο

θίλεζεο,

ππνβάιινληαο απηέο ζην Γ.Σ. θάζε ηξίκελν ή φηαλ ηνπ δεηεζεί. Η θαηάζηαζε
πξέπεη λα πεξηέρεη αλαιπηηθά ηα έζνδα θαη ηα έμνδα.
20.7

Δλεξγεί ηηο αλαιήςεηο ρξεκάησλ κε απφθαζε ηνπ Γ.Σ..

20.8

Καηαξηίδεη θαη ππνβάιεη ζην Γ.Σ. ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηνλ

νηθνλνκηθφ απνινγηζκφ.
20.9 Φξνληίδεη γηα ηελ θαλνληθή είζπξαμε ησλ ζπλδξνκψλ θαη ινηπψλ εηζθνξψλ θαη
ελεκεξψλεη ην Γ.Σ. γηα ηηο θαζπζηεξήζεηο θαηαβνιήο απηψλ απφ ηα Μέιε.
20.10 Αλαιακβάλεη κε ηνλ Πξφεδξν χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γ.Σ. φιεο ηηο
ππάξρνπζεο θαηαζέζεηο ηνπ Σσκαηείνπ ζε ηξάπεδεο.
20.11 Με ηελ πξνζππνγξαθή ηνπ Πξνέδξνπ, κπνξεί λα εμνπζηνδνηεί γηα ηελ
είζπξαμε εζφδσλ ηνπ Σσκαηείνπ θαη πιεξσκή ππνρξεψζεσλ.
20.12 Όηαλ ν Τακίαο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, ηνλ αλαπιεξψλεη, φπνπ είλαη εθηθηφ,
έλα Μέινο ηνπ Γ.Σ., πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ Τακία κε επζχλε ηνπ κε γξαπηή
εμνπζηνδφηεζε ηνπ.

ΑΡΘΡΟ 21
Απμοδιόηηηερ Δθόπος Δκδηλώζευν και
Τπεςθύνος Γημοζίυν σέζευν και Σύπος
21.1 Αρκοδηόηεηες Δθόροσ Δθδειώζεωλ:
21.1.1 Αλαιακβάλεη ηε

δηνξγάλσζε ησλ

πάζεο

θχζεσο

πνιηηηζηηθψλ,

ςπραγσγηθψλ θαη κνξθσηηθψλ εθδειψζεσλ θαη πνιηηηζηηθψλ θηλήζεσλ,
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εκεξίδσλ,

ζεκηλαξίσλ,

εηζεγήζεσλ

θ.ι.π.

Σσκαηείνπ,

θαζψο

θαη ηε

ζπκκεηνρή ηνπ Σσκαηείνπ ζε εθδειψζεηο άιισλ θνξέσλ θαη λνκηθψλ
πξνζψπσλ, θξαηηθψλ θαη κε.
21.1.2 Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζσζηή νξγάλσζε θαη πξαγκαηνπνίεζε ησλ
εθδειψζεσλ απηψλ θαη νθείιεη λα πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πνπ
απαηηνχληαη θάζε θνξά γηα ην ζθνπφ απηφ.
21.1.3 Πξνβαίλεη, θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηνλ Τακεία ηνπ Σσκαηείνπ θαη
κε ζρεηηθή εληνιή ηνπ, ζηηο αλαγθαίεο πιεξσκέο γηα ηηο αλάγθεο ηεο
εθάζηνηε εθδειψζεσο θαη έρεη ππνρξέσζε λα δίλεη αλαιπηηθφ θαη εθηελή
ινγαξηαζκφ γηα θάζε ζρεηηθφ θνλδχιη πνπ δηαζέηεη.
Η

απφθαζε γηα ηελ δηνξγάλσζε, θαζψο θαη ε απφθαζε γηα ηε ζπκκεηνρή

ζε άιιε εθδήισζε ιακβάλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην επξηζθφκελν
ζε απαξηία, ζχκθσλα κε ην άξζξν 16.4 ηνπ παξφληνο, χζηεξα απφ πξφηαζε
ησλ Μειψλ ηνπ. Η ζχγθιεζε έθηαθηεο Γεληθήο Σπλειεχζεσο γηα ην απηφ
ζέκα είλαη δπλαηή κε ηελ αξκφδνπζα δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην
άξζξν 12.2.
21.2 Αρκοδηόηεηες Τπεσζύλοσ Γεκοζίωλ τέζεωλ θαη Σύποσ:
21.2.1 Αλαιακβάλεη ηελ πξνβνιή ηνπ Σσκαηείνπ ζηνλ εηδηθφ θαη γεληθφ ηχπν
θαη θξνληίδεη γηα ηηο θάζε είδνπο ηπρφλ εκθαλίζεηο θαη επαθέο ηνπ
Σσκαηείνπ κε ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο.
21.2.2 Δπηκειείηαη γηα ηελ νξγάλσζε φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε
κε ηελ νξζή πξνο ηα έμσ πξνβνιή θαη επηθνηλσλία ηνπ Σσκαηείνπ θαη ηηο
δεκφζηεο ζρέζεηο απηνχ.
21.2.3 Δπηθνηλσλεί θαη ζπλεξγάδεηαη κε άιια Σσκαηεία θαη θνξείο κε
παξεκθεξείο κε ην Σσκαηείν ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ζηελ Διιάδα θαη ζην
εμσηεξηθφ.
21.2.4 Δπηθνηλσλεί θαη ζπλεξγάδεηαη κε θξαηηθνχο θαη κε θνξείο θαη λνκηθά
πξφζσπα γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ ζθνπψλ ηνπ Σσκαηείνπ.
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ΑΡΘΡΟ 22
Απμοδιόηηηερ λοιπών Κελών
22.1 Τα ινηπά Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ πιαηζηψλνπλ ην Γ.Σ., ζπκκεηέρνπλ
ελεξγά ζηε ιήςε φισλ ησλ απνθάζεσλ πνπ απηφ ιακβάλεη θαη είλαη δπλαηφλ λα
αλαιάβνπλ θαη εηδηθφηεξα θαζήθνληα ηα νπνία ζα θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ.

ΑΡΘΡΟ 23
Δξελεγκηική Δπιηποπή
23.1 Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή (Δ.Δ.) εθιέγεηαη απφ ηελ ηαθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε
καδί κε ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, κε ζεηεία ίζε κε απηή ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ, ήηνη δηεηή θαη απνηειείηαη απφ δχν (2) Ταθηηθά Μέιε θαη έλα (1)
αλαπιεξσκαηηθφ. Σηελ πξψηε ζπλεδξίαζε, κεηά ηελ εθινγή ηεο εθιέγεη, κεηαμχ
ησλ κειψλ ηεο, Πξφεδξν, πνπ δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηεο.
23.2 Έρεη σο θαζήθνλ ηελ άζθεζε ηακεηαθνχ θαη δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ ζην Γ.Σ.
θαη ππνβάιεη ζρεηηθή έθζεζε ζηελ εηήζηα ηαθηηθή Γ.Σ.
23.3 Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή, πξνο άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο έρεη ην δηθαίσκα
λα ιακβάλεη γλψζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ηνπ Σσκαηείνπ, ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ θαη ηεο Γεληθήο Σπλειεχζεσο, ηεο αιιεινγξαθίαο θαη ηνπ Αξρείνπ ελ
γέλεη. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην νθείιεη λα ζέηεη ζηε δηάζεζε ηεο Δμειεγθηηθήο
Δπηηξνπήο ηα αλσηέξσ ζηνηρεία κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζα ηνπ
δεηεζνχλ.
23.4 Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή ππνβάιιεη ζηελ ηαθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε έγγξαθε
έθζεζε γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ Σπλδέζκνπ θαηά ην πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ έηνο. Η
Γεληθή Σπλέιεπζε δελ κπνξεί λα απνθαζίζεη εγθχξσο γηα ην εηήζην ηζνινγηζκφ θαη
ηνλ εηήζην δηαρεηξηζηηθφ απνινγηζκφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ρσξίο απηή ηελ
έθζεζε ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο.
23.5 Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή ζε πεξίπησζε δηαρεηξηζηηθψλ αλσκαιηψλ, κε έγγξαθν
πνπ απεπζχλεηαη ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην δεηεί ηελ ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο
Σπλειεχζεσο πξνθεηκέλνπ λα ζέζεη ππφςε ηεο ηα πνξίζκαηα. Τν Γηνηθεηηθφ
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Σπκβνχιην ζηελ πεξίπησζε απηή, νθείιεη λα ζπγθαιέζεη Γεληθήο Σπλέιεπζε εληφο
είθνζη (20) εκεξψλ.
23.6 Τα Μέιε ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο δελ κπνξνχλ λα είλαη Μέιε ηνπ Γ.Σ.

ΘΔΦΑΙΑΗΟ V
Απσαιπεζίερ
ΑΡΘΡΟ 24
Απσαιπεζίερ
24.1 Κάζε

δηεηία γίλεηαη, κε κπζηηθή ςεθνθνξία, απφ ηελ ηαθηηθή Γεληθή

Σπλέιεπζε ε εθινγή λένπ επηακεινχο Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη Δμειεγθηηθήο
Δπηηξνπήο, κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ απνινγηζκνχ θαη ηζνινγηζκνχ ηνπ απεξρφκελνπ
Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ.
24.2 Οη εθινγέο γίλνληαη ζε κέξα θαη ηφπν πνπ νξίδνληαη απφ ηελ ηαθηηθή Γ.Σ. ηεο
ρξνληάο ησλ εθινγψλ θαη κέζα ζε ηξηάληα (30) ην αξγφηεξν κέξεο απφ απηή.
24.3

Γηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη έρνπλ κφλν ηα ελεξγά Ταθηηθά Μέιε

ηνπ Σσκαηείνπ.
24.4

Μέινο

πνπ

έρεη

ηα

πξνζφληα

λα

εθιεγεί

θαη

επηζπκεί

λα

ππνβάιεη

ππνςεθηφηεηα, ζε θάπνην αμίσκα, νθείιεη, κε ηελ πνηλή ηεο κε απνδνρήο ηεο
ππνςεθηφηεηαο ηνπ: 1) Να θαηαζέζεη ζρεηηθή αίηεζε πξνο ην Γ.Σ. ηνπ Σσκαηείνπ
ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε ζχγθιεζε ηεο Ταθηηθήο Γεληθήο
Σπλειεχζεσο 2) Να έρεη ηαθηνπνηήζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο πξνο ην
Σσκαηείν. 3) Να κελ έρεη

θαηαδηθαζηεί γηα αηηκσηηθφ αδίθεκα, κε ηελ επξεία

έλλνηα ηνπ λφκνπ.
24.5 Τν Γ.Σ. ηελ επφκελε εκέξα, απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ππνβνιή
ππνςεθηνηήησλ, ζπλέξρεηαη θαη απνθαζίδεη γηα ηελ αλαθήξπμε ησλ ππνςεθίσλ. Η
ζρεηηθή αλαθήξπμε, πνπ πεξηέρεη ηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ, κε αιθαβεηηθή
ζεηξά, αλαξηάηαη ζηα γξαθεία ηνπ Σσκαηείνπ θαη ζηελ αίζνπζα δηεμαγσγήο ησλ
αξραηξεζηψλ.
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ΑΡΘΡΟ 25
Δθοπεςηική Δπιηποπή - Γιαδικαζία Απσαιπεζιών - Δνζηάζειρ
25.1 Οη

αξραηξεζίεο

γίλνληαη

κε

ηε

κέξηκλα

Δθνξεπηηθήο

Δπηηξνπήο,

πνπ

απνηειείηαη απφ ηξία (3) ηαθηηθά Μέιε θαη δχν (2) αλαπιεξσκαηηθά, πνπ
εθιέγνληαη απφ ηα Μέιε ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο Σπλειεχζεσο ηεο ρξνληάο πνπ
δηεμάγνληαη νη εθινγέο.
25.2 Τα Μέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο δελ κπνξνχλ λα είλαη ππνςήθηα Μέιε γηα
ηα δηάθνξα φξγαλα ηνπ Σπιιφγνπ.
25.3 Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή θξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο, θαηά ηε
δηεμαγσγή ησλ αξραηξεζηψλ θαη γηα ηε δηελέξγεηα απηψλ, ζχκθσλα κε ην λφκν θαη
ην θαηαζηαηηθφ.
25.4 Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ζπγθαιείηαη κέζα ζε πέληε (5) κέξεο απφ ηελ εθινγή
ηεο θαη παξαιακβάλεη ηα κεηξψα, επξεηήξηα ζπλδξνκψλ θαη φια ηα απαξαίηεηα
ζηνηρεία γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ.
25.5 Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή δηαλέκεη ζε θάζε εθινγέα ην ςεθνδέιηην κε ηνπο
ππνςεθίνπο θαη έλαλ αδηαθαλή θάθειν πνπ θέξεη επί πνηλή αθπξφηεηνο ηε
ζθξαγίδα ηνπ Σσκαηείνπ θαη ηε κνλνγξαθή ελφο Μέινπο ηεο. Κάζε εθινγέαο πνπ
πξνζέξρεηαη λα ςεθίζεη, νθείιεη πξνεγνπκέλσο επηδείμεη, ζηελ Δθνξεπηηθή
Δπηηξνπή, ηελ αζηπλνκηθή ηνπ ηαπηφηεηα ή άιιν δεκφζην έγγξαθν, πνπ
απνδεηθλχεη ηα ζηνηρεία ηνπ. Πεξαηηέξσ ειέγρεηαη απφ ην κεηξψν Μειψλ εάλ έρεη
δηθαίσκα λα ςεθίζεη θαη πξνζηίζεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ζηνλ θαηάινγν
ςεθηζάλησλ.
25.6 Κάζε ςεθνθφξνο κπνξεί λα βάιεη κέρξη ελλέα (9) ζηαπξνχο πξνηηκήζεσο,
δειαδή επηά (7) γηα ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαη δχν (2) γηα ηελ Δμειεγθηηθή
Δπηηξνπή. Σην ςεθνδέιηην ν πξνζεξρφκελνο ςεθνθφξνο ζεκεηψλεη, δεμηά ή
αξηζηεξά ησλ νλνκαηεπσλχκσλ ησλ ππνςεθίσλ ηεο πξνηίκεζεο ηνπο ζηαπξνχο
πνπ επηζπκεί λα βάιεη. Ψεθνδέιηην πνπ δελ έρεη ζηαπξφ πξνηίκεζεο είλαη άθπξν.
25.7 Η ζπκκεηνρή ησλ Μειψλ ζηηο Γεληθέο Σπλειεχζεηο θαη ζηηο ςεθνθνξίεο γίλεηαη
πάληνηε

απηνπξνζψπσο.

Απνθιείεηαη

θάζε

άιινο

ηξφπνο

ζπκκεηνρήο

θαη

ςεθνθνξίαο ( π.ρ. κε εμνπζηνδφηεζε).
25.8 Μεηά ην πέξαο ηεο ςεθνθνξίαο ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηε δηαινγή
ησλ ςήθσλ θαη αλαθνηλψλεη ηα απνηειέζκαηα, αλαθεξχζζνληαο ηνπο ππνςεθίνπο
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πνπ εθιέρζεθαλ, θαζψο θαη ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο. Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή
αλαθεξχζζεη: α) Τνλ εθιεγέληα Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ν νπνίνο
είλαη απηφο πνπ ζπγθέληξσζε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο πξνηηκήζεσο. β) Τνπο
επηηπρφληεο Ταθηηθνχο θαη Αλαπιεξσκαηηθνχο Σπκβνχινπο. γ) Τα επηηπρφληα
Ταθηηθά θαη Αλαπιεξσκαηηθά Μέιε ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο.
25.9 Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο εθιέγνληαη
θαηά ζεηξά επηηπρίαο νη ππνςήθηνη πνπ ζπγθέληξσζαλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο
ζηαπξνχο πξνηηκήζεσο, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ έιαβαλ ηελ απφιπηε πιεηνςεθία
ησλ ςεθηζάλησλ. Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, θαηά ηηο αξραηξεζίεο, γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ηεο ζεηξάο εθινγήο ηνπο, γίλεηαη θιήξσζε απφ ηελ Δθνξεπηηθή
Δπηηξνπή.
25.10 Δθ’ φζνλ εθθξεκνχλ ελζηάζεηο, ε αλαθήξπμε ησλ επηηπρφλησλ γίλεηαη κεηά
ηελ εθδίθαζε ηνπο. Δλζηάζεηο θαηά ηνπ θχξνπο ησλ εθινγψλ κπνξνχλ λα
ππνβιεζνχλ εγγξάθσο κέζα ζηηο επφκελεο δχν (2) ψξεο απφ ηηο αξραηξεζίεο. Οη
ελζηάζεηο απεπζχλνληαη πξνο ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία είλαη θαη ε θαζ’
χιελ

αξκφδηα γηα ηελ εθδίθαζε ηνπο. Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή νθείιεη λα

απνθαλζεί επί απηψλ ην ηαρχηεξν δπλαηφλ. Οη απνθάζεηο ηεο είλαη ηειηθέο θαη
ακεηάθιεηεο.
25.11 Γηα φιεο ηηο ελέξγεηεο ηεο, ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθφ, πνπ
ππνγξάθεηαη απφ ηα Μέιε ηεο.
25.12 Η απνρσξνχζα Γηνίθεζε νθείιεη λα παξαδψζεη ζε απηή πνπ ζα πξνθχςεη απφ
ηηο εθινγέο ηελ πεξηνπζία, ην αξρείν θαη ηα βηβιία ηνπ Σσκαηείνπ κέζα ζε
δεθαπέληε

(15)

κέξεο

απφ

ηηο

εθινγέο.

Γηα

ηελ

παξάδνζε

ζπληάζζεηαη

πξσηφθνιιν.
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ΘΔΦΑΙΑΗΟ VI
Διδικέρ και Σελικέρ Γιαηάξειρ
ΑΡΘΡΟ 26
θπαγίδα και Βιβλία
26.1 θραγίδα:
26.1.1 Τν Σσκαηείν έρεη δηθή ηνπ ζθξαγίδα θπθιηθή πνπ θέξεη πεξηκεηξηθά
ζην εμσηεξηθφ ηνπ θχθινπ παξάζηαζε θπθιηθή κε πεξηερφκελεο ηηο ιέμεηο
ΔΛΩΖ

ΔΙΙΖΛΗΘΩΛ

ΣΡΑΠΔΕΩΛ

ΟΚΦΑΙΟΠΙΑΘΟΤΛΣΗΑΘΟΤ

ΑΗΚΑΣΟ θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θχθινπ ηα αξρηθά ηεο επσλπκίαο ηνπ θαη
ζπγθεθξηκέλα ηε ιέμε ΔΔΣΟΑ.
26.1.2 Τν Σσκαηείν κπνξεί κε απφθαζε πνπ ζα ιάβεη ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην
κηα θνξά λα θαζνξίζεη εηδηθφ ζήκα θαζψο θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Κάζε
πεξαηηέξσ αιιαγή ηνπ ζήκαηνο, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηξνπνπνίεζε
ηνπ Καηαζηαηηθνχ.
26.2 Βηβιία:
26.2.1 Τν Σσκαηείν ηεξεί ηα απαξαίηεηα βηβιία, φπσο θαη εθείλα πνπ θξίλεη
ην Γ.Σ., γηα ηελ θαιχηεξε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεψλ ηεο.
26.2.2 Απαξαίηεηα ηεξνχληαη: α) Μεηξψν κειψλ. β) Βηβιίν πξαθηηθψλ
ζπλεδξηάζεσλ Γ.Σ. γ) Βηβιίν πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ Γ.Σ. δ) Βηβιίν
Τακείνπ. ε) Βηβιίν πξαθηηθψλ Δ.Δ. ζη) Πξσηφθνιιν εηζεξρνκέλσλ θαη
εμεξρνκέλσλ εγγξάθσλ. δ) Βηβιίν θηλεηήο πεξηνπζίαο. ε) Βηβιίν αθίλεηεο
πεξηνπζίαο.
26.2.3 Αθφκα ηεξείηαη αξρείν αλαθνηλψζεσλ, ζρεηηθψλ λφκσλ, ΝΓ, ΠΓ,
αιιεινγξαθίαο θαη θάζε άιινπ ζηνηρείνπ ρξήζηκνπ γηα ηελ θαιχηεξε
ιεηηνπξγία ηνπ Σσκαηείνπ.

ΕΕΤΟΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

33

ΑΡΘΡΟ 27
Σποποποίηζη καηαζηαηικού - Γιάλςζη ηος υμαηείος - Δκκαθάπιζη
27.1 Γηα λα ιεθζεί απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε απφθαζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ
θαηαζηαηηθνχ ή δηάιπζεο ηνπ Σσκαηείνπ, απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπ εκίζεσο ζπλ
έλα (1), ηνπιάρηζηνλ, ησλ ελεξγψλ Μειψλ ηνπ Σσκαηείνπ θαη ε πιεηνςεθία ησλ
ηξηψλ ηεηάξησλ (3/4) ησλ παξφλησλ ελεξγψλ Μειψλ.
27.2 Τν Σσκαηείν δηαιχεηαη, φηαλ ηα Μέιε ηνπ

γίλνπλ ιηγφηεξα απφ δέθα (10) θαη

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδεη ν λφκνο.
27.3 Τν Σσκαηείν

δηαιπφκελν ηίζεηαη ππφ

εθθαζάξηζε θαη ζεσξείηαη πθηζηάκελν

κφλν πξνο ην ζθνπφ εθθαζαξίζεσο.
27.4 Καηά ην ζηάδην ηεο εθθαζαξίζεσο θάζε έγγξαθν ηνπ Σσκαηείνπ αλαθέξεη
ππνρξεσηηθψο φηη ηειεί ππφ εθθαζάξηζε.
27.5 Μαδί κε ηελ πεξί δηαιχζεσο ηνπ Σσκαηείνπ απφθαζή ηεο, ε Γεληθή Σπλέιεπζε
εθιέγεη απφ ηα κέιε
πιεηνςεθία,

ηεο ηξεηο (3) εθθαζαξηζηέο νη νπνίνη, απνθαζίδνληαο θαηά

πξνβαίλνπλ

ζηελ

εθθαζάξηζε

ηεο

πεξηνπζίαο

ηνπ

Σσκαηείνπ

ζχκθσλα κε ην Νφκν.
27.6 Μεηά ηε ξεπζηνπνίεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηελ εμφθιεζε φισλ ησλ ρξεψλ, ε
απνκέλνπζα

πεξηνπζία

ζα

δηαηεζεί

σο

δσξεά

κε

απφθαζε

ηεο

Γεληθήο

Σπλειεχζεσο ζε αλαγλσξηζκέλν απφ ηελ πνιηηεία ίδξπκα, κέζα ζηα πιαίζηα ηα
νπνία θαζνξίδεη ν Νφκνο, φπσο θαζνξίδεηαη θαη ζην άξζξν 9.7 ηνπ παξφληνο.

ΑΡΘΡΟ 28
Γενικέρ Γιαηάξειρ
28.1 Οηηδήπνηε δελ πξνβιέπεηαη απφ ην παξφλ θαηαζηαηηθφ θαη ην Νφκν, ξπζκίδεηαη
κε απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ.
28.2 Με ην παξφλ Καηαζηαηηθφ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ είθνζη νθηψ (28) άξζξα θαη
εγθξίζεθε θαη’ άξζξνλ θαη ζην ζχλνιν ηνπ απφ ηελ ζπλειζνχζα ηελ 22 Ινπιίνπ
2009

έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ Μειψλ ηνπ Σσκαηείνπ, ηξνπνπνηείηαη θαη

θσδηθνπνηείηαη σο αλσηέξσ ην αξρηθφ θαηαζηαηηθφ ηνπ Σσκαηείνπ ζχκθσλα κε ηα
αλαθεξφκελα

ζηα

άξζξα

4,

5,

16

θαη

28

ηνπ

παξφληνο.

Σπγθεθξηκέλα

πξνζηέζεθαλ λέα άξζξα 4.1.3, 4.9 θαη 4.10 Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ πξνζζεθψλ ην
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άξζξν 4 επαλαξηζκήζεθε θαη έρεη πιένλ 12 παξαγξάθνπο. Τξνπνπνηήζεθαλ ηα
άξζξν 5.2 θαη 16.2. Πξνζηέζεθε λέν άξζξν 16.8. Τξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 28.

Αζήλα, 22 Ηοσιίοσ 2009
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ηες Γ

Ο ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ (Γ θαη Γ)
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