
Ýγκριση λογοδοσßαò Þ σε προσωπικü θÝματα λαμβüνοντοι με μυστικÞ

_ ψηφοφορßο,

ν. ΚατÜ την διεξογωγÞ μυστικÞò ψηφοφορßαò πορßστανται μüνο τα τακτικü μÝλη

που Ýχουν δικαßωμα ψÞφου.

νI. Ο νομικüò συμβουλοò του Σωματεßου μπορεΙ να παρßσταται κοτü τιò

συνεδριüσειò τηò ΓενικÞò ΣυνÝλευσηò των μελþν,

νΙl. Θεωροýνται Üκυρεò οι αποφüσειò που λαμβÜνονται κοτü παρüβαση των

διατüξεων του Κοτοστατικοý αυτοý,

νΙΙl. Το πρακτικü συνεδριÜσεωò υπογρüφοντοι απü τον Πρüεδρο και τον

ΓραμματÝο τηò ΓενικÞò Συνελεýσεωò κο| ποραδßδονται στον Γενικü ΓρομματÝο για

φυλσξη.

¶ρθρο Ι7ο

Αρμοδιüτητεò ΓενικÞò Συνελεýσεωò

l. Η ΓενικÞ ΣυνÝλευση üτον συνεδριÜζει συζητεß θÝματο που φÝρονται ενþπιον τηò

για συζÞτηση,

Ιl. ΘÝματα που οπορρßπτονται οπü την ΓενικÞ ΣυνÝλευση μπορεß να

επανασυζητηθοýν,

ΙΙl. Η ΓενικÞ ΣυνÝλευση Ýχει γενικÞ αρμοδιüτητα.

Ιν. ΘÝματο που συζητοýνται αποκλειστικü στην ΓενικÞ ΣυνÝλευση εßναι:

α) ¸γκριση του οικονομικοý προýπολογισμοý, ισολογισμοý, οπολογισμοý,

β) Απολογισμüò του Ýργου του Διοικητικοý Συμβουλßου μετü απü κÜθε λÞξη του

Ýτουò.

γ) Η Ýγκριση δοπüνηò ποσοý μεγαλýτερου οπü πεντακüσια ευρþ (50Ο,OΟ€),

δ) Η εκλογÞ μελþν του Διοικητικοý Συμβουλßου,

ε) Η εκλογÞ μελþν τηò ΕλεγκτικÞò ΕπιτροπÞò,

στ) Η εκλογÞ μελþν εφορευτικÞò επιτροπÞò üτον διενεργοýνται εκλογÝò,

ζ) Η εποπτεßα και ο Ýλεγχοò τηò διοικÞσεωò του Σωματεßου,

η) Η παυση των μελþν του Διοικητικοý Συμβουλßου, τηò ΕλεγκτικÞò ΕπιτροπÞò για

σπουδαßο λüγο Þ βαριÜ παρüβαση κοθηκüντων Þ ανικανüτητα,
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θ) ΟιπροσφυγÝò κατÜ των οποφüσεων του Διοικητικοý Συμβουλßου,

ι) Η üσκηση πειθαρχικοý ελÝγχου κατÜ των μελþν του Σωματεßου,

ιο) Η επιβολÞ Ýκτοκτων εισφορþν,

ιβ) Η απüφαση γιο προσχþρηση σε ενþσειò ημεδαπÝò Þ ξÝνεò ευρýτερηò

εκτÜσεωò,

ιγ) Η τροποποßηση του Κοταστατικοý του Σωματεßου.

ιδ) Η Ýγκριση εσωτερικþν κονονισμþν,

ιε) Η αναστολÞ των εργοσιþν του Σωματεßου,

ιστ) Η διüλυση του Σωματεßου,

ν. Στιò περιπτþσειò με στοιχεßα ιγ, ιδ. |ε, ιστ για να ληφθεß οπüφαση απαιτεßται η

συμμετοχÞ στην ψηφοφορßο του μισοý οριθμοý των μελþν τουλÜχιστον και ενüò

(º) επιπλÝον (τακτικþν) και η πλειοψηφßα των τριþν τετüρτων (3/4) ουτþν,

¶ρθρο Ι8ο

Διοικητικü Συμβοýλιο

l -. Τα μÝλη του Διοικητικοý Συμβουλßου εßναι επτÜ (7) και εκλÝγονται απü την ΓενικÞ

ΣυνÝλευση των τοκτικþν μελþν τηò κüθε δυο (2) χρüνια, Απαρτßζετοι απü Ýναν (1)

Πρüεδρο, Ýναν (1) Αντιπρüεδρο, Ýναν (º) Γενικü ΓραμματÝα, Ýναν (1) Ταμßο, Ýνον

(º) Ειδικü ΓραμμοτÝα και δýο (2) Συμβοýλουò - ΜÝλη, που εßναι üλοι Üμισθοι και

εκλÝγοντοι απü την ΓενικÞ ΣυνÝλευση των μελþν του Σωματεßου μεταξý των

τακτικþν μελþν καθþò κοι (3) τρßα αναπληρωματικÜ μÝλη το οποßα

κοταλομβÜνουν κατü τη σειρü τηò εκλογÞò τουò τιò θÝσειò των τακτικþν μελþν

του Δ,Σ, σε περßπτωση θονüτου, Ýκπτωσηò, ανüκλησηò Þ ποραßτησηò τακτικοý

μÝλουò,

2.- Δεν δýνανται να εßναιπüνω απü δýο (2) τα μÝλη του Διοικητικοý Συμβουλßου τα

οποßο εßτε δεν εßναι τýπου º διαβητικοß , εßτε γονεßò ποιδιþν με τýπου º ΔιαβÞτη εßτε

σýζυγοι ατüμων με τýπου 1 ΔιαβÞτη, Δεν δýναται να εßναι μÝλη του Διοικητικοý

Συμβουλßου και οι δυο σýζυγοι Þ δýο μÝλη τηò ßδιαò οικογÝνειοò,

3.- Η θητεßο των μελþν του Διοικητικοý Συμβουλßου που απÝρχονται
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ανοπληρþνοντοι απü τα αναπληρωματικÜ κατü την σειρÜ τηò εκλογÞò τουò.

4-. Τα μÝλη του Διοικητικοý Συμβουλßου εßναι ολληλεγγυωò υπεýθυνα γισ την

πορεßα των εργασιþν του Σωμοτεßου, εκτüò αν παρÝστησαν κατü την λÞψη

συγκεκριμÝνηò οποφüσεωò και διαφþνησον κοι η διαφωνßα τουò αυτÞ

καταχωρÞθηκε στα πρακτικÜ.

5.- Το Διοικητικü Συμβουλιο συνεδριüζειτακτικÜ μßα φορÜ το δßμηνο Þ Ι φορÜ τον

μÞνα, εκτÜκτωò δε üτον το κρßνει αναγκαßο ο Πρüεδροò Þ το ζητÞσουν εγγρüφωò

τρßα (3) μÝλη του, Βρßσκεται σε απαρτßα εφüσον εßναι παρüντα τÝσσερο (4)

τουλüχιστον μÝλη του, Παρüντα θεωροýνται τα μÝλη εßτε με την φυσικÞ τουò

παρουσßα εßτε με τηλεδιüσκεψη (Þχοò Þ εικüνα),

ü.- Τον Πρüεδρο, üτον απουσιÜζει Þ κωλýεται. αναπληρþνει κατü σειρü ο

Αντιπρüεδροò.

7.- Οι αποφüσειò λαμβüνονται με πλειοψηφßο των παρüντων μελþν κοι σε

περßπτωση ισοψηφßαò υπερισχýει η ψÞφοò του ΠροÝδρου,

8.- Σε περßπτωση που συζητηθεß θÝμα που αφορÜ μÝλοò του Διοικητικοý

Συμβουλßου, αυτü καλεßται μεν κανονικÜ, αλλÜ δεν συμμετÝχει στην συνεδρßαση,

9.- Για κüθε συνεδρßαση τα μÝλη ειδοποιοýνται πÝντε (5) τουλÜχιστον ημÝρεò

νωρßτερα με Ýγγραφεò προσκλÞσειò Þ οιονδÞποτε πρüσφορα τρüπο που

αναφÝρουν καιτα θÝματο τηò ημερÞσιαò διÜταξηò,

Ι 0.- Σε τελεßωò Ýκτακτεò περιπτþσειò τα μÝλη καλοýνται και κατü την ßδια ημÝρα τηò

συνεδριüσεωò με οποιοδÞποτε μÝσο.

Ι l.- Κοτü τουò μÞνεò Ιοýλιο και Αýγουστο δεν συγκαλοýνται τακτικÝò

συνεδριüσειò.

12.- ΜÝλοò που δεν προσÝρχεται επß τρειò (3) συνεχεßò τακτικÝò Þ Ýκτακτεò

συνεδριüσειò θεωρεßται üτι Ýχει παραιτηθεß, εκτüò αν κωλýεται για λüγουò

σοβαροýò καιτο κþλυμα γνωστοποιεßται Ýγκαιρα στον Πρüεδρο,

Ι 3.- Σε περßπτωση που παροιτηθοýν Ýξι (ü) απü τα μÝλη του Διοικητικοý

Συμβουλßου μαζß με τουò αναπληρωματικοýò, την διοßκηση του Σωμστεßου

αναλαμβüνει προσωρινÞ Διοι κοýσα ΕπιτροπÞ κο ι διενεργοýνται αρχαιρεσßεò,
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Ι4.- Τα μÝλη του Διοικητικοý Συμβουλßου δεν επιτρÝπεται να εßναι υπüλληλοι του

Σωματεßου, οýτε νο συμβÜΜοντοι με αντüλλαγμα, με ομοιβÞ Þ με κÝρδοò γενικÜ,

¶ρθρο Ι9ο

Αρμοδιüτητεò Διοικητικοý Συμβουλßοο.

Το Διοικητικü Συμβοýλιο:

α) Διοικεßτο Σωματεßο,

β) Ασκεß τον πειθαρχκü Ýλεγχο των μελþν του Σωματεßου και σε περßπτωση που

αδυνατεß, τον Ýλεγχο αυτü ασκεß η ΓενικÞ ΣυνÝλευση.

γ) Αποφασßζειτην εγγραφÞ των μελþν κσθþò καιτην διογραφÞ τουò,

δ) Διο του ΠροÝδρου κοι του Γενικοý ΓραμμοτÝα συγκαλεß τιò συνεδριüσειò τηò

ΓενικÞò ΣυνÝλευσηò,

ε) Εκτελεßτιò αποφüσειò τηò ΓενικÞò ΣυνÝλευσηò,

στ) ¸χει την επιμÝλεια τηò τηρÞσεωò των διοτüξεων του Κατοστατικοý,

ζ) Ενημερþνει σýμφωνα με τον νüμο τιò κροτικÝò ΑρχÝò γιο θÝματα που οι νüμοι

επιβüλλουν.

η) Διορßζει απü το μÝλη του Σωματεßου ΕπιτροπÝò για την αντιμετþπιση θεμÜτων

του Σωμοτεßου,

θ) Διαχειρßζεταιτην περιουσßο του Σωματεßου.

ι) Αποφασßζει την διüθεση των δαπανþν για την προγματοποßηση των σκοπþν

του Σωμοτεßου.

ια) Προσδιορßζει κοι ιεραρχεßτα θÝματα που υλοποιεßτο Σωματεßο,

ιβ) Κοθορßζει το υψοò κα| το δικαßωμο εγγροφÞò των μελþν του Σωματεßου, την

ετÞσια συνδρομÞ καθþò και τιò Ýκτακτεò εισφορÝò και γενικü αναπροσορμüζειτα

χρηματικü ποσü που ανοφÝρονται στο Κοταστατικü σε νÝα δεδομÝνα, με

πλειοψηφßο, και σε περßπτωση που σε δýο (2) αλλεπÜλληλεò συνεδριÜσειò δεν

πετýχει την πλειοψηφßα αυτÞν το θÝμα παραπÝμπεται στην ΓενικÞ ΣυνÝλευση των

μελþν.

ιγ) Αποφασßζει γιο την εκπροσþπηση του Σωματεßου ενþπιον τρßτων και των
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κρατικþν Αρχþν,

_ ιδ) Διορßζει νομικü συμβουλο του Σωματεßου Þ Üλλουò επιστημονικοýò Þ τεχνικοýò

συμβουλουò,

" ιε) Διορßζει υπαλλÞλουò για τα γραφεßα του Σωματεßου και συνÜπτει συμβÜσεΙò με

πρüσωπα που προσφÝρουν ιò υπηρεσßεò τουò στο Σωμοτεßο και δεν συνδÝονται

με τα γραφεßα του,

ιστ) Διοργανþνει σεμινÜρια και επιμορφωτικÝò διολÝξειò,

ιζ) |δρυει γραφεßα και εκτüò τηò Ýδραò του Σωμοτεßου, Την σχετικÜ απüφοση

λαμβÜνει με πλειοψηφßα του εδαφßου ιβ,

ιη) ΜεριμνÜ για την Ýκδοση περιοδικοý εντýπου, ενημερωτικοý.

ιθ) Διοργανþνει ψυχαγωγικÝò εκδηλþσειò,

κ) ΕπιλομβÜνεται κüθε θÝμοτοò που σχετßζεται με το Σωματεßο,

¶ρθρο 20ο

Αρμοδιüτητεò ΠροÝδρου.

I. Ο Πρüεδροò:

α) Συγκαλεß μαζß με τον Γενικü ΓραμματÝα το Διοικητικü Συμβοýλιο και τιò ΓενικÝò

Συνελεýσειò των μελþν σε τακτικÝò Þ Ýκτακτεò συνεδριÜσειò.

β) Φροντßζει για την εκτÝλεση των αποφÜσεων του Διοικητικοý Συμβουλßου κοι τηò

ΓενικÞò Συνελεýσεωò των μελþν,

γ) Εκπροσωπεßτο Σωματεßο ενþπιον των τρßτων Þ των κρατικþν Αρχþν, εκτüò εÜν

για συγκεκριμÝνη περßπτωση αποφασßζει διοφορετικü το Διοικητικü Συμβοýλιο Þ η

ΓενικÞ ΣυνÝλευση, αντιπροσωπεýει το Σωμοτεßο δικαστικü και εξþδικο σε üλεò τιò

σχÝσειò αυτοý, διορßζειπληρεξουσßουò δικηγüρουò, üταν αυτü εßναι αναγκαßο για

την διεκπεραßωση υποθÝσεων του Σωματεßου, Διευθýνει τιò συνεδριÜσειò τηò

ΓενικÞò ΣυνÝλευσηò κοι του Διοικητικοý Συμβουλßου,

δ) Συνομολογεß και υπογρüφει συμβÜσειò εκτελþνταò οποφÜσειò του Διοικητικοý

Συμβουλßου,

ε) ΔßεξÜγει με τον Γενικü ΓραμματÝα κα| υπòγρüφει την αλληλογραφßα,
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στ) Πορακολουθεß, επιβλÝπει την διαχεßρ|ση του ταμεßου και ελÝγχει το οικονομικü

του Σωματεßου κοι τον λογαριασμü του τομιευτηρßου.

Q ΕλÝγχειτα βιβλßα του ταμεßου.

η) Κολεßτην ΕλεγκτικÞ ΕπιτροπÞ για Ýλεγχο των οικονομικþν του Σωματεßου,

θ) Αποφασßζειτην ανÜθεση αρμοδιοτÞτων του στον Αντιπρüεδρο,

tl. Κατü ιò συνεδριÜσειò του Διοικητικοý Συμβουλßου, ο Πρüεδροò, üταν

απουσιüζει Þ κωλýεται, ανοπληρþνεται απü τον Αντιπρüεδρο με üλα τα νüμιμα

δικαιþματα και υποχρεþσειò,

¶ρθρο 2Ιο

Αρμοδιüτητεò Γενικοý ΓραμμοτÝα

l. Ο Γενικüò ΓρομματÝαò:

ο) ¸χει την διεýθυνση τηò Γραμματεßαò του Σωματεßου,

β) Φροντßζει για την αλληλογραφßα του Σωματεßου σε συνεργασßσ με τον

Πρüεδρο.

γ) Τηρεßτα προκτικÜ συνεδριÜσεων του Διοικητικοý Συμβουλßου,

δ) Τηρεßτην σφραγßδα του Σωματεßου και σφρογßζει το Ýγγραφα,

ε) ΣυνεργÜζεται με το üργονα του Σωματεßου κοι παρÝχει σε αυτÜ κüθε

οπαιτοýμενο στοιχεßο,

στ) ΦυλÜσσει τα πρακτικÜ τηò ΓενικÞò Συνελεýσεωò, του Διοικητικου Συμβουλßου,

τηò ΕφορευτικÞò ΕπιτροπÞò, καθþò επßσηò τιò εκθÝσειò τηò ΕλεγκτικÞò ΕπιτροπÞò,

ζ) Εßνοι συνυπεýθυνοò με τον Πρüεδρο για την ακριβÞ τÞρηση των Βιβλßων και

Στοιχεßων του Σωματεßου,

Ιl. Τον Γενικü ΓραμματÝα, üταν απουσιÜζει Þ κωλýεται, αναπληρþνει ο Ειδικüò

ΓραμματÝαò,

¶ρθρο 22ο

Αρμοδιüτητεò Τομßα

l. Ο Ταμßοò:

α) ¸χει την διαχεßρßση των οικονομικþν του Σωματεßου,
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β) ΕνεργεßπληρωμÝò και εισπρÜξειò βüσει ενταλμüτων πληρωμÞò κοιγραμματßων

εισπρÜξεωò που υπογρÜφονται απü τον Πρüεδρο και τον ßδιο,

γ) Ο τραπεζικüò λογαριασμüò που τηρεß το Σωματεßο κινεßται γιο κüθε πρüξη

κατÜθεσηò και ανüληψηò εßτε απü τον ταμßα μüνο του, εßτε απü κοινοý με Üλλα

οποιαδÞποτε μÝλη του Δ,Σ, εßτε οπü οποιαδÞποτε μÝλη του Διοικητικοý

Συμβουλßου.

δ) ΘÝτει στην διüθεση του Διοικητικοý Συμβουλßου, τηò ΕλεγκτικÞò ΕπιτροπÞò, τηò

ΓενικÞò Συνελεýσεωò, του προÝδρου ü,τι του ζητηθεß, κÜθε στοιχεßο που αφορü

την οικονομικÞ κατÜσταση του Σωμοτεßου.

ε) Τηρεß τα βιβλßα που ορßζει ο νüμοò και το Καταστατικü και εßναι συνυπεýθονοò

με τον Πρüεδρο για την οικονομικÞ κατüσταση του Σωματεßου.

Ι!. Τον Ταμßα, üταν κωλýεται Þ απουσιÜζει, ανοπληρþνει Ýναò απü τα μÝλη του

Διοικητικοý Συμβουλßου.

¶ρθρο 23ο

ΕκλογÞ Αιρετþν Μελþν τοο Σωματεßου

l. α) Με τη λÞξη τηò θητεßαò των κοταστατικþν οργÜνων πραγματοποιοýνται

γενικÝò αρχαιρεσßεò-εκλογÝò για την ανüδειξη των νÝων καταστατικþν οργüνων

του σωματεßου, ΤριÜντσ (3Ο) ημÝρεò πριν τη λÞξη τηò θητεßοò των δýο

καταστατικþν οργÜνων (Δ.Σ, και Ε.Ε,), το Δ,Σ. προκηρýσσει γενικÝò αρχαιρεσßεò-

εκλογÝò και καλεß εßτε με τηλεφωνικÞ επικοινωνßα, εßτε με αποστολÞ ηλεκτρονικοý

μηνýματοò (email), εßτε με Ýγγραφη ατομικÞ πρüσκληση üλα τα μÝλη του

σωματεßου.

Ι!. ¼σοι επιθυμοýν να εκλεγοýν μÝλη του Διοικητικοý Συμβουλßου. τηò ΕλεγκτικÞò

ΕπιτροπÞò, υποβüλλουν σχετικÞ αßτηση στο Διοικητικü Συμβοýλιο μÝσα σε

προθεσμßα που ορßζεται απü το Διοικητικü Συμβοýλο υπü τον üρο να Ýχουν

εκπληρþσα τιò οικονομικÝò τουò υποχρεþσειò προò το Σωματεßο,

ΙΙl. Η αßτηση υποψηφιüτηταò που υποβÜλλεται μüνο απü τοκτικü μÝλη πρÝπει να

συνοδεýεται οπü υπεýθυνη δÞλωση του ενδιαφερüμενου που να δηλþνει σε
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αυτÞν üτι Ýχει ΕλληνικÞ ΙθαγÝνεια, δεν τελεß σε στÝρηση πολιτικþν δικαιωμüτων, üτι

δεν Ýχει καταδικασθεß αμετÜκλητα για κοκοýργημα Þ βαρý πλημμÝλημα, που

σχετßζεται με την δραστηριüτητα που οναφÝρεται στο Κοταστατικü αυτü,

Ιν. Το ονüματο των υποψηφßων με αλφαβητικÞ σειρÜ και ξεχωριστü γιο το

Διοικητικü Συμβοýλιο Þ την ΕλεγκτικÞ ΕπιτροπÞ γνωστοποιοýνται Ýγκαιρα στα

μÝλη, κοταχωροýνται δε στο ßδιο Þ διαφορετικü ψηφοδÝλτιο κατÜ την κρßση του

Διοικητικοý Συμβουλßου,

ν. Με μυστικÞ ψηφοφορßο τσ μÝλη του Συλλüγου εκλÝγουν τα αιρετü μÝλη

σημειþνοντοò στο αριστερü του ονüματοò, με σταυρü, το πρüσωπα τηò

προτιμÞσεωò τουò, ετπü (7) γιο το Διοικηικü Συμβοýλιο κοι τρßα (3) για την

ΕλεγκτικÞ ΕπιτροπÞ κοτ' ονþτοτο,

νl. Επιτυχüντεò ανακηρυσσοντοι αυτοß που με την σειρü Ýχουν πüρει

περισσüτερεò ψÞφουò, Οι επτü (7) οπü αυτουò αποτελοýν το Διοικητικü

Συμβοýλιο κοι οι επüμενοιτρειò (3) εßναι οναπληρωματικÜ μÝλη, επßσηò οι τρειò (3)

πρþτοι απü τον πßνακο τηò ΕλεγκτικÞò ΕπιτροπÞò οποτελοýν το τακτικü τηò μÝλη

κοι οι επüμενοι τρειò (3) τα αναπληρωματικü,

νΙl. Σε περßπτωση ισοψηφßαò αυτüò που πÝτυχε ανοδεικνυετοι με κλÞρωση που

γßνετοι ανÜμεσα σε αυτοýò που ισοψÞφισαν,

νΙΙI. ¼σοι εκλÝγονται για το Διοικητικü Συμβοýλιο συγκροτοýνται σε σþμα κοι

κατονÝμουν μεταξý τουò τ|ò ορμοδιüτητεò που ανοφÝρονται στην παρüγραφο º

του üρθρου Ι 4 προκειμÝνου να αναλüβουν την διοßκηση του Σωματεßου,

¶ρθρο 24ο

ΕξελεγκτικÞ ΕπιτροπÞ

Η ΕξελεγκτικÞ ΕπιτροπÞ οποτελεßται απü τρßο μÝλη (3) μÝλη, εκλÝγετοι κÜθε δýο

χρüνια (2) απü την ΓενικÞ ΣυνÝλευση των ταμειCIκþò τακτοποιημÝνων μελþν του

Σωματεßου κατü τον ßδιο τρüπο που εκλÝγεται και το Διοικητικü Συμβοýλιο,

Υποχρεοýται δε να ελÝγχει την ταμειακÞ διαχεßριση του Διοικητικοý Συμβουλßου

τακτικü μßα φορÜ τον χρüνο πριν απü την σýγκληση τηò ετÞσια ΓενικÞò
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Συνελεýσεωò, Η ΕλεγκτικÞ ΕπιτροπÞ βρßσκεται σε απαρτßα üτον εßναιπαρüντο δýο

οπü τα μÝλη τηò,

¶ρθρο 25ο

ΕφορευτικÞ ΕπιτροπÞ

Οι ορχαιρεσßεò για την ανÜδειξη τακτικþν οργüνων (Δ.Σ, και Ε,Ε,) καθþò κοι

οποιαδÞποτε μυστικÞ ψηφοφορßα γιο οποιοδÞποτε θÝμα, προγματοποιοýνται

πüντοτε απü 3μελÞ ΕφορευτικÞ ΕπιτροπÞ, που αποτελεßται απü τακτικü μÝλη του

Σωμοτεßου, που Ýχουν τα προσüντα εκλογιμüτηταò και εκλÝγονται απü την ΓενικÞ

ΣυνÝλευση, Τα ßδια üτομο δεν μπορεß να εßναι μÝλη τακτικü Þ οναπληρωματικü τηò

ΕφορευτικÞò ΕπιτροπÞò κοι νο εßναι υποψÞφιο για οποιοδÞποτε κοταστατικü

üργανο του σωματεßου Þ για τιò θÝσειò αντιπροσþπων ουτοý στην ΕθνικÞ

Ομοσπονδßα.

Τα μÝλη τηò ΕφορευτικÞò ΕπιτροπÞò δικαιοýνται κατü την Üσκηση των

καθηκüντων τουò, εφüσον το κρßνουν απαραßτητο νο συμμετÝχουν με üτομο τηò

εμπιστοσýνηò τουò, το οποßο δεν μπορεß να εßνοι υποψÞφιο για κονÝνα οπü το

καταστατικü üργανα του σωματεßου Þ για τιò θÝσειò αντιπροσþπων αυτοýò στην

Ομοσπονδßα. ¼ταν πρüκειται για διεξαγωγÞ ορχαιρεσιþν-εκλογþν, τα τρßα μÝλη

τηò ΕφορευτικÞò ΕπιτροπÞò, εκλÝγονται με ισüριθμα ανοπληρωμοτικü τουò απü

την ΤακτικÞ ΓενικÞ ΣυνÝλευση (απολογιστικÞ του παλαιοý Δ,Σ,) τηò λÞξηò τηò

θητεßοò των κοτοστατικþν οργüνων, Σε περßπτωση που προκηρυχθοýν πρüωρεò

εκλογÝò μετÜ απü υπερψηφιστικÞ μορφÞ σε Ýκτοκτη Γ,Σ., τιò εκλογÝò αυτÝò διεξüγει

η ßδια ΕφορευτικÞ ΕπιτροπÞ που διενÞργησε τιò παραπüνω ψηφοφορßεò,

Η εφορευτικÞ ΕπιτροπÞ κοτÜ τη συγκρüτησÞ τηò σε σþμα, εκλÝγει μεταξý των

μελþν τηò τον Πρüεδρü τηò. Επιμελεßται και επιβλÝπει την üλη διαδικασßα

πραγματοποßησηò των ορχαιρεσιþν. διεξüγει την ψηφοφορßα κα| ονακηρýσσει

τουò επιτυχüντεò και τουò οναπληρωμοτικοýò τουò.

Για την διεξαγωγÞ τηò ψηφοφορßοò και το αποτÝλεσμü τηò,τηρεßται πρακτικü απü

την ΕφορευτικÞ ΕπιτροπÞ σε συνεργασßα με τον δικηγüρο, το οποßο καταχωρεßτοι



στο βιβλßο πρακτικþν Γενικþν Συνελεüσεων του Σωματεßου,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

¶ρθρο 2üο

ΔιÜλυση Σωματεßου

Το σωματεßο διαλýετοι εφüσον το μÝλη του μειωθοýν κÜτω απü δÝκα (Ι 0) Þ

μπορεßνα διαλυθd μετÜ απü οπüφαση τηò ΓενικÞò ΣυνÝλευσηò των μελþν του και

παßρνεται με πλειοψηφßα των 3/4 των πορüντων και βρßσκετοι σε απαρτßο με το

Þμισυ τουλÜχιστον των τακτικþν και ταμειακþò εντÜξει μελþν,

Επßσηò, διολýετοι και σε üσεò περιπτþσειò ορßζει ο νüμοò, Με τη διÜλυση του

σωμοτεßου, αυτü τßθεται σε εκκαθÜριση,που διενεργεß ΕπιτροπÞ που ορßζεται απü

τη ΓενικÞ ΣυνÝλευση, Σε περßτπωση διüλυσηò του σωμοτεßου το υπüλοιπο τηò

περιουσßαò του (κινητÞò και ακßνητηò) διατßθεται με οπüφαση τηò Γ.Σ, σε Üλλα

ομοειδÞ σωματεßα και αποκλεßεται σε κÜθε περßπτωση η διανομÞ στα μÝλη του,

¶ρθρο 27ο

Τροποποßηση του καταστατικοý

Η τροποποßηση του καταστατικοý γßνεται μετü απü απüφαση τηò Γ,,Σ. των μελþν

του σωματεßου που συγκαλεßται ειδικÜ γιο αυτüν τον σκοπü οπü το Δ,Σ,, η οποßο

παßρνεται με πλειοψηφßα των 3/4 των παρüντων και βρßσκεται σε οπαρτßα με το

Þμισυ τουλÜχιστον των τακτικþν κοι τομειακþò εντüξει μελþν,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

¶ρθρο 28ο

ΚÜθε ζÞτημο που δεν προβλÝπεται απü το κατοστατικü και τουò νüμουò
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- καθορßζεται οπü αποφüσειò τηò Γ.Σ, καιτου Δ,Σ.

¶ρθρο 29ο

ΔΙΟΙ ΚΗΤΙ ΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛ!Ο ΕΝΑΡΞΗΣ

Το Διοικητικü Συμβοýλιο Ýνορξηò του σωματεßου ορßζεται απü το μÝλη του ωò

κÜτωθι κοι Ýωò την εκλογÞ του νÝου το οργüτερο º χρüνο απü την Ýναρξη

λειτουργßαò του σωμοτεßου :

l,- Πρüεδροò : Αθανüσιοò Μιχαλüπουλοò του Γεωργßοιι και τηò Μαρßαò,

κÜτοικοò ΚÝρκυραò, οδüò Γ, ΜαροσλÞ αρ. 3ü,

2.-Αντιπρüεδροò:Σπυρßδων ΤρÜνακοò του ΧρÞστου και τηò Κλεοπüτραò

Καλλιüπηò, κüτοικοò Τρßα Γεφυρια ΚÝρκυρο,

3,- Ταμßαò: Αλεξüνδρο Μοιρισκλüβου του Ευγενßου και τηò ΦωτεινÞò, κüτοικοò

Αλεποý ΚÝρκυραò,

4. Γενικüò ΓραμμοτÝαò: Αντþνιοò ΧονδρογιÜννηò του Σταματßου και τηò Μορßαò,

κüτοικοò Αγ. lωÜννη 5Β Κανüλια ΚÝρκυραò ,

5.Ειδικüò ΓραμμοτÝαò: ΑθηνÜ ΚαλοτζÞ του ΧορÜλαμπου και τηò Ευφροσýνηò,

κÜτοικοò Κοστελüνοι ΜÝσηò ΚÝρκυροò

ü,- ΜÝλοò: Μαρßα ΜοσχÜτ του Κωνστοντßνου και ΕλÝνηò, κÜτοικοò ΚÝρκυροò Ιοκ,

ΠολυλÜ Ι9-2Ι,

7.- ΜÝλοò:Γερüσιμοò Καλουδηò του Κωνστοντßνου κοι τηò Σοφßαò, κÜτοικοò

ΚÝρκυροò Ιουλ. Ανδρεüδη αρ,25,

¶ρθρο 30.

Το παρüν καταστατικü οποτελοýμενο οπü τριÜντα (3Ο) üρθρα ανογνþστηκε και

εγκρßθηκε κατ'üρθρο κοι στο σýνολü του σÞμερα Ι3 Απριλßου 20Ι8 απü üλο τα

ΙδρυτικÜ ΜÝλη που υπογρüφουν και θο ισχýσει απü την εγγραφÞ του Σωματεßου

στα τηροýμενα βιβλßο του Πρωτοδικεßου ΚÝρκυροò.

ΚÝρκυρα Ι3 Απριλßου 20Ι8
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Το παρüν μετÜ την Ýκδοσι1 τηò υπ" αριθμ. 22Ι2018 ΔιÜταξη

Αναγνþρισηò Σωματεßου του Ειρηνοδικεßου ΚÝρτραò (εκοýσια

δικαιοδοσßα), με την οποßα εγκρßθηκαν οι διατÜξεη αυτοý και ττι νüμιμη

προδικασßα, καταχωρÞθηκε στο βιβλßο ΚαταχωρÞσεωò Σωματεßων του

Πρωτοδικεßου ΚÝρlαlραò στιò 25-07-2018 με αριθμü μητρþου Ι463.

ΚÝρκυρα 25-0º -20Ι8

Η

ΔικαστικÞ υπÜλληλοò




