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Αρθρο 1°

χ' \ο,7:fopu^Tajf επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την
Λ

•^Ξέπωνυμία «Ελληνική Εταιρεία για τη μελέτη των Οφθαλμικών
φλεγμονών και λοιμώξεων» (ΕΕΜΟΦΛ) και την αντίστοιχη επωνυμία
«Hellenic

Society for the

study of Ocular inflammations

and

infections» (HSSOII). Έδρα του σωματείου είναι η Αθήνα και τα
γραφεία του στην οδό Ορμινίου 5.

Άρθρο 2
Το σωματείο έχει ως σκοπό με κάθε νόμιμο μέσο
1) . την ανάπτυξη, προώθηση και εξειδίκευση στην μελέτη των
οφθαλμικών φλεγμονών και λοιμώξεων ως και των εξ'

αυτών

προκαλουμένων ανεπιθύμητων ενεργειών.
2) . την συνεργασία με αντιστοίχους εταιρείες της ημεδαπής και
αλλοδαπής
3) . την ανά διετίαν οργάνωση συνεδρίου αποκλειστικώς με θέμα τις
οφθαλμικές φλεγμονές και λοιμώξεις
4) . την πρόσκληση ξένων επιστημόνων ειδικευμένων στα αντίστοιχα
θέματα για διαλέξεις, σεμινάρια, ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών
5) . την έκδοση και διάδοση μεταξύ των ενδιαφερομένων συναφούς
επιστημονικού περιοδικού
6) . την έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων δια τους ασθενείς
7) . την παροχή υποτροφιών και κάθε είδους βοήθειας σε νέους
επιστήμονες για μετεκπαίδευση στον τομέα των οφθαλμικών φλεγμονών
και λοιμώξεων

8). την πανελλήνια μελέτη ειδικών ή σπάνιων μορφών οφθαλμικών
φλεγμονών
Αρθρο 3°
Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και Επίτιμα. Τακτικά
μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν οι έχοντες άδεια ασκήσεως του
επαγγέλματος του οφθαλμιάτρου στην Ελλάδα και το εξωτερικό κατόπιν
προτάσεως 2 μελών του Δ.Σ. και εγκρίσεως από το Δ.Σ.
Επίσης τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν και επιστήμονες άλλης
ειδικότητος π.χ. Ρευματολόγοι, Ανοσιολόγοι, Βιολόγοι κλπ εφόσον έχουν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον δια τις οφθαλμικές φλεγμονές και λοιμώξεις και
αποδέχονται τους σκοπούς και τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν Έλληνες και Αλλοδαποί οι οποίοι έχουν
προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στον τομέα των οφθαλμικών φλεγμονών
και λοιμώξεων. Η ανακήρυξη τους σε Επίτιμα μέλη γίνεται κατόπιν
προτάσεως 2 μελών του Δ.Σ. και εγκρίσεως υπ' αυτού. Τα Επίτιμα μέλη
δικαιούνται να παρίστανται στις εκδηλώσεις του Σωματείου δεν έχουν δε
άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Αρθρο 4°
Το σωματείο μπορεί να υπάρχει, εφόσον τα μέλη του δεν είναι λιγότερα
από είκοσι (20).

Αρθρο 5°
Όλα τα τακτικά μέλη δικαιούνται να συμμετέχουν στις δραστηριότητες
του Σωματείου και στις εκδηλώσεις αυτού. Μόνον τα ταμειακώς εντάξει
τακτικά

μέλη

έχουν

δικαίωμα

να

παρακολουθούν

τις

γενικές

/·:*" \i &y

Κάθε μέλος του Σωματείου δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε με
απλή έγγραφη δήλωση του προς το Δ.Σ., ένα μήνα πριν την αποχώρηση
του.
Κάθε μέλος υποχρεούται να μην ενεργεί αντίθετα με το καταστατικό, να
προωθεί

τους

δραστηριότητες

σκοπούς

του

του,

παρίσταται

να

Σωματείου
στις

να

συμμετέχει

γενικές

στις

συνελεύσεις

αυτοπροσώπως και να εκπληρώνει τακτικά τις οικονομικές του
υποχρεώσεις απέναντι στο Σωματείο οι οποίες είναι
Α) Καταβολή εφάπαξ ποσού για την εγγραφή του
Β) Καταβολή ετήσιας συνδρομής η οποία καταβάλλεται κατά τον μήνα
Ιανουάριο κάθε χρόνο. Η ετήσια συνδρομή οφείλεται ολόκληρη και για
το έτος μέσα στο οποίο το μέλος απέκτησε την ιδιότητα του. Τα
δικαιώματα εγγραφής και τα ποσά των ετήσιων συνδρομών των μελών
καθορίζονται

και ανακαθορίζονται

με αποφάσεις

του Δ.Σ.

του

σωματείου.
Μέλη που καθυστερούν την καταβολή της συνδρομής τους πέραν των
δύο (2) ετών διαγράφονται με σχετική απόφαση του Δ.Σ. Μπορούν όμως
να επανεγγραφούν, εφόσον εκπληρώσουν τις καθυστερούμενες {ίέχρι την
επανεγγραφή τους υποχρεώσεις τους.

Άρθρο 6°
ΠΟΡΟΙ-ΔΑΠΑΝΕΣ
Πόροι του Σωματείου είναι:
1) Τακτικοί: α) εισφορές από την εγγραφή των μελών, β) οι ετήσιες
συνδρομές των μελών, γ) το καταβαλλόμενο χρηματικό ποσό για τη
συμμετοχή στις εκδηλώσεις του Σωματείου (συνεστιάσεις, εκδρομές
κ.λ,π), δ) οι τόκοι των κεφαλαίων που είναι κατατεθειμένα στην

Τράπεζα. Το ύψος των διαφόρων τακτικών πόρων (εσόδων) καθορίζεται
με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου.
2) Έκτακτοι πόροι είναι: κάθε εισφορά εκούσια, πέρα από τη συνδρομή
και γενικά τις υποχρεώσεις των μελών, κάθε προσφορά τρίτου
προσώπου, οικονομικές ενισχύσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες
και γενικά οποιοδήποτε έσοδο προερχόμενο από νόμιμη αιτία ή
δραστηριότητα του Σωματείου, σύμφωνα με τους σκοπούς του και το
παρόν Καταστατικό. Για δωρεές και άλλες παροχές προς το Σωματείο,
απαιτείται για την αποδοχή τους απόφαση του Δ.Σ. Οι κληρονομιές
γίνονται

αποδεκτές πάντοτε

με το ευεργέτημα

της

απογραφής.

Οικονομικές ενισχύσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και γενικά
οποιοδήποτε έσοδο που υποχρεώνουν το Σωματείο σε ενέργειες
αντίθετες με τους σκοπούς του, δεν γίνονται δεκτές.
Οι πόροι του Σωματείου εισπράττονται δια διπλοτύπων αποδείξεων, που
φέρουν τη σφραγίδα του Σωματείου και είναι υπογεγραμμένες από τον
Ταμία ή κατά περίπτωση από το ειδικώς οριζόμενο από το Δ.Σ. όργανο.
Τα υπερβαίνοντα τα ευρώ τριάντα (30)

διαθέσιμα του ταμείου

κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος διακινείται με τις
υπογραφές του Προέδρου και του Ταμία.
3) Το Σωματείο αντιμετωπίζει τις δαπάνες του, από τους πόρους του. Οι
δαπάνες εγκρίνονται από το Δ.Σ. Ενεργούνται βάσει προϋπολογισμού
εσόδων-εξόδων, ο οποίος συντάσσεται από το Δ.Σ., εγκρίνεται από την
Τακτική Γενική Συνέλευση και καλύπτει την ετήσια διαχειριστική
η

η

περίοδο, η οποία αρχίζει την 1 Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου
εκάστου έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη διαχειριστική περίοδος αρχίζει από
της κατά τον Νόμο εγκρίσεως του παρόντος Καταστατικού και λήγει την
η

31 Δεκεμβρίου του έτους της εγκρίσεως.
4) Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον απολογισμό της
διαχειριστικής περιόδου που έληξε.
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Άρθρο 7•ο
ΟΡΓΑΝΑ
1. Όργανα του Σωματείου είναι:
Α) Η Γενική Συνέλευση
Β) Το Διοικητικό Συμβούλ,ιο
Γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο 8°
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Γενική Συνέλευση των μελών που έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και
να εκλέγονται είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου,
προσδιορίζει το πλαίσιο δράσης του, εγκρίνει την έκθεση πεπραγμένων
του Δ.Σ. και της Ε.Ε. και εν γένει δύναται να επαναλαμβάνεται παντός
ζητήματος.
Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα ταμειακώς εντάξει μέλη.
1, Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα του Σωματείου
τακτικά μία φορά κάθε χρόνο και κατά μήνα Ιανουάριο και
εκτάκτως ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., με προσκλήσεις που
υπογράφει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Γενικός

Γραμματέας

και

αποστέλλονται σε κάθε μέλος ταχυδρομικά στη διεύθυνση που
αυτό έχει δηλώσει δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να ορίζεται ο
τόπος και η ημερομηνία, η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης,
καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εκτάκτως
συνέρχεται η Γ.Σ. όταν κριθεί αναγκαίο από το Δ.Σ. ή αν το
ζητήσουν το 1/5 των ταμειακώς εντάξει μελών του Σωματείου, για
το συγκεκριμένο θέμα που αναφέρεται στην αίτηση προς το Δ.Σ.

2. Η Γ.Σ. είναι σε απαρτία, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως το
ήμισυ (1/2) πλέον ενός των ταμειακώς εντάξει μελών. Αν δεν
υπάρξει απαρτία η συνεδρίαση ματαιούται και η Γ.Σ. συνέρχεται
την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο τόπο,
χωρίς νέα πρόσκληση, οπότε είναι σε απαρτία ανεξάρτητα από τον
αριθμό τον παριστάμενων μελών. Η ψηφοφορία στη Γ.Σ. είναι
φανερή, εκτός αν πρόκειται για αποφάσεις: α) εκλογής μελών Δ.Σ.,
Εξελεγκτικής

Επιτροπής

και

Πειθαρχικού

Συμβουλίου,

β)

προσωπικών θεμάτων, γ) για τις οποίες ζητήθηκε εξαίρεση από τη
φανερή ψηφοφορία εκ μέρους του Προέδρου, οπότε η ψηφοφορία
είναι μυστική. Αν συζητείται θέμα που αφορά μέλος, το μέλος
αυτό απέχει υποχρεωτικά από την ψηφοφορία.
3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και σε περίπτωση κωλύματος ο
Αντιπρόεδρος, και σε περίπτωση κωλύματος και αυτού, ο
μεγαλύτερος κατά ηλικία των συμβούλων, κηρύσσει την έναρξη
της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και στη συνέχεια
εκλέγεται ο Πρόεδρος της Γ.Σ. και ο Γραμματέας αυτής, εφόσον
πρόκειται για την εκλογή του Δ.Σ., της Ε.Ε., του Πειθαρχικού
Συμβουλίου και της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία αποτελείται
/
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από τρία μέλη.

4. Αρμοδιότητες της Γ.Σ.: Εκλέγει κάθε δύο χρόνια τα μέλη του
Δ.Σ., τα μέλη της Ε.Ε. και τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Εγκρίνει τον Απολογισμό (σε περίπτωση απόρριψης απαιτείται
ειδική αιτιολογία), τον Ισολογισμό Εσόδων-Εξόδων και τον
Προϋπολογισμό,

αφού

ακούσει την έκθεση

της Ε.Ε. και

απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη. Γενικά αποφασίζει για κάθε
θέμα της ημερήσιας διάταξης. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται
με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Ωστόσο, για την
τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού και για τη διάλυση του
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Σωματείου, η Γ.Σ. αποφασίζει με ειδική απαρτία των τριών
τετάρτων (3/4) πλέον ενός των ταμειακώς εντάξει μελών του
Σωματείου και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των
παρόντων.
Οι αποφάσεις της Γ.Σ., εφόσον είναι νόμιμες, δεσμεύουν όλα τα
μέλη και όργανα του σωματείου.

Άρθρο 9°
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
I.

Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές (5) Δ.Σ., που αποτελείται

από έναν Πρόεδρο, έναν Αντιπρόεδρο, ένα Γενικό Γραμματέα, έναν
Ταμία και ένα απλό μέλος. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γ.Σ. , η
οποία εκλέγει και ένα αναπληρωματικό μέλος, για την περίπτωση που
συντρέξουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. III εδ. 2.Η θητεία του
Δ.Σ. είναι διετής. Τα επίτιμα μέλη δεν μπορούν ούτε να θέσουν
υποψηφιότητα, ούτε να εκλεγούν μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου. Τα μέλη
του Δ.Σ. μπορούν να επανεκλεγούν.
II.

Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή τους, τα μέλη του Δ.Σ.,

με πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος Συμβουλίου, συγκροτούνται σε
σώμα,

εκλέγοντας

με

μυστική

ψηφοφορία

τον

Πρρεδρο,

τον

Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία οι οποίοι είναι
ελεύθερα επανεκλέξιμοι. Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. χάνεται α) με
τον θάνατο, β) με παραίτηση, γ) με απώλεια της ιδιότητας του μέλους του
Σωματείου, δ) σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας του μέλους σε
τρεις τουλάχιστον συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ. Στη λήψη της σχετικής
απόφασης για τη διαγραφή, δεν μετέχει το μέλος που πρόκειται να
διαγραφεί. Αν μειωθεί ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. για έναν από τους
παραπάνω α-δ λόγους, το Δ.Σ. συμπληρώνεται από το αναπληρωματικό
μέλος του Δ.Σ. ή εάν αυτό απολέσει την ιδιότητα του ή μειωθεί
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παραπάνω από έναν, ο αριθμός των μελών του Δ.Σ., εξ άλλων μελών του
Σωματείου, κατά τη σειρά των ψήφων που έλαβαν, μετά τον τελευταίο
/επιτυχόντα, σε αντικατάσταση ισαρίθμων μελών του Δ.Σ. και μέχρι
λήξεως της θητείας του. Η παραπάνω συμπλήρωση των ελλειπόντων
μελών του Δ.Σ. γίνεται μόνο εφόσον τα εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ.
είναι τουλάχιστον τρία (3), διαφορετικά τα εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ.
συγκαλούν υποχρεωτικά και μέσα σε δύο μήνες αφότου διαπιστωθεί η
αδυναμία συμπλήρωσης των ελλειπόντων μελών του Δ.Σ., έκτακτη
Γενική Συνέλευση για τη συμπλήρωση των κενών του Δ.Σ. που είναι σε
θητεία.
III.

Το Δ.Σ. διοικεί, διευθύνει και διαχειρίζεται τις υποθέσεις, την

περιουσία και τους πόρους του Σωματείου και παίρνει τα κατάλληλα
μέτρα για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ. Γενικά αποφασίζει για
κάθε ζήτημα που αφορά στη Διοίκηση του Σωματείου εκτός αν ορίζεται
άλλως από το νόμο ή το Καταστατικό. Το Δ.Σ. συνέρχεται στην έδρα του
Σωματείου τουλάχιστο μία φορά κάθε τρεις μήνες και εκτάκτως όταν
κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή το ζητήσουν εγγράφως για
συγκεκριμένο θέμα τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη του. Το Δ.Σ. είναι
σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τέσσερα (4) μέλη και μεταξύ των
οποίων περιλαμβάνεται απαραιτήτως ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και
αποφασίζει κατά πλειοψηφία.
Τα μέλη τα οποία θέλουν να είναι υποψήφια για το Δ.Σ., την Ε.Ε. και το
Πειθαρχικό Συμβούλιο υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Δ.Σ. σχετική
έγγραφη αίτηση που να αναφέρει το ονοματεπώνυμο τους και τη
διεύθυνση τους δέκα μέρες τουλάχιστον πριν από τις αρχαιρεσίες.
V.

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται ως εξής:
1) Βάσει των αιτήσεων του ανωτέρου άρθρου το Δ.Σ. συντάσσει
ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά
τα επώνυμα, τα ονόματα και τα πατρώνυμα όλων των υποψηφίων

και μάλιστα έντεκα (11), χωριστά, πέντε (5) αφενός για το Δ.Σ.,
τριών (3) αφετέρου για την Ε.Ε. και επιπλέον τριών (3) για το
Πειθαρχικό Συμβούλιο.
2) Εκλέγεται από τη Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία τριμελής
Εφορευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.
3) Η Εφορευτική Επιτροπή μοιράζει σε κάθε μέλος ένα
σφραγισμένο Ψηφοδέλτιο με φάκελο
4) Στη συνέχεια γίνεται η ψηφοφορία.
5) Κάθε μέλος δύναται να θέσει σταυρούς προτιμήσεως σε
ονόματα μέχρι πέντε (5) υποψηφίων για το Δ.Σ., μέχρι τριών (3)
για την Ε.Ε. και μέχρι τριών (3) για το Πειθαρχικό Συμβούλιο.
6)

Ψηφοδέλτια

φέροντα

σημεία

ή

ξέσματα

ή

σταυρούς

προτιμήσεως περισσότερους από πέντε (5) για το Δ.Σ. , τριών (3)
για την Ε.Ε. και τριών (3) για το Πειθαρχικό Συμβούλιο ή μη
φέροντα τη σφραγίδα του σωματείου είναι άκυρα.
7) Μετά το τέλος της ψηφοφορίας διεξάγεται η διαλογή των
ψηφοδελτίων και ανακηρύσσονται ως τακτικά μέλη του μεν Δ.Σ.
οι πέντε (5) πρώτοι, της δε Ε.Ε. οι τρεις (3) πρώτοι κατά σειρά
επιτυχίας, το ίδιο και για το Πειθαρχικό Συμβούλιο ενώ ένας
υποψήφιος

ανακηρύσσεται

ομοίως

κατα

σειρά y επιτυχίας

αναπληρωματικός για την περίπτωση αντικαταστάσεως τακτικού
μέλους λόγω διαγραφής, παραιτήσεως ή θανάτου.
8) Σχετικά με την ψηφοφορία η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει
και υπογράφει πρακτικό το οποίο καταχωρείται στα πρακτικά της
Γ.Σ.

Άρθρο 10°
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. -ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ -ΤΑΜΙΑΣ

10
1) Το σωματείο εκπροσωπεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και σε περίπτωση
κωλύματος ή απουσίας του ο Αντιπρόεδρος, χωρίς να απαιτείται
απόφαση. Η εκπροσώπηση λαμβάνεται και

/

αναφέρεται κατά τον ευρύτερο τρόπο της έννοιας και απέναντι σε κάθε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Τράπεζες κλπ.
Πιστωτικά Ιδρύματα) ή τρίτο, στις Δικαστικές, Δημόσιες Αρχές,
Δημόσιες Υπηρεσίες κλπ στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.: α) συγκαλεί το Δ.Σ. και προεδρεύει των
συνεδριάσεων του, β) υπογράφει (με το Γενικό Γραμματέα) τα πρακτικά
των συνεδριάσεων του Δ.Σ. την αλληλογραφία και γενικά κάθε έγγραφο
και πιστοποιητικό, γ)φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του
Σωματείου και τον συντονισμό της δράσης τους δ) με σύμφωνη γνώμη
του Δ.Σ. προσλαμβάνει και απολύει το τυχόν αναγκαίο προσωπικό του
Σωματείου, ε) υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμής και
γενικά κάθε εντολή ή έγγραφο που απαιτείται προκειμένου να γίνει
κίνηση κεφαλαίων του Σωματείου, στ) από κοινού με τον Ταμία εκδίδει,
οπισθογράφει ή αποδέχεται αξιόγραφα, ζ) από κοινού με τον Γραμματέα
διορίζει και παύει τους πληρεξούσιους δικηγόρους και κάθε άλλον
εντολοδόχο του Σωματείου.
3) Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος αυτού.
4) Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.: α) τηρεί το πρωτόκολλο, τη
σφραγίδα, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και εκδίδει
αντίγραφα ή αποσπάσματα αυτών υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο,
β) διεκπεραιώνει την αλληλογραφία, γ) να καταρτίζει το μητρώο από τα
διαχειριστικά (Ταμείο, κ.λ.π.). Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, ο
Γενικός Γραμματέας αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Δ.Σ., που
ορίζεται με πράξη του Προέδρου και του Δ.Σ.
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5) Ο Ταμίας επιμελείται της διαχείρισης των πόρων του Σωματείου,
εισπράττει τις εισφορές και τις συνδρομές ή παροχές προς το Σωματείο,
/υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής καθώς και τις αποδείξεις είσπραξης,
καταθέτει τα χρήματα σε λογαριασμό, σε Τράπεζα ή άλλο Πιστωτικό
Ίδρυμα που ορίζεται από το Δ.Σ.. Ο Πρόεδρος ή ο Ταμίας μπορεί να έχει
στη διάθεση του σε μετρητά ποσό για τις τρέχουσες ανάγκες, που
ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.. Ο Ταμίας φροντίζει για την κατάρτιση του
Ισολογισμού, του Απολογισμού και του Προϋπολογισμού και τηρεί τα
διαχειριστικά και τα βιβλία του Σωματείου. Σε περίπτωση κωλύματος ή
απουσίας ο Ταμίας αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται
με πράξη του Προέδρου.

Άρθρο 11°
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη που
εκλέγονται ταυτοχρόνως με την εκλογή των μελών του Δ.Σ. και
ακολουθούν τη θητεία του. Ο αρχαιότερος κατά την ηλικία των τριών
προεδρεύει στις συνεδριάσεις του. Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου
δε μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. ή για την Εφορευτική
Επιτροπή. Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο παραπέμπεται κάθε μέλος του
Σωματείου ύστερα από αίτηση τουλάχιστον πέντε (5) {ιελών ή με
πρωτοβουλία του Δ.Σ., η αίτηση υποβάλλεται ενώπιον του Δ.Σ. , κατά
μέλους ή μελών που αντιδρούν στις νόμιμες επιδιώξεις του Σωματείου,
παρεμβάλλουν εμπόδια στην εκτέλεση των νόμιμων αποφάσεων του Δ.Σ.
ή της Γ.Σ. ή επιδεικνύουν ασυμβίβαστη διαγωγή με την αξιοπρέπεια ως
μέλη του Σωματείου ή αντιδρούν στην επιδίωξη των νομίμων
συμφερόντων του. Η διατύπωση διαφορετικής γνώμης και η προσφυγή
στη Δικαιοσύνη δεν αποτελούν πειθαρχικά παραπτώματα. Το Πειθαρχικό
Συμβούλιο που ασκεί και ανακριτικά καθήκοντα καλεί σε απολογία το
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υπό αποβολή μέλος, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, από την ημέρα
\υ το υπό αποβολή μέλος, έλαβε αποδεδειγμένα γνώση της κατηγορίας,

4,
1 >

το μέλος δεν προσέλθει προς απολογία , λαμβάνεται απόφαση, από το

& _?k

^^ΤΤΙειθαρχικό

Συμβούλιο έγκυρα και χωρίς αυτή. Το Πειθαρχικό

Συμβούλιο αποφασίζει σε μία συνεδρίαση, για την αποβολή ή τη μη
αποβολή του μέλους ή των μελών. Σε κάθε περίπτωση όμως η απόφαση
του Πειθαρχικού Συμβουλίου υπόκειται στην επικύρωση-έγκριση της
Γ.Σ. η οποία αποφασίζει οριστικά εντός δεκαημέρου (10) από τη γραπτή
κοινοποίηση της αποφάσεως του Πειθαρχικού Συμβουλίου στο υπό
αποβολή μέλος η οποία γίνεται με τη μέριμνα του Δ.Σ. .Τα μέλη που
αποβάλλονται δε μπορούν να επανεγγραφούν. Τα μέλη που αποχωρούν
και αποβάλλονται δεν έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την επιστροφή
των συνδρομών που κατέβαλλαν.
-

Άρθρο 12°
ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
1. Το Δ.Σ. μπορεί να συγκροτεί επιτροπές από μέλη του για να
μελετήσουνε θέματα που αφορούν στους σκοπούς του Σωματείου. Οι
Ειδικές Επιτροπές από μέλη του Σωματείου μπορεί να συγκροτηθούν με
αποφάσεις της Γ.Σ., ανάλογα με τις ανάγκες του Σωματείου^, μετά από
πρόταση του Δ.Σ.

Αρθρο 13°
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η

σφραγίδα

του

Σωματείου

είναι

σχήματος

κυκλικού

έχουσα

περιφερειακώς τον τίτλο και στο κέντρο την παράσταση ενός οφθαλμού
με τον πυρσό στο κέντρο.

Άρθρο 14°

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ-ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η, τροποποίηση του παρόντος και η διάλυση του Σωματείου μπορούν να
αποφασιστούν από τη Γ.Σ. σε ειδική απαρτία των τριών τετάρτων
- (3/4)πλέον ενός των μελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές του
υποχρεώσεις και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4)των παρόντων
όπως ορίζεται στην παρ.4 του παραπάνω άρθρου 8.

Άρθρο 15°
Για κάθε μη προβλεπόμενο από το παρόν Καταστατικό θέμα, ισχύουν οι
διατάξεις του Α.Κ. και των σχετικών νόμων. Το παρόν Καταστατικό
αποτελούμενο από 16 άρθρα αναγνώσθηκε, συζητήθηκε, εγκρίθηκε κατ'
άρθρον και στο σύνολο του απ' όλα τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη και
υπογράφεται από τους ιδρυτές, που εγκρίνουν ανεπιφύλακτα όλα τα
άρθρα του.

Άρθρο 16°
Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, τούτο τίθεται υπό εκκαθάριση η
οποία ενεργείται κατά Νόμο υπό του Δ.Σ. Μετά τη λήξη της εκκαθάρισης
η κινητή και ακίνητη περιουσία του Σωματείου
όπως ορίζει η Γ.Σ.

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2005
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