
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

 

 

Άρθρο 1ο 

Σύσταση, Έδρα  

Ι.  Ιδρύεται Σωµατείο Ελλήνων Σπηλαιολόγων µε την επωνυµία 

"Θησέας". 

ΙΙ.  Έδρα του Σωµατείου ορίζεται η πόλη των Αθηνών. 

ΙΙΙ.  Το Σωµατείο µπορεί να ιδρύει γραφεία του και σε άλλα µέρη της 

χώρας. 

 

Άρθρο 2ο 

Σκοπός  

 Σκοποί του Σωµατείου είναι : 

Ι.  Η προαγωγή της Επιστήµης, του Αθλητισµού και της Φυσιολατρίας 

στο χώρο των Σπηλαίων και γενικά των καρστικών µορφών, καθώς και η 

διάδοση και ανάπτυξη πολιτιστικών αξιών στην περιοχή δράσης, στον 

Ελληνικό και διεθνή χώρο.  

ΙΙ.  Η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης µεταξύ των 

µελών του Σωµατείου αφενός και αφετέρου µεταξύ αυτών και των 

κρατικών Αρχών. 

ΙΙΙ.  Η καλλιέργεια και ανάπτυξη των σωµατικών και ψυχικών δυνάµεων 

και δεξιοτήτων των µελών του. 

IV. Η µελέτη, προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος (ενδεικτικά 

αναφέρονται: µέριµνα για χάραξη, σήµανση και συντήρηση δρόµων και 

µονοπατιών που οδηγούν σε φαράγγια και σπήλαια, µέριµνα για την 
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τεκµηρίωση, µελέτη, εξερεύνηση, διαφύλαξη και προστασία φαραγγιών, 

σπηλαίων καθώς και για την οικολογική τους ισορροπία). 

 

Άρθρο 3ο 

Μέσα Πραγµατοποιήσεως Σκοπών  

 Για την πραγµατοποίηση των σκοπών του Σωµατείου εφαρµόζονται: 

Ι.   Η µέριµνα για την ανάπτυξη, εξύψωση και διάδοση της 

Σπηλαιολογίας σε όλες της τις µορφές και εκδηλώσεις.  

ΙΙ.  Η µέριµνα για την ανάπτυξη, εξύψωση και διάδοση της 

Σπηλαιοκατάδυσης. 

ΙΙΙ.  Η µέριµνα για την ανάπτυξη, εξύψωση και διάδοση της 

∆ιάσχισης φαραγγιών. 

IV.  Η συστηµατική εξερεύνηση, χαρτογράφηση, φωτογράφηση, 

µελέτη και προστασία των σπηλαίων, βαράθρων φαραγγιών 

χερσαίων, ενάλιων, υποθαλάσσιων γενικά καρστικών µορφών της 

Ελλάδας, η αξιοποίησή τους από πλευράς υπογείου πλούτου 

επιστηµονικά, συστηµατική διάδοση της Σπηλαιολογίας στη Χώρα 

µας, καθώς και η ανάπτυξη της Σπηλαιολογίας, χερσαίας και 

υποβρύχιας.  

V.  Η εφαρµογή και διάδοση της διεθνούς αντίληψης και 

πρακτικής για ορθολογιστική και αειφόρο διαχείριση του φυσικού 

περιβάλλοντος και την προστασία και ανάδειξη της 

γεωµορφολογικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς.  

VI.  Η ενεργός εµπλοκή του σωµατείου σε θέµατα προστασίας των 

σπηλαίων, φαραγγιών και γενικότερα της Φύσης, είτε µόνο του και 

µε την πρωτοβουλία του, είτε σε συνεργασία µε άλλους αρµόδιους 

φορείς. 
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VII. Η διάδοση του εθελοντισµού και της κοινωνικής προσφοράς 

σε θέµατα περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονοµιάς στην 

Ελλάδα και διεθνώς µε την συνεργασία των αντίστοιχων διεθνών ή 

κρατικών και µη κρατικών φορέων.  

VIII.  Η συνεργασία µε αρµόδιες Κρατικές Υπηρεσίες, 

Οργανισµούς και Σπηλαιολογικά- Αθλητικά- Φυσιολατρικά 

Σωµατεία Ελληνικά και ξένα. 

IX.  Η διοργάνωση και πραγµατοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων 

για την άνοδο του πνευµατικού, πολιτιστικού, αθλητικού και 

κοινωνικού επιπέδου των µελών του, καθώς και των κατοίκων των 

περιοχών δράσης του σωµατείου. 

X. Η διοργάνωση ή συµµετοχή τοπικών, πανελληνίων ή και 

διεθνών Σπηλαιολογικών συναντήσεων- σεµιναρίων- συνεδρίων 

για την ανταλλαγή επιστηµονικών, αθλητικών και φυσιολατρικών 

απόψεων. 

XΙ. Η έκδοση περιοδικού- εντύπου βιβλίου, όπου θα δηµοσιεύονται 

οι σχετικές Σπηλαιολογικές εργασίες Αθλητικού και 

Επιστηµονικού ενδιαφέροντος, επίσης και οι τοπικές και οι 

διεθνείς ειδήσεις, καθώς και η κατασκευή ιστοσελίδας. 

XΙΙ. Η δηµιουργία, τήρηση και συνεχής εµπλουτισµός αρχείου 

σπηλαίων της Χώρας γενικότερα. 

XΙΙΙ. Η δηµιουργία, τήρηση και συνεχής ενηµέρωση βιβλιοθήκης, 

σχετική µε τα αντικείµενα του σωµατείου. 

XIV. Η παραγωγή και συλλογή κινηµατογραφικών ταινιών και 

διαφανειών Σπηλαιολογικού, Αθλητικού, Επιστηµονικού και 

πολιτιστικού περιεχοµένου. 

XV. Η ίδρυση, λειτουργία και συντήρηση εκθεσιακού χώρου όπου 

θα επιδεικνύονται διαφάνειες-φωτογραφίες και εκθέµατα 
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Σπηλαιολογικού περιεχοµένου όπως: Γεωλογικά, 

Βιοσπηλαιολογικά, Αρχαιολογικά κ.λ.π. 

XVI. Η οργάνωση οµιλιών, διαλέξεων, σεµιναρίων και 

επιµορφωτικών κέντρων για την εκπαίδευση και ενηµέρωση των 

µελών σε Σπηλαιολογικά, Αθλητικά και Επιστηµονικά θέµατα. 

XVIΙ. Η δηµιουργία και διατήρηση σε συνεχή ετοιµότητα οµάδας 

∆ιάσωσης, και Σπηλαιοδιάσωσης, ώστε να µπορεί να δράσει ή και 

να συνεργαστεί µε Κρατικές Υπηρεσίες, Οργανισµούς και 

παρεµφερή σωµατεία σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, όπου και 

όταν χρειαστεί. 

XVIΙΙ. Η ίδρυση, συντήρηση και λειτουργία Ξενώνων-Καταφυγίων, 

Σπηλαιολογικών Κέντρων και Σπηλαιολογικών Πάρκων σε 

περιοχές Σπηλαιολογικού και ευρύτερου Γεωλογικού 

ενδιαφέροντος σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς. 

XIX. ∆ιοργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων επιστηµονικής και 

αθλητικής σπηλαιολογίας, όπως και Εξερεύνησης φαραγγιών. 

 

Άρθρο 4ο 

Μέλη  

Ι.  Τα µέλη του Σωµατείου διακρίνονται σε δόκιµα, τακτικά και επίτιµα. 

ΙΙ. Μέλος του Σωµατείου µπορεί να είναι καθένας που συγκεντρώνει τις 

νόµιµες προϋποθέσεις. Για την εγγραφή του (ως δόκιµου µέλους) 

απαιτείται αίτηση του ενδιαφεροµένου συνοδευόµενη από πρόταση δύο 

(2) µελών του Σωµατείου και έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Κατ' 

εξαίρεση µπορούν να γίνουν απευθείας τακτικά µέλη του Σωµατείου, τα 

πρόσωπα που θα προταθούν από έξι (6) τουλάχιστον εκ των ιδρυτικών 

µελών, µετά από απόφαση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης που θα 

συγκληθεί µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης του 
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Σωµατείου. Το δικαίωµα αυτό θα ασκηθεί για µια και µοναδική φορά και 

τα µέλη αυτά θα έχουν δικαίωµα ψήφου στις πρώτες εκλογές. 

Τα δόκιµα µέλη του Σωµατείου, µπορούν να γίνουν τακτικά µέλη 

µετά την πάροδο δύο (2) ετών. Προϋπόθεση είναι το µέλος να έχει (στο 

ανωτέρω χρονικό διάστηµα) ενεργό και αποδεδειγµένη συµµετοχή σε 

κάθε είδους δράση του Σωµατείου, να υποβληθεί αίτηση του 

ενδιαφεροµένου συνοδευόµενη από πρόταση έξι (6) τακτικών µελών του 

Σωµατείου και να παρασχεθεί η έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε 

πλειοψηφία των πέντε εβδόµων (5/7) των µελών του. Στις περιπτώσεις 

όπου δεν θα παρέχεται η έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα 

ενδιαφερόµενα µέλη θα δικαιούνται να ζητήσουν την παραποµπή του 

αιτήµατός τους στην Γενική Συνέλευση, η οποία και θα αποφασίζει για 

την παραδοχή ή όχι του αιτήµατός τους. Αποχή τακτικού µέλους από την 

εν γένει δράση του Σωµατείου επί δύο (2) συνεχή χρόνια ή µη κάλυψη 

των οικονοµικών του υποχρεώσεων απέναντι στο Σωµατείο επί δύο (2) 

συνεχή χρόνια, έχει σαν αυτοδίκαιη συνέπεια, το µέλος αυτό να 

ξαναγίνεται δόκιµο µε ότι αυτό συνεπάγεται. Το ίδιο µέλος µπορεί να 

ξαναγίνει τακτικό αφού ακολουθηθεί εκ νέου η ανωτέρω προαπαιτούµενη 

διαδικασία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το ίδιο µέλος µπορεί να ξαναγίνει 

τακτικό χωρίς την τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας, µε απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης, εάν υπάρξει προς τούτο πρόταση του ∆.Σ. µε 

επαρκή αιτιολογία. 

ΙΙΙ. Τα µέλη του Σωµατείου πλην των ιδρυτικών, µετά την πάροδο δύο (2) 

ετών από την εγγραφή τους και αφού γίνουν τακτικά µέλη, αποκτούν 

δικαίωµα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα αυτού. 

ΙV.  Επίτιµα µέλη θα ανακηρύσσονται αυτοµάτως τα τακτικά µέλη που 

θα συµπληρώνουν το εξηκοστό πέµπτο (65
ο
) έτος της ηλικίας τους, καθώς 

και όσοι έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωµατείο, στη 
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πολιτεία, στη κοινωνία. Η ανάδειξη των επιτίµων µελών προτείνεται από 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου ή το ένα πέµπτο (1/5) 

τουλάχιστον των τακτικών µελών και αποφασίζεται από τη Γενική 

Συνέλευση. Τα επίτιµα µέλη δεν δικαιούνται να εκλέγουν ή να εκλέγονται 

µεταξύ των αιρετών µελών του Σωµατείου. Παρίστανται στις 

συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και διατυπώνουν απόψεις και 

κρίσεις χωρίς όµως να έχουν δικαίωµα ψήφου. 

V. ∆εν µπορεί να είναι µέλος του Σωµατείου αυτός που στερήθηκε το 

δικαίωµα να ιδρύει ελεύθερα συνεταιρισµό ή ένωση προσώπων, καθώς 

και αυτός που µε απόφαση Αρχής έχει στερηθεί την σχετική του 

ικανότητα. 

VI. ∆εν µπορούν ακόµη να είναι µέλη του Σωµατείου: 

α. Όποιος δεν έχει συµπληρώσει το δέκατο όγδοο (18°) έτος της ηλικίας 

του. 

β. Όποιος έχει παραπεµφθεί στο ∆ικαστήριο για κακούργηµα µε κλητήριο 

θέσπισµα ή µε τελεσίδικο βούλευµα ή έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για 

τέλεση κακουργήµατος, καθώς και όποιος έχει καταδικαστεί σε βαθµό 

πληµµελήµατος µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την 

τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τριών (3) 

ετών είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για αδικήµατα βίας στους 

αθλητικούς χώρους, κατασκοπεία, ληστεία, εµπρησµό, κλοπή, 

υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεµπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, 

δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, 

συκοφαντική δυσφήµιση, έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και 

οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόµου 

περί ναρκωτικών και περί όπλων. Εάν µε την καταδικαστική απόφαση 

διατάχθηκε αναστολή εκτελέσεως της ποινής (άρθρα 99, 100 και 110
α
 του 

ποινικού κώδικα) το κώλυµα παύει να ισχύει µετά την πάροδο του χρόνου 
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της αναστολής, εκτός εάν αυτή άρθηκε ή ανακλήθηκε κατά τις διατάξεις 

των άρθρων 101 και 102 του ποινικού κώδικα. 

γ. Όποιος έχει στερηθεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά 

του δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση. 

VII.  Η ιδιότητα µέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την 

ηµέρα της εγγραφής στα Μητρώα του Σωµατείου. 

 

Άρθρο 5ο 

∆ικαιώµατα Μελών  

Ι. Τα τακτικά µέλη του Σωµατείου δικαιούνται : 

α. Να µετέχουν ισότιµα στις Γενικές Συνελεύσεις µε την 

προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς 

το Σωµατείο. 

 β. Να εκφράζουν τις απόψεις τους µε ψήφο. 

 γ. Να εκλέγουν τα αιρετά µέλη του Σωµατείου. 

 δ. Να εκλέγονται µεταξύ των αιρετών µελών του Σωµατείου. 

Σηµ. Τα δόκιµα και τα επίτιµα µέλη του Σωµατείου όταν µετέχουν στις 

συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων στερούνται δικαιώµατος ψήφου, 

ως και του δικαιώµατος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

 ε. Να απολαύουν τα ωφελήµατα και κάθε δικαίωµα που απορρέει 

από την ιδιότητά τους ως µελών του Σωµατείου. 

 στ. Να αποχωρούν από το Σωµατείο ελεύθερα. 

ΙΙ. Μέλη του Σωµατείου που αποχωρούν, µπορούν να επανεγγραφούν. 

 

Άρθρο 6ο 

Υποχρεώσεις  Μελών  

Ι. Τα µέλη του Σωµατείου οφείλουν : 
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 α. Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωµατείου και 

να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς 

αυτού. 

 β. Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Σωµατείου. 

 γ. Να συµµετέχουν στις ενέργειες  του Σωµατείου. 

 δ. Να καταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής τους στο Σωµατείο.  

 Τα µέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν περάσει έτος 

δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής. Όσα µέλη 

αποχωρούν ευθύνονται για τις εισφορές που δεν κατέβαλαν. 

 ε. Να καταβάλλουν τη χρηµατική τους συνδροµή και τυχόν έκτακτες 

συνδροµές στο Σωµατείο. 

Σηµ. Τα επίτιµα µέλη δεν υποβάλλονται σε καµία οικονοµική 

επιβάρυνση. 

 στ. Να επιδεικνύουν µεταξύ τους συναδελφική συµπεριφορά και 

αλληλεγγύη. 

 ζ. Να συµµορφώνονται µε την νοµοθεσία που αφορά τα Σωµατεία 

και τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Σωµατείου και τις 

αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως 

των µελών. 

ΙΙ. Κάθε παράβαση των διατάξεων του νόµου που αφορά τα Σωµατεία και 

του Καταστατικού, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων. 

 

Άρθρο 7ο 

Πειθαρχικός Έλεγχος  

Ι. Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από την Γενική Συνέλευση των µελών 

και συνίσταται :  

 α. Στην επίπληξη. 
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 β. Στην προσωρινή αποβολή του µέλους από το Σωµατείο για 

χρονικό διάστηµα µέχρις ενός έτους. 

 γ. Στην οριστική του διαγραφή από το Σωµατείο. 

ΙΙ. Η  διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου κινείται από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο ή µε εντολή της Γενικής Συνελεύσεως. 

ΙΙΙ. Οι αποφάσεις που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, 

λαµβάνονται µε µυστική ψηφοφορία. 

 

Άρθρο 8ο 

∆ιαγραφή Μελών  

Ι. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για σπουδαίο λόγο, από αυτούς που 

αναφέρονται στο Καταστατικό και την σχετική νοµοθεσία που αφορά τα 

Σωµατεία µπορεί να αποφασίσει την διαγραφή µέλους από το Σωµατείο. 

ΙΙ. Η διαγραφή µέλους αποφασίζεται κυρίως : 

α. Αν επί δύο (2) χρόνια δεν εκπληρώσει τις οικονοµικές του 

υποχρεώσεις προς το Σωµατείο. Στην περίπτωση αυτή, ο Ταµίας του 

σωµατείου υποχρεούται όπως µε συστηµένη επιστολή προσκαλέσει αυτό 

το µέλος να προβεί στην εξόφληση της υποχρεώσεως του προς το 

σωµατείο εντός τασσοµένης προθεσµίας ενός (1) µηνός από της 

επιδόσεως της επιστολής. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία το 

∆.Σ. δύναται να προβεί χωρίς καµία άλλη διατύπωση σε διαγραφή του 

υπόχρεου από τα µητρώα των µελών του Σωµατείου. Μέλος που θα χάσει 

για την ανωτέρω αιτία την ιδιότητα του, δύναται να επανεγγραφεί ως 

µέλος εφ' όσον εξοφλήσει όλες τις µέχρι της επανεγγραφής του 

καθυστερούµενες συνδροµές. Το ∆.Σ. µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφαση 

του να µη προχωρήσει στην διαδικασία αποβολής και διαγραφής µέλους 

που υπέπεσε στην εν λόγω παράβαση εφ' όσον αποδεδειγµένα 

συντρέχουν σοβαροί λόγοι εξ αιτίας των οποίων το υπόχρεο µέλος 
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βρέθηκε σε αδυναµία να εκπληρώσει τις οικονοµικές του υποχρεώσεις 

προς το Σωµατείο. 

 β. Αν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργηµα ή βαρύ πληµµέληµα 

για πράξη που σχετίζεται µε την δραστηριότητα που προστατεύει το 

Καταστατικό αυτό ή για κάποια από τις πράξεις που αναφέρονται στο 

άρθρο 4 του παρόντος Καταστατικού. 

 γ. Αν ακολουθεί άλλο σκοπό και δη ενάντιο, από αυτόν που 

αναφέρεται στο άρθρο 2 του καταστατικού.  

ΙΙΙ. Κατά της αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για διαγραφή 

µέλους, χωρεί προσφυγή ενώπιον του ∆ικαστηρίου. 

IV. Μέλος που διαγράφεται επανεγγράφεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του ή αυτοί που 

αποµένουν είναι ήδη ασήµαντοι. 

 

Άρθρο 9ο 

Πόροι του Σωµατείου - Συνδροµές Μελών 

 Πόροι του Σωµατείου θεωρούνται :  

 α. Οι τακτικές ετήσιες συνδροµές των µελών και η δαπάνη εγγραφής 

τους.  

 β. Οι τυχόν έκτακτες εισφορές των µελών προς το Σωµατείο. 

Σηµ. Το ύψος των ποσών στα στοιχεία α. και β. καθορίζονται και 

µπορούν να αυξοµειώνονται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

 γ. Οι εθελοντικές εισφορές των µελών. 

δ. Τα εισοδήµατα που προέρχονται από περιουσία του Σωµατείου. 

 ε. Οι δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες προς το Σωµατείο και 

γενικά οι επιχορηγήσεις που περιέρχονται νόµιµα στο ταµείο του 

Σωµατείου. 
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 στ. Τα έσοδα από την έκδοση περιοδικού - εντύπου - βιβλίου, 

ηµερολογίων, καρτών κλπ... 

ζ. Οι τόκοι του κεφαλαίου που βρίσκεται στο ταµείο του Σωµατείου.  

η. Κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από νόµιµα αίτια και εγκρίνεται 

από το ∆.Σ. αρκεί να µην προέρχεται υπό προϋποθέσεις που αντιτίθενται 

στους σκοπούς του Σωµατείου. 

θ. Έσοδα  από διενέργεια σεµιναρίων. 

Οι πόροι διατίθενται αποκλειστικά και µόνο για τη λειτουργία και 

προαγωγή των σκοπών του Σωµατείου καθώς και για την αγορά τεχνικού 

υλικού. 

  

Άρθρο 10ο 

Οικονοµική ∆ιαχείριση  

Ι. Η διαχείριση των οικονοµικών του Σωµατείου ενεργείται µε βάση τον 

προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων που συντάσσεται από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση, ισχύει δε από 1ης 

Ιανουαρίου µέχρι 31ης ∆εκεµβρίου κάθε έτους. 

ΙΙ. Μέχρι που να εγκριθεί ο προϋπολογισµός του νέου έτους, οι 

εισπράξεις και πληρωµές µπορεί να γίνονται µε βάση τον προϋπολογισµό 

του προηγούµενου έτους. 

ΙΙΙ. Ο ισολογισµός και απολογισµός κάθε έτους, καθώς και η έκθεση της  

Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη 

Γενική Συνέλευση µέσα σε τρεις (3) µήνες από τη λήξη του οικονοµικού 

έτους. 

IV. Οι πόροι εισπράττονται αφού εκδοθεί για κάθε περίπτωση τριπλότυπο 

γραµµατίου είσπραξης, σφραγισµένο µε την σφραγίδα του Σωµατείου που 

υπογράφεται από τον Ταµία και τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 
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V. Από τους πόρους κρατείται στο Ταµείο του Σωµατείου χρηµατικό 

ποσό µέχρι πεντακόσια (500,00) ευρώ και το υπόλοιπο κατατίθεται σε 

τραπεζικό λογαριασµό. 

VI. Η ανάληψη χρηµάτων από τον τραπεζικό λογαριασµό ενεργείται µε 

επιταγή που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

και τον Ταµία, ή µε ένταλµα πληρωµής ή µε ανάληψη από υποκατάστηµα 

της τράπεζας όπου θα τηρείται ο λογαριασµός, από εντελόµενο προς 

τούτο µέλος του ∆.Σ. 

VII. Οι πληρωµές του Σωµατείου ενεργούνται µε εντάλµατα πληρωµής 

και επιταγές που υπογράφονται από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και τον Ταµία. 

VIII. ∆απάνη θεωρείται έγκυρη εφόσον γι' αυτήν έχει ληφθεί απόφαση 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προκειµένου για ποσό µικρότερο από χίλια 

πεντακόσια (1500,00). ευρώ, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση απαιτείται 

απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. 

 

Άρθρο 11ο 

Γενική  Συνέλευση  

Ι. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του 

Σωµατείου. ∆ι' αυτού εκδηλώνεται η θέληση των µελών. 

ΙΙ. Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα που εκλέγονται πριν 

από την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως και από τα παρόντα µέλη 

του Σωµατείου. 

ΙΙΙ. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά µεν µια (1) φορά τον χρόνο 

µέσα στο πρώτο τρίµηνο του έτους, έκτακτα δε όταν το ζητήσει το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο.  

IV. Τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως µπορεί να ζητήσουν και τα 

τακτικά µέλη του Σωµατείου µε έγγραφη αίτηση του ενός πέµπτου (1/5) 
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των, οικονοµικά τακτοποιηµένων, τακτικών µελών καθώς επίσης και η 

Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωµαλίας. Η αίτηση 

περί συγκλήσεως απευθύνεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και πρέπει να 

αναφέρει τα θέµατα που θα συζητηθούν. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση 

µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες. Σε περίπτωση αδράνειας ή αρνήσεως, τη 

σύγκληση αποφασίζει το ∆ικαστήριο. 

V. Τα τακτικά µέλη καλούνται στην Γενική Συνέλευση µε ατοµικές 

προκλήσεις που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό 

Γραµµατέα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δέκα (10) τουλάχιστον µέρες 

νωρίτερα. 

 Τα δόκιµα και τα επίτιµα µέλη καλούνται µε οποιοδήποτε πρόσφορο 

µέσο. 

VI. Στην πρόσκληση γίνεται µνεία των θεµάτων ηµερήσιας διατάξεως 

καθώς επίσης του χρόνου και του τόπου συγκλήσεως της Γενικής 

Συνελεύσεως. 

VII. Στην Γενική Συνέλευση συζητούνται θέµατα που αναφέρονται 

αποκλειστικά στην πρόσκληση. Αυτά ορίζονται µε απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου είτε οίκοθεν είτε εφόσον προταθούν από το ένα 

πέµπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθµού των, οικονοµικά τακτοποιηµένων, 

τακτικών µελών. 

VIIΙ. Απόφαση µπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των µελών, εάν 

όλα ανεξαιρέτως τα τακτικά µέλη του Σωµατείου δηλώσουν εγγράφως 

την συναίνεσή τους σε συγκεκριµένη πρόταση. 

ΙΧ. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των µελών µπορεί να 

προσβληθούν ενώπιον του ∆ικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά 

παράβαση της νοµοθεσίας ή των διατάξεων του Καταστατικού αυτού. 
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Άρθρο 12ο 

Συνεδρίαση Γενικής Συνελεύσεως  

Ι. Τα µέλη του Σωµατείου προσέρχονται αυτοπροσώπως στη Γενική 

Συνέλευση και υπογράφουν στο σχετικό Βιβλίο.  

ΙΙ. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το πενήντα 

τοις εκατό συν ένα (50%+1) τουλάχιστον των οικονοµικά 

τακτοποιηµένων τακτικών µελών. Εάν κατά την πρώτη Συνέλευση δεν 

σχηµατισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα Επαναληπτική µε τα ίδια 

απολύτως θέµατα µετά από επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες και θεωρείται 

ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθµό των παρόντων 

µελών. 

III Με ευθύνη των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου οι συνεδριάσεις 

της Γενικής Συνέλευσης ηχογραφούνται και βιντεοσκοπούνται  

ΙV. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 

τακτικών µελών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό, µε 

φανερή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του 

Προέδρου της Συνελεύσεως. 

V. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των µελών που αναφέρονται 

σε αρχαιρεσίες, σε εκλογή οργάνων του Σωµατείου, σε θέµατα 

εµπιστοσύνης, σε θέµατα πειθαρχικού ελέγχου, σε έγκριση λογοδοσίας ή 

σε προσωπικά θέµατα λαµβάνονται µε µυστική ψηφοφορία. 

VI. Κατά την διεξαγωγή µυστικής ψηφοφορίας παρίστανται µόνο τα 

τακτικά µέλη που έχουν δικαίωµα ψήφου. 

VII. Θεωρούνται άκυρες οι αποφάσεις που λαµβάνονται κατά παράβαση 

των διατάξεων του Καταστατικού αυτού. 

VIII. Τα πρακτικά συνεδριάσεως, µαζί µε την ηχογράφηση και 

βιντεοσκόπηση της συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον 
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Γραµµατέα της Γενικής Συνελεύσεως και παραδίδονται στον Γενικό 

Γραµµατέα για φύλαξη. 

 

Άρθρο 13ο 

Αρµοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως  

Ι. Η  Γενική Συνέλευση όταν συνεδριάζει συζητεί θέµατα που φέρονται 

ενώπιον της για συζήτηση. 

ΙΙ. Θέµατα που απορρίπτονται από την Γενική Συνέλευση µπορεί να 

επανασυζητηθούν. 

ΙΙΙ. Η Γενική Συνέλευση έχει γενική αρµοδιότητα. 

IV. Θέµατα που συζητούνται αποκλειστικά στην Γενική Συνέλευση είναι: 

 α. Έγκριση του οικονοµικού προϋπολογισµού, ισολογισµού, 

απολογισµού. 

 β. Απολογισµός του έργου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µετά από 

κάθε λήξη του έτους. 

 γ. Η έγκριση δαπάνης ποσού µεγαλύτερου από χίλια πεντακόσια 

(1500,00) ευρώ. 

 δ. Ο προσδιορισµός του ύψους της ηµερήσιας αποζηµιώσεως για 

ηµεραργίες και έξοδα παραστάσεως των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 

 ε. Η κτήση από επαχθή αιτία, κινητών ή ακινήτων αξίας  άνω των 

χιλίων (1000,00) ευρώ. 

 στ. Η αποδοχή κληρονοµιών, κληροδοσιών και δωρεών. 

 ζ. Η εκλογή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 η. Η εκλογή µελών της Ελεγκτικής Επιτροπής. 

 θ. Η εκλογή µελών εφορευτικής επιτροπής όταν διενεργούνται 

εκλογές. 

 ι. Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοικήσεως του Σωµατείου. 
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 ια. Η παύση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της 

Ελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων 

ή ανικανότητα. 

 ιβ. Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 

 ιγ. Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των µελών του Σωµατείου. 

 ιδ. Η επιβολή εκτάκτων εισφορών. 

 ιε. Η απόφαση για προσχώρηση σε ενώσεις ηµεδαπές ή ξένες 

ευρύτερης εκτάσεως. 

 ιστ. Η τροποποίηση του Καταστατικού του Σωµατείου. 

 ιζ. Η έγκριση εσωτερικών κανονισµών. 

 ιη. Η αναστολή των εργασιών του Σωµατείου. 

 ιθ. Η διάλυση του Σωµατείου. 

V. Στις περιπτώσεις µε στοιχεία ια, ιστ, ιζ, ιη, ιθ για να ληφθεί απόφαση 

απαιτείται η συµµετοχή στην ψηφοφορία του µισού αριθµού των 

τακτικών µελών τουλάχιστον και ενός (1) επί πλέον (τακτικών) και η 

πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών. 

 

Άρθρο 14ο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο  

Ι. Το Σωµατείο διοικείται από επταµελές (7) ∆ιοικητικό Συµβούλιο που 

απαρτίζεται από έναν (1) Πρόεδρο, έναν (1) Αντιπρόεδρο, έναν (1) 

Γενικό Γραµµατέα, έναν (1) Ταµία, έναν (1) Έφορο Υλικού και δύο (2)  

Συµβούλους που είναι όλοι άµισθοι και εκλέγονται από την Γενική 

Συνέλευση των µελών του Σωµατείου µεταξύ των τακτικών µελών µε 

τρεις (3) αναπληρωτές τους. Το νεοεκλεγέν ∆.Σ. συνεδριάζει µέσα σε 

δέκα ηµέρες από την ηµέρα της εκλογής του, µε πρόσκληση του µέλους 

που πλειοψήφησε, ή σε περίπτωση ισοψηφίας του µεγαλύτερου σε ηλικία 
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για να εκλέξει µεταξύ των µελών, µε µυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, 

Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραµµατέα, Ταµία και Έφορο Υλικού. Η θητεία του 

∆.Σ. είναι διετής και λήγει µε την έναρξη της συνεδριάσεως της Γενικής 

Συνέλευσης η οποία είναι επιφορτισµένη µε την εκλογή νέου ∆.Σ. 

ΙΙ. Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που απέρχονται 

αναπληρούται από τα αναπληρωµατικά µέλη κατά την σειρά της εκλογής 

τους. 

ΙΙΙ. Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραµµατέα και 

του Ταµία δεν µπορούν να συµπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Τα µέλη δε που 

εκλέγονται για την κάλυψη των ως άνω θέσεων του ∆.Σ., δεν έχουν 

δικαίωµα επανεκλογής σε τρίτη (3η) συνεχόµενη θητεία. 

IV. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα 

για την πορεία των εργασιών του Σωµατείου, εκτός εάν παρέστησαν κατά 

την λήψη συγκεκριµένης αποφάσεως και διεφώνησαν και η διαφωνία 

τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά. 

V. Το ∆ιοικητικό  Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά µεν µια (1) φορά τον 

µήνα, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν 

εγγράφως τρία (3) µέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα 

τέσσερα (4) τουλάχιστον µέλη του. 

VI. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρούν κατά σειρά, 

ο Αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος από τους Συµβούλους. 

VII. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε πλειοψηφία των παρόντων µελών και 

σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

VIII. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέµα που αφορά µέλος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, αυτό καλείται µεν κανονικά, αλλά δεν 

συµµετέχει στην συνεδρίαση. 
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ΙΧ. Για κάθε συνεδρίαση τα µέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον 

ηµέρες νωρίτερα µε προσκλήσεις που αναφέρουν και τα θέµατα 

ηµερησίας διατάξεως. 

Χ. Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα µέλη καλούνται και κατά την ίδια 

ηµέρα της συνεδριάσεως µε οποιοδήποτε µέσο. 

ΧΙ. Κατά τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν συγκαλούνται τακτικές 

συνεδριάσεις. 

ΧΙΙ. Μέλος που δεν προσέρχεται επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή 

έκτακτες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται 

για λόγους σοβαρούς και το κώλυµα γνωστοποιείται έγκαιρα στον 

Πρόεδρο. 

ΧΙΙ.  Σε περίπτωση που παραιτηθούν έξι (6) από τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου µαζί µε τους αναπληρωµατικούς, την διοίκηση του 

Σωµατείου αναλαµβάνει προσωρινή ∆ιοικούσα Επιτροπή και 

διενεργούνται αρχαιρεσίες. 

XIV. Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που αναλαµβάνουν δηµόσιο 

λειτούργηµα, θεωρούνται παραιτηµένα. 

XV. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι 

υπάλληλοι του Σωµατείου, ούτε να συµβάλλονται µε αντάλλαγµα, µε 

αµοιβή ή µε κέρδος γενικά. 

XVI. Όλες οι συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου, ηχογραφούνται, 

και βιντεοσκοπούνται. Οι ηχογραφήσεις και βιντεοσκοπήσεις συνοδεύουν 

πάντα τα αντίστοιχα πρακτικά των συνεδριάσεων και φυλάσσονται µαζί 

από τον Γενικό Γραµµατέα. 

 

Άρθρο 15ο 

Αρµοδιότητες ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο : 
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 α. ∆ιοικεί το Σωµατείο. 

 β. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των µελών του Σωµατείου και σε 

περίπτωση που αδυνατεί, τον έλεγχο αυτό ασκεί η Γενική Συνέλευση. 

 γ. Αποφασίζει την  εγγραφή των µελών καθώς και την διαγραφή 

τους. 

 δ. ∆ια του Προέδρου και του Γενικού Γραµµατέα συγκαλεί τις 

συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. 

 ε. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. 

 στ. Έχει την επιµέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του 

Καταστατικού. 

 ζ. Ενηµερώνει σύµφωνα µε τον νόµο τις κρατικές Αρχές για θέµατα 

που οι νόµοι επιβάλλουν. 

 η. ∆ιορίζει από τα µέλη του Σωµατείου Επιτροπές για την 

αντιµετώπιση θεµάτων του Σωµατείου. 

 θ. ∆ιαχειρίζεται την περιουσία του Σωµατείου. 

 ι. Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγµατοποίηση 

των σκοπών του Σωµατείου. 

 ια. Προσδιορίζει  και ιεραρχεί τα θέµατα που υλοποιεί το Σωµατείο. 

 ιβ. Καθορίζει το ύψος και το δικαίωµα εγγραφής των µελών του 

Σωµατείου καθώς και τις έκτακτες εισφορές και γενικά αναπροσαρµόζει 

τα χρηµατικά ποσά που αναφέρονται στο Καταστατικό σε νέα δεδοµένα, 

µε πλειοψηφία πέντε εβδόµων (5/7) και σε περίπτωση που σε δύο (2) 

αλλεπάλληλες συνεδριάσεις  δεν πετύχει την πλειοψηφία αυτήν το θέµα 

παραπέµπεται στην Γενική Συνέλευση των µελών. 

 ιγ. Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Σωµατείου ενώπιον τρίτων 

και των κρατικών Αρχών. 

 ιδ. ∆ιορίζει νοµικό σύµβουλο του Σωµατείου ή άλλους 

επιστηµονικούς ή τεχνικούς συµβούλους. 
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 ιε. ∆ιορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Σωµατείου και συνάπτει 

συµβάσεις µε πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο 

Σωµατείο και δεν συνδέονται µε τα γραφεία του. 

 ιστ. ∆ιοργανώνει σεµινάρια και επιµορφωτικές διαλέξεις. 

 ιζ. Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του Σωµατείου. Την σχετική 

απόφαση λαµβάνει µε πλειοψηφία του εδαφίου ιβ. 

 ιη. Μεριµνά για την έκδοση περιοδικού εντύπου, ενηµερωτικού. 

 ιθ. ∆ιοργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. 

 κ. Προτείνει τα επίτιµα µέλη του Σωµατείου στην Γενική 

Συνέλευση. 

 κα. ∆ιαχειρίζεται το περιεχόµενο της ιστοσελίδας του Σωµατείου, 

διεκπεραιώνει την ηλεκτρονική αλληλογραφία και είναι υπεύθυνο για την 

διαφύλαξη των κωδικών αυτής.  

κβ. Επιλαµβάνεται κάθε θέµατος που σχετίζεται µε το Σωµατείο. 

 

Άρθρο 16ο 

Αρµοδιότητες Προέδρου  

Ι. Ο Πρόεδρος : 

 α. Συγκαλεί µαζί µε τον Γενικό Γραµµατέα, το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο και τις γενικές Συνελεύσεις των µελών σε τακτικές ή έκτακτες 

συνεδριάσεις. 

 β. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των µελών. 

 γ. Εκπροσωπεί το Σωµατείο ενώπιον των τρίτων ή των κρατικών 

Αρχών, εκτός εάν για συγκεκριµένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή η Γενική Συνέλευση. 

 δ. Συνοµολογεί και υπογράφει συµβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
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 ε. ∆ιεξάγει µε τον Γενικό Γραµµατέα και υπογράφει την 

αλληλογραφία. 

 στ. Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονοµικά του Σωµατείου. 

 ζ. Υπογράφει µε τον Ταµία τα εντάλµατα πληρωµών και τις 

επιταγές. 

 η. Υπογράφει µε τον Ταµία τα εντάλµατα εισπράξεων. 

 θ. Κινεί, συνυπογράφοντας µε τον Ταµία, τον τραπεζικό λογαριασµό 

του Σωµατείου. 

 ι. Ελέγχει τα βιβλία του ταµείου. 

 ια. Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονοµικών του 

Σωµατείου. 

 ιβ. Αποφασίζει την ανάθεση αρµοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο. 

ΙΙ. Κατά τις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τον Πρόεδρο -

όταν απουσιάζει ή κωλύεται- αναπληρούν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο 

πρεσβύτερος από του παρόντες Συµβούλους. Ο Αντιπρόεδρος 

αναπληρώνει επίσης τον Γενικό Γραµµατέα και τον Ταµία του Σωµατείου 

όταν αυτοί απουσιάζουν ή κωλύονται, σε όλα τα καθήκοντα και τις 

αρµοδιότητές τους. 

 

Άρθρο 17ο 

Αρµοδιότητες Γενικού Γραµµατέα  

Ι. Ο Γενικός Γραµµατέας : 

 α. Έχει την διεύθυνση της Γραµµατείας του Σωµατείου. 

 β. Φροντίζει για την αλληλογραφία του Σωµατείου υπογράφοντας 

µαζί µε τον Πρόεδρο. 

 γ. Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 δ. Τηρεί την σφραγίδα του Σωµατείου και σφραγίζει τα έγγραφα. 
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 ε. Συνεργάζεται µε τα όργανα του Σωµατείου και παρέχει σε αυτά 

κάθε απαιτούµενο  στοιχείο. 

 στ. Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως, του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, της εφορευτικής επιτροπής καθώς επίσης τις 

εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής. 

 ζ. Είναι συνυπεύθυνος µε τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των 

Βιβλίων και στοιχείων του Σωµατείου. 

ΙΙ. Τον Γενικό Γραµµατέα -όταν απουσιάζει ή κωλύεται- αναπληρώνει ο 

Αντιπρόεδρος ή ένας από τους Συµβούλους που ορίζεται από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 

Άρθρο 18ο 

Αρµοδιότητες Ταµία  

Ι. Ο Ταµίας : 

 α. Έχει την διαχείριση των οικονοµικών του Σωµατείου. 

 β. Ενεργεί πληρωµές και εισπράξεις βάσει ενταλµάτων πληρωµής 

και γραµµατίων εισπράξεως  που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον 

ίδιο. 

 γ. Κινεί µε τον Πρόεδρο τον τραπεζικό λογαριασµό που το Σωµατείο 

τηρεί. 

 δ. Θέτει στη διάθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της Ελεγκτικής 

Επιτροπής, της Γενικής Συνελεύσεως, του Προέδρου, ότι του ζητηθεί, 

κάθε στοιχείο που αφορά την οικονοµική κατάσταση του Σωµατείου. 

 ε. Τηρεί τα Βιβλία που ορίζει ο νόµος και το Καταστατικό και είναι 

συνυπεύθυνος µε τον Πρόεδρο για την οικονοµική κατάσταση του 

Σωµατείου. 

  στ. Υποβάλλει κάθε τρίµηνο συνοπτική περιγραφή της καταστάσεως 

των οικονοµικών του Σωµατείου στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
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ΙΙ. Τον Ταµία -όταν κωλύεται ή απουσιάζει- αναπληρώνει ο 

Αντιπρόεδρος ή ένας από τους Συµβούλους που ορίζεται από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 

Άρθρο 19ο 

Αρµοδιότητες Εφόρου Υλικού 

Ι. Ο Έφορος Υλικού : 

α. Φροντίζει για την αγορά και την συντήρηση κάθε υλικού του 

σωµατείου.  

β. ∆ιοργανώνει σε συνεργασία µε τα µέλη του ∆.Σ. και τα µέλη του 

σωµατείου τις εξερευνητικές αποστολές και όλες γενικά τις εκδηλώσεις 

του σωµατείου.  

γ. Είναι υπεύθυνος για την παράδοση των υλικών σε κάθε µέλος του 

σωµατείου που θα του το ζητήσει και συγκατατίθεται για την 

αποµάκρυνση του υλικού από το κτίριο του σωµατείου, µόνο µετά από 

υπεύθυνη αιτιολογία. Κάθε φορά ή απώλεια υλικού του σωµατείου 

βαρύνει αυτόν που την προκάλεσε.  

ΙΙ. Ο έφορος υλικού για την πραγµατοποίηση του έργου του συνεργάζεται 

µε τα λοιπά µέλη του ∆.Σ. 

ΙΙ. Τον έφορο υλικού -όταν κωλύεται ή απουσιάζει- αναπληρώνει ο 

Αντιπρόεδρος ή ένας από τους Συµβούλους που ορίζεται από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 

Άρθρο 20ο 

Εκλογή Αιρετών Μελών του Σωµατείου  

Ι. Όσοι επιθυµούν να εκλεγούν µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της 

Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο µέσα σε προθεσµία που ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
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υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς  

το Σωµατείο. 

ΙΙ. Η αίτηση υποψηφιότητας που υποβάλλεται µόνο από τακτικά µέλη 

πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου που να 

δηλώνει σε αυτή, ότι έχει Ελληνική ιθαγένεια, δεν τελεί σε στέρηση 

πολιτικών δικαιωµάτων, ότι δεν έχει καταδικασθεί αµετάκλητα για 

κακούργηµα ή βαρύ πληµµέληµα, που σχετίζεται µε την δραστηριότητα 

που αναφέρεται στο Καταστατικό  αυτό. 

ΙΙΙ. Τα ονόµατα των υποψηφίων µε αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή γνωστοποιούνται 

έγκαιρα στα µέλη, καταχωρούνται δε στο ίδιο ή διαφορετικό ψηφοδέλτιο 

κατά την κρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

IV. Με µυστική ψηφοφορία τα µέλη του Συνδέσµου εκλέγουν τα αιρετά 

µέλη σηµειώνοντας στο αριστερό του ονόµατος -µε σταυρό- τα πρόσωπα  

της προτιµήσεώς τους, επτά (7) για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τρία (3) 

για την Ελεγκτική Επιτροπή. 

V. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που µε την σειρά έχουν πάρει 

περισσότερες ψήφους. Οι επτά (7) από αυτούς αποτελούν το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο και οι επόµενοι τρεις (3) είναι αναπληρωµατικά µέλη, επίσης 

οι τρεις (3) πρώτοι από τον πίνακα της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν 

τα τακτικά της µέλη και οι επόµενοι δύο (2) τα αναπληρωµατικά. 

VI. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που πέτυχε αναδεικνύεται µε 

κλήρωση που γίνεται ανάµεσα σε αυτούς που ισοψήφισαν. 

VII. Όσοι εκλέγονται για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτούνται σε 

σώµα  και κατανέµουν µεταξύ τους τις αρµοδιότητες, που αναφέρονται 

στην παράγραφο Ι του Άρθρου 14 προκειµένου να  αναλάβουν τη 

διοίκηση του Σωµατείου. 
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Άρθρο 21ο 

Ελεγκτική Επιτροπή - Εφορευτική Επιτροπή 

Ι. Κατά την τακτική Συνέλευση για την ανάδειξη ∆.Σ. εκλέγεται 

συγχρόνως και τριµελής Ελεγκτική Επιτροπή, µε θητεία ίσου χρόνου µε 

το ∆.Σ.. Η Ελεγκτική Επιτροπή απαρτίζεται από τρία µέλη και δύο 

αναπληρωµατικά  και εντός 10 ηµερών από την εκλογή της συγκροτείται 

σε Σώµα µετά από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος µέλους και εκλέγει 

τον Πρόεδρό της. Τηρεί δικό της Βιβλίο Πρακτικών ενώ συνεδριάζει 

κάθε έξι µήνες και έκτακτα όποτε χρειασθεί. Ο σκοπός της και το έργο 

της είναι ο έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης του Σωµατείου και γι' 

αυτό συντάσσει έκθεση που υποβάλει προς έγκριση στην Τακτική Γενική 

Συνέλευση για τον χρόνο της θητείας της και για όλα τα θέµατα που 

ήλεγξε στο χρόνο αυτό, το αργότερο δύο (2) µήνες µετά την λήξη  του 

οικονοµικού έτους.. Η υποβολή υποψηφιότητας για την ανάδειξη των 

µελών του ∆.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής µπορεί να γίνει είτε µε 

έγγραφη αίτηση η οποία υποβάλλεται στο ∆.Σ. µέχρι και την έναρξη των 

αρχαιρεσιών, είτε προφορικά µε δήλωση του ενδιαφεροµένου, πριν την 

έναρξη της ψηφοφορίας. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη νέου 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και Ελεγκτικής επιτροπής, διενεργείται ενώπιον 

τριµελούς εφορευτικής επιτροπής που εκλέγεται από την τακτική Γενική 

Συνέλευση µε ανοικτή ψηφοφορία, της οποίας προεδρεύει ο εκλεγόµενος 

από τα µέλη της πρόεδρος. 

ΙΙ. Η Εφορευτική Επιτροπή αναλαµβάνει τα καθήκοντά της και κηρύσσει 

την έναρξη της ψηφοφορίας για την εκλογή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

και της Ελεγκτικής Επιτροπής. Η εφορευτική επιτροπή φροντίζει για όλα 

τα θέµατα που έχουν σχέση µε τις αρχαιρεσίες, στο τέλος δε της 

ψηφοφορίας κάνει διαλογή ψήφων και αυτή ανακηρύσσει τους 

επιτυχόντες µε την σειρά επιτυχίας τους, τόσο για τα µέλη του ∆.Σ. όσο 
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και για τα µέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής. Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί 

που πήραν τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται 

κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή η οποία καθορίζει επίσης και την 

σειρά των επιλαχόντων ανάλογα µε τον αριθµό ψήφων που πήρε ο κάθε 

υποψήφιος. Για τα παραπάνω συντάσσεται πρακτικό. Το πρακτικό 

υπογράφεται από τα µέλη της εφορευτικής επιτροπής και κατόπιν 

παραδίδεται µαζί µε όλα τα σχετικά των εκλογών στον πρόεδρο του ∆.Σ. 

Το νέο ∆.Σ κατά την ανάληψη των καθηκόντων του υποχρεούται να 

παραλάβει από το απερχόµενο ∆.Σ τα βιβλία διοίκησης, έγγραφα, ταµείο 

κλπ και συντάσσει πρακτικό παραλαβής. Τα µέλη της Ελεγκτικής 

επιτροπής και της εφορευτικής επιτροπής δεν µπορούν να θέσουν 

υποψηφιότητα για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  

ΙΙΙ. Ο έλεγχος που γίνεται από την Ελεγκτική Επιτροπή, ενεργείται µετά 

από παραγγελία ή αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε. Υποχρεωτικά ενεργείται 

έλεγχος πάντοτε κατά την λήξη του οικονοµικού έτους προκειµένου µε 

σχετική έκθεση που ανακοινώνεται στα µέλη του Συλλόγου πέντε (5) 

ηµέρες τουλάχιστον πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως να 

τεθούν υπόψη του Σωµατείου τα πορίσµατα. 

IV.   Η Ελεγκτική Επιτροπή  σε περίπτωση διαχειριστικών ανωµαλιών, µε 

έγγραφο που απευθύνεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ζητεί την σύγκληση 

της Γενικής Συνελεύσεως προκειµένου να θέσει υπόψη της τα πορίσµατα. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει 

Γενικής Συνέλευση εντός είκοσι (20) ηµερών. 

 

Άρθρο 22ο 

Αποζηµίωση Μελών ∆ιοικήσεως  

Ι. Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν 

επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στο Σωµατείο µε σχέση εξαρτηµένης 
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εργασίας ή εργολαβίας ή  να συνάπτουν µε το Σωµατείο συµβάσεις που 

συνεπάγονται λήψη ανταλλάγµατος. 

ΙΙ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε πλειοψηφία 

πέντε εβδόµων (5/7) µπορεί να συνάψει σύµβαση εργολαβίας ή παροχής 

υπηρεσιών µε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Το ενδιαφερόµενο 

µέλος δεν παρίσταται κατά την συζήτηση και για την λήψη αποφάσεως 

επί του θέµατος λαµβάνεται υπόψη η ψήφος του σαν θετική. 

 

Άρθρο 23ο 

Τροποποίηση Καταστατικού  

Ι. Το Σωµατείο έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει το Καταστατικό µε 

καταστατική πλειοψηφία.  

ΙΙ. Κάθε τροποποίηση ισχύει από την εποµένη της εγγραφής της στα 

σχετικά Βιβλία του Πρωτοδικείου. 

 

Άρθρο 24ο 

Εσωτερικοί Κανονισµοί  

Ι. Θέµατα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Σωµατείου µπορεί 

να ρυθµίζονται µε εσωτερικούς κανονισµούς. 

ΙΙ. Οι Κανονισµοί αυτοί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

εισάγονται στην Γενική Συνέλευση για έγκριση και ισχύουν από την 

εποµένη της δηµοσιεύσεώς τους στο Πρωτοδικείο. 

 

Άρθρο 25ο 

∆ιάλυση Σωµατείου  

Ι. Η διάλυση του Σωµατείου αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση 

των µελών  µε καταστατική πλειοψηφία. 
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ΙΙ. Την διάλυση του Σωµατείου προτείνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε το 

ένα πέµπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθµού των τακτικών µελών, ή η 

Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση σοβαρής διαχειριστικής ανωµαλίας. 

ΙΙΙ. Με απόφαση του ∆ικαστηρίου µπορεί να διαλυθεί το Σωµατείο για 

παράβαση του νόµου που διέπει τα Σωµατεία ή του Καταστατικού. 

 

Άρθρο 26ο 

Τύχη Περιουσίας του Σωµατείου  

 Η περιουσία του Σωµατείου σε περίπτωση διαλύσεως δεν διανέµεται 

µεταξύ των µελών του. Για την τύχη της αποφασίζει η Γενική Συνέλευση 

των µελών.  

 

Άρθρο 27ο 

Σφραγίδα - Σήµα  

Ι. Το Σωµατείο έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στη µέση το έτος 

ιδρύσεως του Σωµατείου και περιφερειακά την επωνυµία του και την 

έδρα. 

ΙΙ. Το Σωµατείο µπορεί µε απόφαση που θα λάβει το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο µια φορά να καθορίσει ειδικό σήµα καθώς και τροποποιήσεις 

του. Κάθε περαιτέρω αλλαγή του σήµατος, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε 

τροποποίηση του Καταστατικού. 

 

Άρθρο 28ο 

Βιβλία του Σωµατείου  

 Τα βιβλία που τηρεί το Σωµατείο είναι : 

- Υποχρεωτικά : 

 α. Μητρώο µελών του Σωµατείου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα 

στοιχεία των µελών που αφορούν το Σωµατείο. 
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 β. Βιβλίο Πρακτικών ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 γ. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής  Συνελεύσεως των µελών. 

 δ. Βιβλίο Εισπράξεων - Πληρωµών. 

 ε. Βιβλίο ιστορίας του Συλλόγου. 

        στ. Βιβλίο (αρχείο) ∆ράσης µελών του Συλλόγου. 

 

- Προαιρετικά : 

 α. Πρωτόκολλο Εισερχόµενων και Εξερχόµενων εγγράφων. 

 β. Βιβλίο (αρχείο) Εισερχόµενων και Εξερχόµενων εγγράφων. 

 γ. Βιβλίο παρουσίας µελών στην Γενική Συνέλευση. 

 δ. Βιβλίο αναλώσιµων υλικών. 

 Το Σωµατείο µπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα µε τις 

ανάγκες του. 

 

Άρθρο 29ο 

Γενικές ∆ιατάξεις  

Ι. Το Σωµατείο δικαιούται να µετάσχει σε ευρύτερες ενώσεις Σωµατείων 

ή οµοειδείς, ηµεδαπές ή αλλοδαπές. Σχετικά αποφασίζει η Γενική 

Συνέλευση των µελών. Για την αντιπροσώπευση και τη σχέση των 

οργάνων µε το Σωµατείο, εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του 

Καταστατικού αυτού και οι σχετικοί νόµοι. 

ΙΙ. Πράξεις των οργάνων του Σωµατείου είναι ισχυρές και δεσµεύουν το 

Σωµατείο εφόσον µέσα στα πλαίσια της αρµοδιότητάς τους 

αποφασίζονται κατά τον χρόνο της θητείας τους. 

ΙΙΙ. Για οποιοδήποτε θέµα που δεν προβλέπεται από τον παρόν 

Καταστατικό αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των µελών του σωµατείου 

µέσα στα πλαίσια του Νόµου και σχετικά πάντοτε µε τους σκοπούς του 

σωµατείου. 
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Άρθρο 30ο 

Προσωρινή ∆ιάταξη  

 Η οικονοµική επιβάρυνση των µελών του Σωµατείου µέχρι που να 

ληφθεί διαφορετική απόφαση καθορίζεται ως εξής : 

 α. Το δικαίωµα εγγραφής µέλους στο Σωµατείο ορίζεται στο 

ποσό των δέκα πέντε (15,00) ευρώ. 

β. Η ετήσια συνδροµή των τακτικών µελών ορίζεται στο ποσό 

των εικοσιπέντε (25,00) ευρώ.  

 γ. Η ετήσια συνδροµή των δοκίµων µελών ορίζεται στο ποσό των 

εικοσιπέντε (25,00) ευρώ. 

 

Άρθρο 31ο 

Τελική ∆ιάταξη  

 Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από τριάντα ένα (31) άρθρα 

εγκρίνεται σήµερα από τα ιδρυτικά µέλη στην Αθήνα και υπογράφεται ως 

εξής :  

 

Αθήνα, 23/09/2010 

 

 

 

 

 

 

 

 


