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ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την ∆ικαστή Πασχαλίνα – Καλλιόπη Σταµάτη
Πρωτοδίκη, που ορίστηκε από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Κοζάνης και από την
Γραµµατέα Αικατερίνη Θανασούλα.
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕ δηµόσια στο ακροατήριό του την 11η Μαρτίου 2010 για να
δικάσει την από 1/3/2010 αίτηση µε αριθµό καταθέσεως 101/2010 και µε αντικείµενο
την τροποποίηση σωµατείου.
ΤΟΥ

ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Συλλόγου

µε

την

επωνυµία

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ», που εδρεύει στην Πτολεµαΐδα και
εκπροσωπείται νόµιµα, που παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας του δικηγόρου Όλγας
Σωτηριάδου, η οποία κατέθεσε προτάσεις.
ΚΑΤΑ τη συζήτηση της υποθέσεως η πληρεξούσια δικηγόρος του αιτούντος
ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις
της.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ∆ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
Με την κρινόµενη αίτηση, ο αιτών σύλλογος, που εδρεύει στην Πτολεµαΐδα
Κοζάνης, ζητεί την έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού του, που ψηφίστηκε
από την Γενική Συνέλευση των µελών του και την εγγραφή της τροποποίησης αυτής
στο δηµόσιο βιβλίο σωµατείων, που τηρείται στο Πρωτοδικείο αυτό. Με το
περιεχόµενο αυτό η αίτηση αρµοδίως εισάγεται προς συζήτηση στο ∆ικαστήριο αυτό
και κατά τη διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας (739, 740&1, 787&1, ΚΠολ∆) και
είναι νόµιµη, στηριζόµενη στις διατάξεις των άρθρων 12

Σ, 84, 79, 81, 82, 93, και

99 ΑΚ. Εποµένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ’ ουσία.
Από τα έγγραφα, που νόµιµα προσκοµίζει και επικαλείται το αιτούν και
ειδικότερα από: Α) το προς τροποποίηση καταστατικό, που εγκρίθηκε µε την 24/91
απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης και καταχωρήθηκε στο δηµόσιο
βιβλίο σωµατείων του ίδιου δικαστηρίου µε αριθµό 2497/07 και τροποποιήθηκε µε
την 356/2007 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης, Β) το 1/8.11.2009
πρακτικό της Γ.Σ. του σωµατείου, που συνήλθε την για να αποφασίσει την
τροποποίηση του καταστατικού, από το οποίο προκύπτει ότι η Γ.Σ. α) συνεδρίασε µε

την απαιτούµενη απαρτία από το καταστατικό και τον νόµο, όπως αναφέρεται στο
πρακτικό ύ και β) αποφάσισε την τροποποίηση µε την απαιτούµενη από το
καταστατικό (13&2) και τον νόµο (99 ΑΚ) πλειοψηφία, καθώς από τα
παρουσιάστηκαν στην ΓΣ και εψήφισαν υπέρ της τροποποίησης 61 µέλη του
συλλόγου από τα 118, Γ) το από 8.11.2009 τροποποιηµένο καταστατικό και ∆) τον
πίνακα µελών του ∆Σ του σωµατείου, συνάγεται ότι τηρήθηκαν όλες οι διατυπώσεις
και οι όροι, που θεσπίζει ο νόµος για την τροποποίηση, ο δε σκοπός και η λειτουργία
του σωµατείου και µετά την τροποποίηση, που έγινε, δεν είναι αντίθετοι προς τον
νόµο, την ηθική και την δηµόσια τάξη.
Συνεπώς, η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιµη και κατ’ ουσία να
διαταχθούν όσα ορίζονται στο άρθρο 81 ΑΚ σε συνδυασµό µε το άρθρο 11&2
Ν.4114/1960 «περί Ταµείου Νοµικών».

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
∆ΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.∆ΙΑΤΑΣΣΕΙ: α) τη δηµοσίευση περίληψης, που να περιέχει τα ουσιώδη στοιχεία, του
τροποποιηµένου από 8/11/2009 καταστατικού του σωµατείου µε την επωνυµία
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ», που εδρεύει στην Πτολεµαΐδα
Κοζάνης, σε µια ηµερήσια εφηµερίδα, που εκδίδεται στην Κοζάνη και στο ∆ελτίο
∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων του Ταµείου Νοµικών και β) την εγγραφή της
τροποποίησης του καταστατικού στο δηµόσιο βιβλίο σωµατείων, που τηρείται στο
∆ικαστήριο αυτό.ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δηµοσιεύτηκε στο ακροατήριό του, σε έκτακτη
δηµόσια συνεδρίαση στην Κοζάνη την 31 Μαρτίου 2010.-

Η ∆ΙΚΑΣΤΗΣ

Αικατερίνη Β. Θανασούλα
∆ικαστική Υπάλληλος

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
«ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ»
Πρώην
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ Ν.
ΚΟΖΑΝΗΣ»
'Α. Σύσταση - Επωνυµία - Έδρα - Σκοπός
Άρθρο 1ο
Ιδρύεται Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Ν. Κοζάνης µε έδρα την πόλη της
"'Πτολεµαΐδας και µε επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ» ο οποίος είναι κοινωφελής σύλλογος.

Άρθρο 2ο
Οι σκοποί του συλλόγου είναι:
Α . Η συµβολή στην πρόοδο της Αθλητικής Επιστήµης και της ανάπτυξης
του αθλητισµού της περιφέρειας και γενικότερα όλης της χώρας
Β. Ανάπτυξη του µορφωτικού και επιστηµονικού επιπέδου των µελών καθώς και
του πολιτιστικού τους επιπέδου, της ταξικής τους συνείδησης, η ανάπτυξη
πνεύµατος αλληλεγγύης µεταξύ τους και η συνεργασία µε άλλους συλλόγους για
την προστασία κοινών σκοπών.
Γ. Συσσωµάτωση των εργαζοµένων στα προγράµµατα Αθλητισµού ∆ήµων και
Κοινοτήτων καθώς και των ∆ιορισµένων Γυµναστών της περιφέρειας Κοζάνης
και γενικότερα όλης της χώρας.
∆. Οικονοµική βελτίωση της θέσης των µελών του και των συνθηκών
εργασίας.
Ε. Ασφαλιστική προστασία των µελών του Συλλόγου.
ΣΤ. Η Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Ν. Κοζάνης έχει ως σκοπό την
ανάπτυξη και διάδοση της επιστήµης της Φυσικής Αγωγής στην εκπαίδευση και
της υλικοτεχνικής υποδοµής του Νοµού Κοζάνης.
Ζ. Η υπεράσπιση των δικαιωµάτων τους, οικονοµικών, κοινωνικών,
συνδικαλιστικών, πολιτικών και των ∆ηµοκρατικών Ελευθεριών.
Η. Η προστασία της υγείας τους, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων τους γενικότερα προσπάθειες για την ενότητα του
συνδικαλιστικού κινήµατος και τέλος η κατάκτηση της κοινωνικής δικαιοσύνης
µε τη κατάργηση της εκµετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.

Βασική Αρχή για την λειτουργία του Συλλόγου.

α. Εφαρµόζονται δηµοκρατικές διαδικασίες για να εξασφαλιστούν οι
προϋποθέσεις για την ελεύθερη έκφραση όλων των απόψεων την ουσιαστική
συµµετοχή όλων των µελών του Συλλόγου στην λήψη και εκτέλεση των
αποφάσεων και τον έλεγχο των διοικητικών οργάνων και τηρείται η
δηµοσιότητα των ενεργειών και πράξεών του.
β. Οι αρχές και η λειτουργία του σωµατείου µας δεν θα αντίκειται στις αρχές και
λειτουργία της Ο.Λ.Μ.Ε. και ∆.Ο.Ε. και θα είναι εναρµονισµένη µε την Ένωση
Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής.

Άρθρο 3ο
Μέσα για την επιτυχία των πιο πάνω σκοπών είναι:
1. Η έκδοση Αθλητικού δηµοσιογραφικού οργάνου και η σύσταση γραφείου
δηµοσίων σχέσεων.
2. Τα σεµινάρια, οι διαλέξεις, τα δηµοσιεύµατα, ραδιοφωνικές οµιλίες,
αθλητικές και εκπαιδευτικές ταινίες για την διαφώτιση των αθλητών και
γενικότερα της κοινής γνώµης του Νοµού Κοζάνης.
3. Ίδρυση και λειτουργία Αθλητικής και όχι µόνο βιβλιοθήκης και
εντευκτηρίου.
4. Συνεργασία µε αντίστοιχα σωµατεία ή συλλόγους άλλων κλάδων και η
ίδρυση µαζί τους κοινών οργανώσεων.
5. Η οργάνωση εκδροµών εκπαιδευτικής ή ψυχαγωγικής µορφής στο
εσωτερικό ή στο εξωτερικό όπως και κάθε άλλο µέσο που είναι πρόσφορο
για να πετύχουν οι σκοποί του συλλόγου.

Β. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άρθρο 4ο
1. Τακτικά µέλη του Συλλόγου µπορεί να γίνουν διπλωµατούχοι των Ανώτατων
ΤΕΦΑΑ Σχολών της Χώρας ή ισότιµων Σχολών του εξωτερικού που είναι
αναγνωρισµένες από το κράτος ή από εντεταλµένο όργανο, που εργάζονται
και διαµένουν στο Νοµό Κοζάνης ή κατοικούν.
2. Επίτιµα µέλη µπορεί να ανακηρυχθούν, ύστερα από απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης, άτοµα που πρόφεραν µεγάλες υπηρεσίες στο Γυµναστικό
Κλάδο, στην Αθλητική επιστήµη και πρωτοστάτησαν στην οικονοµική,
πολιτική και κοινωνική ανάπτυξη του Αθλητισµού.
3. Για να γίνει ένας Γυµναστής µέλος του Συλλόγου χρειάζεται να υποβάλλει
αίτηση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε τα παρακάτω στοιχεία: Αντίγραφο
πτυχίου, Ονοµατεπώνυµο, Όνοµα Πατρός, Τόπο και χρόνο γέννησής του,
∆ιεύθυνση Κατοικίας, Υπηρεσία που εργάζεται ή το επάγγελµά του και
∆ιεύθυνση εργασίας. Η έγκριση της εγγραφής από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
είναι υποχρεωτική στο πρώτο ∆.Σ. από την ηµεροµηνία υποβολής της

αίτησης εφόσον φυσικά συντρέχουν οι όροι του άρθρου 4 παρ. 1.
4. Τα µέλη του Συλλόγου δικαιούνται να αποχωρήσουν από τον Σύλλογο
γνωρίζοντας τη διαγραφή τους έγγραφα και αιτιολογώντας την αποχώρησή
τους στο ∆.Σ. του Συλλόγου.
5. Επιβάλλονται κυρώσεις, µέχρι διαγραφή, σε µέλη του Συλλόγου που
αντιστρατεύονται ή αντιτάσσονται έµπρακτα και συστηµατικά στους σκοπούς
του, που παραβαίνουν τους όρους του Καταστατικού ή τις αποφάσεις της
Γενικής Συνέλευσης, αφού προηγουµένως κληθούν σε γραπτή απολογία από
το Πειθαρχικό Συµβούλιο, µετά από εισήγηση του ∆.Σ. µέσα σε Ι5 µέρες.
6. Mέλoς που στερείται τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 παρ. 1, διαγράφεται χωρίς
καµία άλλη διαδικασία, µπορεί όµως να επαναγραφεί όταν τις ξαναποκτήσει.
7. Την διαδικασία επιβολής κυρώσεων µπορούν να κινήσουν τα µέλη του
Συλλόγου αν απευθυνθούν γραπτώς προς το ∆.Σ. και υπερβαίνουν σε αριθµό
το ½ και είναι ταµειακώς εντάξει.
8. Εάν καθυστερεί τις συνδροµές του προς το Σωµατείο πάνω από τρεις (3) µήνες
και ενώ έχει προειδοποιηθεί εγγράφως και εξακολουθεί να µη
συµµορφώνεται.
9. ∆εν συµµετέχει αδικαιολόγητα σε δύο συνεχείς Γ.Σ. για ανάδειξη οργάνων του
Συλλόγου.
10. Τα µέλη πριν την διαγραφή τους, ελέγχονται από το ∆.Σ.. Το ∆.Σ. πριν
εκδώσει πρόταση διαγραφής, είναι υποχρεωµένο να καλέσει το υπό διαγραφή
µέλος, για να εκθέσει τις απόψεις του. Αν αυτό δεν προσέλθει, παρόλο που
αποδεδειγµένα έχει κληθεί από το ∆.Σ., προχωρεί σε λήψη απόφασης.
11. Το διαγραµµένο µέλος έχει δικαίωµα µετά την απόφαση του ∆.Σ. να
προσφύγει στην Γενική Συνέλευση. Η απόφαση διαγραφής του ∆.Σ.
αναστέλλεται µέχρις ότου αποφασίσει η Γ.Σ.. Το διαγραµµένο µέλος καλείται
να παραστεί σ’ αυτήν την Γ.Σ. και έχει δικαίωµα να εκθέσει σύντοµα τις
απόψεις του. Τα παραπάνω ισχύουν ανεξάρτητα από το δικαίωµα που έχει το
µέλος να προσφύγει στα δικαστήρια. Αν αρθούν οι λόγοι που επέβαλαν την
διαγραφή µέλους, τούτο µπορεί να επαναγραφεί. Το ∆.Σ. µπορεί να επιβάλλει
ακόµα τις ποινές της παρατήρησης, της επίπληξης ή της καταγγελίας µέσω
του τύπου.
12. Τα µέλη του Σωµατείου είναι µεταξύ τους ισότιµα και έχουν το δικαίωµα του
«εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι», εφόσον είναι ταµειακά τακτοποιηµένα. Έχουν
το δικαίωµα να λαµβάνουν µέρος στις Γ.Σ. και δικαίωµα λόγου και ελέγχου
και της κριτικής σ’ αυτές.
13. Έχουν δικαίωµα να ενηµερώνονται για όλη την πορεία των υποθέσεων του
Σωµατείου, να λαµβάνουν γνώση και να παίρνουν αντίγραφα των βιβλίων του
Σωµατείου. Απολαµβάνουν κάθε ωφέλεια και εξυπηρέτηση, που νόµιµα
επιδιώκει το Σωµατείο. Οι ασθενείς και στρατευµένοι θεωρούνται οικονοµικά
τακτοποιηµένοι σε όλη την διάρκεια της θητείας τους. Τα µέλη είναι
υποχρεωµένα να πειθαρχούν στις διατάξεις του καταστατικού, τις αποφάσεις

του ∆.Σ. και των Γ.Σ.. Μέλη αποχωρούν µετά από έγγραφη δήλωσή τους προς
το ∆.Σ.. Μέλη που αποχωρούν ή αποβάλλονται δεν έχουν δικαίωµα στην
περιουσία του Συλλόγου.

Γ. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Άρθρο 5ο
1. Οι πόροι του Συλλόγου είναι οι παρακάτω:
Α. ∆ικαίωµα εγγραφής µελών από 10 €.
Β. Μηνιαία συνδροµή από 1,5 €.
Γ. Έσοδα από εκδηλώσεις δωρεές τρίτων, προαιρετικές χορηγήσεις µελών.
∆. Έσοδα από την περιουσία του Συλλόγου.
Ε. Έσοδα από την έκδοση-εκτύπωση βιβλίων, περιοδικών κ.λ.π. ενηµερωτικών
εντύπων.
Στ. Εισπράξεις από οργάνωση χοροεσπερίδων, κινηµατογραφικών προβολών,
λαχειοφόρων αγορών, διαλέξεων-επιµορφωτικών σεµιναρίων και από κάθε πηγή και
δραστηριότητα.
Ζ. Έσοδα από έκτακτες εισφορές των µελών, που επιβάλλονται από το ∆.Σ. και δεν
είναι δυνατό να υπερβαίνουν την ετήσια εισφορά.
Η. Το ∆.Σ. µπορεί να αυξάνει ή να ελαττώνει το ποσό εισφοράς µέχρι 50 %. Για
µεγαλύτερο ποσό απαιτείται η έγκριση της Γεν. Συνέλευσης. Η περιουσία του
Συλλόγου, που χρειάζεται για στοιχειώδη λειτουργία του, είναι ακατάσχετη.

∆. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ι. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 6ο
1 Ο Σύλλογος διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που έχει επτά (7) µέλη και
που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία του ∆.Σ. είναι για δύο (2)
χρόνια.
2. Τα επτά νεοεκλεγέντα µέλη του ∆.Σ. καλούνται σε συνεδρίαση από τον πρώτο
επιτυχόντα που πήρε τις περισσότερες ψήφους µέσα σε µία εβδοµάδα από την
ανακοίνωση των αποτελεσµάτων. Εάν στη συνεδρίαση αυτή δεν παραβρίσκονται
πέντε τουλάχιστον µέλη, η συνεδρίαση αναβάλλεται για την αντίστοιχη µέρα της
επόµενης εβδοµάδας όποτε υπάρχει απαρτία εφόσον βρίσκονται τέσσερα (4)
τουλάχιστον µέλη. Η εκλογή του Προέδρου, Aντιπρoέδρoυ, Γενικού Γραµµατέα,
Yπεύθυνo Τύπου και ∆ηµοσίων σχέσεων και Tαµία γίνεται µε µυστική ψηφοφορία

και σχετική πλειοψηφία. Εάν το ∆.Σ. δεν συγκροτηθεί σε σώµα µέσα σε τριάντα
(30) µέρες από τη µέρα σύγκλησής του από τον πρώτο επιτυχόντα µε τις
περισσότερες ψήφους, τότε πρoκηρύσσοvται νέες εκλογές. Στην περίπτωση αυτή τη
Γενική Συνέλευση συγκαλεί ο πρώτος επιτυχόντας µε τις περισσότερες ψήφους και
σε περίπτωση κωλύµατος ο Πρόεδρος της Γεν. Συνέλευσης.
3. Το ∆.Σ. διοικεί το Σύλλογο σύµφωνα µε το Καταστατικό του, διαχειρίζεται την
περιουσία του Συλλόγου και είναι υπεύθυνο τόσο για την εφαρµογή των
αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, όσο και για την προώθηση των σκοπών του
Συλλόγου.
4. Το ∆.Σ. συγκροτεί προσωρινές και µόνιµες επιτροπές, από µέλη του Συλλόγου,
για τη µελέτη και καλύτερη αντιµετώπιση θεµάτων που αποτελούν σκοπούς του
Συλλόγου.
5. Η θέση όλων των µελών του ∆.Σ. είναι άµισθη.
6. Το ∆.Σ. συνέρχεται στην έδρα του Συλλόγου, σε τακτική συνεδρίαση µία φορά
τουλάχιστον κάθε µήνα., ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του κ.. Προέδρου, η
οποία απευθύνεται µία εβδοµάδα πριν, σε όλα τα µέλη. Το ∆.Σ. συνεδριάζει,
έκτακτα συγκαλoύµενo από τον Πρόεδρο έστω και προφορικά ή όταν ζητηθεί
έγγραφα από τέσσερα µέλη του ∆.Σ., πρoκειµένoυ να εξετάσει και πάρει
αποφάσεις πάνω σε επείγοντα ζητήµατα.
7. Το ∆.Σ. έχει απαρτία όταν παραβρίσκονται τέσσερα (4) τουλάχιστον, από τα
µέλη του. Οι αποφάσεις παίρνονται µε απόλυτη πλειοψηφεία του αριθµού των
µελών που παραβρίσκονται (50%+1). Σε περίπτωση ισοψηφίας,
επαναλαµβάνεται η ψηφoφoρία και σε περίπτωση νέας ισοψηφίας υπερισχύει η
ψήφος του Προέδρου. Οι ψηφοφορίες γίνονται φανερά. Μυστική ψηφοφορία
γίνεται, όταν ζητηθεί από ένα µέλος του ∆.Σ. και για προσωπικό θέµα.
8. Στις συνελεύσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος. Σε θέµατα διαδικασίας αποφαίνεται το
Προεδρείο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό
Γραµµατέα. Τον Πρόεδρο αντικαθιστά, όταν απουσιάζει, ο Αντιπρόεδρος και τον
Αντιπρόεδρο ο µεγαλύτερος σε ηλικία ∆ιοικητικός Σύµβουλος. Τον Γενικό
Γραµµατέα αντικαθιστά ο Υπεύθυνος Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων.
9. Κάθε µέλος του ∆.Σ., που αδικαιολόγητα απουσιάζει από τρεις (3) συνεχείς
τακτικές ή οκτώ (8) συνολικά, µέσα στο χρόνο συνεδριάσεις, θεωρείται ότι
παραιτήθηκε και αντικαθίσταται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του
καταστατικού. Η θέση που κενώθηκε, όπως και σε κάθε Περίπτωση κενώσεως,
συµπληρώνεται από τον πίνακα αναπληρωµατικών µε τον οποίο είχε εκλεγεί
κατά σειρά επιτυχίας. Σε περίπτωση εξαντλήσεως των αναπληρωµατικών γίνεται
έκτακτη Γενική Συνέλευση και εκλέγονται νέα µέλη που θα αντικαταστήσουν
τις κενές θέσεις για το χρονικό διάστηµα, που υπολείπεται να λήξει η θητεία
εκείνου που αντικατέστησαν.
10. Σε περίπτωση παραιτήσεως ή χηρεύσεως του Προέδρου, τούτος αναπληρώνεται
προσωρινά από τον Αντιπρόεδρο. Μέσα σε ένα µήνα γίνεται η συµπλήρωση του
∆.Σ. και ανακατανοµή των αξιωµάτων σε συνεδρίαση του ∆.Σ. που
προεδρεύεται από τον Αντιπρόεδρο. Η σχετική ψηφοφορία είναι µυστική, όπως
και κάθε ψηφοφορία για παρόµοια θέµατα.
11. Σε περίπτωση παραιτήσεως από τη θέση του ή και από το ∆.Σ. άλλου µέλους

του Προεδρείου το νόµιµο συµπληρωµένο ∆.Σ. µε µυστική ψηφοφορία πληρώνει
την κενή θέση χωρίς να είναι αναγκαία η συνολική ανακατανοµή των αξιωµάτων
στο ∆.Σ.

Άρθρο 7ο
Καθήκοντα Προέδρου- Αντιπροέδρου- Γεν. Γραµµατέα - Ταµία Υπεύθυνου Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων.
1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σύλλογο σε όλες τις σχέσεις µε τρίτους,
επιστηµονικές υπηρεσιακές, διοικητικές και δικαστικές χωρίς άλλη ειδική
εξουσιοδότηση και εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη απόφαση του ∆.Σ.
Μπορεί µετά από απόφαση του ∆.Σ να συµβάλλεται µε τρίτους για την
απόκτηση δικαιωµάτων, ανάληψη υποχρεώσεων. Συγκαλεί συνεδριάσεις το
∆.Σ., καθορίζει µαζί µε τα υπόλοιπα µέλη του Προεδρείου τα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης, την οποία µε απόφασή του µπορεί να µεταβάλει το ∆.Σ.,
διευθύνει την συζήτηση και φροντίζει για να παρθούν αποφάσεις. Υπογράφει
µαζί µε τον Γεν. Γραµµατέα την αλληλογραφία και γενικά κάθε έγγραφο που
εκδίδεται από το Σύλλογο καθώς επίσης και τα εντάλµατα πληρωµής διαφόρων
υποχρεώσεων του Συλλόγου.
2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο που απουσιάζει ή κωλύεται σε
όλες τις αρµοδιότητες και µπορεί να τον αντικαταστήσει στην άσκηση
ορισµένων καθηκόντων τα οποία θα του αναθέσει ο Πρόεδρος µε έγγραφη
εξoυσιoδότηση. Συµµετέχει στο προεδρείο σύµφωνα µε το άρθ. 6 παρ. 8.
Στον Πρόεδρο του ∆.Σ. στον Προεδρεύοντα χορηγούνται έξοδα
παραστάσεως και κινήσεως που ορίζονται από το ∆.Σ.
3. Ο Γεν. Γραµµατέας κανονίζει και επιµελείται για την ακριβή εκτέλεση της
ηµερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του ∆.Σ. και της Γ.Σ., κρατεί τη
σφραγίδα, το αρχείο και γενικά τα βιβλία του συλλόγου πλην του Ταµείου.
Τηρεί υπεύθυνα το µητρώο των µελών, συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο κάθε
έγγραφο, στέλνει τις προσκλήσεις στα µέλη του ∆.Σ. και µαζί µε τον
Πρόεδρο εκπροσωπεί τον Σύλλογο σε όλες τις περιπτώσεις που δεν
προβλέπεται διαφορετική εκπροσώπηση. Φροντίζει για την σύνταξη των
πρακτικών συνεδριάσεων του ∆.Σ. και των Γ.Σ., για τα οποία είναι
υπεύθυνος παρακολουθώντας και ελέγχοντας τον αρµόδιο γι’ αυτά
υπάλληλο.
4. Ο Ταµίας φυλάει το ταµείο και είναι υπεύθυνος για την χρηµατική και
οποιαδήποτε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία του Συλλόγου φροντίζοντας
για την είσπραξη των εισφορών του Συλλόγου των µελών και για κάθε
τακτικό ή έκτακτο έσοδο του ταµείο, το οποίον καταχωρεί εις το βιβλίο
εσόδων. Έχει υποχρέωση να δίνει λογαριασµό, όταν αυτό ζητηθεί από το
∆.Σ. ή την Εξελεγκτική Επιτροπή. ∆ίνει τριπλότυπες αποδείξεις για κάθε
ποσό, που εισπράττει και που δαπανάται. Τον ταµία, όταν κωλύεται τον
αναπληρώνει ένας από τους συµβούλους, που ορίζεται µε σύµφωνη γνώµη
του ιδίου από το ∆.Σ.. Το αξίωµα του Ταµία δεν µπορεί να συνυπάρξει ούτε
προσωρινά µε το αξίωµα του Προέδρου ή µε του Γεν. Γραµµατέα. Ο Ταµίας
σε συνεννόηση µε το ∆.Σ. καταρτίζει τον απολογισµό και τον

προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων κάθε έτος και τον υποβάλλει στο ∆.Σ.
για έγκριση, για να υποβληθεί απ’ αυτό στην Γενική Συνέλευση για έγκριση.
5.

Ο σύµβουλος Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων είναι υπεύθυνος για κάθε
δηµόσια εκδήλωση του Συλλόγου σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο και τον
Γεν. Γραµµατέα. Φροντίζει για την διανοµή των ανακοινώσεων στην
Οµοσπονδία, στους συλλόγους, προς τον ηµερήσιο τύπο και τα µέσα
ενηµέρωσης και την αποστολή τηλεγραφηµάτων και εγγράφων προς τους
αρµόδιους φορείς. Φροντίζει για την εκτύπωση και την κυκλοφορία εντύπων.
Φροντίζει για τις διαλέξεις, επιστηµονικές, ψυχαγωγικές, πολιτιστικές
εκδηλώσεις και εκδροµές σύµφωνα µε τις αποφάσεις της διοίκησης. Είναι
υπεύθυνος για την προµήθεια, συντήρηση και καλή λειτουργία των µέσων
ενηµέρωσης – πληροφόρησης και διαφώτισης. Φροντίζει για την
αλληλογραφία και επαφή του Συλλόγου µε επιστηµονικές οργανώσεις του
εσωτερικού και εξωτερικού.

Άρθρο 8ο
1. Κάθε πληρωµή γίνεται µε εντολή προς τον Ταµία, που υπογράφεται από
τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραµµατέα. Έλεγχος των δαπανών γίνεται κατά
τρίµηνο τουλάχιστον από το ∆.Σ. ή την Εξελεγκτική Επιτροπή.
2. Αναλήψεις χρηµάτων από τον Ταµία ή από τον Πρόεδρο ή από τρίτους
δικαιούχους από τις Τράπεζες γίνεται µε επιταγές, που υπογράφονται από
τον Ταµία µε βάση εντάλµατα πληρωµής, που υπογράφονται από τον
Πρόεδρο και τον Γεν. Γραµµατέα. Η επιχορήγηση ή οι επιταγές θα
παραλαµβάνονται από τον Ταµία ή τον Πρόεδρο από τον αντίστοιχο
φορέα.
3. Στα χέρια του Ταµία δεν επιτρέπεται να παραµείνει ρευστό χρήµα πέραν
του ποσού των 300 €. Οι πέραν του ποσού αυτού εισπράξεις καταθέτονται
στην Τράπεζα µε απόφαση του ∆.Σ..
4. Τα κάθε φύσεως εµβάσµατα προς τον Σύλλογο αποστέλλονται στον
λογαριασµό του, που τηρεί η Τράπεζα, µε την οποία συνεργάζεται ή στο
όνοµα του Ταµία της για λογαριασµό του Συλλόγου. Σε επείγουσες
περιπτώσεις ο Πρόεδρος του ∆.Σ. µπορεί να δώσει έγγραφη εντολή στον
Ταµία για ανάληψη χρηµάτων µέχρι το ποσό των 300 € και να φέρει το
θέµα για έγκριση εκ των υστέρων στο ∆.Σ. (Άρθρο 9).

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 9ο
1. Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριµελής και εκλέγεται µαζί µε το ∆.Σ. µε
ψηφοφορία δε, εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα της. Η θητεία της
συµπίπτει µε τη θητεία του ∆.Σ.
2. Ασκεί ετήσιο οικονοµικό διαχειριστικό έλεγχο και συντάσσει έκθεση, που

βρίσκεται στη διάθεση οποιουδήποτε µέλους του Συλλόγου και
ανακοινώνεται στην ετήσια Γενική Συνέλευση.
3. Συγκαλείται µε πρόσκληση του προέδρου του ∆.Σ., συνεδριάζει στην έδρα
του Συλλόγου και η θέση των µελών της είναι άµισθη.

ΙΙΙ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 10°
1. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο είναι τριµελές και εκλέγεται µαζί µε το ∆.Σ. και µε
ψηφοφορία εκλέγει τον Πρόεδρό του. Η θητεία του συµπίπτει µε εκείνη του
∆.Σ.
2. Σκοπός του Π.Σ. είναι η παραποµπή σ' αυτό των µελών του Συλλόγου, που
παραβαίνουν τις διατάξεις του Kαταστατικoύ του Συλλόγου και του Κώδικα
δεοντολογίας του Συλλόγου.
3. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο του Συλλόγου ασκεί πειθαρχική δίωξη και
επιλαµβάνεται σχετικά ή µε έγκληση του ∆.Σ. του Συλλόγου ή κάθε άλλου, που
έχει έννοµο συµφέρον. Η έγκληση γίνεται µε αίτηση ή αναφορά, που
υποβάλλεται στο Σύλλογο.
4.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ. λαβαίνει γνώση σχετικά και συγκαλεί το Π.Σ..

5.

Το Π.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν παραβρίσκονται δύο (2) τoυλάχιστoν από τα
µέλη του µεταξύ των οποίων απαραίτητα ο Πρόεδρος.

6. Οι αποφάσεις του ΠΣ λαµβάνovται µε πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας
αναβάλλεται η εκδίκαση για να παρεβρεθεί και το τρίτο µέλος του συµβουλίου.
7. Κάθε εναγόµενος έχει το δικαίωµα να ζητήσει εξαίρεση µέχρι ενός µέλους του
Π.Σ., το οποίο θα αναπληρωθεί από τον πρώτο αναπληρωµατικό κατά σειρά
εκλογής.
8. Σε περίπτωση πειθαρχικής δίωξης µε περισσότερους του ενός εναγόµενους και
εφόσον αιτήσεις για εξαίρεση περισσοτέρων ενός µελών του Π.Σ. το Συµβούλιο
αποφασίζει για την εξαίρεση ενός µόνον εκ των µελών του απορρίπτοντας τις
άλλες αιτήσεις.
9. Σε περίπτωση εξαιρέσεως του Προέδρου του Π.Σ. τα µέλη του µε µυστική
ψηφοφορία εκλέγουν ίδιον Πρόεδρο µεταξύ των.
10. Οι αιτήσεις εξαιρέσεως εκδικάζονται από το ίδιο το Π.Σ. παρουσία του
εναγοµένου.
11. Η πειθαρχική δίωξη αναστέλλεται, εφόσον εκκρεµεί διαδικασία στα ποινικά
δικαστήρια για, το ίδιο θέµα. Μετά τη λήξη της διαδικασίας αυτής ανεξάρτητα
από το αποτέλεσµά της προχωρεί η πειθαρχική δίωξη.

12. Καµιά ποινή δεν επιβάλλεται χωρίς να δοθεί στον εναγόµενο το δικαίωµα της
απολογίας και της αντιµετώπισης της κατηγορίας.
13. Οι αποφάσεις του Π.Σ. διαβιβάζονται προς το ∆.Σ., µέσω του οποίου
κοινοποιούνται προς τους ενδιαφερόµενους.
14. Τυχόν εφέσεις για αποφάσεις του Π.Σ. συζητούνται στην πρώτη προσεχή Γενική
Συνέλευση, η οποία λειτουργεί και ως ∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο.
15. Η απόφαση του Π.Σ. τίθεται στην Γενική Συνέλευση η οποία, µε πλειοψηφία
2/3 µπορεί να εγκρίνει, να µετριάσει και να απορρίπτει την ποινή εφόσον ο
τιµωρηµένος έχει προσφύγει στην κρίση της Γ.Σ.. Σε άλλες περιπτώσεις οι
αποφάσεις του Π.Σ. είναι τελεσίδικες µετά από 30 ηµέρες από την κοινοποίηση
εφόσον δεν έχει κατατεθεί έφεση στο ∆.Σ. του Συλλόγου.
16. Οι ποινές, που επιβάλλονται για κάθε παράβαση, καθορίζονται µε ειδικό
κανονισµό, που συντάσσεται από το ∆.Σ και Π.Σ. και εγκρίνεται από την
Τακτική Γ.Σ..

Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Άρθρο 11ο
Οι Γενικές Συνελεύσεις των µελών του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικές και
Καταστατικές και είναι τα κυρίαρχα σώµατα αποφάσεων.

Άρθρο 12ο
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα του Συλλόγου µια φορά κάθε χρόνο
και τον µήνα Σεπτέµβριο και ηµέρα Τετάρτη. Η ακριβής ηµεροµηνία, η ώρα
και ο τόπος σύγκλισης, καθώς και τα θέµατα, που θα συζητηθούν,
καθορίζονται από το ∆.Σ.. Στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται
υποχρεωτικά απολογισµός πεπραγµένων (λογοδοσία) του ∆.Σ., οικονοµικός
απολογισµός του χρόνου, που πέρασε και προϋπολογισµός του χρόνου, που
ακολουθεί και ανακοινώνεται η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
2.

Το ∆.Σ., που συγκαλεί την τακτική Γ.Σ. είναι υποχρεωτικό να ανακοινώνει την
πρόσκληση για την Γ.Σ. πριν από 15 µέρες σε κάθε µέλος του έγγραφα. Η
πρόσκληση περιέχει την ηµεροµηνία, ώρα, αίθουσα και τα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης της Γ.Σ. και αποστέλλεται σε όλα τα µέλη του Συλλόγου
µαζί µε το ανάτυπο της, λογοδοσίας, του απολογισµού, του προϋπολογισµού
και κάθε άλλου στοιχείου, που θα τεθεί και θα συζητηθεί στη Γ.Σ..

3.

Στην ηµερήσια διάταξη µπορούν να εγγραφούν και θέµατα που προτείνονται
από το ½ των µελών, που έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις
ύστερα από έγγραφη ανακοίνωσή τους στο ∆.Σ.. Η πρόταση αυτή πρέπει να

γίνει στο ∆.Σ. µια µέρα τουλάχιστον πριν αναγγελθεί η σύγκληση της Γ.Σ.,
αλλιώς δεν ισχύει.
4.

Την έναρξη των εργασιών της συνέλευσης κάνει ο Πρόεδρος του ∆.Σ., ο οποίος
ανακοινώνει τον αριθµό των µελών, που είναι ταµειακά τακτοποιηµένα, µέχρι
και την ώρα της συνέλευσης και ακολουθεί η καταµέτρηση των παρόντων
µελών. Η τακτική Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, αν παραβρίσκονται τα µισά µέλη
+ 1 απ’ αυτά, που έχουν τακτοποιήσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις. Αν
δεν διαπιστωθεί απαρτία, συγκαλείται νέα Γ.Σ. την επόµενη Τετάρτη την ίδια
ώρα. Η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον
αριθµό των µελών, που παραβρίσκονται και αναγγέλλεται από το ∆.Σ.
σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου 2.

5.

Η Γ.Σ. εκλέγει το Προεδρείο της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο,
Αντιπρόεδρο και τρεις πρακτικογράφους. Η εκλογή του Προεδρείου γίνεται µε
φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία (50% +1) των µελών, που
παραβρίσκονται. Αν στην πρώτη ψηφοφορία κανένας δεν συγκεντρώσει, την
απαραίτητη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαµβάνεται ανάµεσα στους δύο
πρώτους υποψήφιους. Η αντικατάσταση µελών του Προεδρείου γίνεται µε τον
ίδιο τρόπο, όπως προηγούµενα

6.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών που
παραβρίσκονται και έχουν δικαίωµα ψήφου. Εάν δεν παρθεί απόφαση µε την
πρώτη ψηφοφορία, γίνεται δεύτερη και για να είναι έγκυρη χρειάζεται 50 +1
των παρόντων. Η ψηφοφορία είναι µυστική ή φανερή µε ανάταση του χεριού.
Τον τρόπο ψηφοφορίας αποφασίζει η Γ.Σ..

7.

Οι Γενικές Συνελεύσεις µπόρούν να ανακαλούν ολικά ή µερικά το ∆.Σ., εάν
από το 1/3 τουλάχιστον των µελών προβληθεί ζήτηµα εµπιστοσύνης για
συγκεκριµένες εµφανείς αιτίες και εγκριθεί από την πλειοψηφία των 2/3 των
µελών, που παραβρίσκονται στη Γ.Σ., εφόσον αυτή βρίσκεται σε απαρτία. Με
τη µορφή ψηφισµάτων µπορούν να προταθούν από το Προεδρείο της Γ.Σ. ή
από τα µέλη του Συλλόγου, θέµατα χαρακτηριζόµενα σαν επείγοντα.

Άρθρο 13ο
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
1. Συγκαλούνται έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις κάθε φορά που παρουσιάζονται
επείγοντα σοβαρά ζητήµατα, ή για να εκλεγούν όργανα του Συλλόγου ή µέλη
τους που παραιτήθηκαν, παύθηκαν ή δεν ασκούν τα καθήκοντά τους για
οποιαδήποτε αιτία ή λόγο. Εφόσον έχουν εξαντληθεί τα αναπληρωµατικά µέλη,
τα εκλεγόµενα όργανα ή µέλη αυτών καλύπτουν το υπόλοιπο της θητείας
εκείνων που αντικατέστησαν.
2. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ∆.Σ..
3. Το ∆.Σ. είναι υποχρεωµένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, µέσα σε
πέντε (5) µέρες από τη µέρα που θα ζητήσει το 1/5 του συνολικού αριθµού των

µελών, που έχουν δικαίωµα ψήφου. Η αίτηση πρέπει να περιλαµβάνει τα
επείγοντα θέµατα, που θα συζητηθούν, ή τους λόγους που επιβάλουν την
σύγκλιση της έκτατης Γενικής Συνέλευσης (παρ. 1).
4. Για τη διαδικασία της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, τη διεύθυνση των εργασιών
της, την λήψη των αποφάσεων και όλα τα άλλα σχετικά, ισχύουν όλα όσα
αναφέρονται και ορίζονται για τις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις. Η προθεσµία
πρόσκλησης µέχρι τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό
να περιοριστεί και στο οκταήµερο.

Άρθρο 14ο
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
1. Συγκαλούνται µε σκοπό την τροποποίηση του καταστατικού ή για τη διάλυση
του Συλλόγου. Η σύγκλιση γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 2 ή ύστερα
από αίτηση του 50% του συνολικού αριθµού των µελών, που έχουν
εκπληρώσει τις οικονοµικές υποχρεώσεις στο Σύλλογο. Η αίτηση περιλαµβάνει
υποχρεωτικά τις διατάξεις, για τις οποίες ζητείται η τροποποίηση και σε
περίληψη οι προτεινόµενες τροποποιήσεις ή, αν ζητείται η διάλυση του
Συλλόγου, τους λόγους που επιβάλλουν την διάλυση.
2. Εκτός από την περίπτωση της διάλυσης του Συλλόγου (άρθρο 18) η
Καταστατική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παραβρίσκονται
τα µισά από τα µέλη, που είναι οικονοµικά τακτοποιηµένα µε τον Σύλλογο.
Στην περίπτωση, που δεν επιτυγχάνεται απαρτία συγκαλείται από το ∆.Σ. νέα
συνέλευση µέσα σε 7 µέρες, η οποία νέα συνέλευση, για να έχει απαρτία
απαιτείται να υπάρχει το ίδιο ποσοστό συµµετοχής.
3. Οι αποφάσεις των Καταστατικών Γενικών Συνελεύσεων παίρνονται µε
πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων και που έχουν δικαίωµα συµµετοχής.
4. Για ό,τι δεν περιλαµβάνεται στις προηγούµενες ειδικές διατάξεις αυτού του
άρθρου, εφαρµόζονται τα διαλαµβανόµενα στα άρθρα 12 και 13, που αφορούν
τις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.

ΣΤ. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 15ο
1. Τα µέλη του ∆.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συµβουλίου
και αντ/πων εκλέγονται κάθε δύο (2) χρόνια µε µυστική ψηφοφορία και
υποχρεωτικά στο µήνα Σεπτέµβρη.
2. ∆ικαίωµα να ψηφίσουν ή να υποβάλλουν υποψηφιότητα έχουν όλα τα µέλη, που
εκπλήρωσαν τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις, µέχρι το τέλος του Αυγούστου.
3. Οι υποψηφιότητες γίνονται έγγραφα στο ∆.Σ., το αργότερο δύο (2) µέρες πριν

από την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.
4. Τα µέλη ψηφίζουν πάντα αυτοπροσώπως.
5. Απαρτία Συνελεύσεων για τις αρχαιρεσίες υπάρχει, όταν παραβρίσκονται 50% +
1 του συνόλου των µελών, που έχουν δικαίωµα ψήφου.
6. ∆ικαίωµα ψήφου έχουν και τα µέλη, που τακτοποίησαν τις οικονοµικές τους
υποχρεώσεις προς το Σύλλογο, µέχρι και την ώρα της εκλογής της Εφορευτικής
Επιτροπής.
7. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη, καλείται νέα µε τα ίδια θέµατα την
επόµενη Τετάρτη. Η επαναληπτική συνέλευση έχει απαρτία όσα µέλη και αν
παραβρίσκονται.
8. Οι αρχαιρεσίες γίνονται από τριµελή Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται από
τη Γενική Συνέλευση. Η Εφορευτική Eπιτρoπή εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο
οποίος παραλαµβάνει από το ∆.Σ. τους καταλόγους των µελών, τις
υποψηφιότητες, τους φακέλους και όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την
ψηφοφορία.
9. Κάθε ψηφοφόρος µπορεί να σηµειώσει µε σταυρό ονόµατα υποψηφίων µέχρι
και του αριθµού εκείνων, που εκλέγονται.
10. Η καταµέτρηση και η διαλογή των ψήφων γίνεται δηµόσια. Μετά την
καταµέτρηση των ψήφων, που γίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή
ακολουθεί η ανακήρυξη αυτών, που εκλέχτηκαν και των αναπληρωµατικών.
Στην περίπτωση ισοψηφίας, γίνεται κλήρωση.
11. Ο πρώτος των επιτυχών, που πήρε τις περισσότερες ψήφους καλεί µέσα σε µία
εβδοµάδα από την γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων τους επιτυχόντες να
συγκροτηθούν σε σώµα, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 2.
12. Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών επιτρέπονται.

Άρθρο 16°
Η απαλλαγή από τις ευθύνες του ∆.Σ., που αποχωρεί, η έγκριση του απολογισµού προϋπολογισµού, όπως και η απόφαση πάνω σε κάθε θέµα της ηµερησίας διάταξης
της Γενικής Συνέλευσης -εκτός των αρχαιρεσιών- γίνεται από την Γενική Συνέλευση
µε πλειοψηφία των παρόντων σ' αυτή. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο και τους πρακτικογράφους της
Γ.Σ.

Ζ. ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 17°
Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή, που έχει κυκλικά τις λέξεις « Ένωση

Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής» και στο κέντρο τον «Αγ. Νεκτάριο», προστάτη των
Καθηγητών Φυσικής Αγωγής.

∆ιάλυση του Συλλόγου
Άρθρο 18ο
1. Ο Σύλλογος διαλύεται, όταν τα µέλη του µειωθούν σε λιγότερα από δέκα (10).
2. Ο Σύλλογος διαλύεται αυτοδίκαια, αν όλα τα µέλη του δεν εκπληρώνουν τις
οικονοµικές τους υποχρεώσεις.
3. Ο Σύλλογος διαλύεται από συγκαλούµενη, ειδικά για το σκοπό αυτό
Καταστατική Συνέλευση. Η συνέλευση αυτή έχει απαρτία, αν παραβρίσκονται τα
2/3 του συνολικού αριθµού των µελών, που έχουν τις οικονοµικές τους
υποχρεώσεις τακτοποιηµένες µέχρι και το µήνα που γίνεται η συνέλευση. Η
οικονοµική τακτοποίηση είναι δυνατό να γίνει και κατά την ώρα της γενικής
συνέλευσης. Η διάλυση αποφασίζεται µε πλειοψηφία των ¾, που παραβρίσκονται
και έχουν δικαίωµα ψήφου. Τα υπόλοιπα θέµατα της Καταστατικής Γενικής
Συνέλευσης για την διάλυση του Συλλόγου ρυθµίζονται σύµφωνα µε όσα
διαλαµβάνονται για τις Γενικές Συνελεύσεις.
4. Η περιουσιακή εκκαθάριση του Συλλόγου γίνεται µε βάση τις σχετικές
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. Όσα περιουσιακά στοιχεία αποµείνουν µετά
την εκκαθάριση διατίθενται στο ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης, για να παραχωρηθούν
στο Σύλλογο Φοιτητών της Σχολής.

Άρθρο 19ο
Βιβλία που υποχρεώνεται ο Σύλλογος να τηρεί είναι:
α) Πρωτόκολλο εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων.
β) Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.
γ) Βιβλίο Πρακτικών του ∆.Σ., Εξελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικού
Συµβουλίου.
δ) Βιβλίο Μητρώου Μελών.
ε) Βιβλίο Ταµείου και περιουσίας.
στ) ∆ιπλότυπα χρηµατικών ενταλµάτων.
ζ) Καρτέλες Μελών.
η) Τριπλότυπα αποδείξεων εισπράξεων και πληρωµής.
θ) Κάθε βοηθητικό βιβλίο.
Ό,τι δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό ρυθµίζεται σύµφωνα µε την
νοµοθεσία που ισχύει.
8/11/09
Τα Μέλη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ
ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ
ΚΟΖΑΝΗΣ

Το παρόν καταστατικό του σωµατείου που εδρεύει στην Πτολεµαΐδα µε την
επωνυµία «Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Ν. Κοζάνης», του οποίου µε την µε
αριθµό 125/2010 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης, έχει διαταχθεί η
δηµοσίευση της περίληψης στο ∆ελτίο ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων του Ταµείου
Νοµικών και της εδώ εκδιδόµενης εφηµερίδας ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ καθώς και η εγγραφή
του στο τηρούµενο από το Πρωτοδικείο Κοζάνης βιβλίο αναγνωρισµένων
Σωµατείων.
Μετά την τελεσιδικία της παραπάνω απόφασης και µετά την τήρηση των
παραπάνω διατυπώσεων, ήτοι δηµοσίευση περίληψης στο ∆ελτίο ∆ικαστικών
∆ηµοσιεύσεων του Ταµείου Νοµικών (Αριθµός Φύλλου 9220/10-5-2010) και της εδώ
εκδιδόµενης εφηµερίδας ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ (Αριθµός Φύλλου 3619/29-4-2010) και την
εγγραφή στο βιβλίο αναγνωρισµένων Σωµατείων µε αύξοντα αριθµό 2633/7-6-2010
της αναφερθείσας απόφασης, η οποία κατέστη τελεσίδικη (αριθµός έκθεσης επίδοσης
του ∆ικαστικού Επιµελητή του Πρωτοδικείου Κοζάνης 307 Γ/29-4-2010, Ελένης
Γουστέρη, το οποίο βεβαιώθηκε από τον πρόεδρο του ∆ικαστηρίου τούτου και
κατατέθηκε στο αρχείο του Πρωτοδικείου Κοζάνης.

Κοζάνη 7/6/2010

Ο ∆ΙΚΑΣΤΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

