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ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΙ-ΜΕΣΑ 

ΑΡΘΡΟ 1ο  

 Συνιστάται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Ε.Ε.ΠΥ.Φ.ΕΦ.)» με έδρα στου 
Ζωγράφου Αττικής. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

Σκοποί του σωματείου είναι: 

1.  Η συνδρομή στην ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας και επιστημονικής 

αριστείας στην περιοχή της Πυρηνικής Φυσικής χαμηλών και ενδιάμεσων 

ενεργειών και των διεθνώς καθιερωμένων εφαρμογών της, 

συμπεριλαμβανομένων και όσων εντάσσονται στις θεματικές 

προτεραιότητες της εκάστοτε ισχύουσας προγραμματικής περιόδου, όπως 

αυτές που ανήκουν στα πλαίσια της τρέχουσας  ‘Εξυπνης Εξειδίκευσης 

(Υλικά, Πολιτισμός, Υγεία και Ραδιοφάρμακα, Περιβάλλον και Κλιματική 

Αλλαγή, Ενέργεια). 

2. Η ενημέρωση της κοινής γνώμης και των θεσμικών οργάνων της Πολιτείας 

σε επιστημονικά θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των μελών 

του σωματείου και του γνωστικού αντικειμένου της Πυρηνικής Φυσικής 

γενικότερα. 

3. Η συμμετοχή στη διατύπωση εθνικών σχεδίων χρηματοδότησης, 

προγραμματισμού και ανάπτυξης της Πυρηνικής Επιστήμης, των 

εφαρμογών της και των υποδομών της με κατάλληλες παρεμβάσεις σε 

θεσμικά όργανα της πολιτείας (Υπουργείο Παιδείας, Γενική Γραμματεία 

Έρευνας & Τεχνολογίας κλπ.).  

4. Η προβολή του έργου των μελών του σωματείου σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο και συνεπικουρία στη δημιουργία ανάλογων συνεργασιών. Στα 

πλαίσια αυτά συμπεριλαμβάνεται και η συμμετοχή-εκπροσώπηση σε 

αρμόδια όργανα και φορείς της ελληνικής πολιτείας αλλά και σε διεθνείς 

επιτροπές ειδικών (EPS-NP, ESF-NuPECC, EURATOM κλπ) και συναφείς 

διεθνείς οργανισμούς (OECD κλπ.)  



5. Συνδρομή των μελών  σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης 

φοιτητών και σπουδαστών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, κλπ.) καθώς και 

η υποστήριξη μεταδιδακτορικών υποτρόφων και νέων ερευνητών στην 

αντιμετώπιση του  προβλήματος μετανάστευσης επιστημόνων (braindrain). 

 
 Κάθε κερδοσκοπική δραστηριότητα αποκλείεται. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο  

 
 Μέσα για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών είναι: 

1.  Η οργάνωση ετήσιου Εθνικού Συμποσίου και η έκδοση των σχετικών 

πρακτικών με τίτλo «HNPS: Advances in Nuclear Physics and Applications» 

2. Η οργάνωση σχολείων, σεμιναρίων, συνεδρίων και άλλων ανάλογων 

εθνικών ή διεθνών επιστημονικών συναντήσεων 

3. Η συμμετοχή του σωματείου σε θεσμικά όργανα της Πολιτείας 

(Υπουργείο Παιδείας, ΓΓΕΤ κλπ.) για την προώθηση των θέσεών του και η 

προδραστική συμμετοχή του στη διατύπωση προγραμμάτων 

χρηματοδότησης έρευνας και υποδομών σε εθνικό επίπεδο. 

4. Για την προδραστική συμμετοχή στη διατύπωση προγραμμάτων 

χρηματοδότησης έρευνας και υποδομών σε εθνικό επίπεδο μπορεί, με 

πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, να 

συντάσσεται και Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Έρευνας στην Πυρηνική 

Φυσική και τις Εφαρμογές της με συμμετοχή των μελών του για χρονικά 

διαστήματα ανάλογα με τις εκάστοτε προγραμματικές περιόδους. 

5. Η συμμετοχή μελών του σωματείου ή/και μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου του σε ημερίδες, συνέδρια και άλλες συναφείς 

επιστημονικές συναντήσεις άλλων επιστημονικών σωματείων της 

Ελλάδας ή του Εξωτερικού, όπως η Ελληνική Εταιρεία Σπουδών στη 

Φυσική Υψηλών Ενεργειών (ΕΕΣΦΥΕ), η Ελληνική Εταιρεία της Επιστήμης 

και Τεχνολογίας της Συμπυκνωμένης Ύλης (ΕΕΕΤΣΥ), η Ένωση Ελλήνων 

Φυσικών (ΕΕΦ), η Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία (Hel.A.S) κλπ. με στόχο 

την ανάπτυξη συνεργασιών και αλληλοενημέρωσης με αυτές.  

6. Άλλες ενέργειες που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο  ή τη Γενική 

Συνέλευση  του σύμφωνες πάντα με τους σκοπούς του παρόντος και τη 

σωματειακή νομοθεσία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 



(ΜΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ-ΠΟΙΝΕΣ-ΠΟΡΟΙ) 

ΑΡΘΡΟ 4ο   

ΜΕΛΗ 

Η Εταιρεία απαρτίζεται από τακτικά, δόκιμα, πρόσεδρα, επίτιμα και 
αντεπιστέλλοντα μέλη.  

Τακτικό μέλος ανακηρύσσεται επιστήμονας που έχει αυτόνομη, ενεργό 
δράση στην έρευνα και ανάπτυξη της Πυρηνικής Φυσικής χαμηλών και 
ενδιάμεσων ενεργειών που αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις σε έγκυρα 
περιοδικά του τομέα αυτού, για διάστημα πάνω από τρία (3) χρόνια και έχει  
κατοικία ή διαμονή στην Ελλάδα, κατόπιν αιτήσεώς του συνοδευομένης με 
εισηγήσεις τριών (3) τακτικών μελών της Εταιρείας. 
 Η μορφή και ο τύπος του εντύπου της αιτήσεως καθορίζεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο. 

Η αίτηση υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο είναι 
υποχρεωμένο να φέρει την εισήγησή του στην αμέσως επόμενη τακτική ή 
έκτακτη Γενική Συνέλευση , η οποία αποφασίζει για την εγγραφή ή όχι του 
αιτούντος με κριτήριο την ενεργό δράση του στην έρευνα και ανάπτυξη της 
Πυρηνικής Φυσικής χαμηλών και ενδιάμεσων ενεργειών για τον προβλεπόμενο 
ελάχιστο χρόνο των τριών (3) ετών. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο 
αιτών μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση μετά από έναν (1) τουλάχιστον χρόνο με 
την ίδια διαδικασία. 

Δόκιμο μέλος γίνεται επιστήμονας που ειδικεύεται στην έρευνα και 
ανάπτυξη της Πυρηνικής Φυσικής χαμηλών και ενδιάμεσων ενεργειών για 
διάστημα πάνω από ένα (1) χρόνο και έχει κατοικία ή διαμονή στην Ελλάδα, 
κατόπιν αιτήσεώς του συνοδευομένης από εισηγήσεις τριών (3) τακτικών μελών 
της Εταιρείας.  
Η διαδικασία εγγραφής είναι η ίδια η οποία εφαρμόζεται για τα τακτικά μέλη. 
Το δόκιμο μέλος, μετά από δύο (2) έτη από την απόκτηση της ιδιότητας του 
δόκιμου μέλους κι εφόσον το επιθυμεί, δύναται να αποκτήσει την ιδιότητα του 
τακτικού μέλους, κατόπιν αιτήσεώς του, χωρίς να απαιτείται  εισήγηση τριών (3) 
τακτικών μελών της Εταιρείας.  

Πρόσεδρο μέλος μπορεί να ονομασθεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το 
οποίο, αν και δεν έχει ενεργό δράση στην Πυρηνική Φυσική



 

 

 

χαμηλών και ενδιάμεσων ενεργειών δείχνει έντονο ενδιαφέρον για την ανάπτυξή 
της, κατόπιν αιτήσεώς του συνοδευομένης από εισηγήσεις τριών (3) τακτικών μελών 
της Εταιρείας.  
Η διαδικασία εγγραφής είναι αυτή που εφαρμόζεται για τα τακτικά μέλη. 
Επιπροσθέτως, πρόσεδρο μέλος μπορεί να ονομασθεί επιστήμονας που είναι ήδη 
μέλος ημεδαπού επιστημονικού σωματείου που αποσκοπεί στην ανάπτυξη άλλου 
κλάδου- της Φυσικής Επιστήμης (όπως η Ελληνική Εταιρεία Σπουδών στην Φυσική 
Υψηλών Ενεργειών (ΕΕΣΦΥΕ), η Ελληνική Εταιρεία της Επιστήμης και Τεχνολογίας της 
Συμπυκνωμένης Ύλης (ΕΕΕΤΣΥ) κ.λ.π.) προσκομίζοντας στο Διοικητικό  Συμβούλιο 
αίτησή του και βεβαίωση ότι είναι μέλος του άλλου επιστημονικού σωματείου. Στην 
περίπτωση αυτή δεν απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης. 

Αντεπιστέλλον μέλος μπορεί  να γίνει  επιστήμονας που πληροί τις 
προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας του τακτικού μέλους αλλά κατοικεί μόνιμα 
εκτός Ελλάδας, κατόπιν αιτήσεώς τους συνοδευόμενης από εισηγήσεις τριών (3) 
τακτικών μελών του σωματείου. 
Η διαδικασία εγγραφής είναι η ίδια η οποία εφαρμόζεται για τα τακτικά μέλη. 

Επίτιμο μέλος ανακηρύσσεται άτομο το οποίο κατά την κρίση του Διοικητικού 
Συμβουλίου και σχετική  απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έχει συμβάλλει στην 
προώθηση των σκοπών της Εταιρείας. 

Τα τακτικά, πρόσεδρα και αντεπιστέλλοντα μέλη καταβάλλουν ετήσια 
συνδρομή και εφ’ άπαξ ποσόν εγγραφής που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, 
κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα δόκιμα μέλη καταβάλλουν μόνο 
ετήσια συνδρομή κατά το ήμισυ. Τα επίτιμα μέλη δεν καταβάλλουν εισφορά. 
 

ΆΡΘΡΟ 5ο   

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

1. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα: 
α.  να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις, στις συζητήσεις και 
ψηφοφορίες και γενικά στις δραστηριότητες και εκδηλώσεις του 
σωματείου, 

β. να παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με 
δικαίωμα λόγου, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει να του 
αφαιρέσει το λόγο σε περίπτωση κωλυσιεργίας  

γ. να υποβάλλει έγγραφες προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο,  



 

 

 

δ. να λαμβάνει γνώση και να παίρνει αντίγραφα των βιβλίων του 
σωματείου με δικά του έξοδα, ύστερα από έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο και όχι αργότερα από δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την 
υποβολή της αίτησης. 

ε. να ασκεί έλεγχο και κριτική στο Διοικητικό Συμβούλιο για τις ενέργειές 
του. 

στ. Δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά 
οικονομικά τακτοποιημένα μέλη, τα δε δόκιμα μόνο του εκλέγειν κι εφόσον 
είναι οικονομικά τακτοποιημένα. 

ζ. Δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν μόνο τα τακτικά και 
δόκιμα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη. 

 

2. Κάθε μέλος υποχρεούται: 

α.  να καταβάλει την ετήσια συνδρομή του, 

β.  να έχει την ευθύνη για όσες υποχρεώσεις αναλαμβάνει με αυτό το 
καταστατικό, 

γ. να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών του 
σωματείου λαμβάνοντας ενεργά μέρος στις δραστηριότητές του, 
δ.  να τηρεί τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και 
ε.  να μη στρέφεται με πράξεις ή παραλείψεις ενάντια στους σκοπούς του 

σωματείου. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΠΟΙΝΕΣ 

Παύουν να είναι μέλη του Συλλόγου: 

1. Όσοι το ζητήσουν με γραπτή αίτησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και ισχύει 
από την επομένη της υποβολής της. 

2. Όσοι καθυστερούν την ετήσια  συνδρομή τους πάνω από δύο (2) χρόνια 
3. Το μέλος που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή 

αναπτύσσει δραστηριότητα ή προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που 
αντιτίθενται στους σκοπούς του σωματείου-αποβάλλεται  δε μετά από 
εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και με σύμφωνη απόφαση της Γεν. 
Συνέλευσης 



 

 

 

4. Όποιος, αν και έχει αποκτήσει την ιδιότητα του  μέλους, απέχει από την ενεργό 
ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της Πυρηνικής Φυσικής χαμηλών και 
ενδιάμεσων ενεργειών για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) ετών  

5. Όποιο μέλος δεν συμμετέχει στις δύο (2) τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη 
διοίκησης, χωρίς να συντρέχει ανωτέρα βία.  

 
Οι αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης για έγκριση, ανάκληση ή επιβολή των ποινών 
λαμβάνονται  με απαρτία του ½ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και 
πλειοψηφία των ¾ των παρόντων και οικονομικά τακτοποιημένων μελών με μυστική 
ψηφοφορία, εφόσον τηρηθεί η κατωτέρω προδικασία ακρόασης.  

 
Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για επιβολή ποινής και το αποδιδόμενο 
πειθαρχικό παράπτωμα πρέπει να γνωστοποιούνται εγγράφως στο μέλος δεκαπέντε 
(15) εργάσιμες ημέρες πριν από συζήτηση του θέματος. Το μέλος έχει δικαίωμα να 
εκθέσει τις απόψεις του εγγράφως ή προφορικώς κατά τη συνεδρίαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνει χώρα μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από 
τη γνωστοποίηση στο μέλος της εισήγησης. Το μέλος έχει δικαίωμα να εκθέσει τις 
απόψεις του εγγράφως ή προφορικώς και κατά τη Γεν. Συνέλευση που θα 
αποφασίσει για την ποινή. Αν παραλείψει να ασκήσει το δικαίωμα αυτό, η ποινή 
επιβάλλεται και χωρίς απολογία. 
Δεν επιβάλλεται καμία ποινή στο διάστημα που παρεμβάλλεται μεταξύ της 
ημερομηνίας σύγκλησης της Γεν. Συνέλευσης για προκήρυξη εκλογών και της 
ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών. 
 
Η επανεγγραφή του διαγραφέντος μέλους του σωματείου γίνεται, αν εκλείψει ο 
λόγος για τον οποίο επιβλήθηκε η διαγραφή, οπότε και ανακτά την ιδιότητα του 
μέλους. Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλεται εισφορά εγγραφής. 

 
Πρόταση μομφής κατά του Προέδρου ή μέλους ή του συνόλου του Διοικητικού 
Συμβουλίου μπορεί να υποβάλλεται είτε από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είτε 
από το 1/4 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Την πρόταση αυτή έχει 
υποχρέωση το Διοικητικό Συμβούλιο και στις δύο περιπτώσεις να φέρει σε έκτακτη 
Γενική Συνέλευση, ειδικά συγκαλούμενη προς τούτο εντός δέκα (10) ημερών. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Πόροι της εταιρείας είναι: 



 

 

 

α)Η εισφορά εγγραφής των μελών. Το ύψος του ποσού αυτού καθορίζεται ή 
μεταβάλλεται με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης. 

 β) Η ετήσια τακτική συνδρομή των μελών, η οποία εισπράττεται από τον 
Ταμία του σωματείου. Το ύψος της καθορίζεται ή μεταβάλλεται με απόφαση της Γεν. 
Συνέλευσης. 

 γ) Έκτακτες συνδρομές των μελών, που επιβάλλονται με απόφαση της Γεν. 
Συνέλευσης, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποσκοπούν σε 
συγκεκριμένο έργο που προωθεί τους σκοπούς του σωματείο. 

δ) Κάθε νόμιμο έσοδο που περιέρχεται στο ταμείο του σωματείου. 
ε) Τυχόν έσοδα από ορισμένες δραστηριότητες του σωματείου, όπως  

σεμινάρια, σχολεία, μαθήματα εξειδίκευσης κ.λ.π. 
Δωρεές, κληρονομιές και επιχορηγήσεις προς το σωματείο γίνονται πάντοτε 
επώνυμα. Η αποδοχή ή μη δωρεών ή κληρονομιών γίνεται με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου και τυχόν έσοδα από αυτές διατίθενται αποκλειστικά 
σύμφωνα με τους όρους του δωρητή ή διαθέτη. 
 
Εκμετάλλευση περιουσίας του σωματείου δεν θεωρείται κερδοσκοπική ούτε 
σημαίνει την ανάμιξή της σε κερδοσκοπική ε π ι χ ε ί ρ η σ η. 
Η περιουσία του δεν μπορεί να διατεθεί για διαφορετικούς σκοπούς από αυτούς που 
προβλέπονται από το καταστατικό. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’  

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΆΡΘΡΟ 8ο  

 Όργανα  του σωματείου είναι: Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό 
Συμβούλιο (Δ.Σ.) κι η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.). 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο  

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
1. Η Γεν. Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του σωματείου. 

Συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο, το πρώτο τρίμηνο του έτους κι έκτακτα, 
όποτε κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ. ή όταν το ζητήσουν το 1/3 των ταμειακά 
εντάξει μελών του σωματείου. Στην τελευταία περίπτωση το Δ.Σ., είναι 



 

 

 

υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την 
υποβολή της αίτησης. Αν το Δ.Σ. αρνηθεί, το αρμόδιο Δικαστήριο εξουσιοδοτεί 
τους αιτούντες να συγκαλέσουν οι ίδιοι Γ.Σ. ορίζοντας συγχρόνως το 
προεδρείο της Γ.Σ. και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

2. Η Γ.Σ. απαρτίζεται από τα ταμειακώς τακτοποιημένα τακτικά, δόκιμα, 
πρόσεδρα και αντεπιστέλλοντα μέλη. Τα τακτικά, δόκιμα, πρόσεδρα και 
αντεπιστέλλοντα μέλη παίρνουν μέρος στη συζήτηση των θεμάτων. Δικαίωμα 
ψήφου όμως έχουν μόνο τα τακτικά και δόκιμα μέλη.  

3. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχει το 1/2 τουλάχιστον των ταμειακά 
εντάξει μελών. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία, συγκαλείται και δεύτερη 
επαναληπτική Γ.Σ. την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο 
τόπο και την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε 
περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία και στη δεύτερη επαναληπτική, 
συγκαλείται τρίτη Γ.Σ. την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας, στον 
ίδιο τόπο και την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε και 
βρίσκεται σε απαρτία με όσα ταμειακά εντάξει μέλη είναι παρόντα.  

4. Η σύγκληση της Γ.Σ. πρέπει να ανακοινώνεται στα μέλη πριν από δεκαπέντε 
(15) ημέρες, με γραπτή πρόσκληση που πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει τον 
τόπο, την ημέρα, την ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

5. Τις εργασίες της Γ.Σ. διευθύνει 3μελές Προεδρείο που εκλέγεται με ανάταση 
του χεριού κι αποτελείται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα κι ένα μέλος του. 
Ο καθένας εκλέγεται χωριστά. Tα μέλη του Δ.Σ. αποκλείονται από την εκλογή 
στο προεδρείο της Γ.Σ. 

6. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 
ταμειακά τακτοποιημένων μελών με ανάταση του χεριού. Μυστική 
ψηφοφορία γίνεται μόνο: για αρχαιρεσίες δηλ. εκλογή Διοικητικού 
Συμβουλίου και  Εξελεγκτικής Επιτροπής, παύση του Δ.Σ. πριν τη λήξη της 
θητείας του, επιβολή ποινών σε μέλη καθώς και προσωπικά ζητήματα. 

7. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών των 
συνεδριάσεων της Γ.Σ. και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα 
της. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο  
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 



 

 

 

1. Εκλέγει το Προεδρείο που διευθύνει τις εργασίες της. 
2. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό και τον 

απολογισμό του Δ.Σ. Σε περίπτωση μη έγκρισης του  απολογισμού, το Δ.Σ. 
υποχρεώνεται να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. εντός δέκα (10) ημερών με 
αποκλειστικό θέμα την  "ψήφο εμπιστοσύνης στο Δ.Σ." 

3. Απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη σύμφωνα με την έκθεση της Ε.Ε. 
4. Εκλέγει το Προεδρείο της, τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, του Δ.Σ. και 

της Εξελεγκτικής Επιτροπής  
5. Αποφασίζει για τη διαγραφή των μελών και την αποβολή. 
6. Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση του 

σωματείου. 
7. Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν ανήκει ρητά στην αρμοδιότητα άλλου 

οργάνου του σωματείου. 
 

ΑΡΘΡΟ 10Ο  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Το σωματείο διοικείται από 5μελές Δ.Σ. που εκλέγεται για δύο (2) έτη, με 
μυστική ψηφοφορία σε έντυπα ψηφοδέλτια και με το σύστημα της απλής 
αναλογικής. Το εκλεγμένο Δ.Σ. σε διάστημα οκτώ (8) ημερών από την εκλογή του, με 
ευθύνη του 1ου  σε ψήφους συμβούλου, μεμονωμένου ή του πλειοψηφήσαντος 
συνδυασμού, συνέρχεται κι εκλέγει με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, 
Γενικό Γραμματέα, Ταμία και ένα (1) Μέλος. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερτερεί ο 
σύμβουλος που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους στις εκλογές.  

Αν ο 1ος  σε ψήφους σύμβουλος δεν συγκαλέσει το Δ.Σ. σε σώμα αναλαμβάνει 
την ευθύνη της σύγκλησης ο 2ος  σύμβουλος, μεμονωμένος ή του 2ου  συνδυασμού. 

 Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα έναντι του σωματείου για τις 
ζημιές από αμέλεια ή παραδρομή, μπορούν δε να ανακληθούν από τη Γ.Σ. με 
απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων και 
ταμειακά εντάξει μελών.  

Το Δ.Σ., κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου, συνεδριάζει τακτικά μια φορά 
το δίμηνο, έκτακτα δε όσες φορές παραστεί ανάγκη ή αν το ζητήσουν δύο (2) 
τουλάχιστον σύμβουλοι με αίτηση στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα προς 
συζήτηση θέματα. 

 Όταν το Δ.Σ. συγκαλείται μετά από αίτηση, ο Πρόεδρος υποχρεούται να 
συγκαλέσει Δ.Σ. μέσα σε τρεις (3) ημέρες. Σε αντίθετη περίπτωση, τα μέλη που 



 

 

 

υπογράφουν την αίτηση κοινοποιούν αυτή σε όλα τα μέλη του συμβουλίου, 
ορίζοντας ταυτόχρονα τα θέματα ημερήσιας διάταξης, την ημέρα και την ώρα της 
σύγκλησης του Δ.Σ., οπότε και συνεδριάζει νόμιμα, εφόσον υπάρχει απαρτία. Σε 
περίπτωση απουσίας του Προέδρου και Αντιπροέδρου στη συνεδρίαση αυτή 
προεδρεύει ένα μέλος που εκλέγεται με απόφαση των μελών.  

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον κατά τη συνεδρίαση παρίστανται τρία 
(3) μέλη. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 
μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

 Σε περίπτωση παραίτησης κάποιου μέλους του Δ.Σ. καλείται προς 
αναπλήρωση με φροντίδα του Προέδρου το κατά σειρά 1ο επιλαχόν κατά τις 
αρχαιρεσίες. Αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, καλείται η Γεν Συνέλευση για να εκλέξει 
αντικαταστάτη του μέλους που παραιτήθηκε. Πάντως, το Δ.Σ. μπορεί να λειτουργεί 
με τον αριθμό των μελών που απαιτούνται για την επίτευξη απαρτίας. 

 Όλα τα μέλη του Δ.Σ. που έχουν μια συγκεκριμένη αρμοδιότητα είναι 
υπεύθυνα για τη δράση και τις ενέργειές τους. Αυτά είναι υποχρεωμένα να 
πληροφορούν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για την πορεία των εργασιών τους. Γι’ αυτό κάθε 
μέλος του Δ.Σ. δεν θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από πνεύμα διαταγής, αντιθέτως, 
θα πρέπει να επικρατεί πνεύμα συνεργασίας. 

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τέσσερις (4) συνεχείς 
τακτικές συνεδριάσεις αντικαθίσταται, μετά από απόφαση του Δ.Σ., από το επόμενο 
αναπληρωματικό του συνδυασμού του ή αν δεν υπάρχει συνδυασμός, από τον 1ο 
κατά σειρά επιλαχόντα κατά τις αρχαιρεσίες . 

Το Διοικητικό Συμβούλιο παύεται και πριν από τη λήξη της θητείας του αν 
παραιτηθούν όλα τα μέλη του ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που 
λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία. Για την απαρτία και την απαιτούμενη 
πλειοψηφία εφαρμόζεται το άρθρο 9 του παρόντος καταστατικού.  

 
ΑΡΘΡΟ 11ο  

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείο στις δικαστικές, διοικητικές και σε κάθε 

άλλη αρχή ή νομικό πρόσωπο και γενικά σε κάθε τρίτο.  
2. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., εισηγείται τα θέματα στο 

Δ.Σ., θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, κηρύσσει την έναρξη και λήξη των 
συνεδριάσεων.  



 

 

 

3. Συντάσσει και υπογράφει  τις ανακοινώσεις και κάθε κείμενο που εξέρχεται 
στα πλαίσια των  αποφάσεων του Δ.Σ.  

4. Ελέγχει και υπογράφει πρώτος τα πρακτικά, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη 
με το Γεν. Γραμματέα, υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών, 
μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ., για την σωστή 
λειτουργία του σωματείου και των επιτροπών εργασίας. 

5.  Στα πλαίσια των αποφάσεων του Δ.Σ. συνεργάζεται με άλλα επιστημονικά 
σωματεία, προγραμματίζει επισκέψεις, συνεντεύξεις, διαλέξεις και γενικά 
διάφορες εκδηλώσεις του σωματείου που συντελούν στην προώθηση των 
αιτημάτων, την άνοδο του επιπέδου και γενικότερα έχει όλες τις υποχρεώσεις 
και τα δικαιώματα που απορρέουν από τον τίτλο του. 

6.  Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει, τον αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντα ο 
Αντιπρόεδρος. 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο  

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ 
Ο Αντιπρόεδρος συνεργάζεται με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για την εκτέλεση των 

αποφάσεων και τον αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντα σε περίπτωση· απουσίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο  
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

1. Ο Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη της σφραγίδας, των 
αρχείων και των βιβλίων του σωματείου που προβλέπονται από τον Νόμο.  

2. Είναι υπεύθυνος για την ορθή σύνταξη των πρακτικών και για την 
υπογραφή τους από όλα τα μέλη.  

3. Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα, φροντίζει 
για τη δακτυλογράφηση των κειμένων, συντάσσει τους εκλογικούς 
καταλόγους βοηθούμενος από τον Ταμία, φροντίζει για τη διεξαγωγή της 
αλληλογραφίας, τη διεκπεραίωση όλων των εντύπων του σωματείου, των 
συνεδριάσεων και την τήρηση αρχείου δημοσιευμάτων που αφορούν το 
σωματείο. 

4.  Κωλυομένου του Γ. Γραμματέως, αυτόν αναπληρώνει ένα μέλος του Δ.Σ. 
μετά από σχετική απόφασή του. 

 
ΑΡΘΡΟ 14ο  



 

 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ 
1. Ο Ταμίας εισπράττει, βάσει διπλοτύπων αποδείξεων που φέρουν τη δική 

του υπογραφή και του Προέδρου, καθώς και τη σφραγίδα της Εταιρείας, 
τις συνδρομές μελών και γενικά κάθε έσοδο. Υπογράφει τα εντάλματα 
πληρωμών μαζί με τον Πρόεδρο. 

2.  Είναι υπεύθυνος για κάθε οικονομικό ζήτημα του σωματείου και έχει 
αστική και ποινική ευθύνη για κάθε διάθεση χρημάτων χωρίς ένταλμα με 
υπογραφή του Προέδρου. 

3. Κάθε δίμηνο υποβάλλει στο Δ.Σ. έκθεση της οικονομικής κατάστασης του 
Ταμείου. 

4.  Τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από το Νόμο βιβλία και τους φακέλους με τα 
παραστατικά εσόδων - εξόδων, φροντίζει για την έγκαιρη εκτύπωση των 
μπλοκ εισπράξεων και πληρωμών.  

 
ΑΡΘΡΟ 15ο  

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται ταυτόχρονα με το Δ.Σ. δια μυστικής 

ψηφοφορίας. Αποτελείται από τρία (3) μέλη κι ακολουθεί τη θητεία του 
συνεκλεγομένου Δ.Σ. Συγκροτείται σε σώμα, με πρωτοβουλία του 1ου σε ψήφους 
εκλεγμένου το αργότερο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την εκλογή της και εκλέγει τον 
Πρόεδρό της. 
 

Έχει ως αποστολή τον έλεγχο της οικονομικής και λογιστικής διαχείρισης του 
εκάστοτε Δ.Σ. του  σωματείου. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού, δικαιούται ανά 
πάσα στιγμή να λαμβάνει γνώση των διαχειριστικών στοιχείων και λογαριασμών εν 
γένει. Υποχρεούται κατά τη συνερχόμενη για το σκοπό αυτό Γ.Σ. να υποβάλει έκθεση 
επί της διαχείρισης. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος διαφωνεί συντάσσει χωριστή 
έκθεση κι αποφασίζει η Γεν. Συνέλευση. 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή τηρεί βιβλία πρακτικών εκθέσεων, όπου καταχωρεί τα 
πρακτικά των ελέγχων που διενεργεί. 

 
ΑΡΘΡΟ 16ο  

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
Το σωματείο τηρεί βιβλία α) πρακτικών Γεν. Συνελεύσεων, β) πρακτικών Διοικητικού 
Συμβουλίου, γ) πρακτικών εφορευτικής επιτροπής, δ) πρακτικών εκθέσεων ελέγχου 



 

 

 

Εξελεγκτικής Επιτροπής, ε) μητρώου μελών, στ) βιβλίο ταμείου (εσόδων-εξόδων), ζ) 
πρωτόκολλο εξερχομένων και εισερχομένων εγγράφων και η) μπλοκ εισπράξεων, 
συνδρομών και πληρωμών. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΄ 
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 
ΑΡΘΡΟ 17ο  

1. Οι εκλογές διεξάγονται κάθε δύο (2) χρόνια, με μυστική ψηφοφορία για την 
ανάδειξη των μελών Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση 
εκτάκτων αρχαιρεσιών μέσα στη διετία, για διάφορους λόγους, η θητεία των 
νέων οργάνων διαρκεί μέχρι τη λήξη του αντίστοιχου  έτους ( για το υπόλοιπο 
της διετoύς  θητείας ).  

2. Όταν στις εκλογές κατατίθενται περισσότερα από ένα (1) ψηφοδέλτια 
εφαρμόζεται η απλή αναλογική. Στην περίπτωση που κατατίθεται ένα 
ψηφοδέλτιο, κάθε ψηφοφόρος, μπορεί να επιλέξει δυο (2) υποψηφίους με 
σταυρό προτίμησης για το Δ.Σ. και δύο (2) υποψήφιους για την Εξελεγκτική 
Επιτροπή.  

3. Οι εκλογές διεξάγονται σε ημερομηνία που θα ορίσει η εκλογοαπολογιστική 
Γενική Συνέλευση.  

4. Το Μητρώο Μελών του σωματείου είναι ο κατάλογος με τα ονόματα των 
μελών. Τα ταμειακά εντάξει τακτικά και δόκιμα  μέλη (μπορεί να 
τακτοποιηθούν στη Γ.Σ.) έχουν δικαίωμα μιας (1) ψήφου.  

5. Τα ταμειακά εντάξει τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν 
υποψηφιότητα με έγγραφη αίτησή τους προς την Εφορευτική Επιτροπή, τρεις 
(3) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.  

6. Κατά την ψηφοφορία πρέπει να ψηφίσουν όλα τα τακτικά και δόκιμα 
οικονομικά τακτοποιημένα μέλη που εκπροσωπούν το 1/3 του συνόλου των 
μελών του σωματείου. Αν δεν εξασφαλιστεί η εκπροσώπηση  του 1/3 των 
μελών, οι εκλογές επαναλαμβάνονται μέχρι δύο (2) φορές, με τις ίδιες 
προϋποθέσεις. Στην περίπτωση που και μετά την τρίτη επανάληψη των 
εκλογών δεν εξασφαλιστεί η εκπροσώπηση του 1/3 των μελών, το Δ.Σ. του 
σωματείου θεωρείται ότι εκλέγεται νόμιμα. Σ’ αυτή την περίπτωση το νέο Δ.Σ. 



 

 

 

μπορεί να αποφασίσει την επαναπροκήρυξη εκλογών για την επίτευξη των 
προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου.  

7. Την ευθύνη για τη διεξαγωγή των εκλογών έχει η Εφορευτική Επιτροπή, που 
είναι τριμελής (3) και εκλέγεται από την Γεν. Συνέλευση με ανάταση του 
χεριού και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και ένα (1) μέλος. Τα 
μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορεί να είναι και υποψήφιοι.  

8. Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει τις καταστάσεις των μελών από το Δ.Σ. 
του Συλλόγου και με ευθύνη της συντάσσει τα ψηφοδέλτια και μεριμνά για 
την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο 
για τη διασφάλιση της μυστικότητας, της διαπίστωσης της ταυτότητας των 
ψηφοφόρων, της νομιμοποιήσεως αυτών ως εκλογέων καθώς και της 
ανεμπόδιστης πρόσβασής τους στην κάλπη.  

9. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στην 
καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και:  

Α. Εφόσον οι εκλογές έγιναν με περισσότερα από ένα (1 ) ψηφοδέλτια: 

1. Καθορίζει το εκλογικό μέτρο, διαιρώντας το σύνολο των εγκύρων 
ψηφοδελτίων με τον αριθμό των μελών κάθε οργάνου του Συλλόγου (εφόσον 
κατά την διαίρεση προκύψει κλάσμα δεν λαμβάνεται υπόψη ).  

2. Καθορίζει τον αριθμό των θέσεων που καταλαμβάνει κάθε συνδυασμός 
διαιρώντας τον αριθμό των εγκύρων ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος με 
το εκλογικό μέτρο.  

3. Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε αριθμό ψήφων ίδιο ή μεγαλύτερο από 
το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μια έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει 
υποψηφιότητα.  

4. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις θέσεις που 
του ανήκουν καταλαμβάνει το πολύ τόσες θέσεις όσοι είναι οι υποψήφιοί του.  

5. Οι θέσεις που μένουν αδιάθετες σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων 
περιπτώσεων κατανέμονται από μία (1) στους συνδυασμούς εκείνους που 
έχουν καταλάβει τουλάχιστον μια (1) έδρα και οι οποίοι συγκεντρώνουν 
υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που 
πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο.  

6. Οι θέσεις που μένουν ακόμα αδιάθετες κατανέμονται μεταξύ όλων των 
συνδυασμών που έχουν μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων, ανεξάρτητα αν 
με τις ψήφους που έλαβαν συμπληρώνουν ή όχι το εκλογικό μέτρο.  



 

 

 

Β) Εφόσον οι εκλογές έγιναν με ενιαίο ψηφοδέλτιο, κάθε ψηφοφόρος μπορεί να 
θέσει μέχρι δύο (2) σταυρούς προτίμησης για το Διοικητικό Συμβούλιο και δύο  
(2) σταυρούς προτίμησης για την Εξελεγκτική Επιτροπή και οι θέσεις 
κατανέμονται με βάση τον αριθμό των σταυρών που έλαβε κάθε υποψήφιος.  

 Σε περίπτωση ισοδυναμίας, γίνεται κλήρωση ενώπιον της Εφορευτικής 
Επιτροπής.  

 Η Εφορευτική Επιτροπή μετά τη διαλογή των ψήφων και την κατανομή των 
θέσεων ανακηρύττει τους επιτυχόντες  και τους επιλαχόντες συντάσσοντας 
πρακτικό ψηφοφορίας.  

 Το πρακτικό ψηφοφορίας, οι καταστάσεις με της ψηφίσαντες  και όλο το 
εκλογικό υλικό παραδίδεται στον πλειοψηφήσαντα υποψήφιο ή συνδυασμό 
και απ’ αυτόν στο προεδρείο του Δ.Σ. που θα εκλεγεί και που είναι 
υποχρεωμένο να το φυλάξει για ένα 6μηνο (μέχρι την πάροδο της προθεσμίας 
προσφυγής  κατά των εκλογών και αν γίνει προσφυγή μέχρι την τελεσίδικη 
απόφαση ) .  

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 17ο  
Το Δ.Σ. και η Γ.Σ μπορούν να ιδρύουν προσωρινές επιτροπές εργασίας για 

μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων που απασχολούν την Εταιρεία.



 

 

ΑΡΘΡΟ 18Ο  
 Το σωματείο έχει κυκλική σφραγίδα που στην περιφέρεια 

φέρει την επωνυμία του όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 1 του 
παρόντος. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο   
Για την απόκτηση ακίνητης ή κινητής περιουσίας απαιτείται 

απόφαση της Γ.Σ. Για την απόκτηση κινητής περιουσίας αξίας κάτω των 
τριακοσίων (300,00) € απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. Απαγορεύεται η 
ανάμιξη της κινητής και ακίνητης περιουσίας σε κερδοσκοπικές 
επιχειρήσεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 20ο  

Το σωματείο μπορεί να προχωρεί σε  ένωση με άλλο επιστημονικό 
σωματείο με πρόταση του Δ. Σ. και απόφαση της Γ.Σ. η οποία συγκαλείται 
για το λόγο αυτό και στην οποία απαιτείται η παρουσία του ½ των 
οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών και δοκίμων μελών και 
πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.  

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ-ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 
ΑΡΘΡΟ 21Ο  

Την τροποποίηση του καταστατικού αποφασίζει η Γεν. Συνέλευση 
των μελών η οποία συγκαλείται για το λόγο αυτό και στην οποία 
απαιτείται η παρουσία του 1/2 των οικονομικά εντάξει τακτικών και 
δοκίμων μελών και  πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. 

 
ΑΡΘΡΟ 22ο  

Η διάλυση του σωματείου επέρχεται αυτοδίκαια, όταν τα μέλη 
μειωθούν κάτω των δέκα (10). Επίσης η διάλυση αποφασίζεται από τη 
Γ.Σ. που συγκαλείται για το σκοπό αυτό. Στην  περίπτωση αυτή είναι 
απαραίτητο να παρίσταται το ½ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών 
που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η απόφαση για διάλυση λαμβάνεται δια 
πλειοψηφίας των ¾ των παρόντων. 

 Σε περίπτωση διαλύσεως του σωματείου η περιουσία του 
διατίθεται για σκοπούς που εξυπηρετούν αναγνωρισμένα την κοινή 
ωφέλεια και την πρόοδο της επιστήμης, σύμφωνα με απόφαση της 
τελευταίας Γ.Σ. 



 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο  
΄Ο,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από 

τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί Σωματείων και τούς 
σχετικούς νόμους. 

 
ΑΡΘΡΟ 24ο  

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από είκοσι τέσσερα (24) με το 
παρόν άρθρα εγκρίθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του 
από τα Ιδρυτικά Μέλη και υπογράφεται ως έπεται: 

 

Ζωγράφου, …./…../2018 

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
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