ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
΄Αρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Το σωµατείο φέρει την επωνυµία «Ελληνικό Τµήµα της Αµερικανικής ΄Ενωσης
Πολιτικών Μηχανικών» και αποκαλείται στη συνέχεια εν συντοµία ως «Το Τµήµα».
Στις σχέσεις του µε την αλλοδαπή θα χρησιµοποιείται η επωνυµία “The Hellenic
Section of the American Society of Civil Engineers”
΄Αρθρο 2
Ε∆ΡΑ
Η έδρα του σωµατείου βρίσκεται στην Αθήνα. To σωµατείο, µε απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, µπορεί να ιδρύει παραρτήµατα σε άλλες πόλεις της
Ελλάδος.
΄Αρθρο 3
ΣΚΟΠΟΙ
•

•
•
•
•
•

Η πρόοδος της επιστήµης και του επαγγέλµατος του µηχανικού προς όφελος
της κοινωνίας, µε τρόπο συµβατό µε τους στόχους της Αµερικανικής Ένωσης
Μηχανικών (ASCE)
Η προώθηση συναντήσεων για ανασκόπηση και συζήτηση επί θεµάτων
ενδιαφέροντος πολιτικών µηχανικών της Ελλάδος.
Η προώθηση της συλλογής και διάδοσης πληροφοριών από και προς την
Αµερικάνικη Ένωση Πολιτικών Μηχανικών .
Η επιδίωξη της συνεργασίας µεταξύ µηχανικών όλων των εθνικοτήτων.
Η συνεργασία µε το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος και το Σύλλογο Πολιτικών
Μηχανικών Ελλάδας σε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος.
Η σύσταση ειδικών επιτροπών εργασίας
΄Αρθρο 4
ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι του Τµήµατος είναι:
α) Ετήσιες τακτικές και έκτακτες εισφορές των µελών, το ποσό των οποίων
καθορίζει µε απόφασή του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (τακτικές) και η Γενική
Συνέλευση (έκτακτες)
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β) Έκτακτες ενισχύσεις, δωρεές, κληροδοτήµατα και χορηγίες των ίδιων των
µελών, ή τρίτων, φυσικών ή νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
γ) Επιδοτήσεις από ελληνικούς ή αλλοδαπούς οργανισµούς.
δ) Έσοδα από κάθε είδους νόµιµη δραστηριότητα που θα ασκήσει το Τµήµα
κατά την λειτουργία της και σύµφωνα µε τους σκοπούς της.
΄Αρθρο 5
Το Οικονοµικό έτος τελειώνει στις 30 Σεπτεµβρίου εκάστου έτους .
ΜΕΛΗ
΄Αρθρο 6
Εγγραφή –∆ικαιώµατα -Υποχρεώσεις
1. Μέλη του σωµατείου είναι µηχανικοί οποιασδήποτε εθνικότητας που είναι ήδη
µέλη όλων των βαθµίδων της Αµερικανικής Ένωσης Πολιτικών Μηχανικών
(ASCE) και που κατοικούν ή διαµένουν στην Ελλάδα.
2. ∆εν απαιτείται δικαίωµα εγγραφής µε την είσοδο νέου µέλους στο Τµήµα
3. Οι ετήσιες εισφορές για το επόµενο έτος καταβάλλονται στον Ταµία του
σωµατείου πριν την έναρξη του έτους.
4. Τα µέλη του σωµατείου που καταβάλλουν τις νόµιµες εισφορές και αποδέχονται
ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, καλούνται ενεργά µέλη
του Σωµατείου. Έχουν δικαίωµα να παρίστανται στις συνελεύσεις µε δικαίωµα
ψήφου, να εκλέγουν και να εκλέγονται µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της
Ελεγκτικής Επιτροπής όπως επίσης και µέλη των επιτροπών εργασίας.
5. Τα λοιπά µέλη καλούνται ανενεργά µέλη. ∆εν έχουν δικαίωµα ψήφου στις
Γενικές Συνελεύσεις και βέβαια δεν εκλέγουν ούτε εκλέγονται ως µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου , της Ελεγκτικής Επιτροπής, ούτε να είναι µέλη ειδικών
επιτροπών.
6. Επίτιµα µέλη θεωρούνται εκείνα που προσφέρουν ειδικές υπηρεσίες κατά την
κρίση του ∆Σ και µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα επίτιµα µέλη
δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν ετήσιες εισφορές.
7. Ανενεργά µέλη µπορούν να γίνουν µέλη µόνο Τοπικού Ινστιτούτου ή Τεχνικού
Τοµέα του Τµήµατος.
΄Αρθρο 7
Λήξη ιδιότητας µέλους
1) Οποιοδήποτε µέλος, µπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε από το Τµήµα και
χωρίς υποχρέωση αιτιολογίας, µε αίτηση περί διαγραφής του από το µητρώο µελών
αφού καταβάλλει τυχόν οφειλόµενες εισφορές
2) Ενεργά µέλη που καθυστερούν την καταβολή των εισφορών τους διαγράφονται
µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου η οποία κοινοποιείται προς τα
διαγραφόµενα µέλη. Τα µέλη αυτά µεταπίπτουν αυτοµάτως στην τάξη των
ανενεργών µελών.
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3) ΄Οποιο µέλος αντιδρά στις επιδιώξεις και τους σκοπούς του Τµήµατος ή
παρεµβάλλει προσκόµµατα στην εκτέλεση των αποφάσεων του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης ή ενεργεί αντίθετα από τα συµφέροντα του
σωµατείου , διαγράφεται µε εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στη Γενική
Συνέλευση.
4) Της διαγραφής προηγείται πρόσκληση του Προέδρου του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, µε την οποία το µέλος καλείται να δώσει σαφείς και επαρκείς εξηγήσεις,
εντός µηνός από της προσκλήσεως. Η µη απάντηση εντός του χρόνου αυτού,
θεωρείται ως υποβολή παραίτησης.
5) Σε περίπτωση διαγραφής, το µέλος δύναται να προσφύγει στην πρώτη Γενική
Συνέλευση η οποία και θα αποφανθεί οριστικά µε πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού
αριθµού των ταµειακά εντάξει µελών, για την διαγραφή ή παραµονή του ως µέλους
του σωµατείου. Η απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης
επί της διαγραφής κοινοποιείται προς το µέλος εγγράφως.

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
΄Αρθρο 8
Οι αρχές και τα όργανα του σωµατείου είναι:
α) το ∆ιοικητικό Συµβούλιο , β) Η Γενική Συνέλευση και γ) η Ελεγκτική Επιτροπή
Α. ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
΄Αρθρο 9
• Το σωµατείο διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) µε 5µελές Προεδρείο
που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται γι αυτό το σκοπό, µε
µυστική ψηφοφορία και µε ψηφοδέλτια. Το διοικητικό συµβούλιο που θα εκλεγεί
συνέρχεται σε συνεδρίαση µε την επιµέλεια του Προέδρου µέσα σε 8 ηµέρες από
της εκλογής του και εκλέγει µεταξύ των µελών του Γραµµατέα και Ταµία του
σωµατείου. Πρόεδρος ανακηρύσσεται αυτοδικαίως ο Αντιπρόεδρος της
προηγούµενης θητείας του ∆.Σ., ενώ Αντιπρόεδρος αυτός που συγκέντρωσε τις
περισσότερες ψήφους. Το πέµπτο µέλος του ∆.Σ. είναι ο πρώην Πρόεδρος,
δηλαδή ο Πρόεδρος της προηγούµενης θητείας του ∆.Σ.
• Πέραν των ως άνω µελών, στο ∆.Σ. συµµετέχουν και οι τρεις ∆ιευθυντές του
Τµήµατος, εκ των οποίων οι δύο εκλέγονται από τη Γ.Σ.
• Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι διετής και αρχίζει µε το
πέρας της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.
• Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα έναντι του
σωµατείου για τις από αµέλεια ή παραδροµή ζηµίες του σωµατείου και µπορούν να
ανακληθούν από την Γενική Συνέλευση µε απόφαση που θα ληφθεί µε απόλυτη

3

πλειοψηφία των παρόντων µελών. Για την ανάκληση του Προέδρου απαιτείται
πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων.

• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών του µε ευθύνη του
Γραµµατέα σε ειδικό βιβλίο, τα οποία υπογράφονται από τα παριστάµενα σε αυτές
µέλη του.
΄Αρθρο 10
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον µία φορά κάθε δίµηνο
µετά από πρόσκληση του Προέδρου, έκτακτα δε όταν παραστεί ανάγκη ή αν το
ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον µέλη του.
• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον κατά την συνεδρίαση
παρίστανται πέντε (5) τουλάχιστον µέλη. Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
λαµβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων. Σε ισοψηφία υπερισχύει η γνώµη του
Προέδρου.
΄Αρθρο 11
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διοικεί υπεύθυνα το σωµατείο, σύµφωνα µε τον νόµο και
το καταστατικό και τις ειδικές οδηγίες, εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης,
διαχειρίζεται την περιουσία του σωµατείου και κάνει καθετί το δυνατό για την επιτυχία
των επιδιωκοµένων σκοπών του.
΄Αρθρο 12
΄Ανάλογα µε τις αναφυόµενες ανάγκες το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη δυνατότητα να
διορίζει από µέλη του σωµατείου πρόσθετους Γραµµατείς, Ταµίες, Εφόρους, όπως
επίσης και να συστήνει επιτροπές εργασίας διαφόρων αρµοδιοτήτων και να διορίζει
τους υπευθύνους τους .
΄Αρθρο 13
• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επιβλέπει και είναι υπεύθυνο για την εύρυθµη
λειτουργία των Επιτροπών και την διεκπεραίωση του έργου τους. Τα πρακτικά
που υποχρεωτικά τηρεί η κάθε επιτροπή εργασίας τίθενται στη διάθεση του
Προέδρου του σωµατείου οποτεδήποτε ζητηθούν. Σε περίπτωση που κενώνεται η
θέση του υπευθύνου προέδρου επιτροπής, φροντίζει για την αναπλήρωσή της .
• Οι υπεύθυνοι των Επιτροπών συµµετέχουν χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του
∆ιοικητικού Συµβουλίου εφόσον συζητείται θέµα της αρµοδιότητάς τους µετά από
πρόσκληση του Προέδρου του Σωµατείου.
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΄Αρθρο 14
• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκδίδει οδηγίες, συντάσσει εσωτερικό κανονισµό και
εποπτεύει την εφαρµογή τους.
• Καταρτίζει τον προϋπολογισµό , τον απολογισµό και ισολογισµό κάθε
χρόνου που υποβάλλει για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση καθώς και τη
ηµερήσια διάταξη των Γενικών Συνελεύσεων.
• Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και αποφασίζει έγκυρα για τη
συµµετοχή του σωµατείου σε οργανώσεις της ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή σε ενώσεις
Σωµατείων που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεµφερή σκοπό και ορίζει εκπροσώπους
του.
• Επίσης να υποβάλλει ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων του σωµατείου προς
τη διοίκηση της Αµερικανικής Ένωσης Πολιτικών Μηχανικών (ASCE).
΄Αρθρο 15
• Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα πάνω από
τρεις κατά σειρά συνεδριάσεις αντικαθίσταται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε τον
κατά σειρά επιλαχόντα σύµβουλο. Αντικατάσταση µε αυτόν τον τρόπο γίνεται για
δύο (2) το πολύ µέλη.
• Εάν πριν από τη συµπλήρωση της διετίας κενωθεί θέση µέλους του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, η θέση αυτή συµπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα κατά σειρά
σύµβουλο. Εάν δεν υπάρχουν επιλαχόντες ή οι επιλαχόντες δεν αποδέχονται,
καλείται η Γενική Συνέλευση να εκλέξει αντικαταστάτη για την κενωθείσα θέση. Για
την αναπλήρωση της θέσης του Προέδρου αποφασίζει πάντα η Γενική Συνέλευση

΄Αρθρο 16
Η ιδιότητα του Προέδρου και του Ταµία δεν επιτρέπεται να συµπέσει στο αυτό
πρόσωπο ούτε σε πρόσωπα που συνδέονται µεταξύ τους µε συγγενικό δεσµό µέχρι
του 4ου βαθµού ή είναι σύζυγοι.
.

Αρµοδιότητες των Οργάνων της ∆ιοικήσεως
΄Αρθρο 17
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι ο Πρόεδρος του σωµατείου.
Εκπροσωπεί το Σωµατείο στα ∆ικαστήρια ή σε όλες γενικά τις ∆ηµόσιες ή
∆ηµοτικές Αρχές, σε Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου ή σε φυσικά
πρόσωπα.
Συµβάλλεται
για λογαριασµό του σωµατείου µόνον κατόπιν αποφάσεως του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.

5

Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει, κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συζητήσεων
και συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.
Εκτελεί τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων,
υπογράφει µε τον Γραµµατέα όλα τα έγγραφα και εντάλµατα πληρωµής όπως και τα
πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης ή κινδύνου από την αναβολή δύναται και χωρίς προηγούµενη
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης να λαµβάνει τα
κατάλληλα µέτρα για τη διασφάλιση των συµφερόντων του σωµατείου. Σε τέτοια
περίπτωση όµως για να απαλλαγεί της προσωπικής ευθύνης θα πρέπει µετά την
διεκπεραίωση να εξασφαλίσει την έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της Γενικής
Συνέλευσης.
Ο Πρόεδρος είναι αυτοδίκαια και εκτός τυπικού αριθµού, µέλος όλων των
Επιτροπών εργασίας
΄Οταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 18
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας
του όπως επίσης διεκπεραιώνει κάθε πράξη που του αναθέτει ο Πρόεδρος και η
Γενική Συνέλευση.
Ο Αντιπρόεδρος είναι υπεύθυνος για τη Επιτροπή ∆ηµοσίων Σχέσεων και
Εκδηλώσεων.

Άρθρο 19
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ο Γενικός Γραµµατέας διευθύνει το γραφείο, φυλάσσει τα αρχεία και την σφραγίδα
του Σωµατείου, τηρεί τα βιβλία της διαχείρισης του Σωµατείου και ως υπεύθυνος ή
µέλος της Επιτροπής Μελών και Τεχνικών ∆ραστηριοτήτων τηρεί το µητρώο των
µελών.
Συντάσσει και συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τα
πρακτικά των συνεδριάσεων, τα εντάλµατα πληρωµής και όλα τα έγγραφα του
σωµατείου.
Τον Γενικό Γραµµατέα κωλυόµενο αναπληρώνει ο Ταµίας.
Εάν απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο πέραν του µηνός, τον αντικαθιστά µε εντολή
του ο Πρόεδρος.
Άρθρο 20
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ
Ο Ταµίας τηρεί τα ταµειακά βιβλία αριθµηµένα και θεωρηµένα από τον Πρόεδρο
και το Γενικό Γραµµατέα. Ενεργεί όλες τις εισπράξεις, εκδίδει τις σχετικές
αποδείξεις, ενεργεί πληρωµές βάσει ενταλµάτων τα οποία έχουν συνυπογραφεί
από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα και σφραγιστεί µε τη σφραγίδα του
σωµατείου .
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Αναλαµβάνει, µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, χρηµατικά ποσά
κατατεθειµένα σε Τράπεζες ή άλλους Πιστωτικούς Οργανισµούς ή ιδρύµατα και
καταθέτει στα πιστωτικά αυτά ιδρύµατα κάθε περίσσευµα που υπερβαίνει το
οριζόµενο κατά καιρούς ποσό από τη Γενική Συνέλευση.
Ο Ταµίας υποχρεούται να υποβάλει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την Ελεγκτική
Επιτροπή κατάσταση που να φανερώνει την κίνηση του ταµείου, όταν αυτό του
ζητηθεί. Συντάσσει τον οικονοµικό απολογισµό, ισολογισµό και προϋπολογισµό που
υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση µετά από έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Τον Ταµία κωλυόµενο αναπληρώνει ο Γενικός Γραµµατέας, εάν δε απουσιάζει για
οποιοδήποτε λόγο πέραν του µηνός, τον αντικαθιστά µε εντολή του ο Πρόεδρος.
Με έγγραφη εντολή του Προέδρου που φέρει τη σφραγίδα του σωµατείου και
σύµφωνη γνώµη του Ταµία, µπορεί να ανατεθεί η οικονοµική διαχείριση όπως και οι
συναλλαγές µε Τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς Οργανισµούς εκτός από τον Ταµία
και σε άλλα πρόσωπα που θα ενεργούν από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας.

Β. Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 21
• Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωµατείου και συγκροτείται
από τα ενεργά µέλη του. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
• Τακτικά µεν το µήνα Ιανουάριο εκάστου έτους για την έγκριση του ισολογισµού
και των πεπραγµένων της παρελθούσας
χρήσης όπως επίσης
του
προϋπολογισµού και των προγραµµατιζόµενων δραστηριοτήτων του νέου
οικονοµικού έτους. Κάθε δύο χρόνια η τακτική Γενική Συνέλευση, πλην των
προαναφερθέντων, αναδεικνύει νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο , Υπευθύνους Ειδικών
Επιτροπών Εργασίας και Ελεγκτική Επιτροπή.
• ΄Εκτακτα συγκαλείται οσάκις αυτό απαιτείται για την οµαλή λειτουργία του
Σωµατείου ή την επίτευξη των σκοπών του ή αν το ζητήσει έγγραφα και για
συγκεκριµένο θέµα, το ένα πέµπτο (1/5) τουλάχιστον των ενεργών µελών του ή η
Ελεγκτική Επιτροπή µε οµόφωνη απόφασή της προκειµένου να συζητηθούν θέµατα
που ανάγονται στη δικαιοδοσία της.
• Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις ο Πρόεδρος υποχρεούται να καλέσει τα µέλη σε
Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ηµερών από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 22
• Κάθε Γενικής Συνέλευσης προηγείται πρόσκληση στην οποία απαραιτήτως θα
αναγράφονται τα προς συζήτηση θέµατα, η ηµέρα, η ώρα και ο τόπος της
σύγκλησής της. Η πρόσκληση γίνεται από τον Πρόεδρο, υπογράφεται από το Γενικό
Γραµµατέα και αποστέλλεται στα ενεργά µέλη δεκατέσσερις (14) τουλάχιστον
ηµέρες πριν την ορισθείσα ηµεροµηνία συνέλευσης.
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• Στην πρόσκληση για Γενική Συνέλευση των µελών προς διενέργεια αρχαιρεσιών,
επισυνάπτεται πίνακας υποψηφίων (βλ. άρθρο 27) για τη θέση του Αντιπροέδρου,
των λοιπών µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου, και την Ελεγκτική Επιτροπή.
Άρθρο 23
• Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται το ένα τρίτο (1/3)
τουλάχιστον των µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου, εκτός αν άλλως ορίζεται στο
παρόν καταστατικό. ∆ικαίωµα ψήφου έχουν µόνο τα ενεργά µέλη. Μέλος κωλυόµενο
να παραστεί αυτοπροσώπως δύναται να αντιπροσωπευθεί και να ψηφίσει δια
πληρεξουσίου ο οποίος πρέπει να είναι επίσης ενεργό µέλος και να έχει διοριστεί µε
απλή επιστολή του αντιπροσωπευόµενου µέλους. Κάθε πληρεξούσιος δεν µπορεί να
αντιπροσωπεύει περισσότερα από δύο ενεργά µέλη.
• Αν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται αυτοδικαίως την ίδια
ηµέρα και ώρα της επόµενης εβδοµάδος και στον ίδιο τόπο µε τα ίδια θέµατα και
αποφασίζει έγκυρα ανεξαρτήτως του αριθµού των µελών που παρίστανται. Αυτό
πρέπει να αναγράφεται στην αρχική πρόσκληση. Ο Πρόεδρος δύναται να ορίζει
διαφορετικό χρόνο ή τόπο για τη σύγκληση της από αναβολή Γενικής Συνέλευσης,
που όµως δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 15 ηµέρες.
΄Αρθρο 24
• Εφόσον δεν ορίζεται άλλως, οι αποφάσεις των συνελεύσεων (τακτικών και
έκτακτων) λαµβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφωντων
παρισταµένων µε ανάταση της χειρός ή δια βοής ή µε ονοµαστική κλήση,
προσµετρούµενων και των επιστολικών ψήφων. Επί αρχαιρεσιών, ζητηµάτων
εµπιστοσύνης προς τη ∆ιοίκηση και επί προσωπικών θεµάτων καθώς και επί παντός
άλλου θέµατος για το οποίο έχει ειδικά αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, οι
αποφάσεις λαµβάνονται µε µυστική ψηφοφορία.
• Απαγορεύονται και είναι άκυρες οι αποφάσεις επί θεµάτων που δεν έχουν
συµπεριληφθεί στην πρόσκληση των µελών της Συνέλευσης και στην ηµερήσια
διάταξη.
Άρθρο 25
• Προ της ενάρξεως της συνεδριάσεως εκλέγονται µε φανερή ψηφοφορία ο
Πρόεδρος της Συνέλευσης (σε περίπτωση κωλύµατος του Προέδρου του
σωµατείου) ο οποίος θα διευθύνει τις εργασίες της, ένας Γραµµατέας και τριµελής
Εφορευτική Επιτροπή (προκειµένου περί αρχαιρεσιών).
• Περί της συνεδριάσεως συντάσσονται πρακτικά τα οποία υπογράφονται από τον
Πρόεδρο, την Εφορευτική Επιτροπή και τον Γραµµατέα της Συνελεύσεως, Τα
πρακτικά των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων υπογράφονται και από την Ελεγκτική
Επιτροπή.
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Αρχαιρεσίες
Άρθρο 26
• Η Τακτική Γενική Συνέλευση του µηνός Ιανουαρίου ανά διετία εκλέγει, µε µυστική
ψηφοφορία, τον Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραµµατέα, Ταµία, καθώς και τριµελή (3)
Ελεγκτική Επιτροπή.
• Οι υποψήφιοι για το αξίωµα του Αντιπροέδρου, του λοιπού ∆ιοικητικού
Συµβουλίου όπως και της Ελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλουν αίτηση στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο ο δε Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνει τα ονόµατα των
υποψηφίων στη Συνέλευση αφού έχει τηρηθεί η παρακάτω αναφερόµενη
προδικασία:
• Στην Γενική Συνέλευση εκλέγεται πενταµελής Επιτροπή Ανάδειξης
Υποψηφίων αποτελούµενη από ενεργά µέλη, κατά προτίµηση προηγούµενους
προέδρους και υπεύθυνους επιτροπών για τις θέσεις του ∆ιοικητικού συµβουλίου και
των ∆ιευθυντών. Η Επιτροπή αυτή µεταξύ των µελών της εκλέγει υπεύθυνο
(Πρόεδρο). Με την ευθύνη του Προέδρου της, η Επιτροπή συντάσσει ένα πίνακα µε
τα καταλληλότερα για κάθε θέση υπεύθυνα άτοµα και τον αποστέλλει προς όλα τα
µέλη τέσσερις (4) µήνες πριν από την Γενική Συνέλευση του Ιανουαρίου ήτοι µέχρι
τέλους Αυγούστου κάθε έτους αρχαιρεσιών. Τα µέλη δικαιούνται να προσθέσουν
στον πίνακα τους δικούς τους υποψηφίους και να τον επιστρέψουν στην Επιτροπή
µέχρι
15 Οκτωβρίου του ιδίου έτους. Η Επιτροπή µέχρι τέλους Οκτωβρίου,
παραδίδει τους πίνακες µε τα ονόµατα των υποψηφίων προς το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αφού επικοινωνήσει µε τους υποψηφίους και
επιβεβαιωθεί µε έγγραφη αίτησή τους η υποψηφιότητα µέχρι τέλους Νοεµβρίου,
κοινοποιεί τα ονόµατα όλων των υποψηφίων προς τα µέλη του σωµατείου µαζί µε
την πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση για αρχαιρεσίες.
Σε περίπτωση που προκύψει κενό σε υπεύθυνη θέση µετά την παρέλευση των άνω
προθεσµιών και βέβαια πριν του προβλεπόµενου χρόνου αρχαιρεσιών και εφόσον
δεν υπάρχουν αναπληρωµατικά µέλη, τότε, συντέµνονται οι προθεσµίες ανάλογα,
κατά την κρίση του προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Άρθρο 27
Κατά τη Γενική Συνέλευση του Ιανουαρίου µε ανάταση της χειρός των παρισταµένων
εκλέγεται τριµελής Εφορευτική Επιτροπή η οποία προβαίνει στην διαδικασία ων
αρχαιρεσιών. Αφού ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης (Πρόεδρος του σωµατείου)
ανακοινώσει τα ονόµατα των υποψηφίων για κάθε υπεύθυνη θέση, η Εφορευτική
Επιτροπή διανέµει ψηφοδέλτια στα οποία αναγράφονται όλα τα ονόµατα υποψηφίων
κατά κατηγορία θέσεων και στη συνέχεια καλεί τους παρευρισκόµενους να ψηφίσουν
µυστικά ενώπιόν της. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας γίνεται από την Εφορευτική
Επιτροπή καταµέτρηση, διαλογή των ψήφων και κατόπιν συντάσσεται κατάλογος
των ψηφισθέντων κατά σειρά επιτυχίας. Προσµετρώνται και οι επιστολικές ψήφοι
(συµβατικές ή ηλεκτρονικές) µε την προϋπόθεση εξασφάλισης του απορρήτου της
ψηφοφορίας.
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• Ως Αντιπρόεδρος του σωµατείου, µέλη του ∆Σ, και 3 µέλη της Ελεγκτικής
Επιτροπής εκλέγονται οι επικρατέστεροι . Οι λοιποί αποτελούν τα αναπληρωµατικά
µέλη.

Γ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 28
• Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριµελής, εκλέγεται µε µυστική ψηφοφορία µεταξύ των
ενεργών µελών του σωµατείου από τη
Γενική Συνέλευση κατά την οποία
διενεργούνται αρχαιρεσίες προς ανάδειξη των µελών του νέου ∆ιοικητικού
συµβουλίου και κατά την παραπάνω προδικασία και διαδικασία.
• Η Ελεγκτική Επιτροπή ουδεµία ανάµειξη δύναται να έχει στη ∆ιοίκηση. Μοναδικό
έργο της είναι η κατά τη διάρκεια της θητείας της παρακολούθηση και ο έλεγχος της
οικονοµικής διαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Προς τούτο δικαιούται να
λαµβάνει γνώση των διαχειριστικών στοιχείων και εν γένει λογαριασµών,
υποχρεούται δε στην προς τούτο συνερχόµενη Γενική Συνέλευση να υποβάλει
έκθεση επί της διαχείρισης.
• Πριν από την παραίτηση ή τη διάλυσή της υποχρεούται να υποβάλει στην πρώτη
Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί την ως άνω έκθεσή της. Οι Ελεγκτές δεν είναι
δυνατόν να είναι µέλη του ∆ιοικητικού συµβουλίου. Εκλέγουν µεταξύ τους Πρόεδρο
και Γραµµατέα της Ελεγκτικής Επιτροπής και τηρούν βιβλίο ελέγχου της διαχείρισης.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ∆ΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
΄Αρθρο 29
Το παρόν καταστατικό τροποποιείται µετά από έγγραφη πρόταση προς το
∆ιοικητικό Συµβούλιο τουλάχιστον 15 ενεργών µελών του σωµατείου. Η πρόταση
φέρεται προς συζήτηση στην πρώτη Γενική Συνέλευση.
Η τελική έγκριση τροποποίησης παίρνεται από τη Γενική Συνέλευση που θα
συγκληθεί ειδικά γι αυτό το λόγο και στην οποία απαιτείται απαρτία των δύο τρίτων
(2/3) των ενεργών µελών του σωµατείου. Η απόφαση λαµβάνεται µε πλειοψηφία των
τριών τετάρτων (3/4) των παρισταµένων.
Πριν η τροποποίηση εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση µπορεί να προηγηθεί, κατά
την κρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, συζήτηση επί των προτάσεων τροποποίησης
δι’ αλληλογραφίας µε τα µέλη του σωµατείου.
Άρθρο 30
• Το σωµατείο δύναται να διαλυθεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα
συγκληθεί ειδικά προς τούτο, στην οποία απαιτείται απαρτία των τριών τετάρτων
(3/4) των ενεργών µελών. Η απόφαση λαµβάνεται µε πλειοψηφία των τριών
τετάρτων (3/4) των παρόντων.
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• Το σωµατείο θεωρείται ότι έχει διαλυθεί στην περίπτωση που τα ενεργά µέλη του
είναι λιγότερα από είκοσι (20).
• ΄Οταν διαλυθεί το Σωµατείο ενεργείται εκκαθάριση κατά τις σχετικές διατάξεις του
Αστικού κώδικα σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του νόµου ¨περί Σωµατείων και όταν
τελειώσει η εκκαθάριση, η περιουσία του που τυχόν θα αποµείνει, δίδεται µε
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε οργανώσεις ή οργανισµούς που επιδιώκουν
παρεµφερείς σκοπούς, το δε αρχείο του παραδίδεται στον τελευταίο Πρόεδρό του.
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
΄Αρθρο 31
Το Σωµατείο έχει σφραγίδα µε την επωνυµία του καθώς και έµβληµα καθοριζόµενο
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
΄Αρθρο 32
Για την εύρυθµη λειτουργία του Σωµατείου και την απρόσκοπτη επιτυχία των
σκοπών του δύναται να συνταχθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο Πίνακας Οδηγιών
και Εσωτερικός Κανονισµός που εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

΄Αρθρο 33
Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από 33 άρθρα εγκρίθηκε στο σύνολό του
σήµερα στη Γενική Συνέλευση των ιδρυτικών µελών. Η ισχύς του καταστατικού
αυτού αρχίζει από την εγγραφή του στα βιβλία σωµατείων του Πρωτοδικείου
Αθηνών.
Αθήνα....
ΤΑ Ι∆ΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
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