ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ
ΑΣΚΗΣΗΣ»
ΑΡΘΡΟ 1: Επωνυµία - Έδρα - Σφραγίδα
Ιδρύεται αστική µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία µε την επωνυµία
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» µε έδρα το Μαρούσι Αττικής.
Για τις σχέσεις της µε το εξωτερικό η Εταιρεία θα αποδίδεται µε την επωνυµία “HELLENIC SOCIETY OF BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY OF
EXERCISE”.
Η σφραγίδα της Εταιρείας έχει σχήµα στρογγυλό. Στην περίµετρό της αναγράφεται η επωνυµία της Εταιρείας και το έτος ίδρυσης, ενώ στο εσωτερικό της
απεικονίζονται δύο δροµείς, µια διπλή έλικα, µια σφαιρική φιάλη κι ένα χέρι
που κρατά βλαστό φυτού.
ΑΡΘΡΟ 2: Σκοπός της Εταιρείας
Ο σκοπός της Εταιρείας είναι µη κερδοσκοπικός και κοινωφελής και ορίζεται ειδικότερα ως η παραγωγή, συγκέντρωση και διάδοση επιστηµονικής γνώσης σε θέµατα βιοχηµείας και φυσιολογίας της άσκησης.
Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της, η Εταιρεία µπορεί, µε απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.), να ιδρύει παραρτήµατα σε όλη την Ελλάδα, τα
οποία θα λειτουργούν στη βάση κανονισµού που θα εγκρίνει η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.). Οµοίως µπορεί, µε απόφαση του ∆..Σ., να συγκροτεί επιτροπές έρευνας ή εργασίας, οι οποίες θα λειτουργούν στη βάση κανονισµού που θα εγκρίνει
η Γ.Σ..
ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα πραγµατοποίησης του σκοπού
Τα µέσα πραγµατοποίησης του σκοπού της Εταιρείας ορίζονται ειδικότερα
στα εξής:
• ∆ιοργάνωση συνεδρίων πανελλαδικής και διεθνούς εµβέλειας.
• Κοινωνική παρέµβαση µε την έκδοση θέσεων σε καίρια ζητήµατα (άσκηση και υγεία, µαζικός αθλητισµός, θεραπευτικές εφαρµογές της άσκησης,
ντόπινγκ κ.τ.λ.).
• Παρεµβάσεις και συνεργασία µε αρµόδια όργανα της Πολιτείας για την
προώθηση θεµάτων που άπτονται της βιοχηµείας και φυσιολογίας της
άσκησης και εισήγηση επ’ αυτών προς τις αρµόδιες πολιτειακές και δηµοτικές αρχές.
• Εκπαίδευση νέων επιστηµόνων σε ερευνητικές τεχνικές µέσω της διοργάνωσης εφαρµοσµένων φροντιστηρίων και τηλεκπαίδευσης.
• Συµβολή στην οργάνωση και λειτουργία µεταπτυχιακών προγραµµάτων
στη βιοχηµεία και φυσιολογία της άσκησης.
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• ∆ηµιουργία ιστοσελίδας και βάσης δεδοµένων που άπτονται του επιστηµονικού αντικειµένου.
• Έκδοση επιστηµονικού περιοδικού διεθνούς εµβέλειας.
• ∆ιεκδίκηση και εκτέλεση εθνικών ή διεθνών επιστηµονικών προγραµµάτων.
• Συνεργασία µε οµοειδείς ελληνικές, ξένες και διεθνείς επιστηµονικές εταιρείες, καθώς και µε µη κερδοσκοπικούς φορείς (όπως Ο.Τ.Α.,
Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆., ∆ηµόσιο κ.ά.) των οποίων οι σκοποί συµπίπτουν µε
το σκοπό της Εταιρείας.
ΑΡΘΡΟ 4: Μέλη
Τα µέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε τακτικά, δόκιµα κι επίτιµα.
Τακτικά µέλη της Εταιρείας µπορεί να γίνουν:
• Οι πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης που έχουν εκπονήσει µεταπτυχιακή
ή διδακτορική διατριβή στο αντικείµενο της βιοχηµείας ή φυσιολογίας της
άσκησης.
• Οι πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης που έχουν εκπονήσει µεταπτυχιακή
ή διδακτορική διατριβή και διαθέτουν αποδεδειγµένη επαγγελµατική ή επιστηµονική ενασχόληση στον τοµέα της βιοχηµείας ή φυσιολογίας της
άσκησης.
∆όκιµα µέλη της Εταιρείας µπορεί να γίνουν µεταπτυχιακοί φοιτητές ή υποψήφιοι διδάκτορες που εργάζονται σε θέµατα σχετικά µε τη βιοχηµεία ή φυσιολογία της άσκησης.
Επίτιµα µέλη της Εταιρείας µπορεί να γίνουν Έλληνες ή αλλοδαποί επιστήµονες που συνέβαλαν ή συµβάλλουν µε εξέχοντα τρόπο, άµεσα ή έµµεσα, στην
υλοποίηση του σκοπού της εταιρείας.
ΑΡΘΡΟ 5: Εισδοχή νέων µελών
Για την απόκτηση της ιδιότητας του τακτικού ή δόκιµου µέλους απαιτείται
έγγραφη αίτηση του ενδιαφερόµενου προς το ∆.Σ. της Εταιρείας, η οποία θα
συνοδεύεται από βιογραφικό σηµείωµα. Την αίτηση συνυπογράφουν, ως προτείνοντα, δύο τακτικά µέλη της Εταιρείας. Το ∆.Σ. της Εταιρείας, µε απόφασή
του µέσα σε τρεις (3) µήνες από την υποβολή της αίτησης, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογηµένα την εγγραφή του ενδιαφερόµενου στην Εταιρεία. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο ενδιαφερόµενος έχει δικαίωµα να προσφύγει
στη Γ.Σ.. Η προσφυγή κατατίθεται στο ∆.Σ. µέσα σε δύο (2) µήνες από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόµενο της απορριπτικής απόφασης. Το ∆.Σ. υποχρεώνεται να φέρει την προσφυγή στην αµέσως επόµενη Γ.Σ., στην οποία δικαιούται
να εµφανιστεί ο ενδιαφερόµενος για την υποστήριξη της προσφυγής του και στη
συνέχεια αποχωρεί. Αν το ∆.Σ. δεν φέρει τη προσφυγή στη Γ.Σ. προς συζήτηση
και λήψη απόφασης, θεωρείται ότι ανακάλεσε την απορριπτική του απόφαση
και ότι ο ενδιαφερόµενος έγινε µέλος της Εταιρείας.
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Επίτιµα µέλη ανακηρύσσονται µε απόφαση της Γ.Σ. ύστερα από αιτιολογηµένη πρόταση του ∆.Σ..
ΑΡΘΡΟ 6: ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών
Τα τακτικά µέλη έχουν όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τις διατάξεις του νόµου και του παρόντος καταστατικού. Ειδικότερα,
τα τακτικά µέλη έχουν το δικαίωµα να µετέχουν στις Γ.Σ., να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται. Έχουν επίσης το δικαίωµα να προτείνουν οτιδήποτε
κρίνουν ότι συντελεί στην εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας µε έγγραφη ή
προφορική πρότασή τους προς το ∆.Σ. ή τη Γ.Σ.. Τα όργανα είναι υποχρεωµένα
να απαντήσουν στην πρόταση µέσα σε διάστηµα δύο (2) µηνών.
Τα δόκιµα και τα επίτιµα µέλη έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε τα τακτικά µέλη,
πλην του δικαιώµατος να εκλέγουν και να εκλέγονται στο ∆.Σ. και στην Εξελεγκτική Επιτροπή.
Επιτρέπεται στα µέλη της Εταιρείας να χρησιµοποιούν την ιδιότητά τους αυτή κατά την άσκηση του επαγγέλµατός τους, εφ’όσον αυτό δεν προσκρούει σε
διατάξεις δεοντολογίας.
Τα τακτικά και τα δόκιµα µέλη υποχρεούνται:
• Να συµµορφώνονται µε το καταστατικό και τις αποφάσεις των οργάνων
της Εταιρείας.
• Να πληρώνουν τακτικά τη συνδροµή τους και, γενικά, να εκπληρώνουν
ανελλιπώς και εµπρόθεσµα τις οικονοµικές υποχρεώσεις τους προς την
Εταιρεία.
• Να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την πραγµατοποίηση του σκοπού
της Εταιρείας και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια ή δραστηριότητα αντίθετη µε αυτόν.
ΑΡΘΡΟ 7: Ποινές
Κάθε µέλος του οποίου η δραστηριότητα είναι αντίθετη µε το σκοπό της Εταιρείας ή το οποίο εµποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων της
υπόκειται στις παρακάτω ποινές, ανάλογα µε τη βαρύτητα της πράξης του:
• γραπτή επίπληξη
• προσωρινή αποβολή µέχρι ένα χρόνο
• οριστική διαγραφή
Για την επιβολή οποιασδήποτε από τις παραπάνω ποινές είναι υποχρεωτική η
προηγούµενη κλήση, µε απόδειξη, του µέλους σε ακρόαση από το ∆.Σ., η σύνταξη αιτιολογηµένης πρότασης του ∆.Σ. προς τη Γ.Σ. και η απόφαση της Γ.Σ.
µε πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων µελών. Το µέλος κατά του οποίου προτείνεται η επιβολή ποινής δικαιούται να παρευρεθεί στη Γ.Σ. για να αναπτύξει τα
επιχειρήµατά του και να δώσει εξηγήσεις, αλλά αποχωρεί από τη συζήτηση και
την ψηφοφορία.
Αιτία διαγραφής µέλους αποτελεί και η µη τακτοποίηση των ταµειακών υποχρεώσεών του για τρία (3) έτη, εφόσον προηγηθεί έγγραφη υπενθύµιση µε από3

δειξη. Η διαγραφή λόγω µη τακτοποίησης ταµειακών υποχρεώσεων αποφασίζεται από το ∆.Σ. και δεν αποκλείει την επανεγγραφή στο µέλλον µε την προβλεπόµενη από το Άρθρο 5 διαδικασία.
ΑΡΘΡΟ 8: Κεφάλαιο της Εταιρείας
Το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, που κρίνεται απαραίτητο για την αντιµετώπιση των πρώτων αναγκών της, ανέρχεται στο ποσό των 480 (τετρακοσίων
ογδόντα) ευρώ, από τα οποία τα ιδρυτικά µέλη συνεισέφεραν 10 (δέκα) ευρώ το
καθένα.
ΑΡΘΡΟ 9: Πόροι της Εταιρείας
Πόροι της εταιρείας είναι οι εισφορές των µελών της και έσοδα από επιστηµονικές εκδηλώσεις και εκδόσεις, ερευνητικά ή εκπαιδευτικά προγράµµατα,
υπηρεσίες, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοτήµατα. Επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοτήµατα γίνονται αποδεκτά µετά από
απόφαση του ∆.Σ. και µε κριτήριο το να µη συνοδεύονται από όρους που αντίκεινται στο σκοπό της Εταρείας.
Τα τακτικά και τα δόκιµα µέλη υποχρεώνονται να καταβάλλουν ετήσια εισφορά µέχρι την 31η Ιανουαρίου. Το ύψος της εισφοράς των τακτικών και των
δόκιµων µελών θα καθορίζεται µε απόφαση της Γ.Σ.. Νέα τακτικά ή δόκιµα µέλη υποχρεώνονται να καταβάλουν την εισφορά για το έτος εισδοχής τους το αργότερο ένα µήνα µετά την εισδοχή τους. Τα επίτιµα µέλη απαλλάσσονται από
εισφορά.
ΑΡΘΡΟ 10: Όργανα της Εταιρείας
Όργανα της Εταιρείας είναι η Γ.Σ., το ∆.Σ. και η Εξελεγκτική Επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 11: Η Γενική Συνέλευση
Κυρίαρχο και ανώτατο όργανο της Εταιρείας είναι η Γ.Σ. των µελών της, η
οποία συγκροτείται από τα ταµειακώς ενήµερα µέλη. Η Γ.Σ.:
• Ελέγχει το ∆.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή.
• Εγκρίνει τον απολογισµό του ∆.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
• Τροποποιεί το καταστατικό ή διαλύει την Εταιρεία σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Άρθρο 14.
• Καθορίζει το ύψος των οικονοµικών υποχρεώσεων των µελών.
• Αποφασίζει για κάθε άλλο θέµα που θα τεθεί στην ηµερήσια διάταξη από
το ∆.Σ. ή από τουλάχιστον το 1/10 των µελών της Εταιρείας σύµφωνα µε
τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω.
Η Γ.Σ. συγκαλείται τακτικά από το ∆.Σ. µία φορά το χρόνο. Κάθε δεύτερη
τακτική Γ.Σ. θεωρείται εκλογοαπολογιστική και είναι εκείνη στην οποία το απερχόµενο ∆.Σ. και η απερχόµενη Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλουν τους απολογισµούς τους. Η Γ.Σ. συγκαλείται έκτακτα όποτε το θεωρήσει αναγκαίο το
∆.Σ. ή το ζητήσει, µε γραπτή αίτηση στην οποία θα αναφέρονται τα θέµατα
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προς συζήτηση, τουλάχιστον το 1/10 των ταµειακώς ενήµερων µελών της Εταιρείας. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, το ∆.Σ. υποχρεώνεται να συγκαλέσει τη
Γ.Σ. µέσα σε ένα µήνα από την υποβολή της αίτησης, διαφορετικά µπορούν να
τη συγκαλέσουν τα µέλη που υπέβαλαν την αίτηση, µε ηµερήσια διάταξη αποκλειστικά τα θέµατα που περιλαµβάνονταν στην αίτησή τους. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσκληση σε Γ.Σ. αποστέλλεται στα µέλη της Εταιρείας όχι αργότερα
από δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία της Γ.Σ.. Η πρόσκληση περιλαµβάνει τον τόπο και χρόνο σύγκλησης της Γ.Σ., καθώς και την ηµερήσια διάταξη. Ο τόπος πραγµατοποίησης της Γ.Σ. µπορεί να είναι άλλη πόλη από αυτήν
της έδρας της Εταιρείας.
Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα µισά ταµειακώς ενήµερα µέλη της Εταιρείας. Την ύπαρξη ή έλλειψη απαρτίας διαπιστώνει
το ∆.Σ.. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, η Γ.Σ. συγκαλείται
πάλι την ίδια ηµέρα, µία (1) ώρα αργότερα και βρίσκεται σε απαρτία όσα µέλη
και αν είναι παρόντα.
Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία των παρόντων µελών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό.
Για τη διεύθυνση των εργασιών της Γ.Σ., εκλέγεται κατά την έναρξή της
Προεδρείο αποτελούµενο από πρόεδρο, αντιπρόεδρο και πρακτικογράφο.
ΑΡΘΡΟ 12: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Η Εταιρεία διοικείται από επταµελές ∆.Σ. που εκλέγεται, µαζί µε δύο (2) αναπληρωµατικά µέλη, κάθε δύο (2) έτη. Το ∆.Σ. συγκροτείται σε σώµα και αναδεικνύει µε µυστική ψηφοφορία και απλή πλειοψηφία, κατά σειρά, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραµµατέα και τον Ταµία της Εταιρείας. Αν
για κάποια θέση υπάρξει ισοψηφία, η θητεία µοιράζεται ανάµεσα στους υποψήφιους που ισοψήφισαν, µε σειρά που προκύπτει µετά από µεταξύ τους συµφωνία ή µετά από κλήρωση. Για τη συγκρότηση σε σώµα και την κατανοµή των
αξιωµάτων, το ∆.Σ. συγκαλείται σε συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας µέσα
σε δέκα (10) ηµέρες από την εκλογή του, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση µε
απόδειξη, του συµβούλου που πλειοψήφησε κατά τις αρχαιρεσίες. Σε περίπτωση
ισοψηφίας, ο σύµβουλος που έχει το δικαίωµα πρόσκλησης αναδεικνύεται µε
κλήρωση που διενεργεί η Εφορευτική Επιτροπή. Η πρόσκληση πρέπει να εκδοθεί τουλάχιστον επτά (7) ηµέρες πριν την ηµέρα της συνεδρίασης. Σε περίπτωση
αδράνειας του συµβούλου που πλειοψήφησε, το δικαίωµα πρόσκλησης αποκτούν οι επόµενοι, κατά σειρά ψήφων, σύµβουλοι, καθένας από τους οποίους
υποχρεώνεται να ενεργήσει αν περάσουν άπρακτες οι τρεις (3) ηµέρες µέσα στις
οποίες έπρεπε να έχει ενεργήσει ο προηγούµενος σύµβουλος.
Μέλος της Εταιρείας δεν µπορεί να κατέχει οποιαδήποτε από τις θέσεις του
Προέδρου ή του Αντιπροέδρου µέσα σε δύο συνεχόµενες θητείες του ∆.Σ..
Το ∆.Σ. καταρτίζει τον κανονισµό λειτουργίας της Εταιρείας, τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στη Γ.Σ. Ο κανονισµός ρυθµίζει επιµέρους ζητήµατα λει-
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τουργίας της Εταιρείας που δεν προβλέπονται στο καταστατικό και στον Αστικό
Κώδικα.
Το ∆.Σ. συνεδριάζει υποχρεωτικά τακτικά µία φορά κάθε τρίµηνο και έκτακτα όταν το καλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τρία (3) τουλάχιστον µέλη του
µε αίτηση στην οποία αναφέρουν τα θέµατα που θέλουν να συζητηθούν. Στην
τελευταία αυτήν περίπτωση, ο Πρόεδρος υποχρεώνεται να συγκαλέσει το ∆.Σ.
µέσα σε µία εβδοµάδα από την υποβολή της αίτησης. Στην αντίθετη περίπτωση,
το συγκαλούν οι σύµβουλοι που το ζήτησαν, αφού προηγουµένως ειδοποιήσουν
νόµιµα όλα τα µέλη του ∆.Σ., όπως περιγράφεται παρακάτω.
Το ∆.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο µε έγγραφη πρόσκληση που αναγράφει τον τόπο, το χρόνο και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, αποστέλλεται µε
απόδειξη στα µέλη του ∆.Σ. το αργότερο τρεις (3) ηµέρες πριν τη συνεδρίαση
και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Το ∆.Σ βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τέσσερα (4) µέλη του και οι αποφάσεις του
λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. Τις συνεδριάσεις
του ∆.Σ. µπορούν να παρακολουθούν και µέλη της Εταιρείας.
Μέλος του ∆.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις ή καθυστερεί την πληρωµή της συνδροµής ενός έτους χάνει το
αξίωµά του µετά από απόφαση του ∆.Σ., η οποία του γνωστοποιείται αµέσως.
Τη θέση µέλους που εξέπεσε ή τυχόν παραιτήθηκε καταλαµβάνει το αναπληρωµατικό µέλος που πλειοψήφισε.
Ο Πρόεδρος της Εταιρείας διευθύνει τις συνεδριάσεις του ∆.Σ. και τις συνεδριάσεις της Γ.Σ. µέχρι να εκλεγεί το Προεδρείο της. Φροντίζει για την εφαρµογή των αποφάσεων του ∆.Σ. και, γενικά, για την πραγµατοποίηση του σκοπού
της Εταιρείας. Εκπροσωπεί την Εταιρεία και συνυπογράφει µε το Γενικό Γραµµατέα τα έγγραφά της. Επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσµατα των πρακτικών
του ∆.Σ. και της Γ.Σ. κι ευθύνεται για την ακρίβειά τους. Τέλος, προΐσταται στις
εκδηλώσεις της Εταιρείας εκτός αν έχει οριστεί ή εκλεγεί ειδικό Προεδρείο.
Ο Αντιπρόεδρος της Εταιρείας αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Στις περιπτώσεις αυτές οι εξουσίες του Αντιπροέδρου είναι
ίδιες µε εκείνες του Προέδρου.
Ο Γενικός Γραµµατέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆.Σ., διευθύνει την υπηρεσία του γραφείου, φυλάσσει το αρχείο µε τη σφραγίδα της Εταιρείας, τηρεί την αλληλογραφία και τα βιβλία της Εταιρείας και συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο τα έγγραφά της.
Ο Ταµίας εισπράττει τις συνδροµές των µελών της Εταιρείας και δίνει σχετική γι’ αυτό απόδειξη που υπογράφει ο ίδιος. Οι άλλοι πόροι της Εταιρείας εισπράττονται µε διπλότυπο εισπράξεων που υπογράφεται από τον ίδιο και τον
Πρόεδρο. Ο Ταµίας κρατά το ταµείο της Εταιρείας και καταθέτει σε τράπεζα
και στο όνοµα της Εταιρείας κάθε χρηµατικό ποσό που ξεπερνά τα 1000 ευρώ.
Το βιβλιάριο καταθέσεων της εταιρείας έχει συνδικαιούχους τον Πρόεδρο και
τον Ταµία και για κάθε ανάληψη απαιτείται υπογραφή και των δυο. Ο Ταµίας
υποβάλλει σε κάθε τακτική συνεδρίαση του ∆.Σ. κατάσταση εσόδων και εξό6

δων, ενώ στο τέλος κάθε χρόνου τον απολογισµό της διαχείρισης της περιουσίας της Εταιρείας.
ΑΡΘΡΟ 13: Η Εξελεγκτική Επιτροπή
Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται µε θητεία δύο (2) ετών και αποτελείται
από τρία µέλη και δύο (2) αναπληρωµατικά. Για τη συγκρότησή της σε σώµα,
συγκαλείται σε συνεδρίαση από το µέλος που πλειοψήφησε κατά τις αρχαιρεσίες για την εκλογή ∆.Σ. κι εκλέγει τον Πρόεδρό της κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 11.
Έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος των πράξεων της οικονοµικής διαχείρισης του ∆.Σ.. Για το σκοπό αυτό δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία της Εταιρείας και να ζητά να δει το περιεχόµενο του Ταµείου.
Το ∆.Σ. υποχρεώνεται να παρέχει στην Εξελεγκτική Επιτροπή όλες τις διευκολύνσεις για την επιτέλεση του έργου της. Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποχρεώνεται να υποβάλει στην εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. έκθεση για τη διαχείριση από το
∆.Σ. της περιουσίας της Εταιρείας κατά τη διετία που πέρασε. Το ίδιο υποχρεώνεται να κάνει και σε οποιαδήποτε άλλη συνεδρίαση της Γ.Σ., εφόσον εγγραφεί
ως θέµα στην ηµερήσια διάταξη.
ΑΡΘΡΟ 14: Αρχαιρεσίες
Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη ∆.Σ. κι Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνονται κάθε
δύο (2) έτη. ∆ικαίωµα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν τα τακτικά µέλη
της Εταιρείας που είναι ταµειακώς ενήµερα.
Για την προετοιµασία των αρχαιρεσιών, το ∆.Σ. αποφασίζει την ηµέρα της
εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ. και ορίζει προθεσµία µέχρι ένα µήνα πριν για την
υποβολή υποψηφιοτήτων για το ∆.Σ., την Εξελεγκτική Επιτροπή και την Εφορευτική Επιτροπή. Μέλος της Εταιρείας µπορεί να είναι υποψήφιος για ένα µόνο από τα τρία αυτά όργανα. Υποψηφιότητες υποβάλλονται µε απλή έντυπη ή
ηλεκτρονική επιστολή προς το ∆.Σ. από τους ίδιους τους υποψήφιους ή από άλλα µέλη της Εταιρείας. Στη δεύτερη περίπτωση, το ∆.Σ. ενηµερώνει, µέσα σε
τρεις (3) ηµέρες και µε απόδειξη, τους υποψήφιους ότι έχουν προταθεί. Αυτοί
είναι υποχρεωµένοι, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες και µε απόδειξη, να αποδεχθούν
την υποψηφιότητα, διαφορετικά δεν ανακηρύσσονται υποψήφιοι. Το ∆.Σ. συνεδριάζει το αργότερο µία εβδοµάδα µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής υποψηφιοτήτων, ανακηρύσσει τους υποψήφιους για το ∆.Σ. και την Εξελεγκτική
Επιτροπή και καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο για κάθε όργανο. Επίσης ορίζει τριµελή Εφορευτική Επιτροπή και δύο (2) αναπληρωµατικά µέλη της.
Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για τη νόµιµη, σύµφωνα µε τους όρους
του καταστατικού, και άψογη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Συντάσσει τον εκλογικό κατάλογο µε βάση τα ταµειακώς ενήµερα τακτικά µέλη και, το αργότερο
δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν την εκλογοαπολογιστική Γ.Σ., τα ενηµερώνει για τη
δυνατότητα ψηφοφορίας µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή µέχρι το τέλος της εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ.. Η δυνατότητα αυτή θα υπάρχει και στο χώρο της Γ.Σ.
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µέχρι τη λήξη της. Τα µέλη έχουν δικαίωµα να επιλέξουν µέχρι δύο (2) υποψήφιους για το ∆.Σ. κι ένα (1) για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Με το τέλος της ψηφοφορίας η εφορευτική επιτροπή διαβάζει τα αποτελέσµατα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ανακοινώνει τους υποψήφιους που συγκέντρωσαν τις περισσότερες προτιµήσεις των µελών, αποφασίζει για τυχόν ενστάσεις και συντάσσει
το πρακτικό µε τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων στις τελευταίες θέσεις, εφαρµόζονται κατ’ αναλογία τα προβλεπόµενα για τα αξιώµατα του ∆.Σ. στο Άρθρο 11.
Το πρακτικό των αρχαιρεσιών παραδίνεται από την εφορευτική επιτροπή στο
νέο ∆.Σ. κατά την πρώτη συνεδρίασή του. Στην ίδια συνεδρίαση γίνεται η παράδοση των υλικών της Εταιρείας από τα απερχόµενα στα νέα όργανα.
ΑΡΘΡΟ 15: ∆ιάρκεια, τροποποίηση του καταστατικού και διάλυση της
Εταιρείας - Τελικές διατάξεις
Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται εικοσαετής, ανανεούµενη αυτοδίκαια για
νέα εικοσαετία κατά την εκάστοτε λήξη της, εφ’ όσον δεν καταγγελθεί από οποιονδήποτε από τους εταίρους και µόνο για σπουδαίο λόγο, το αργότερο δύο
(2) µήνες πριν την εκάστοτε λήξη της.
Τροποποίηση του καταστατικού ή διάλυση της Εταιρείας αποφασίζει η Γ.Σ.
µε απαρτία του 2/3 των ταµειακώς ενήµερων µελών και πλειοψηφία των 3/4
των παρόντων. Η πρόσκληση σε Γ.Σ. γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
Άρθρο 10 και, στην περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού, συνοδεύεται
από τη συγκεκριµένη πρόταση τροποποίησης. Στην περίπτωση διάλυσης της
Εταιρείας, η περιουσία και το αρχείο της περιέρχονται όπου αποφασίσει η Γ.Σ..
Ό,τι δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό, ρυθµίζεται από τις σχετικές
διατάξεις του Αστικού Κώδικα και, αν όχι, από τον εσωτερικό κανονισµό της
Εταιρείας.
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