ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Του σωµατείου µε την επωνυµία

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Ίδρυση – Επωνυµία – Έδρα – Σκοπός
Άρθρο 1ο
Ιδρύεται επιστηµονικό επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ» µε έδρα την Καλλιθέα Αττικής,
∆ηµητρακοπούλου 113-117.
Άρθρο 2ο
Σκοποί του συλλόγου είναι:
1. Η συνένωση όλων των Ελλήνων Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και ο συντονισµός
της δραστηριότητας αυτών για τη βελτίωση, εξύψωση και προβολή του έργου του
Μηχανικού Ορυκτών Πόρων και γενικά της επιστηµονικής στάθµης των µελών
του Συλλόγου.
2. Η κατοχύρωση και προάσπιση των επιστηµονικών επιδιώξεων και των
επαγγελµατικών συµφερόντων των µελών του Συλλόγου και η βελτίωση των
όρων για την άσκηση του επαγγέλµατος του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων.
3. Η ανάπτυξη συνεργασίας και αλληλεγγύης µεταξύ των µελών του Συλλόγου και
των λοιπών ειδικοτήτων µηχανικών.
4. Η συµβολή στην µελέτη και στην εφαρµογή του προγράµµατος τεχνικής
ανάπτυξης της χώρας.
Η πραγµατοποίηση των παραπάνω σκοπών του Συλλόγου θα επιδιώκεται:
α)
Με την µελέτη και έρευνα κάθε ζητήµατος που αφορά την βελτίωση των
όρων άσκησης του επαγγέλµατος του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων.
β)
Με την οργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων, συµποσίων και σεµιναρίων, την
έκδοση περιοδικών και βιβλίων και άλλων εντύπων γενικά και µε την
προβολή του έργου του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων.
γ)
Με την δηµιουργία πνεύµατος συνεργασίας µεταξύ των µελών του Συλλόγου
και µε την συνεργασία του Συλλόγου µε άλλα επιστηµονικά και
επαγγελµατικά σωµατεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Εγγραφή µελών – ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις
Άρθρο 3ο
Μέλη του Συλλόγου εγγράφονται Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων, του τµήµατος
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης ή άλλων ισότιµων
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της χώρας ή άλλων χωρών εφόσον κατά το
χρόνο εγγραφής τους στο Σύλλογο:
α) είναι Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί αλλά ελληνικής καταγωγής και µόνιµοι
κάτοικοι στην Ελλάδα και
β) έχουν άδεια να ασκούν στην Ελλάδα το επάγγελµα του Μηχανικού Ορυκτών
Πόρων.
Άρθρο 4ο
Την ιδιότητα του µέλους του Συλλόγου αποκτά κανείς µε έγγραφη αίτηση προς το
∆ιοικητικό Συµβούλιο, στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία της
ταυτότητάς του και η ακριβής διεύθυνση κατοικίας του και επαγγέλµατός του, η
σχολή αποφοίτησης και τέλος υπεύθυνη δήλωσή του ότι έχει τα προσόντα να είναι
µέλος του Συλλόγου, κατά το άρθρο 3 του παρόντος.
Άρθρο 5ο
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου, εάν κρίνει βάσιµη την αίτηση για εγγραφή
µέλους, εγκρίνει µε απόφασή του την εγγραφή του αιτούντος στο µητρώο µελών, του
σαν τακτικό µέλος. Σε περίπτωση δε κατά την οποία το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
απορρίψει την αίτηση για εγγραφή στο Σύλλογο, ο ενδιαφερόµενος για την εγγραφή
του δικαιούται να προσφύγει στην πρώτη Γενική Συνέλευση των µελών του
Συλλόγου, η οποία και αποφασίζει οριστικά.
Άρθρο 6ο
Σαν επίτιµο µέλος του Συλλόγου ανακηρύσσεται µε απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης, µετά από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όποιος αποδεδειγµένα
έχει προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο ή σε θέµατα σχετικά µε τους
σκοπούς του.
Άρθρο 7ο
1)
Τα τακτικά µέλη του Συλλόγου καταβάλλουν υποχρεωτικά τις
εισφορές που προβλέπονται κάθε φορά, από το εκάστοτε ∆ιοικητικό
Συµβούλιο.
Κάθε µέλος δικαιούται, να αποχωρήσει από τον Σύλλογο µετά από
2)
έγγραφη δήλωσή του προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Έχει όµως υποχρέωση

να καταβάλλει τις καθυστερούµενες εισφορές του µέχρι την ηµέρα της
διαγραφής του από τον Σύλλογο και δεν έχει κανένα δικαίωµα στην περιουσία
του Συλλόγου από την ηµέρα της διαγραφής του.
3)
Μέλη που καθυστερούν την καταβολή των εισφορών δεν έχουν
δικαίωµα να µετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου και
διαγράφονται από τον Σύλλογο µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Το
∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να επανεγγράψει τα µέλη αυτά µόλις
καταβάλλουν τις καθυστερούµενες εισφορές.
Άρθρο 8ο
Τα επίτιµα µέλη του Συλλόγου δεν έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν εισφορές, δεν
έχουν όµως κανένα δικαίωµα στην περιουσία του Συλλόγου. ∆ικαιούνται να
παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου και να εκφέρουν την γνώµη
τους χωρίς δικαίωµα ψήφου. Μπορούν επίσης να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από τον
Σύλλογο µε γραπτή αίτησή τους προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Άρθρο 9ο
Πειθαρχικές κυρώσεις στα µέλη του Συλλόγου ή τα όργανα της διοίκησης
επιβάλλονται µόνο από την Γενική Συνέλευση των µελών, που αποφασίζει
αµετάκλητα και αιτιολογηµένα µε πλειοψηφία.
Η πειθαρχική ποινή επιβάλλεται µόνο µετά από προηγούµενη γραπτή γνωστοποίηση
της κατηγορίας και κλήση του εγκαλούµενου σε αιτιολογία µε φροντίδα του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Για να επιβληθεί πειθαρχική ποινή σε µέλος του Συλλόγου πρέπει το µέλος αυτό, να
αποδειχθεί, ότι αντιδρά στους σκοπούς του Συλλόγου ή να εµποδίζει την εκτέλεση
αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης ή να έχει
διαγωγή ασυµβίβαστη µε την αξιοπρέπεια µέλους του Συλλόγου. Ανάλογα δε, µε την
βαρύτητα του παραπτώµατος επιβάλλεται η ποινή:
α)
Της επίπληξης ή
β)
της προσωρινής διαγραφής ή
γ)
της οριστικής διαγραφής από τον Σύλλογο
Αρµόδιο για την εκτέλεση των πειθαρχικών ποινών που επέβαλλε η Γενική
Συνέλευση είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου.
Ο ενδιαφερόµενος κατά του οποίου επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή έχει το δικαίωµα να
προσφύγει κατά της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης στα αρµόδια
πολιτικά δικαστήρια σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 10ο
Τα µέλη του Συλλόγου έχουν το δικαίωµα, να παρευρίσκονται στις Γενικές
Συνελεύσεις και να εκθέτουν σε αυτές τις απόψεις τους και την γνώµη τους για κάθε

θέµα, καθώς και να µετέχουν στις εκδηλώσεις του Συλλόγου και των συλλογικών
οργάνων του.
Μόνο τα τακτικά µέλη, των οποίων η εγγραφή στο σύλλογο έχει γίνει δεκτή από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε απόφαση του πριν την Γενική Συνέλευση για αρχαιρεσίες,
έχουν το δικαίωµα ψήφου, ώστε να εκλέγουν και να εκλέγονται, το δικαίωµα να
εκλέγουν και να εκλέγονται στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου καθώς επίσης και να
ψηφίζουν για την έγκριση των πεπραγµένων του απερχόµενου ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Εκπροσώπηση και ∆ιαχείριση του Συλλόγου
Άρθρο 11ο
Ο Σύλλογος διοικείται από εννεαµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που εκλέγεται από την
Γενική Συνέλευση και το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον
Γενικό Γραµµατέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα, τον Ταµία και τέσσερις
συµβούλους.
Άρθρο 12ο
Η ιδιότητα του µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου χάνεται αυτόµατα:
α) µε την υποβολή δήλωσης παραίτησης στον Σύλλογο
β) µε την διαγραφή από τον Σύλλογο σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού
αυτού και
γ) µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά πλειοψηφία των 2/3 των µελών του
όταν µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις
συνεχείς συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Άρθρο 13ο
Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι διετής και αρχίζει από την
επόµενη µέρα της εκλογής του.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο όταν λήξει η θητεία του και µέχρι να εκλεγεί ή να διοριστεί
ή να αναλάβει τα καθήκοντά του το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο διαχειρίζεται
προσωρινά τις επείγουσες υποθέσεις του Συλλόγου και ενεργεί τις απόλυτα αναγκαίες
πράξεις.
Η προσωρινή ∆ιοικούσα Επιτροπή που εξελέγη από τα ιδρυτικά µέλη έχει χρέος να
προχωρήσει το συντοµότερο δυνατό σε διαδικασίες για την εκλογή του 1ου
∆ιοικητικού Συµβουλίου, αµέσως µετά την κατά Νόµου αναγνώριση του Σωµατείου.

Άρθρο 14ο
Τις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διευθύνει ο Πρόεδρος και όταν αυτός
απουσιάζει ή κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά στα γραφεία µια φορά κάθε µήνα,
έκτακτα δε όταν συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή µετά από αίτηση από δύο µέλη του
προς τον Πρόεδρο, που να περιέχει και τα προς συζήτηση θέµατα και η οποία αίτηση
πρέπει να γίνει υποχρεωτικά δεκτή από τον Πρόεδρο και να συγκαλέσει αυτός το
∆ιοικητικό Συµβούλιο µέσα σε πέντε ηµέρες από την αίτηση.
Άρθρο 15ο
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντα στην συνεδρίασή του
τα πέντε από τα µέλη του. Οι αποφάσεις δε του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του, εκτός αν από το νόµο
ή το καταστατικό αυτό ορίζεται διαφορετικά.
Άρθρο 16ο
Ο Σύλλογος εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκτελεί τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων και υπογράφει µαζί µε τον Γενικό
Γραµµατέα τα έγγραφα του Συλλόγου. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.
Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται ή έχει παραιτηθεί, τον
αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
Ο Πρόεδρος χωρίς προηγούµενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν µπορεί επ’
ονόµατι του Συλλόγου:
α) Να εκποιήσει ακίνητο του Συλλόγου ή εµπράγµατο δικαίωµα σε ξένο ακίνητο.
β) Να εκχωρήσει απαίτηση που έχει αντικείµενο τη µεταβίβαση ακινήτου στο
Σύλλογο ή τη σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος σε ακίνητο υπέρ του
Συλλόγου.
γ) Να διαθέσει το σύνολο της περιουσίας του Συλλόγου
δ) Να δανεισθεί για λογαριασµό του Συλλόγου ή να δανεισθεί ο ίδιος από τον
Σύλλογο
ε) Να αποδεχθεί κληρονοµιά ή κληροδοσία ή δωρεά που επάγεται βάρη για τον
Σύλλογο
ζ) Να εκποιήσει εµπορική ή βιοµηχανική επιχείρηση του περιήλθε στο Σύλλογο και
η) Να παραιτηθεί από ασφάλεια για απαίτηση του Συλλόγου ή να ελαττώσει τέτοια
ασφάλεια.
Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να εκπροσωπείται ο Σύλλογος και
από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Άρθρο 17ο
Ο Γενικός Γραµµατέας διευθύνει τη λειτουργία του Συλλόγου και συντάσσει και
υπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο τα έγγραφα. Τηρεί:
α) βιβλίο πρωτοκόλλου των εγγράφων
β) φάκελο αντιγράφων των εγγράφων που εκδίδει ο Σύλλογος
γ) το µητρώο των µελών του Συλλόγου και
δ) το βιβλίο των πρακτικών των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της
Γενικής Συνέλευσης. Καταρτίζει µαζί µε τον Πρόεδρο τν ηµερήσια διάταξη κάθε
συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Τον Γενικό Γραµµατέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή έχει παραιτηθεί, τον
αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας.
Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας, αναλαµβάνει καθήκοντα του Γενικού
Γραµµατέα και έπειτα από συνεννόηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Άρθρο 18ο
1) Οι πληρωµές των χρηµατικών οφειλών του Συλλόγου γίνονται από τον Ταµία
µε εντολή του Προέδρου.
2) Με ευθύνη του Ταµία εισπράττονται οι εισφορές των µελών και όλα γενικά τα
έσοδα του Συλλόγου.
3) Από τον Ταµία τηρούνται:
α) στελέχη αντιγράφων των αποδείξεων εισπράξεων που εκδίδει ο Σύλλογος
β) βιβλίο εισπράξεων και πληρωµών και
γ) βιβλίο κινητής και ακίνητης περιουσίας του Συλλόγου
4) Ο Ταµίας υποχρεούται να καταθέτει τα χρήµατα σε τραπεζικό λογαριασµό που
διαχειρίζεται ο Σύλλογος όταν το ποσό υπερβαίνει τα διακόσια ευρώ (200,00 €).
Ο νόµιµος εκπρόσωπος του Συλλόγου µπορεί να αναλαµβάνει χρήµατα από τον
τραπεζικό λογαριασµό µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
5) Τον ταµία όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή παραιτηθεί συµπληρώνει ένα µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, µετά από σχετική απόφασή του.
Άρθρο 19ο
1) Το οικονοµικό έτος του Συλλόγου είναι η χρονική περίοδος από την 1η
Ιανουαρίου µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους.
2) Πέντε τουλάχιστον µέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το
∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει υποχρέωση, να συντάξει:
α)τον ισολογισµό του προηγούµενου έτους,
β)τον απολογισµό µαζί µε συνοπτική έκθεση για το πεπραγµένο του
προηγούµενου οικονοµικού έτους και
γ)τον προϋπολογισµό για το επόµενο οικονοµικό έτος.

Άρθρο 20ο
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο όταν λήξει η θητεία του παραδίδει στο νέο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο τα έγγραφα, τα χρήµατα και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου
µε πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.
Άρθρο 21ο
Από την Γενική Συνέλευση εκλέγεται µαζί µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και Τριµελής
Ελεγκτική επιτροπή µε καθήκον την άσκηση ταµειακού και διαχειριστικού ελέγχου
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και την υποβολή σχετικής έκθεσης στην
επόµενη Τακτική Γενική Συνέλευση ή σε έκτακτη Γενική συνέλευση, αν αυτό κριθεί
αναγκαίο.
Η θητεία των µελών της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι διετής και αντίστοιχη µε την
θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
Γενική Συνέλευση Μελών
Άρθρο 22ο
1) Η Γενική Συνέλευση των µελών του Συλλόγου συνεδριάζει σε τακτική σύνοδο
υποχρεωτικά µέσα στο πρώτο τρίµηνο κάθε χρόνου και σε έκτακτη συνεδρίαση σε
οποιονδήποτε χρόνο µετά από απόφαση του διοικητικού συµβουλίου ή της
Ελεγκτικής Επιτροπής.
2) Τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης µπορεί να ζητήσει το 1/20 των µελών
του Συλλόγου που είναι ταµειακά τακτοποιηµένα, µε αίτησή τους προς το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο που θα περιέχει και τα προς συζήτηση θέµατα. Στην περίπτωση αυτή το
∆ιοικητικό Συµβούλιο, υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση σε
συνεδρίαση σε χρόνο όχι µεγαλύτερο από 20 ηµέρες από την κατάθεση της αίτησης.
Άρθρο 23ο
1) Η Γενική Συνέλευση των µελών είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και
αποφασίζει για κάθε υπόθεση του Συλλόγου.
2) Η Γενική Συνέλευση ειδικότερα:
α) Εκλέγει τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Ελεγκτικής
Επιτροπής µε µυστική ψηφοφορία. Για κάθε ∆ιοικητικό Συµβούλιο

εκλέγονται και πέντε αναπληρωµατικά µέλη του και για κάθε Ελεγκτική
Επιτροπή δύο επίσης αναπληρωµατικά µέλη της, εάν αυτό είναι εφικτό.
β) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισµό των πεπραγµένων του απερχόµενου
∆ιοικητικού Συµβουλίου και την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
γ) Εγκρίνει, τροποποιεί ή απορρίπτει τον προϋπολογισµό του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου για τον επόµενο οικονοµικό έτος.
δ) Αποφασίζει για την επιβολή ποινών στα µέλη του Συλλόγου.
ε) Εκλέγει τα επίτιµα µέλη του Συλλόγου.
στ) Ανακαλεί στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή µέλη αυτού, όταν υπάρξει
σπουδαίος λόγος.

Άρθρο 24ο
∆έκα ολόκληρες ηµέρες πριν από την σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται
ανακοίνωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τοιχοκολληµένη στα γραφεία του
Συλλόγου που περιέχει:
α) τον τόπο, την ηµέρα και την ώρα της Συνέλευσης
β) τα προς συζήτηση θέµατα
γ) σηµείωση ότι η Γενική Συνέλευση είναι πρώτη ή δεύτερη και
δ) τον απαιτούµενο αριθµό των µελών για απαρτία.

Άρθρο 25ο
1) Απαγορεύεται η εκπροσώπηση µέλους στην Γενική Συνέλευση από άλλο
άτοµο µέλος ή όχι του Συλλόγου.
2) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόν το 1/3 των
µελών του Συλλόγου και αποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
εκτός αν από το νόµο ή το καταστατικό αυτό ορίζεται διαφορετικά.
3) Όταν δεν έχει απαρτία η Γενική Συνέλευση καλείται εκ νέου µε τα ίδια
θέµατα σε χρόνο όχι λιγότερο από τρεις και όχι περισσότερο, από δέκα µέρες
από την πρώτη και θεωρείται ότι είναι σε απαρτία όταν είναι παρόν το 1/4 των
µελών. Αν όµως, δεν υπάρξει και πάλι απαρτία τότε καλείται Γενική
Συνέλευση µέσα σε πέντε µέρες το πολύ και θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία
όταν είναι παρόν το 1/5 των µελών.
4) ∆ικαίωµα να παρίστανται στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και να
ψηφίζουν έχουν τα µέλη που έχουν εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσµες
οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο.
5) Κάθε ψηφοφορία στην Γενική Συνέλευση που αφορά θέµατα εµπιστοσύνης,
εκλογή συλλογικών οργάνων, έγκριση λογοδοσίας και προσωπικά θέµατα
γενικά είναι µυστική. Για τα άλλα θέµατα η ψηφοφορία γίνεται µε ανάταση ή
ονοµαστική κλήση.

Άρθρο 26ο
Για την τροποποίηση του καταστατικού αυτού και την διάλυση του Συλλόγου ή την
συγχώνευσή του µε άλλο σωµατείο, απαιτείται η παρουσία στην Γενική Συνέλευση
του 1/2 των µελών και πλειοψηφία των 3/4 αυτών που είναι παρόντα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Αρχαιρεσίες
Άρθρο 27ο
1)
Κάθε διετία στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζεται ο χρόνος
για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των µελών για την ανάδειξη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
2)
Οι αρχαιρεσίες γίνονται στην Αθήνα και κάτω από τον έλεγχο τριµελούς
Εφορευτικής Επιτροπής που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση. Με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης µπορεί να ορισθούν και άλλες πόλεις για την τοποθέτηση
κάλπης για τις αρχαιρεσίες. Κάθε λεπτοµέρεια για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών
που δεν αναφέρεται στο καταστατικό αυτό ρυθµίζεται και ορίζεται µε απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης.
3)
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής τακτικά
και αναπληρωµατικά εκλέγονται µε το σύστηµα της απλής αναλογικής. Από κάθε
συνδυασµό εκλέγονται οι υποψήφιοι κατά τη σειρά των ψήφων προτίµησης. Σε
περίπτωση δε κατά την οποία προκύψουν µεταξύ των συνδυασµών ίσα δεκαδικά
υπόλοιπα καθώς και σε περίπτωση ισοψηφιών γίνεται κλήρωση.
4)
Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρό της και αναλαµβάνει τα
καθήκοντα της. Επιµελείται για την οργάνωση του χώρου των αρχαιρεσιών, την
τοποθέτηση της κάλπης και για τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών. Τα ψηφοδέλτια
έχουν τις ίδιες πάντοτε διαστάσεις και η αναγνώριση των µελών γίνεται από το
µητρώο µελών και την αστυνοµική ταυτότητα.
5)
Στην διαλογή των ψήφων επιτρέπεται η παρουσία ενός εκπροσώπου από κάθε
ψηφοδέλτιο.
6)
Μέχρι την διαλογή των ψηφοδελτίων οι ενστάσεις για τις εκλογές γίνονται
στην Εφορευτική Επιτροπή και πάντοτε έγγραφες. Επί των ενστάσεων αυτών
αποφασίζει αµετάκλητα η Εφορευτική Επιτροπή.
7)
Στο ψηφοδέλτιο οι εκλογείς µπορούν να σηµειώσουν µέχρι εννέα σταυρούς
για την εκλογή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και µέχρι τρεις σταυρούς για την
εκλογή µελών της Ελεγκτικής Επιτροπής. Σε κάθε δε ψηφοδέλτιο γράφονται χωριστά
οι υποψήφιοι για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και χωριστά οι υποψήφιοι για την
Ελεγκτική Επιτροπή, µε την αλφαβητική σειρά του επώνυµο αυτών και κάτω από
σχετική ένδειξη.
8)
Μέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την εκλογή του το αργότερο συνέρχεται το
νεοεκλεγέν ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από πρόσκληση του µέλους µε τις
περισσότερες ψήφους και συγκροτείται σε σώµα. Το ίδιο γίνεται και µε την

Ελεγκτική Επιτροπή, η οποία εκλέγει µεταξύ των µελών της τον Πρόεδρο και τον
Γραµµατέα αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Πόροι του Συλλόγου
Άρθρο 28ο
Πόροι του Συλλόγου είναι τα έσοδα:
α) από το δικαίωµα εγγραφής των νέων µελών,
β) από τις ετήσιες εισφορές των µελών,
γ) από τα τακτικά εισοδήµατα της περιουσίας του,
δ) από κάθε άλλη νόµιµη αιτία.

Για το ποσό που θα καταβάλλουν τα µέλη για την εγγραφή τους στο Σύλλογο και το
ύψος των ετήσιων εισφορών και τον τρόπο πληρωµής τους αποφασίζει το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
∆ιάλυση του Συλλόγου
Άρθρο 29ο
Ο Σύλλογος διαλύεται:
α) όταν τα µέλη του µειωθούν σε λιγότερο από δέκα,
β) όταν αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των µελών του όπως ορίζει το καταστατικό
αυτό και ο νόµος και
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο νόµος.
Άρθρο 30ο
Η τύχη της περιουσίας του Συλλόγου σε περίπτωση διάλυσής του καθορίζεται µε
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης µε απόλυτη πλειοψηφία, ουδέποτε όµως
διανέµεται στα µέλη του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
Γενικές ∆ιατάξεις
Άρθρο 31ο
Ο Σύλλογος χρησιµοποιεί κυκλική σφραγίδα µε την επωνυµία και το έτος ίδρυσής
του ή απεικόνιση η οποία αποφασίστηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Άρθρο 32ο
Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης
µπορεί να συνταχθεί κανονισµός εσωτερικής λειτουργίας και εργασιών του Συλλόγου
και να οριστούν επιτροπές ή οµάδες εργασίας του Συλλόγου για την επαρχία.
Άρθρο 33ο
Το καταστατικό αυτό που αποτελείται από τριάντα τρία (33) άρθρα συζητήθηκε και
εγκρίθηκε στο σύνολό του από τα ιδρυτικά µέλη του Συλλόγου και υπογράφεται από
τα µέλη αυτά.

Τα Ιδρυτικά Μέλη

Αθήνα, 5-6-1995

