ΕΛΛΗΝΙΚH ETAIPEIA AKOYΣTIKHΣ OIKOΛOΓIAΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Κεφάλαιο Α'
Σύσταση- Σκοπός- Μέλη
Άρθρο 1ο
Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Eταιρεία Aκουστικής
Oικολογίας» µε έδρα την πόλη της Κέρκυρας (Παλαιό Φρούριο Κερκύρας) του
Δήµου Κερκυραίων. Εχει σφραγίδα στρογγυλή, που ολόγυρα γράφει την
επωνυµία του σωµατείου.
Άρθρο 2ο
Σκοποί του σωµατείου αυτού είναι:
α) Η ανάπτυξη στον ελληνικό χώρο της Aκουστικής Oικολογίας, της επιστήµης
που έχει σαν αντικείµενο την έρευνα και τη µελέτη του ηχητικού
περιβάλλοντος και της σχέσης των ζωϊκών και φυτικών οργανισµών µε το
ηχητικό τους περιβάλλον.
β) H προστασία του φυσικού ηχητικού περιβάλλοντος και ο σχεδιασµός
παρεµβάσεων για την δηµιουργία ακουστικά ισορροπηµένων ηχοτοπίων και την
βελτίωση όσων έχουν υποβαθµιστεί.
γ) Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση δράσεων που επηρεάζουν και
µεταβάλλουν την ποιότητα του ηχητικού περιβάλλοντος
δ) Η δηµιουργία συνθηκών οι οποίες ευνοούν και ενθαρρύνουν την ακρόαση
του ηχοτοπίου, την όξυνση των ακουστικών ικανοτήτων και την βαθύτερη
κατανόηση των ήχων και της σηµασίας τους.
ε) Η ενθάρρυνση και η υποστήριξη έρευνας σχετικά µε τις αισθητικές,
οικολογικές, φιλοσοφικές κοινωνιολογικές και πολιτιστικές διαστάσεις του
ηχητικού περιβάλλοντος.
ζ) Η διάδοση πληροφορίας σχετικά µε την ακουστική οικολογία.
η) H προώθηση και ενδυνάµωση της συνεργασίας µέ τους φορείς της
Aκουστικής Oικολογίας και γενικότερα µε φορείς που ερευνούν και µελετούν
το ηχητικό περιβάλλον σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
θ) H ενδυνάµωση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης όσων ασχολούνται µε
την ακουστική οικολογία και η περιφρούρηση των ηθικών και υλικών τους
συµφερόντων.
Οι σκοποί του σωµατείου είναι µη κερδοσκοπικοί.
Άρθρο 3ο
Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται µε:
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α) Τον σχεδιασµό και υλοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων µελέτης του
ηχητικού περιβάλλοντος.
β) Τον σχεδιασµό και υλοποίηση δράσεων επέµβασης στο ηχητικό περιβάλλον.
γ) Την οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (επιµορφωτικά σεµινάρια,
συνεργασίες µε σχετικά ερευνητικά κέντρα και εκπαιδευτικά ιδρύµατα του
εσωτερικού και του εξωτερικού).
δ) Την ανάπτυξη εκδοτικής δραστηριότητας (ηχογραφήσεις, ηλεκτρονική και
έντυπη τυπογραφία, βίντεο κ.α.) µε βάση το παραγόµενο ερευνητικό έργο των
µελών.
ε) Την ανάπτυξη καλλιτεχνικής δραστηριότητας µε βάση τη σχέση των µελών
µε το ηχητικό περιβάλλον
στ) Την ανάπτυξη επικοινωνιακής υποδοµής για την προώθηση του
ερευνητικού και καλλιτεχνικού προϊόντος των µελών της εταιρείας.
ζ) Την συµµετοχή σε εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς επιστηµονικές
εκδηλώσειςκαθώς και την συνεργασία µε άτοµα, θεσµούς και εν γένει συναφή
συλλογικά µορφώµατα.

Κεφάλαιο Β'
Μέλη
Άρθρο 4ο
Τα µέλη της Ελληνικής Eταιρείας Aκουστικής Oικολογίας διακρίνονται σε
τακτικά και επίτιµα. Τα τακτικά µέλη συµµετέχουν στην λήψη των αποφάσεων
του σωµατείου µέσω της γενικής συνέλευσης, έχουν το δικαίωµα του εκλέγειν
και εκλέγεσθαι στο διοικητικό συµβούλιο του και έχουν την υποχρέωση να
συµµετέχουν στην οικονοµική υποστήριξη του σωµατείου µε τη µορφή της
ετήσιας συνδροµής. Τα επίτιµα µέλη δεν έχουν δικαίωµα ψήφου και δεν
βαρύνονται µε τις οικονοµικές υποχρεώσεις των τακτικών µελών.
Άρθρο 5ο
Τακτικά µέλη µπορούν να γίνουν οσοι ασχολούνται ενεργά µε τη µελέτη του
ηχητικού περιβάλλοντος και παράγουν έργο στα πεδία της έρευνας,
καταγραφής, σχεδιασµού και βελτίωσής του µε τη µορφή επιστηµονικών
δηµοσιεύσεων, καλλιτεχνικών εκδόσεων, εκπαιδευτικών και λοιπών
δραστηριοτήτων που προάγουν την συνειδητοποίηση ως προς αυτό.
Αίτηση εγγραφής νέου µέλους δικαιούνται να υποβάλουν όσοι πληρούν τα
παραπάνω κριτήρια αδιακρίτως φύλου ή ηλικίας ή εθνικότητας. Την απόφαση
για την εγγραφή των νέων µελών λαµβάνει µε πλειοψηφία µία φορά ετησίως
το διοικητικό συµβούλιο του σωµατείου. Επίτιµα µέλη µπορούν να γίνουν
επιφανείς προσωπικότητες που έχουν συµβάλει µε το έργο τους στην έρευνα
και καταγραφή του ηχητικού περιβάλλοντος. Για την τιµής ένεκεν εγγραφή
επίτιµων µελών απαιτείται εισήγηση από δύο τακτικά µέλη και έγκρισή της
κατά πλειοψηφία από το διοικητικό συµβούλιο.
Άρθρο 6ο
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Όλα τα τακτικά µέλη του σωµατείου έχουν ίσα δικαιώµατα. Δικαιούνται να
συµµετέχουν στις γενικές συνελεύσεις του σωµατείου, να ελέγχουν κατά τη
διάρκεια των γενικών συνελεύσεων τις πράξεις του διοικητικού συµβουλίου, να
εκλέγουν και να εκλέγονται µέλη του διοικητικού συµβουλίου, της ελεγκτικής
επιτροπής και της εφορευτικής επιτροπής, να συµµετέχουν µε δικαίωµα ψήφου
στις γενικές συνελεύσεις και τέλος να απολαµβάνουν κάθε ωφέλειας και
εξυπηρέτησης που προβλέπεται από το σύνδεσµο προς τα µέλη του.
Άρθρο 7ο
Κάθε µέλος υποχρεούται να συµβάλει στην πραγµατοποίηση των σκοπών του
σωµατείου και να συµµορφώνεται προς τις αποφάσεις που λαµβάνονται από τα
όργανα διοίκησής του και τα άρθρα του παρόντος καταστατικού. Πρέπει να
καταβάλει τις εισφορές του στο σωµατείο, τακτικές και έκτακτες, όπως αυτές
καθορίζονται από τη γενική συνέλευση.
Άρθρο 8ο
Η εγγραφή ενός µέλους της Ελληνικής Eταιρείας Aκουστικής Oικολογίας
εξυπακούει εκ µέρους του/της την αποδοχή των όρων του παρόντος
καταστατικού. Κάθε µέλος που δεν συµµορφώνεται προς όσα αναφέρονται
προηγουµένως ή που ενεργεί αναξιοπρεπώς ως µέλος του σωµατείου ή που
αντιδρά στους σκοπούς του διαγράφεται από τον κατάλογο των µελών του
µετά από απόφαση του διοικητικού συµβουλίου. Το µέλος που διαγράφεται µε
αυτόν τον τρόπο έχει το δικαίωµα να προσφύγει στην γενική συνέλευση.
Προκειµένου περί µελών του διοικητικού συµβουλίου, η γενική συνέλευση που
µπορεί να συγκληθεί και εκτάκτως ύστερα από αίτηση του 1/3 των τακτικών
µελών προβαίνει στη διαγραφή του και την έκπτωση από την όποια
δραστηριότητα του στο διοικητικό συµβούλιο. Μέλη που καθυστερούν τις
εισφορές τους προς το σωµατείο για περισσότερο από ένα έτος διαγράφονται
µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου. Η απόφαση αυτή µπορεί να
ανακληθεί αν τα µέλη αυτά εκπληρώσουν τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις.
Άρθρο 9ο
Κάθε µέλος δικαιούται να αποχωρήσει από την εταιρεία οποτεδήποτε θελήσει.
Προς τούτο υποβάλλει αίτηση διαγραφής του από το µητρώο των µελών αφού
προηγουµένως εξοφλήσει όλες τις οικονοµικές του εκκρεµότητες µέχρι την
ηµέρα της αποχώρησής του από το σωµατείο.

Κεφάλαιο Γ'
Πόροι - Διαχείριση περιουσίας του Σωµατείου
Άρθρο 10ο
Οι πόροι του Σωµατείου είναι:
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α) Η ετήσια συνδροµή των τακτικών µελών που ορίζεται στο ποσό των 30
ευρώ.
β) οποιαδήποτε δωρεά, κληρονοµιά ή κληροδοσία, αρκεί να µη γίνεται µε
όρους που ειναι αντίθετοι στους σκοπούς του Σωµατείου ή εµποδίζουν την
πραγµατοποίησή τους.
γ) Κάθε έσοδο από οποιαδήποτε νόµιµη αιτία, από τις δραστηριότητες και
εκδηλώσεις του Σωµατείου, ή τη διοργάνωση εκδηλώσεων εφόσον εγκρίνονται
από το Διοικητικό Συµβούλιο.
δ) Επιχορηγήσεις, πρόσοδοι και τόκοι των περιουσιακών στοιχείων, ως και
κάθε έσοδο που προέρχεται από τη κινητή και ακίνητη περιουσία του.
ε) οι εθελοντικές προσφορές των µελών ή φίλων του Σωµατείου.
στ) τα ποσά των παραγράφων α και β µπορούν ν' αυξοµειωθούν µε απόφαση
της Γενικής Συνελεύσεως.
Άρθρο 11ο
Οι πόροι του Σωµατείου διατίθενται αποκλειστικά για την επιτυχία των σκοπών
του και σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου και του καταστατικού. Σε
οποιαδήποτε περίπτωση διαγραφής µέλους δενεπιστρέφονται τα τυχόν ποσά
που έχουν καταβληθεί, τα δε διαγραφόµενα µέλη δεν έχουν κανένα δικαίωµα
στα περιουσιακά στοιχεία του Σωµατείου.
Άρθρο 12ο
Τα διαθέσιµα χρηµατικά ποσά του Σωµατείου που υπερβαίνουν τα εκατόν
πενήντα (150) ευρώ, θα καταθέτονται στην τράπεζα που θα ορίζεται µε
απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου. Αν υπάρχουν διαθέσιµα κεφάλαια
µπορεί να επενδύονται σε ακίνητη περιουσία ή οπουδήποτε διαφορετικά µε
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε διαχειριστικό έτος συντάσσεται
από το Διοικητικό Συµβούλιο Απολογισµός και Προϋπολογισµός της χρήσης.
Δαπάνες που αφορούν τη λειτουργία του Σωµατείου µέχρι του ποσού των
εκατόν πενήντα (150) ευρώ κατά περίπτωση γίνονται µε σφραγισµένες
αποδείξεις και µε ευθύνη του ταµία και µετά από έγγραφη έγκριση του
Προέδρου, ο δε ταµίας είναι υπόλογος απέναντι στο Διοικητικό Συµβούλιο. Για
δαπάνες παραπάνω από 150 ευρώ, που µπορεί να αυξοµειώνεται από τη Γενική
Συνέλευση, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου.

Kεφάλαιο Δ'
Διοίκηση - Λειτουργία
Άρθρο 13ο
Οργανα Διοίκησης του Σωµατείου είναι
α) Η Γενική Συνέλευση των τακτικών µελών και
β) Το πενταµελές Διοικητικό Συµβούλιο.
Άρθρο 14ο
Το Διοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από πέντε (5) µέλη που συγκεντρώνουν
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τα απαραίτητα από το Νόµο προσόντα και έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της
ηλικίας τους. Το Διοικητικό Συµβούλιο εκλέγεται για δύο (2) χρόνια µε µυστική
ψηφοφορία από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Καταστατικού. Μέλη του Διοικητικού Συµβουλίου γίνονται οι
πρώτοι πέντε (5) απότους υποψηφίους ανάλογα µε τον αριθµό των ψήφων που
έχουν συγκεντρώσει. Οι επόµενοι τρεις (3) στη σειρά υποψήφιοι από την
οµάδα των µελών θεωρούνται ως επιλαχόντες.
Άρθρο 15ο
Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώµα
Μέσα σε οκτώ (8) µέρες από την εκλογή τους τα µέλη του Δ.Σ. συγκροτούνται
σε Σώµα και εκλέγουν µε µυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο,
τον Γενικό Γραµµατέα, τον Ταµία και ένα (1) σύµβουλο. Μέσα σε οκτώ (8)
επίσης µέρες από την συγκρότησή του σε Σώµα,το Δ.Σ. καλεί σε κοινή
συνεδρίαση το Προεδρείο του προηγουµένου Δ.Σ. και παραλαµβάνει µε
πρωτόκολλο τη διαχείριση, το αρχείο και γενικά την περιουσία του Σωµατείου.
Άρθρο 16ο
Συνεδριάσεις του Δ.Σ.
Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά µία (1) φορά το εξάµηνο, αλλά
και όποτε άλλοτε το θεωρήσει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν µε
έγγραφη αίτησή τους τρία (3) από τα µέλη του Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή ο
Πρόεδρος οφείλει να συγκαλέσει συνεδρίαση του Δ.Σ. µέσα σε πέντε (5)
µέρες από την υποβολή της αίτησης. Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε
απαρτία, εφόσον είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον από τα µέλη του. Οι
αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων µελών του.
Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία
επαναλαµβάνεται για δεύτερη φορά. Αν στην περίπτωση αυτή δεν υπάρξει
πλειοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Άρθρο 17ο
Αντικατάσταση µελών Δ.Σ.
Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) διαδοχικές
τακτικές συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αναπληρώνεται από
τον πρώτο επιλαχόντα σύµβουλο. Δεν επιτρέπεται να αντικατασταθούν
περισσότερα από τρία (3) µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση που
δεν υπάρχουν επιλαχόντες, για να καλυφθούν οι κενές θέσεις του Δ.Σ., ο
Πρόεδρός του είναι υποχρεωµένος µέσα σε σαράντα (40) µέρες να συγκαλέσει
τακτική Γενική Συνέλευση µε θέµα την συµπληρωµατική εκλογή των
συµβούλων, για την κάλυψη των κενών θέσεων. Τα παραπάνω ισχύουν και
στην περίπτωση που τα µέλη του Δ.Σ. εκπέσουν, παραιτηθούν, πεθάνουν ή
ανακληθούν από τη Γενική Συνέλευση.
Aρθρο 18ο
Αρµοδιότητες και καθήκοντα Δ.Σ.
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Το Δ. Σ. διοικεί το Σύλλογο και διαχειρίζεται την περιουσία του. Υποβάλλει για
έγκριση στη Τακτική Γενική Συνέλευση τον Απολογισµό της Χρήσης και γενικά
αποφασίζει για όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε την πραγµατοποίηση των
σκοπών του Σωµατείου εκτός από εκείνα για τα οποία αρµόδια τυγχάνει η
Γενική Συνέλευση. Τα µέλη του Δ.Σ. έχουν συλλογική ευθύνη για κάθε πράξη
του, δεν ευθύνονται όµως για αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδρίαση στην
οποίαν απουσίαζαν ή ήταν παρόντα , άλλα διαφώνησαν και η διαφωνία τους
βεβαιώθηκε στα πρακτικά.

Άρθρο 19ο
Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. εκπροσωπεί το Σύλλογο στα Δικαστήρια,σε κάθε Αρχή
και σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Σε συνεργασία µε το Γενικό
Γραµµατέα καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και
των Γενικών Συνελεύσεων. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των
Γενικών Συνελεύσεων µε βάση τις διατάξεις του Καταστατικού. Προεδρεύει
στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και λογοδοτεί στις Γ.Σ. για λογαριασµό του Δ.Σ.
Υπογράφει µαζί µε τον Γενικό Γραµµατέα κάθε έγγραφο του Σωµατείου, τα
εντάλµατα πληρωµών και τις εντολές προς τις τράπεζες για την ανάληψη
χρηµάτων, χρεωγράφων ή άλλων αξιών που έχουν κατατεθεί στο όνοµα του
Σωµατείου. Σε συνεργασία µε τον Γενικό Γραµµατέα φροντίζει για την
εφαρµογή του Καταστατικού και την εκτέλεση των αποφάσεων του
Διοικητικού Συµβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Σε περίπτωση που ο
Πρόεδρος του Δ.Σ. απουσιάζει ή δεν µπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του
αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδροτου Διοικητικού Συµβουλίου. Ο Πρόεδρος
µπορεί να εκχωρήσει στον Αντιπρόεδρο ορισµένες από τις αρµοδιότητές του.
Άρθρο 20ο
Γενικός Γραµµατέας Δ.Σ.
Ο Γενικός Γραµµατέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και τα
αρχεία του Σωµατείου, φυλάει τη σφραγίδα του και επιµελείται για την
αλληλογραφία του. Σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο:
α) Καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ.
β) Συντάσσει και υπογράφει κάθε έγγραφο του Σωµατείου, τα εντάλµατα
πληρωµών και τις εντολές προς τις Τράπεζες για την ανάληψη χρηµάτων,
χρεωγράφων ή άλλων αξιών που έχουν κατατεθεί στο όνοµα του Σωµατείου.
γ) Φροντίζει για την εφαρµογή του Καταστατικού και την εκτέλεση των
αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ.Και
δ) Τηρεί το µητρώο των µελών του Σωµατείου και το πρωτόκολλο
αλληλογραφίας.
Άρθρο 21ο
Ταµίας Δ.Σ.
Ο Ταµίας εισπράττει τις συνδροµές και γενικά όλες τις οικονοµικές παροχές
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των µελών του Σωµατείου, εκδίδοντας και υπογράφοντας τις σχετικές
αποδείξεις.Ο Ταµίας ενεργεί οποιαδήποτε πληρωµή, µε εντάλµατα που
εκδίδονται µετά από την έγκριση της δαπάνης από το Δ.Σ.και υπογράφονται
από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα. Τηρεί τα βιβλία που είναι αναγκαία
για την εκτέλεση των καθηκόντων του και φυλάει σε φακέλους όλα τα
δικαιολογητικά πληρωµών. Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. τον απολογισµό
του Ταµείου. Καταθέτει σε τράπεζα, που ορίζεται µε απόφαση του Δ.Σ.τα
διαθέσιµα χρηµατικά ποσά του Σωµατείου, µπορεί όµως σύµφωνα µε το
καταστατικό να κρατάει στο Ταµείο του το ποσό των εκατόν πενήντα (150)
ευρώ για τις επείγουσες ανάγκες του Σωµατείου.Οι αναλήψεις των χρηµάτων,
χρεωγράφων ή άλλων αξιών που έχουν κατατεθεί στο όνοµα του Σωµατείου
πραγµατοποιούνται από τον Ταµία ή άλλο σύµβουλο µετά από ειδική εντολή
του Δ.Σ.
Άρθρο 22ο
Ελεγκτική Επιτροπή
Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) µέλη και εκλέγεται για το ίδιο
χρονικό διάστηµα και µε το ίδιο ψηφοδέλτιο, που εκλέγεται και το Διοικητικό
Συµβούλιο. Οι επόµενοι δύο(2) κατά σειρά επιτυχίας από τους υποψηφίους
της Ελεγκτικής Επιτροπής θεωρούνται ως επιλαχόντες. Η Ελεγκτική Επιτροπή
είναι υποχρεωµένη κάθε χρόνο ή όποτε άλλοτε το κρίνει αναγκαίο να ελέγξει
την οικονοµική διαχείριση του Σωµατείου. Μπορεί απόλυτα να εξετάζει
έγγραφα και βιβλία του Σωµατείου,να ζητάει διευκρινίσεις από τον Ταµία για
τις διαχειριστικές πράξεις του Δ.Σ. και να συντάσσει γι' αυτά έκθεση που
υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.

Κεφάλαιο Ε'
Γενικές Συνελεύσεις - Αρχαιρεσίες
Άρθρο 23ο
Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο του Σωµατείου. Οι Γενικές
Συνελεύσεις είναι τακτικές και έκτακτες και συγκαλούνται από τον Πρόεδρο
του Δ.Σ. µε πρόσκληση που περιλαµβάνει την ηµεροµηνία, την ώρα και τον
τόπο της Γ.Σ. και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση γίνεται µε
έγγραφο, το οποίο στέλνεται µε το Ταχυδροµείο, µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή δια δηµοσιεύσεως στον Τύπο, αντίγραφο της
οποίας τοποθετείται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Σωµατείου πριν
δεκαπέντε (15) µέρες τουλάχιστον από τη Γενική Συνέλευση. Τα µέλη που
έχουν πληρώσει τις συνδροµές τους µέχρι την έναρξη της Γ.Σ., συµµετέχουν
σαυτή µε πλήρη δικαιώµατα (εκλέγουν, εκλέγονται και συµµετέχουν στις
συζητήσεις). Εξαιρούνται τα επίτιµα µέλη του άρθρου 5 τα οποία συµµετέχουν
στις Γενικές Συνελεύσεις αλλά µε τους περιορισµούς πουκαθορίζει το
αντίστοιχο άρθρο.
Άρθρο 24ο
Απαρτία των Γενικών Συνελεύσεων
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Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία, όταν παρευρίσκεται το ένα τρίτο (1/3) των
µελών, που έχουν πληρώσει τις συνδροµές τους µέχρι την έναρξη της Γ.Σ. Για
το σχηµατισµό της απαρτίας δεν υπολογίζονται τα επίτιµα µέλη.
Υπολογίζονται όµως τα τακτικά µέλη που παρίστανται δια αντιπροσώπου,
σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που καθορίζει το άρθρο 29 του παρόντος
καταστατικού. Ο έλεγχος της απαρτίας γίνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. µε
βάση τους ενηµερωµένους από τον Ταµία ονοµαστικούς καταλόγους των
µελών.Οταν διαπιστωθεί ότι υπάρχει απαρτία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί τη
Γ.Σ. να εκλέξει το Προεδρείο. Εάν η Γ. Σ. δεν επιτύχει απαρτία, συγκαλείται
δεύτερη Γ.Σ. την ίδια ηµέρα και ώρα της εποµένης εβδοµάδας και µε τα ίδια
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, που έχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθµό
των µελών που είναι παρόντα και έχουν πληρώσει τις συνδροµές τους.
Άρθρο 25ο
Προεδρείο των Γενικών Συνελεύσεων
Στις Γ.Σ. καθήκοντα Προέδρου και Γραµµατέα εκτελούν τα µέλη του Σωµατείου
που εκλέγονται µε ανάταση των χεριών. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει την
έναρξη και την λήξη της και κανονίζει τις συζητήσεις σύµφωνα µε την
ηµερήσια διάταξη. Καταρτίζει κατάλογο οµιλητών για τα θέµατα και διευθύνει
την συζήτηση. Είναι υποχρεωµένος να απαγορεύει κάθε οµιλία ή συζήτηση για
θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης και έχει το δικαίωµα να αφαιρεί το λόγο από
τους οµιλητές που παρεκτρέπονται και να αποβάλει από την αίθουσα τα µέλη
που µε τη συµπεριφορά τους εµποδίζουν τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης.
Καλεί τη Γ.Σ. να ψηφίσει πάνω στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης η σε όποιο
άλλο θέµα προκύψει κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ο Γραµµατέας τηρεί
τα πρακτικά της Γ.Σ. που υπογράφονται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο.
Άρθρο 26ο
Αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων
Οι αποφάσεις των Γ.Σ. παίρνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών που είναι
παρόντα και έχουν δικαίωµα ψήφου, εκτός αν γίνεται ψηφοφορία που το
Καταστατικό απαιτεί άλλη πλειοψηφία. Η ψηφοφορία γίνεται είτε µε
ονοµαστική κλήση, είτε µε ανάταση των χεριών. Μυστική ψηφοφορία γίνεται
µόνο σε περιπτώσεις εκλογής Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής και σε
περιπτώσεις που η Γ.Σ. αποφασίζει ως δευτεροβάθµιο όργανο σε θέµατα
ένστασης εναντιον εγγραφής µέλους ή τιµωρίας µέλους µε διαγραφή ή
αποβολή και γενικά επί προσωπικού θέµατος.
Άρθρο 27ο
Τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται µία φορά κάθε δύο (2) χρόνια.
Στην τακτική Γ.Σ. διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της
προηγουµένης Γ.Σ. και λογοδοτεί το Δ.Σ.για τη δραστηριότητα του Σωµατείου
στη διάρκεια του προηγουµένου χρόνου. Μετά διαβάζεται ο οικονοµικός
απολογισµός ολοκλήρου του προηγουµένου χρόνου και η έκθεση της
Ελεγκτικής Επιτροπής και στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις
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πράξεις κσι την ετήσια οικονοµική διαχείρηση του Διοικητικού Συµβουλίου.
Επειτα διαβάζεται και εγκρίνεται ο προϋπολογισµός της νέας περιόδου και
ακολουθεί συζήτηση για τα υπόλοιπα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Στη
συνέχεια γίνεται ο έλεγχος και η έγκριση των πράξεων για τις οποίες
λογοδότησε το Δ.Σ. και ακολουθεί συζήτηση για τα υπόλοιπα θέµατατης
ηµερήσιας διάταξης των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων, οποιοδήποτε θέµα,
εφόσον ζητηθεί µε έγγραφη αίτηση που υπογράφεται από το 1/5 ένα πέµπτο
τουλάχιστον των µελών και έχει κατατεθεί στη Γραµµατεία τουλάχιστον προ
15 ηµερών από την καθορισµένη ηµεροµηνία της τακτικής συνελεύσεως. Στις
Τακτικές όπως και στις Εκτακτες Γενικές Συνελεύσεις απαγορεύεται η
συζήτηση θεµάτων που δεν περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη.
Άρθρο 28ο
Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις
Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. είτε:
1.Μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. και καθορίζει και τα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης, είτε 2.Μετά από αίτηση που υπογράφεται από το 1/3 ένα
τρίτο τουλάχιστον των µελών που περιέχει τους λόγους της έκτακτης
σύγκλησης, οι οποίοι αποτελούν και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Ο
Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου είναι υποχρεωµένος να συγκαλέσει την
έκτακτη Γενική Συνέλευση µέσα σε 15 δεκαπέντε µέρες από τη σχετική
απόφαση του Δ.Σ. ή την υποβολή της σχετικής αίτησης των µελών.
Άρθρο 29ο
Αρχαιρεσίες

Κάθε δύο (2) χρόνια από την εκλογή του Δ.Σ. γίνονται οι Αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής. Δικαίωµα εκλέγειν και
εκλέγεσθαι έχουν όλα τα µέλη που είναι ταµειακά τακτοποιηµένα, επίσης και
όσοι γράφτηκαν δέκα (10) µέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Οι υποψήφιοι
για το αξίωµα του µέλους του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής, πρέπει να
υποβάλουν στην Γραµµατεία δηλώσεις υποψηφιότητας επτά (7) τουλάχιστον
ηµέρες πριν από την έναρξη των Αρχαιρεσιών.
Υποψηφιότητα για το αξίωµα µέλους του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής
µπορούν να υποβάλουν και απόντα µέλη από τη Γ.Σ., δια αντιπροσώπου τους,
τακτικού µέλους του σωµατείου, µε έγγραφη εξουσιοδότησή τους.
Οι Αρχαιρεσίες γίνονται µε ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο περιλαµβάνονται τα
όνοµατα όλων των υποψηφίων τόσο για το αξίωµα του µέλους του Δ.Σ. όσο
και για το αξίωµα του µέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής. Κάθε εκλογέας έχει
το δικαίωµα να ψηφίσει µέχρι πέντε (5) υποψηφίους για τα µέλη του Δ.Σ. και
(3) τρεις υποψηφίους για τα µέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής. Μέλη του Δ.Σ.
εκλέγονται οι πέντε (5) πρώτοι και της Ελεγκτικής Επιτροπής οι τρεις (3)
πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας.
Απόντα µέλη του σωµατείου δύνανται να µετέχουν στις αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη Διοικητικού Συµβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, δια
αντιπροσώπου τους, τακτικού µέλους του σωµατείου, µε έγγραφη
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εξουσιοδότησή τους, η οποία δύναται να χορηγηθεί και µε τηλεοµοιοτυπία (fax)
ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (email).
Κάθε µέλος µπορεί να αντιπροσωπεύει µέχρι τρία (3) απόντα µέλη και
υποχρεούται να γνωστοποιήσει τα µέλη που αντιπροσωπεύει στο Προεδρείο
της Γενικής Συνέλευσης πριν από την έναρξη των Αρχαιρεσιών και να
καταθέσει κατά τη ψηφοφορία την έγγραφη εξουσιοδότησή του στην
Εφορευτική Επιτροπή.
Άρθρο 30ο
Εφορευτική Επιτροπή
H Γενική Συνέλευση εκλέγει τριµελή Εφορευτική Επιτροπή που έχει την
φροντίδα και την ευθύνη για την οµαλή διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών. Όταν
τελειώσει η ψηφοφορία η Εφορευτική Επιτροπή κάνει τη διαλογή των ψήφων,
ανακηρύσσει τους επιτυχόντες,κατά σειρά επιτυχίας, τόσο για το Δ.Σ. όσο και
για την Ελεγκτική Επιτροπή που καθορίζει την σειρά των επιλαχόντων
ανάλογα µε τον αριθµό των ψήφων που συγκεντρώνουν.Σε περίπτωση
ισοψηφίας η σειρά επιτυχίας καθορίζεται µε κλήρωση. Στη συνέχεια η
Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει, υπογράφει και τοποθετεί στον Πίνακα
Ανακοινώσεων τα πρακτικά των Αρχαιρεσιών, καλεί τους επιτυχόντες σε
πρώτη συνεδρίαση και παραδίνει τα ψηφοδέλτια και όλα τα σχετικά µε τις
Αρχαιρεσίες έγγραφα στον πλειοψηφίσανταΣύµβουλο που καλεί το νέο Δ.Σ.
να συγκροτηθεί σε Σώµα, σύµφωνα µε το άρθρο 15.

ΚεφάλαιοΣΤ'
Εσωτερική Τάξη του Σωµατείου
Άρθρο 31ο
Το Διοικητικό Συµβούλιο που θα εκλεγεί από τις πρώτες εκλογές δύναται να
συντάξει εσωτερικό κανονισµό µε τον οποίο θα καθορίζονται τα δικαιώµατα και
οι υποχρεώσεις των µελών. Αυτός ο κανονισµός πρέπει να υποβληθεί για
έγκριση στη τακτική Γενική Συνέλευση.Μέχρι τότε θα εφαρµόζονται οι
διατάξεις του καταστατικού αυτού.
Άρθρο 32ο
Το Δ.Σ. µπορεί να αναθέτει την επιτήρηση των εγκαταστάσεών του σε µέλη
του ή σε άλλα µέλη του Σωµατείου. Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες αυτών
των εφόρων προσδιορίζονται είτε απότον εσωτερικό κανονισµό είτε από
αποφάσεις του Δ.Σ. όπου απαιτείται κάτι τέτοιο. Η διάρκεια της θητείας αυτών
των εφόρων αποφασίζεται από το Δ.Σ.
Άρθρο 33ο
Τα µέλη µε τη πληρωµή της πρώτης συνδροµής θεωρούνται ότι αποδέχονται το
Καταστατικό και τον εσωτερικό Κανονισµό του Σωµατείου.

Κεφάλαιο Ζ'
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Τελικές Διατάξεις
Τροποποίηση του Καταστατικού- Διάλυση του Σωµατείου
Άρθρο 34ο
Για την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση του Σωµατείου απαιτείται
η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία έχει απαρτία εφόσον
παρευρίσκεται το (50%) πενήντα τοις εκατό συν ένα, τουλάχιστον των µελών
που έχουν δικαίωµα ψήφου. Η απόφαση για την τροποποίηση του
Καταστατικού ή τη Διάλυση του Σωµατείου πρέπει να συγκεντρώνει την
πλειοψηφία των ( 3/4) τριών τετάρτων των πιο πάνω µελών.
Το σωµατείο επίσης διαλύεται αν παραµείνουν λιγότερα από δέκα (10) µέλη ή
αν συντρέχουν λόγοι που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Α.Κ ή
άλλων Νόµων και µε τις προϋποθέσεις που ορίζει σε κάθε περίπτωση το
Καταστατικό αυτό. Τη διάλυση ακολουθεί εκκαθάριση και η τύχη του αρχείου
αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση εκτός αν ο Νόµος ορίζει αλλιώς. Η
περιουσία του περιέρχεται σε οργανισµούς που υποστηρίζουν τους σκοπούς
του σωµατείου.
Άρθρο 35ο
Η προσωρινή διοίκηση που εκλέχθηκε έχει υποχρέωση µέσα σε έξι (6) µήνες
από τη νόµιµη δηµοσίευση του Καταστατικού να συγκαλέσει έκτακτη Γενική
Συνέλευση µε µόνο θέµα τη διενέργεια εκλογών για ανάδειξη Διοικητικού
Συµβουλίου. Το παρόν καταστατικό αποτελείται από 35 άρθρα και αφού
εγκρίθηκε από τα ιδρυτικά µέλη του σωµατείου, θα υποβληθεί στο Μονοµελές
Πρωτοδικείο Κερκύρας για έγκριση και την στην συνέχεια µετά το τέλος των
από τον Νόµο προβλεποµένων διατυπώσεων να καταχωρηθεί στα βιβλία
σωµατείων του Πρωτοδικείου Κερκύρας.

Kέρκυρα, 21 Iουνίου 2006
Τα Iδρυτικά Mέλη
α.α.
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Προσωρινό Δ.Σ.
Aντρέας Mνιέστρης, Πρόεδρος
Γιάννης Παντής, Aντιπρόεδρος
Nικόλας Bαλσαµάκης, Γραµµατέας
Iωάννα Eτµεκτσόγλου, Tαµίας
Kίµων Παπαδηµητρίου, Σύµβουλος
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