
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ»  

  

Κεφάλαιο Α'   

Ίδρυση– Επωνυμία – Έδρα  

Άρθρο 1  

  

Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία 

«Σύλλογος Επιστημόνων Υλικών Κρήτης»,  με τη συντομογραφία «Σ.Ε.Υ.Κ.» και 

αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως εξής «Materials Scientists Association of 

Crete». 

Έδρα του σωματείου ορίζεται η πόλη του Ηρακλείου Κρήτης.  

  

Κεφάλαιο Β'  

Σκοποί-Μέσα  

Άρθρο 2  

Σκοποί  

 

 Σκοποί του Σωματείου είναι:  

1. Η προαγωγή και διάδοση της επιστήμης των υλικών  και των εφαρμογών αυτής.  

2. Η προαγωγή και εξύψωση της επιστημονικής και επαγγελματικής στάθμης των 

μελών του.  

3. Η προάσπιση του τίτλου σπουδών του Επιστήμονα Υλικών στην Ελλάδα δηλαδή, 

η εξασφάλιση της άσκησης του αντικειμένου της επιστήμης αυτής στην Ελλάδα.   

4. Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών 

του.   

5. Η ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου για το αντικείμενο και τις δυνατότητες της 

επιστήμης αυτής.   

6. Η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών του και η 

αναγνώριση τους από τους πολιτειακούς φορείς.  

  

Άρθρο 3  

Μέσα  

 

Τα μέσα για την πραγματοποίηση των καταστατικών σκοπών του Συλλόγου είναι τα 

εξής:  



1. Η συνεργασία με κάθε αρμόδιο παράγοντα ή αρχή, υπουργεία ή περιφερειακές 

υπηρεσίες αυτών, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η γνωμοδότηση προς 

αυτούς για θέματα που άπτονται των σκοπών του Σωματείου. Τα παραπάνω 

αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.  

2. H συνεργασία με άλλα σωματεία ή ενώσεις προσώπων που λειτουργούν για 

παρόμοιους σκοπούς. Η συμμετοχή του Σωματείου σε ελληνικά και διεθνή 

επιστημονικά συνέδρια, οργανώσεις και επιτροπές, σχετικά προς τα αντικείμενα 

ενδιαφέροντος και τους σκοπούς του Σωματείου 

3. Η συγκέντρωση και επεξεργασία των απόψεων των μελών μέσα από τα 

όργανά και τις ομάδες εργασίας που δημιουργούνται.  

4. Η διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, ημερίδων κ.α. για την επιστημονική και 

επαγγελματική ενημέρωση των μελών του και του ευρύτερου κοινού και η προβολή 

της δραστηριότητάς του  με ανακοινώσεις και εκδόσεις, έντυπες και ηλεκτρονικές.  

5. Η διεξαγωγή ερευνών εκπόνηση μελετών, ανακοινώσεων και επιστημονικών 

δημοσιεύσεων. 

6. Ο προγραμματισμός και η υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών. 

7. Η έκδοση εντύπων κάθε είδους, όπου θα δημοσιεύονται ανακοινώσεις, 

επιστημονικά άρθρα των μελών ή άλλων επιστημόνων, καθώς και τα πορίσματα των 

επιστημονικών συζητήσεων, μελετών και ερευνών που θα διεξάγει το Σωματείο και 

γενικά υλικό που αναφέρεται στο πεδίο των σκοπών του Σωματείου. 

8. Οργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων.  

9. Η άσκηση της επιστήμης με γνώμονα την προστασία και το σεβασμό  του 

περιβάλλοντος. 

10. Με κάθε άλλο νόμιμο μέσο που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου 

προάγει τους σκοπούς του Σωματείου.  

  

Κεφάλαιο Γ'  

Μέλη-Εγγραφή-Διαγραφή  

Δικαιώματα-Υποχρεώσεις  

    

Άρθρο 4  

Μέλη   

 

Τα Μέλη του Σωματείου, εγγραφόμενα κατά τους όρους και τις διατυπώσεις του 

παρόντος  Καταστατικού, διακρίνονται σε :  

1. Τακτικά. Τακτικά μέλη εγγράφονται όσοι:   



α) Είναι πτυχιούχοι του Τμήματος Επιστήμης Υλικών ημεδαπού Πανεπιστημίου ή 

Πανεπιστημίου του εξωτερικού με αναγνωρισμένη αντιστοιχία στην Ελλάδα.  

β) Έχουν δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών στον τομέα 

της Επιστήμης των Υλικών ημεδαπού Πανεπιστημίου ή Πανεπιστημίου του 

εξωτερικού.   

2. Επίτιμα. Επίτιμα μέλη εγγράφονται όσοι:  

Έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στους τομείς ενδιαφέροντος 

του Σωματείου και έχουν συνεισφέρει στην επίτευξη των σκοπών του.  

Η ιδιότητα του μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης, δεν μεταβιβάζεται και δεν 

κληρονομείται.  

  

Άρθρο 5  

Εγγραφή  

 

1. Όσοι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και μπορούν να εγγραφούν ως μέλη 

του σωματείου, υποβάλλουν αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία 

επισυνάπτουν τον τίτλο σπουδών τους, σύντομο βιογραφικό και υπεύθυνη δήλωση 

ότι έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο του 

παρόντος καταστατικού στο σύνολό του, καθώς και τους σκοπούς του σωματείου.  

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει εάν ο 

αιτών πληροί τις απαραίτητες τυπικές προϋποθέσεις και κατόπιν 

της εγκρίσεως της αιτήσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο, το νέο μέλος προσκαλείται 

για την εγγραφή του, αφού καταβάλλει τη συνδρομή του όπως αυτή ορίζεται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο που μπορεί να αυξομειώνεται το ύψος της με 

αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) 

των μελών του και υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως.  

3 Από την κτήση της ιδιότητάς τους τα μέλη καταγράφονται στο γενικό μητρώο 

μελών, όπου αναφέρεται ο αύξων αριθμός, η ημερομηνία εγγραφής, τα 

στοιχεία αιτήσεως της εγγραφής τους, οι μεταβολές της ιδιότητάς τους ως μέλη και η 

ταμειακή τους κατάσταση.  

  

Άρθρο 6  

Διαγραφή-Αποχώρηση μέλους  

 

Λόγοι διαγραφής μέλους είναι:  

1. Ενέργειες η παραλείψεις που υποδηλώνουν συμπεριφορά ασυμβίβαστη προς την 

ιδιότητα του μέλους του Σωματείου ή βλαπτική των συμφερόντων και των σκοπών 

του.  



2. Ενέργειες ή παραλείψεις που συνιστούν παράβαση του Καταστατικού, των 

αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.  

3. Η συμμετοχή σε δραστηριότητες που ανταγωνίζονται και βλάπτουν 

τους σκοπούς και τη φήμη του σωματείου.  

4. Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση της συνδρομής επί ένα ή περισσότερα έτη.  

Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Σωματείο με απλή γραπτή γνωστοποίηση 

της πρόθεσής του, καταβάλλοντας τις οφειλόμενες ως τότε συνδρομές.  

Η διαγραφή γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ύστερα από σχετική 

εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση περί διαγραφής γνωστοποιείται 

εγγράφως προς το ενδιαφερόμενο μέλος, εντός οκτώ (8) ημερών από τη λήψη της, 

ο οποίος έχει τη δυνατότητα να ασκήσει τα αναφερόμενα δικαιώματά 

του σύμφωνα με το αρ. 88ΑΚ.  

Η Γενική Συνέλευση όμως μπορεί να αποφασίσει κατόπιν αιτήσεως του 

διαγραφέντος προς το Δ.Σ., το οποίο εισηγείται σχετικά, την επανεγγραφή του 

μέλους που διαγράφηκε για καθυστέρηση συνδρομών υπό τον όρο ότι θα έχει 

προκαταβάλει όλες τις μέχρι την επανεγγραφή του οφειλόμενες συνδρομές.  

  

Άρθρο 7  

Δικαιώματα μελών  

 

Τα ταμειακώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη δικαιούνται:  

1. Να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου και δικαίωμα ψήφου.  

2. Να εκλέγουν τα όργανα του Σωματείου και να εκλέγονται ως μέλη των οργάνων 

αυτών.  

3. Να υποβάλουν προτάσεις και υποδείξεις στο Διοικητικό Συμβούλιο.  

4. Να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σωματείου.  

5. Να συμμετέχουν ενεργά σε κάθε δραστηριότητα του σωματείου.  

6. Να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του ΔΣ.  

7. Να λαμβάνουν γνώση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και να λαμβάνουν το 

λόγο από τον Πρόεδρο.  

Τα επίτιμα μέλη δικαιούνται:  

1. Να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και να διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις 

χωρίς όμως να έχουν  δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις και χωρίς να έχουν 

το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα του Σωματείου.  

2. Να υποβάλουν προτάσεις και υποδείξεις στο Διοικητικό Συμβούλιο.  

3. Να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σωματείου.  

  



Άρθρο 8  

Υποχρεώσεις μελών  

 

Τα μέλη τακτικά και μη είναι υποχρεωμένα:  

1. Να παρίστανται στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.  

2. Να συμβάλουν στην πραγμάτωση των σκοπών του σωματείου.  

3. Να είναι διαθέσιμα να δραστηριοποιηθούν όποτε το ΔΣ τους χρειασθεί.  

4. Να εκπληρώνουν έγκαιρα τις χρηματικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο.  

5. Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Συλλόγου 

και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των 

μελών.  

Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από κάθε οικονομική υποχρέωση προς το 

Σωματείο.   

  

Κεφάλαιο Δ'   

Πόροι-Διαχείριση  

  

Άρθρο 9  

Πόροι  

 

Οι πόροι του σωματείου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.  

1. Τακτικοί πόροι του σωματείου είναι η ετήσια συνδρομή των μελών του, η οποία 

καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Δ.Σ. μπορεί να αυξομειώνει 

το ύψος της με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 

δύο τρίτων (2/3) των μελών του και υπόκειται στην έγκριση της Γενικής 

Συνελεύσεως.   

2.  Έκτακτοι πόροι του σωματείου είναι:  

α. Προσφορές, δωρεές, χορηγίες, ευεργεσίες, κληροδοτήματα και κληρονομιές. Σε 

περίπτωση που τα ανωτέρω δίδονται υπό συγκεκριμένους όρους, για την αποδοχή 

τους ή μη αποφασίζει η Γενική Συνέλευση μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητικού 

Συμβουλίου.  

β. Εισπράξεις από εκδηλώσεις που διοργανώνει το σωματείο.  

γ. Κάθε έσοδο που προέρχεται από τη διαχείριση της περιουσίας του σωματείου.  

δ. Επιχορηγήσεις από φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς του εσωτερικού ή 

της αλλοδαπής. Για την αποδοχή τους ή μη αποφασίζει η Γενική Συνέλευση μετά από 

σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.  

3. Οι εισπράξεις από τους ως άνω πόρους κατατίθενται όλες, εκτός από το πάγιο 

ποσό που κρατεί στο ταμείο ο Ταμίας για έκτακτες και επείγουσες ανάγκες, σε 



υποκατάστημα Τράπεζας που επιλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο. Αναλαμβάνονται 

από τον Ταμία μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  

4. Οι δωρεές και οι κληρονομιές γίνονται δεκτές με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου.  

Οι κληρονομιές γίνονται πάντοτε δεκτές επ' ωφελεία απογραφής.  

  

Άρθρο 10  

Διαχειριστική περίοδος-Ισολογισμός  

1. Η διαχειριστική περίοδος του σωματείου συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος.  

2. Κάθε χρόνο συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλεται για 

έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση ο προϋπολογισμός του Σωματείου στον 

οποίο φαίνονται λεπτομερώς  τα έσοδα και οι δαπάνες του.  

3. Στην τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για 

έγκριση ο απολογισμός της διαχείρισης του προηγούμενου λογιστικού έτους και 

ο προϋπολογισμός του επόμενου.   

  

Κεφάλαιο Ε'   

  

Άρθρο 11  

Όργανα του Σωματείου 

  

Όργανα του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ), το Διοικητικό 

Συμβούλιο (Δ.Σ.) και η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).  

Άρθρο 12  

Γενικές Συνελεύσεις  

 

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν 

έχει ανατεθεί από το νόμο ή το καταστατικό σε άλλα όργανα. Αποτελεί εσωτερικό 

όργανο του σωματείου και δεν το εκπροσωπεί εξωτερικά απέναντι στου τρίτους. Οι 

Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.   

  

Άρθρο 13  

Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις  

 

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μία φορά το χρόνο υποχρεωτικά, με 

πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρό του, εντός των τριών 

τελευταίων μηνών του έτους. 

2 . Η τακτική Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει:  



α. Την τροποποίηση του καταστατικού του Σωματείου.  

β. Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της ελεγκτικής επιτροπής και 

της   εφορευτικής επιτροπής.  

γ. Την έγκριση της ετήσιας εκθέσεως πεπραγμένων και του ετήσιου διαχειριστικού 

απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου.  

δ.  Την έγκριση του προϋπολογισμού για το επόμενο έτος.  

ε.  Για τη λύση του Σωματείου.   

στ. Για κάθε ζήτημα που φέρεται προς συζήτηση και έχει σχέση με τους σκοπούς του 

Σωματείου, και την ευρύτερη συνεργασία και συμμετοχή με άλλους παρεμφερείς 

συλλόγους.   

3 . Η Γενική Συνέλευση προεδρεύεται από τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, ο 

οποίος εκλέγεται με την έναρξή της από τα παρόντα μέλη.   

  

Άρθρο 14  

Έκτακτες  Γενικές Συνελεύσεις   

 

Εκτάκτως συγκαλείται η Γενική Συνέλευση όταν το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό 

Συμβούλιο ή η Ελεγκτική Επιτροπή ή όταν ζητηθεί από το ένα τέταρτο (¼) των μελών 

του Σωματείου που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις  και έχουν 

δικαίωμα ψήφου, με αιτιολογημένη έγγραφη αίτησή τους, στην οποία αναγράφονται 

τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.  Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να 

συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την παραλαβή 

της αιτήσεως.   

Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση ή αρνηθεί να 

αναγράψει θέμα που ζητήθηκε από τα μέλη στην ημερήσια διάταξη, μπορούν οι 

αιτούντες να τη συγκαλέσουν μετά από εξουσιοδότησή από δικαστική απόφαση, που 

ορίζει τον Πρόεδρο της Γ.Σ., αφού τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία και εξαναγκασθεί 

προς τούτου δικαστικά, είτε από της προϊστάμενη αρχή, εξουσιοδοτημένη γι' αυτό, 

τηρουμένων των νομίμων προϋποθέσεων.   

  

Άρθρο 15  

Διαδικασία Σύγκλησης Γενικής Συνελεύσεως  

  

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται με αποστολή πρόσκλησης  ηλεκτρονικά (με e-

mail) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία υπογράφεται από 

τον ίδιο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα και γνωστοποιείται δέκα (10) 

τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη για τη σύγκλησή της ημερομηνία. Η 



πρόσκληση αυτή υποχρεωτικά πρέπει να περιέχει τον τόπο, το χρόνο, και τα θέματα 

της συνεδριάσεως. Σε περίπτωση συγκλήσεως έκτακτης Γ.Σ., η πρόσκληση πρέπει 

να γνωστοποιείται πριν από πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, με τον πιο πάνω τρόπο.  

2. Αν δεν τηρηθεί η παραπάνω νόμιμη διαδικασία σύγκλησης  της Γενικής 

Συνέλευσης και εμφανισθεί η πλειοψηφία των μελών, που έχουν δικαίωμα 

συμμετοχής, χωρίς να διαμαρτυρηθούν για αυτό, θεραπεύεται η έλλειψη.   

  

Άρθρο 16   

Δικαίωμα Συμμετοχής Μελών Στις Γενικές Συνελεύσεις  

 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως έχουν τα μέλη, 

εφόσον δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους η περίπτωση του άρθρου οκτώ (8) του 

παρόντος. Ταμειακή τακτοποίηση είναι δυνατή και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 

της Συνελεύσεως, οπότε τα μέλη έχουν δυνατότητα να ψηφίσουν.  

2. Αντιπροσώπευση μέλους στην Γενική Συνέλευση δεν είναι δυνατή.   

  

Άρθρο 17  

Απαρτία  

 

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του ενός δευτέρου 

(½)  των τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας 

διενεργείται νέα Γενική Συνέλευση έπειτα από μία εβδομάδα στον ίδιο τόπο και την 

ίδια ώρα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών, χωρίς να απαιτείται νέα 

αποστολή σχετικής ανακοινώσεως προς τα μέλη.  

Τη συνεδρίαση διευθύνει ο πρόεδρος ο οποίος εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. 

Θέτει σαφώς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, δίνει το λόγο κατά σειρά αιτήσεως 

και προβάλλει τα αναφυόμενα ζητήματα.   

  

Άρθρο 18  

Συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως  

 

1. Σε κάθε τακτική συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο 

υποβάλλει έκθεση των πεπραγμένων του παρελθόντος έτους, του διαχειριστικού 

απολογισμού και προϋπολογισμού του επόμενου έτους, η δε Ελεγκτική Επιτροπή  

υποβάλλει έκθεση περί χρηματικής διαχειρίσεως του λήξαντος έτους.   

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται πάντοτε με απόλυτη 

πλειοψηφία  των παρόντων.  



3. Κάθε ψηφοφορία που αφορά αρχαιρεσίες, ζητήματα εμπιστοσύνης προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο, προσωπικά εν γένει θέματα και λήψη αποφάσεων επί τούτων, 

είναι μυστική. Για κάθε άλλο ζήτημα η ψηφοφορία είναι φανερή, με ανάταση χειρός.   

  

4. Η  Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη, τόσο για την τροποποίηση 

διατάξεων του καταστατικού, όσο και για την διάλυση του Σωματείου, απαιτείται για 

την λήψη αποφάσεως σε κάθε περίπτωση η παρουσία του πενήντα (50%) τοις 

εκατό των τακτικών μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) των παρόντων.  

  

Άρθρο 19  

Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως  

  

Τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως τηρούνται και συντάσσονται από το 

Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφονται από τον Πρόεδρο αυτής και 

τον Γραμματέα.  

  

Άρθρο 20  

Διοικητικό Συμβούλιο  

 

1. Το σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε 

(5) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική 

Συνέλευση για δυο (2)έτη, κατά σειρά επιτυχίας.   

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου διαρκεί μέχρι την παρέλευση των δύο ετών 

για τη διάρκεια των οποίων εξελέγη, και μάλιστα μέχρι την ανάληψη από το νέο 

Διοικητικό Συμβούλιο των καθηκόντων του, του πρέπει να γίνει μέσα σε ένα μήνα 

από την τακτική Γενική Συνέλευση. που το εξέλεγξε.   

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον 

Γραμματέα, τον Ταμία και ένα μέλος.   

4. Το αξίωμα των μελών του ΔΣ είναι τιμητικό και κατά συνέπεια δε λαμβάνουν μισθό 

ή άλλη αμοιβή.   

5. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει διετής. Σε 

περίπτωση αποχωρήσεως μέλους συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά.   

  

Άρθρο 21   

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου 

  



1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση μέσα σε δέκα πέντε 

(15) ημέρες από τις αρχαιρεσίες υπό την προεδρία του μέλους, 

του πλειοψήφησε, το οποίο καλεί και τα υπόλοιπα μέλη και συγκροτείται σε σώμα. Ο 

Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος εκλέγονται κατ' ευθείαν, με άμεση μυστική ψηφοφορία 

από τη Γενική Συνέλευση και είναι ο πρώτος και δεύτερος. Ανάμεσα στα εκλεγέντα 

μέλη και δια μυστικής ψηφοφορίας εκλέγονται οι: Γραμματέας, Ταμίας και το μέλος. 

Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.   

2. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει 

να παρευρίσκονται τα απερχόμενα μέλη του Δ.Σ., συντάσσεται δε σχετικό 

πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής. Το παλαιό Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει 

να παραδώσει και έκθεση των περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου.   

  

Άρθρο 22   

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου   

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε υπόθεση  πού αφορά 

τη διοίκηση ταυ συλλόγου και τη διαχείριση της περιουσίας του, εκτός εκείνων, για τις 

οποίες είναι αρμόδια αποκλειστικά η Γενική Συνέλευση.   

  

Άρθρο 23  

Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου   

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου ή κατόπιν 

αιτήσεως  δύο τουλάχιστον μελών του.   

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μία φορά τουλάχιστον το μήνα και 

ευρίσκεται σε απαρτία εάν είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του.   

3. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τέσσερεις 

(4) συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αυτοδικαίως αντικαθίσταται 

με αναπληρωματικό.   

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει: α). Να είναι συντονιστικό όργανο επικοινωνίας 

όλων των μελών και φίλων, β). Να βοηθάει στην με κάθε μέσο ανάπτυξη της 

βοήθειας και αλληλοϋποστήριξης ιδιαίτερα των νέων τακτικών μελών σε 

επαγγελματικά θέματα και να διατηρεί συχνή επαφή: μεταξύ των μελών του και των 

άλλων παρεμφερών σωματείων.   

5. Σε περίπτωση του το Διοικητικό Συμβούλιο ή κάποιο μέλος του παραβεί νόμο ή το 

καταστατικό ή δεν επιδείξει την πρέπουσα δραστηριότητα περισσότερο δε 

εάν βλάψει τα συμφέροντα του Συλλόγου, θα διαγράφεται και θα αντικαθίσταται από 

τον πρώτο (1) αναπληρωματικό, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με 



πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5). Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται για το θέμα 

αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εγγράφου αιτήσεως τουλάχιστον 15 

μελών, αρχικά, ο οποίος όμως θα αυξάνεται μελλοντικά ύστερα υπό κάθε εκατοντάδα 

(100) μελών. Η απόφαση ανακλήσεως ή αποβολής κοινοποιείται σε μέλος ή στον 

πρόεδρο του Συλλόγου με την επιμέλεια του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου — εντός 8 

ημερών, προς άσκηση των στο άρθρο 88 Α.Κ. αναφερομένων δικαιωμάτων τον.   

6. Κατά τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε έγγραφο 

ανακοίνωση περί των πεπραγμένων του λήξαντος έτους, περί της περιουσίας την 

οποία έχει ο Σύλλογος και γενικότερα υποβάλλει του προϋπολογισμό του 

επόμενού έτους και εγκρίνει κάθε απαιτούμενη δαπάνη.   

  

Άρθρο 24   

Πρόεδρος-Αντιπρόεδρος  

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί τον Σύλλογο ενώπιον πάσης 

αρχής και δικαστηρίων γενικά αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου. Συyκαλεί και 

διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και προσκαλεί τις 

συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη τους, δίδει 

και αφαιρεί του λόγο εις τους αιτούντες κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Ασκεί έλεγχο επί της διαχειρίσεως του Ταμείου και των ενεργειών του 

Γραμματέα Παρακολουθεί τις εισπράξεις και λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο σε 

κατεπείγουσες περιπτώσεις, που όμως χρήζουν μεταγενέστερης έγκρισης από το 

Διοικητικό Συμβούλιο.  

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν εμποδίζεται  ή απουσιάζει σε όλα 

του τα καθήκοντα και συνεργάζεται με αυτόν στην εκτέλεση των αποφάσεων του 

Σωματείου. Ο Αντιπρόεδρος αυτοδικαίως καταλαμβάνει τη θέση του Προέδρου και 

για τον υπολειπόμενο χρόνο της θητείας του Δ.Σ. σε περίπτωση παραιτήσεως του 

Προέδρου από το αξίωμά του ή αποχωρήσεώς του για οποιονδήποτε λόγο. Στην 

περίπτωση αυτή τη θέση του Αντιπροέδρου καταλαμβάνει αυτοδικαίως ο πρώτος 

επιλαχών από τους υποψηφίους για το αξίωμα του Αντιπροέδρου κατά 

τις προηγηθείσες αρχαιρεσίες, σε περίπτωση δε κωλύματος ή αρνήσεώς του ο 

επόμενος κατά σειρά επιτυχίας.  

  

Άρθρο 25  

Γραμματέας  

 

Ο Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της 

ημερήσιας διατάξεως, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία υπογράφονται 



από όλα τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνυπογράφει τα διάφορα 

έγγραφα μαζί με τον Πρόεδρο, έχει την ευθύνη των βιβλίων του Σωματείου, εκτός 

από το βιβλίο των εισπράξεων και πληρωμών και φυλάσσει την σφραγίδα του 

Σωματείου.  

  

Άρθρο 26  

Ταμίας  

 

1. Ο Ταμίας έχει την ευθύνη του Ταμείου του Σωματείου και ελέγχεται από την 

ελεγκτική επιτροπή για την καλή διαχείριση της περιουσίας του.   

2. Ο Ταμίας έχει την ευθύνη της διαφυλάξεως της περιουσίας του Σωματείου και της 

τηρήσεως του βιβλίου Εισπράξεων και Πληρωμών.   

3. Οι εισπράξεις ενεργούνται από αυτόν προσωπικά ή από οποιοδήποτε μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφη εντολή του Ταμία που συνυπογράφεται 

υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο.   

4. Ο Ταμίας δεν εκτελεί καμία πληρωμή χωρίς απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου.   

5. Οι πληρωμές ενεργούνται από τον Ταμία με βάση επίσημες αποδείξεις, όπου 

αυτές είναι δυνατόν να δίδονται.   

6. Στην αρχή κάθε τριμήνου υποβάλλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο συνοπτική 

κατάσταση των εσόδων και των εξόδων του προηγουμένου τριμήνου, στο τέλος δε 

κάθε έτους τον απολογισμό της διαχειρίσεως.   

7. Για κάθε ανάληψη κατατεθειμένων χρημάτων απαιτείται σύμπραξη του Προέδρου 

και του Ταμία.  

  

Άρθρο 27  

Ελεγκτική Επιτροπή  

 

 Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη. 

Εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση για ετήσια θητεία με καθήκον την άσκηση 

ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου του Δ.Σ. και υποβολή σχετικής έκθεσης προς 

αυτή (Γενική Συνέλευση). Ο πρώτος σε ψήφους είναι ο Πρόεδρός της.   

Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου.  

  

Άρθρο 28  

Αρχαιρεσίες  

   



1. Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη οποιουδήποτε οργάνου του Συλλόγου 

υποβάλλουν εγγράφως υποψηφιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον επτά 

[7] ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες και το Διοικητικό Συμβούλιο ανακηρύσσει τους 

υποψηφίους.   

Κατάλογος των υποψηφίων διανέμεται κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών στα μέλη, τα 

οποία κατά την ψηφοφορία ψηφίζουν με ενιαίο ψηφοδέλτιο τα κατά 

την απόλυτη προτίμηση τούς μέλη μέχρι επτά (7) συμπεριλαμβανομένου του 

Προέδρου.  

Το ψηφοδέλτιο σφραγισμένο εντός φακέλου, το ρίπτουν σε σφραγισμένη κάλπη 

ενώπιον της ειδικά προς τούτο συγκροτούμενης τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής.   

2. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει με φανερή ψηφοφορία την τριμελή Εφορευτική 

Επιτροπή, τα μέλη της οποίας δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι. Ο αρχαιότερος από 

τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής εκτελεί χρέη Προέδρου της. Η Εφορευτική 

Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την ομαλή λειτουργία της εκλογής αποφασίζει για κάθε 

ένσταση και διαφυλάσσει το κύρος της εκλογικής διαδικασίας.   

Κατά το πέρας της ψηφοφορίας που αρχίζει όπως ορίζει το Πρόγραμμα, ο Πρόεδρος 

της Εφορευτικής Επιτροπής αποσφραγίζει την ψηφοδόχο. 

Καταμετρά τα ψηφοδέλτια  αριθμώντας τα και μονογράφοντάς τα, συντάσσει 

πρακτικό πού υπογράφεται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και 

ανακηρύσσει επιτυχόντες τους πλειοψηφίσαντες και τέλος, κηρύσσει τη συνέλευση 

περαιωμένη.   

  

Κεφάλαιο ΣΤ'  

Οργανωτικές Διατάξεις  

   

Άρθρο 29  

Οικονομικό Έτος    

 

Το Οικονομικό έτος άρχεται από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η  Δεκεμβρίου.   

  

Άρθρο 30  

Σφραγίδα Συλλόγου   

 

Η σφραγίδα του Συλλόγου  έχει σχήμα στρογγυλό, στην περιφέρεια της αναγράφεται 

η επωνυμία και το έτος ίδρυσης του συλλόγου και απεικονίζει τη στερεοχημική δομή 

του φουλερενίου με είκοσι (20) άνθρακες.  

  

Άρθρο 31  



Τροποποίηση Καταστατικού  

 

Κάβε τροποποίηση του παρόντος θα πρέπει να γίνεται με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης που βρίσκεται σε απαρτία, εάν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά μέλη, 

που δικαιούνται να συμμετάσχουν και με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία 

των τριών τετάρτων (¾) των παρόντων. Η πρόσκληση για σύγκληση Γενικής 

Συνελεύσεως πρέπει απαραίτητα να αναφέρει τις τροποποιούμενες διατάξεις του 

καταστατικού.  

  

Άρθρο 32 

Τηρούμενα βιβλία  

 

Το Σωματείο διατηρεί τα παρακάτω βιβλία:  

1. Μητρώο τακτικών και επίτιμων μελών.  

2. Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.  

3. Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.  

4. Εισπράξεων και πληρωμών.  

5. Πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.  

6. Κινητής και ακίνητης περιουσίας.  

Όλα τα παραπάνω βιβλία πρέπει να είναι αριθμημένα και θεωρημένα από τον 

Πρόεδρο και το  Γραμματέα.  

  

Άρθρο 33  

Διάλυση του Σωματείου.  

 

Για την διάλυση του Σωματείου συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο Γενική 

Συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον το 

ήμισυ των τακτικών μελών, η περί διαλύσεως δε απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία 

των 3/4 των παρόντων.  

Η περιουσία του Συλλόγου σε περίπτωση διαλύσεως δεν διανέμεται μεταξύ των 

μελών του. Για την τύχη της αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών.  

  

Άρθρο 34  

Πειθαρχικές Διατάξεις  

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τιμωρείται με έγγραφη επίπληξη, με 

προσωρινή στέρηση του δικαιώματος να συμμετέχει στις εκδηλώσεις ή και στις 

Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου ή με πρόταση διαγραφής, το μέλος του 



Σωματείου που απουσίασε αδικαιολόγητα από έξι (6) συνεχόμενες  Γενικές 

Συνελεύσεις του Σωματείου, ή παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο το Καταστατικό, ή 

δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού 

Συμβουλίου, ή με τη δραστηριότητά του προσβάλλει την υπόληψη του Σωματείου ή 

έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς και τις βασικές αρχές λειτουργίας του. Για την 

διαγραφή μέλους για τους αυτούς ως άνω λόγους αρμόδια να αποφασίσει είναι μόνο 

η Γενική Συνέλευση του Σωματείου.  

   

Άρθρο 35  

Γενικές Διατάξεις  

 

Το Σωματείο γίνεται μέλος Ομοσπονδίας ή άλλης ενώσεως με απόφαση της Γενικής 

Συνελεύσεως.  

Όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν καθήκον να εργάζονται για την ευόδωση των 

σκοπών του χωρίς αμοιβή και δικαιούνται να απαιτούν την τήρηση του 

Καταστατικού.   

Ορίζεται πενταμελής Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία θα ασκεί καθήκοντα 

διοίκησης του σωματείου σύμφωνα µε το παρόν Καταστατικό και το Νόμο και η                                              

οποία οφείλει να  διενεργήσει εκλογές για την ανάδειξη 

των οργάνων του σωματείου εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από 

την έγκριση του καταστατικού   και από την εγγραφή του σωματείου στα βιβλία του 

Πρωτοδικείου Ηρακλείου.  

Άρθρο 36  

Τελική Διάταξη 

   

1. Το σωματείο έχει το δικαίωμα προκειμένου να ρυθμίσει καλύτερα τα της 

λειτουργίας του να συντάξει εσωτερικό κανονισμό μετά από εισήγηση του 

Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.   

2. Κάθε ζήτημα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό διέπεται από τα 

άρθρα 78 – 101 του Αστικού Κώδικα περί Σωματείων.  

3. Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 36 άρθρα, διαβάσθηκε, συζητήθηκε και 

ψηφίσθηκε κατ' άρθρο και στο σύνολό του  από τα ιδρυτικά µέλη που συνήλθαν σε 

συνεδρίαση σήμερα στο Ηράκλειο  και υπογράφεται ως εξής:   

 

Ηράκλειο, …...........  

 

ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ  



Ονοματεπώνυμο-Πατρώνυμο Διεύθυνση  ΑΦΜ  Υπογραφή  

 

      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



        

        

        

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


