ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Ελληνικό Ενεργειακό Φόρουμ»
(μετά τις τροποποιήσεις της Γ.Σ. της 28.06.2019)

Άρθρο 1
Σύσταση και έδρα
1.

Συστήνεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία

«Ελληνικό Ενεργειακό Φόρουμ». Στην αγγλική γλώσσα η επωνυμία μεταφράζεται
ως «Greek Energy Forum».
2.

Έδρα του σωματείου ορίζεται ο δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής.

3.

Το σωματείο μπορεί να διατηρεί γραφεία του και σε άλλα μέρη της χώρας ή

στο εξωτερικό.

Άρθρο 2
Σκοπός
Το σωματείο δεν είναι κερδοσκοπικό. Σκοποί του σωματείου είναι:
1.

Η ανάδειξη των ενεργειακών προοπτικών της Ελλάδας και της Κύπρου και η

προς το σκοπό αυτό συμμετοχή σε διαδικασίες υλοποίησης αναπτυξιακών
πρωτοβουλιών

στον

τομέα

της

βιομηχανίας

της

ενέργειας

και

των

υδρογονανθράκων.
2.

Η διευκόλυνση του διαλόγου με στόχο την προσέγγιση και ανάλυση θεμάτων

που σχετίζονται με τον τομέα της βιομηχανίας της ενέργειας.
3.

Η ενημέρωση, επιμόρφωση και εκπαίδευση των μελών του σωματείου και

τρίτων για θέματα που σχετίζονται με τον τομέα της βιομηχανίας της ενέργειας και
των υδρογονανθράκων, και με τις ενεργειακές προοπτικές της Ελλάδας και της
Κύπρου.
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4.

Ο σχηματισμός και η ενδυνάμωση κοινωνικών και επαγγελματικών δεσμών

μεταξύ των μελών του σωματείου και η διευκόλυνση της ανταλλαγής, εξέλιξης και
διάδοσης ιδεών και απόψεών τους.
5.

Η παρακολούθηση και ανάλυση των οικονομικών, επιστημονικών, νομικών,

κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων και συνθηκών που αφορούν, επηρρεάζουν και
σχετίζονται με τη βιομηχανία της ενέργειας και των υδρογονανθράκων, και η
εξέλιξη και ανάδειξη του σωματείου σε θεσμικό σύμβουλο για θέματα που
σχετίζονται με τους σκοπούς του.

Άρθρο 3
Ενδεικτικά μέσα πραγματοποίησης των σκοπών
Προς εκπλήρωση των άνω σκοπών παρουσιάζονται ενδεικτικά τα ακόλουθα μέσα:
1.

Η διοργάνωση συγκεντρώσεων, συμποσίων, διαλέξεων, και γενικότερα

εκδηλώσεων για την επιμόρφωση και την επικοινωνία των μελών καθώς και την
προβολή και στήριξη των σκοπών του σωματείου.
2.

Η οργάνωση ομάδων έρευνας στην ημεδαπή και στο εξωτερικό, η

ακαδημαϊκή έρευνα και η χορήγηση εκπαιδευτικών υποτροφιών.
3.

Η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς στην

Ελλάδα και το εξωτερικό.
4.

Η σύνταξη και δημοσίευση άρθρων, γνωμοδοτήσεων, εργασιών, σχολιασμών,

μελετών και θέσεων για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τον τομέα της ενέργειας.
5.

H μελέτη και τεκμηρίωση αναπτυξιακών προτάσεων και προγραμμάτων και η

προώθηση αυτών στους αρμόδιους φορείς, καθώς και η ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των μελών του και της κοινωνίας για θέματα ενεργειακού
ενδιαφέροντος.

Άρθρο 4
Πόροι του σωματείου
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1.

Πόροι του σωματείου θεωρούνται:
i. Οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών του και το τέλος εγγραφής τους.
ii. Οι έκτακτες προαιρετικές συνδρομές των μελών του που τυχόν θα ορίζονται
με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής ή της Γενικής Συνέλευσης.
iii. Οι εθελοντικές εισφορές των μελών του.
iv. Τα εισοδήματα που προέρχονται από περιουσία του σωματείου, οι τόκοι και
πρόσοδοι των κεφαλαίων του.
v. Πόροι από εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το σωματείο.
vi. Χορηγίες, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, παροχές και δωρεές.
vii. Κάθε πρόσοδος ερχόμενη από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία.

2.

Κληρονομίες που καταλείπονται στο σωματείο γίνονται αποδεκτές με το

ευεργέτημα της απογραφής.
3.

Οι δωρεές προς το σωματείο γίνονται επώνυμα.

Άρθρο 5
Έμβλημα - Σήμα
1.

Το έμβλημα ή το σήμα που διακρίνει το σωματείο θα εμφανίζεται σε όλα τα

επίσημα έγγραφα του σωματείου, και θα μπορεί να χρησιμοποιείται από τα μέλη
μόνο μετά από έγκριση της Διοικούσας Επιτροπής.
2.

Ο δικαιούχος του σήματος με αριθμό δήλωσης Ν233039, το οποίο

χρησιμοποιήθηκε από μέλη του σωματείου πριν από τη σύστασή του, διατηρεί όλα
τα δικαιώματα επί του σήματος αυτού, και όταν το σωματείο αποκτήσει νομική
προσωπικότητα, τυχόν παραχώρηση άδειας χρήσης του σήματος από τον δικαιούχο
προς το σωματείο θα καταρτίζεται με έγγραφη σύμβαση όπου θα καθορίζονται και
οι ειδικότεροι όροι της παραχώρησης.
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Άρθρο 6
Μέλη
1.

Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: τακτικά,

φοιτητικά και επίτιμα:
i. Ως τακτικό μέλος δύναται να εγγραφεί επαγγελματίας ο οποίος έχει
αποδεδειγμένα επαγγελματική δραστηριότητα που σχετίζεται άμεσα με τη
βιομηχανία της ενέργειας ή των υδρογονανθράκων.
ii. Ως φοιτητικό μέλος δύναται να εγγραφεί φοιτητής ανώτατης σχολής της
ημεδαπής ή ισότιμης της αλλοδαπής, ο οποίος έχει αποδεδειγμένα
αντικείμενο σπουδών που σχετίζεται άμεσα με τη βιομηχανία της ενέργειας
ή των υδρογονανθράκων.
iii. Η αποδοχή τακτικού ή φοιτητικού μέλους τελεί υπό την προϋπόθεση ότι ο
αιτών - ενδιαφερόμενος έχει ελληνική ή κυπριακή ιθαγένεια, ή έχει συνάψει
γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης με πρόσωπο που έχει ελληνική ή κυπριακή
ιθαγένεια, ή έχει αποδεδειγμένα εύλογο ενδιαφέρον σε σχέση με την
ελληνική ή κυπριακή βιομηχανία της ενέργειας ή των υδρογονανθράκων.
iv. Η αναγόρευση κάποιου προσώπου ως επίτιμου μέλους εναποτίθεται στη
διακριτική ευχέρεια της Διοικούσας Επιτροπής, και αφορά σε πρόσωπα που
έχουν συμβάλει ουσιαστικά στη βιομηχανία της ενέργειας ή στο σωματείο.
v. Όλα τα μέλη αποδέχονται, δεσμεύονται και συμφωνούν να τηρούν τους
όρους του παρόντος καταστατικού.
2.

Τα μέλη του σωματείου, πρέπει να μην έχουν στερηθεί την ικανότητα για

δικαιοπραξία. Η ιδιότητα του μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την
ημέρα της εγγραφής στο Βιβλίο Μελών του σωματείου.
3.

Η εγγραφή νέου μέλους αποφασίζεται ελεύθερα από την Διοικούσα Επιτροπή

με απλή πλειοψηφία των παρευρισκομένων μελών της μετά από αίτηση του
ενδιαφερόμενου, στην οποία αυτός δηλώνει: α) τον τόπο διαμονής του και πλήρη
διεύθυνση κατοικίας του, β) την αληθή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του
και ότι συναινεί αυτή να χρησιμοποιείται για την επίσημη επικοινωνία του με το
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σωματείο, γ) ότι έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, δ) ότι πληροί τα κριτήρια
εγγραφής, προσκομίζοντας πρόσφορα αποδεικτικά και ε) ότι έχει διαβάσει και
αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού, και αφού καταβάλει το
τέλος εγγραφής που ορίζεται από την Διοικούσα Επιτροπή. Η Διοικούσα Επιτροπή
είναι αρμόδια και για την ερμηνεία του παρόντος άρθρου, όποτε αυτό απαιτείται.
4.

Ενδιαφερόμενος που αιτείται να εισέλθει στο σωματείο ως τακτικό μέλος,

συνυποβάλλει με την αίτησή του και συστατική επιστολή από υφιστάμενο μέλος
του σωματείου. Σε περίπτωση που ο αιτών αδυνατεί να εξασφαλίσει συστατική
επιστολή, ενημερώνει σχετικά την Διοικούσα Επιτροπή, η οποία φροντίζει να τον
φέρει σε επαφή με έως δύο υφιστάμενα μέλη.
5.

Μέλος μπορεί να γίνει και νομικό πρόσωπο που έχει άμεση σχέση με τη

βιομηχανία της ενέργειας ή των υδρογονανθράκων, εκπροσωπούμενο εντός του
σωματείου από φυσικό πρόσωπο, το οποίο θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις
του παρόντος άρθρου για τα τακτικά μέλη και επιπλέον να είναι μέλος της
διοίκησης ή υπάλληλος του νομικού αυτού προσώπου. Για τα νομικά πρόσωπα μέλη και τους εκπροσώπους τους ισχύει ό,τι και για τα τακτικά μέλη, εκτός από όσα
ρυθμίζονται ειδικότερα στο καταστατικό και στην απόφαση εγγραφής τους. Η
Διοικούσα Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίζει ελεύθερα για την εγγραφή
νομικού προσώπου - μέλους με βασικό γνώμονα τις αρχές του σωματείου και την
επιδίωξη των σκοπών του. Τα νομικά πρόσωπα που εγγράφονται στο σωματείο
δύνανται να προσχωρούν σε μία εκ των δύο κατηγοριών που υφίστανται για αυτά,
την πρώτη (gold) και την δεύτερη (silver). Αλλαγή του εγγεγραμμένου εκπροσώπου
του νομικού προσώπου είναι έγκυρη αφότου εγκριθεί από την Διοικούσα Επιτροπή,
μετά από έγγραφη αίτηση.

Άρθρο 7
Δικαιώματα μελών
1.

Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται:
i. Να μετέχουν και να εκφράζουν τις απόψεις τους στις Γενικές
Συνελεύσεις.
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ii. Μόνο τα τακτικά μέλη δικαιούνται να ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση,
καθώς και να εκλέγουν ή να εκλέγονται μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.
iii. Να ωφελούνται από τους ευνοϊκούς όρους που συνεπάγεται η ιδιότητά
τους εντός του σωματείου ως προς τη συμμετοχή τους σε συνόδους,
συναντήσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις του σωματείου.
2.

Φοιτητικά και επίτιμα μέλη καθώς και τα νομικά πρόσωπα-μέλη έχουν

δικαίωμα να παρίστανται και να διατυπώνουν τις απόψεις τους στις συνεδριάσεις
της Γενικής Συνέλευσης, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου και δεν μπορούν να εκλέγουν
και να εκλέγονται ως μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.
3.

Τα νομικά πρόσωπα-μέλη της πρώτης κατηγορίας καταβάλλουν την

αντίστοιχη εγγραφή και συνδρομή νομικού προσώπου που ορίζεται από την
Διοικούσα Επιτροπή και έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο δίκτυο του σωματείου
καθώς και δικαίωμα συμμετοχής του εκπροσώπου τους στις αποκλειστικές
εκδηλώσεις μελών. Τα νομικά πρόσωπα-μέλη δεύτερης κατηγορίας καταβάλλουν
την αντίστοιχη εγγραφή και συνδρομή νομικού προσώπου που ορίζεται από την
Διοικούσα Επιτροπή. Εφόσον δεν αιτηθούν την εξαίρεσή τους, τα νομικά πρόσωπαμέλη του σωματείου αναφέρονται ως υποστηρικτές του στην ιστοσελίδα και στο
υλικό των εκδηλώσεών του εκτός των επιχορηγούμενων συνεδρίων και των ειδικών
εκδηλώσεων.

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις μελών, πειθαρχικός έλεγχος και απώλεια ιδιότητας μέλους
1.

Τα μέλη οφείλουν να καταβάλλουν τη δαπάνη εγγραφής τους και την τακτική

χρηματική τους συνδρομή όπως αυτή καθορίζεται από την Διοικούσα Επιτροπή, να
μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να συνδράμουν στην επιδίωξη των σκοπών του
σωματείου, να συμμετέχουν και να προωθούν τις δραστηριότητες του σωματείου,
να επιδεικνύουν πρέπουσα συμπεριφορά και αλληλεγγύη μεταξύ τους, να
χειρίζονται υποθέσεις και πληροφορίες με εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα, να
συμμορφώνονται με την νομοθεσία, τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τις
αρχές του σωματείου και τις αποφάσεις των οργάνων του, να προάγουν τη φήμη και
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την αξιοπιστία του και να επιδεικνύουν την διαγωγή που επιβάλλεται από την
σπουδαιότητα του σκοπού του σωματείου.
2.

Παράβαση των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού, επισύρει

πειθαρχικό έλεγχο. Ο πειθαρχικός έλεγχος των μελών ασκείται από την Διοικούσα
Επιτροπή και σε εξαιρετική περίπτωση από την Γενική Συνέλευση, και συνίσταται
σε επίπληξη, προσωρινή αποβολή από το σωματείο για διάστημα μέχρι ενός έτους, ή
σε οριστική αποβολή και διαγραφή από το σωματείο. Κατά πειθαρχικής απόφασης
κυρώσεων χωρεί προσφυγή εντός δύο μηνών ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης.
3.

Μέλη που καθυστερούν αδικαιολόγητα την καταβολή της συνδρομής τους για

διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών θεωρούνται αυτοδικαίως διαγραφέντα, αλλά
μπορούν να επανεγγραφούν, εφόσον εξοφλήσουν τις οφειλές τους, χωρίς να
υποχρεούνται σε καταβολή τέλους εγγραφής. Μέλος που έχει εκλεγεί στην
Διοικούσα Επιτροπή διατηρεί την ιδιότητα του μέλους του σωματείου μέχρι τη λήξη
της θητείας του. Έκαστη ετήσια συνδρομή είναι καταβλητέα την 01η Ιανουαρίου
του έτους το οποίο αυτή αφορά.
4.

Η Διοικούσα Επιτροπή δύναται να αποβάλει προσωρινά ή οριστικά, και πάντα

αιτιολογημένα, μέλος το οποίο:
i. απώλεσε για σημαντική αιτία την επαγγελματική του ιδιότητα, ή
ii. έπαυσε να πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής του στο σωματείο για
διάστημα άνω των έξι μηνών, ή
iii. αποδεδειγμένα

δεν

τήρησε

τις

αρχές

της

εχεμύθειας

και

της

εμπιστευτικότητας ως όφειλε, ή
iv. καταδικάστηκε αμετάκλητα για τέλεση κακουργήματος ή πλημμελήματος
ή απώλεσε τα πολιτικά του δικαιώματα.
5.

Η Γενική Συνέλευση δύναται να αποβάλει προσωρινά ή οριστικά και πάντα

αιτιολογημένα

μέλος

για

σπουδαίο

λόγο,

ενδεικτικά

αναφερόμενης

της

αποδεδειγμένης δράσης ενάντια στα χρηστά ήθη ή στους σκοπούς και στις αρχές
του σωματείου.
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6.

Μέλος που αποχώρησε οικειοθελώς, ή αποβλήθηκε προσωρινά ή οριστικά,

δεν δικαιούται επιστροφή δαπανών εγγραφής ή συνδρομής του, ή αποζημίωση
σχετική με την ιδιότητά του ή με δραστηριότητα που είχε συμφωνήσει να αναπτύξει
ως μέλος, και δεν απαλλάσσεται από τυχόν οφειλές του προς το σωματείο.

Άρθρο 9
Συνδρομές μελών, τέλος εγγραφής
Η Διοικούσα Επιτροπή καθορίζει ανά κατηγορία μελών το ακριβές ποσό της ετήσιας
συνδρομής και την προθεσμία καταβολής του, καθώς και το τέλος εγγραφής νέων
μελών. Μόνο ταμειακά τακτοποιημένα μέλη μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα που
απορρέουν από την αντίστοιχη κατηγορία μέλους στην οποία ανήκουν.

Άρθρο 10
Αποχώρηση μελών
Τα μέλη έχουν δικαίωμα οικειοθελούς αποχώρησης από το σωματείο οποτεδήποτε,
με έγγραφη δήλωσή τους προς την Διοικούσα Επιτροπή. Η δήλωση πρέπει να
υποβάλλεται τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη οποιουδήποτε έτους και
ισχύει για το τέλος αυτού.

Άρθρο 11
Αρχαιρεσίες
1.

Όργανα του σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών και η Διοικούσα Επιτροπή.

2.

Κάθε τέσσερα χρόνια γίνονται αρχαιρεσίες για εκλογή της Διοικούσας Επιτροπής, σε

εκλογική Γενική Συνέλευση. Η εκλογική Γενική Συνέλευση μπορεί να συμπίπτει με την τακτική
Γενική Συνέλευση του σωματείου.
3.

Η εκλογική Γενική Συνέλευση εκλέγει Έφορο εκλογών, ο οποίος με τη σειρά του επιλέγει με

κλήρωση και διορίζει διμελή εφορευτική επιτροπή η οποία θα συμβάλλει στην οργάνωση και
διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας. Έφορος και μέλη της εφορευτικής επιτροπής μπορούν να
είναι μόνο ταμειακά τακτοποιημένα τακτικά μέλη, καθώς και μέλη της απερχόμενης Διοικούσας
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Επιτροπής, αλλά όχι υποψήφιοι στη συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία. Αρμοδιότητα του Εφόρου
είναι να προεδρεύσει και να συντονίσει τη συγκεκριμένη εκλογική Γενική Συνέλευση.
4.

Η ημερήσια διάταξη της εκλογικής Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία

θέματα: α) Συνοπτική παρουσίαση και έγκριση των πεπραγμένων της απερχόμενης Διοικούσας
Επιτροπής με αφετηρία την ανάληψη των καθηκόντων της, β)Παρουσίαση και έγκριση των
οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων και γ) Εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής. Σε περίπτωση
που δεν αναφέρεται ρητά, απαλλαγή των μελών της απερχόμενης Διοικούσας Επιτροπής
εμπεριέχεται στις αποφάσεις έγκρισης πεπραγμένων και οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων.
5.

Υποψηφιότητα για να εκλεγεί μέλος της Διοικούσας Επιτροπής μπορεί να θέσει κάθε

ταμειακά τακτοποιημένο τακτικό μέλος.
6.

Η Διοικούσα Επιτροπή αποφασίζει την ακριβή ημερομηνία, ώρα, τόπο και τρόπο

διεξαγωγής των εκλογών (ήτοι με φυσική προσέλευση ή/και εξ’ αποστάσεως με ηλεκτρονικά
μέσα), καλεί τα ενδιαφερόμενα μέλη να θέσουν υποψηφιότητα εντός προθεσμίας, ορίζει όλες τις
διαδικαστικές λεπτομέρειες και ενημερώνει και προσκαλεί εγγράφως τα μέλη, με έγχαρτη ή
ηλεκτρονική πρόσκληση. Η πρόσκληση κοινοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τη Γενική
Συνέλευση στο άρθρο 12. Μαζί με την πρόσκληση στην εκλογική Γενική Συνέλευση η Διοικούσα
Επιτροπή θα καλέσει για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τη θέση του Εφόρου και των μελών της
εφορευτικής επιτροπής.
7.

Τα ονόματα των υποψηφίων μελών αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά σε ενιαίο

έγχαρτο ή ηλεκτρονικό ψηφοδέλτιο. Κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα τεσσάρων σταυρών. Οι
τέσσερις υποψήφιοι με τους περισσότερους σταυρούς αποτελούν τα τακτικά μέλη της νέας
Διοικούσας Επιτροπής. Οι επόμενοι δύο αποτελούν τα αναπληρωματικά.
8.

Απερχόμενη Διοικούσα Επιτροπή παραμένει ισχυρή μέχρι να αναλάβει τα καθήκοντά της η

νέα Διοικούσα Επιτροπή που προέρχεται είτε από αρχαιρεσίες κατά τα ανωτέρω, είτε από
διορισμό κατά το νόμο.

Άρθρο 12
Η Γενική Συνέλευση
1.

Η τακτική Γενική Συνέλευση των μελών συνέρχεται εντός κάθε δεύτερου ημερολογιακού

έτους, ύστερα από έγχαρτη ή/και ηλεκτρονική πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής, σε τόπο,
χρόνο και με τρόπο (ήτοι με φυσική προσέλευση ή/και εξ’ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα), που
αυτή αποφασίζει, με κριτήριο τη διευκόλυνση της συμμετοχής των μελών.
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2.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται οποτεδήποτε από την Διοικούσα Επιτροπή, ή όταν

ζητηθεί με έγγραφη αίτηση από ταμειακά τακτοποιημένα μέλη που αντιστοιχούν στο ένα τέταρτο
του συνόλου των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του σωματείου. Η Διοικούσα Επιτροπή είναι
υποχρεωμένη να συγκαλέσει την έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε δύο μήνες από την ημέρα που
υποβλήθηκε η αίτηση αυτή. Στην αίτηση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης αναγράφονται τα
θέματα που προτείνονται προς συζήτηση.
3.

Κάθε Γενική Συνέλευση και κάθε συζήτηση, ψηφοφορία και εκλογική διαδικασία δύναται να

συγκαλείται, οργανώνεται και διεξάγεται μερικώς ή συνολικά εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά και
οποιαδήποτε πρόσφορα τεχνολογικά μέσα ή συνδυασμό αυτών. Επίσης με ηλεκτρονικά μέσα
δύναται να αποστέλλεται στα μέλη και η πρόσκληση συμμετοχής σε κάθε Γενική Συνέλευση, και
για το λόγο αυτό τα μέλη οφείλουν να δηλώνουν με ακρίβεια τη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου τους, στο οποίο να έχουν τακτική πρόσβαση και έλεγχο, και επίσης να δηλώνουν
εγκαίρως κάθε σχετική μεταβολή της διεύθυνσης αυτής. Κάθε Γενική Συνέλευση δύναται να
αποφασίζεται να διεξαχθεί και σε τόπο διαφορετικό της έδρας του σωματείου, στην Ελλάδα ή στην
αλλαδαπή. Κάθε Γενική Συνέλευση μπορεί να λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα σε διαφορετικούς
τόπους μέσω τηλεδιάσκεψης και είναι δυνατή η συμμετοχή σε αυτή με χρήση σύγχρονων μέσων
επικοινωνίας.
4.

Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη το αργότερο δέκα ημέρες προ της ημερομηνίας

διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, και είναι έγχαρτη ή ηλεκτρονική. Ανακοίνωση-πρόσκληση θα
πρέπει να αναρτάται και στην ιστοσελίδα του σωματείου. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η Διοικούσα Επιτροπή δύναται να απαιτεί επιβεβαίωση
παραλαβής της πρόσκλησης από τα μέλη.
5.

Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των μελών, εάν όλα τα μέλη του

σωματείου που φέρουν δικαίωμα ψήφου δηλώσουν εγγράφως τη συναίνεσή τους σε αυτή.
6.

Με την εξαίρεση της εκλογικής Γενικής Συνέλευσης όπου προεδρεύει Έφορος, στις Γενικές

Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες, προεδρεύει ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής και ψηφίζεται
η ημερησία διάταξη. Ο Γραμματέας του Σωματείου τελεί χρέη γραμματέα και στη Γενική
Συνέλευση.
7.

Κάθε Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν σ’ αυτή παρευρίσκεται τουλάχιστον το

ένα τέταρτο των ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών μελών. Αν δεν επιτυγχάνεται απαρτία των
μελών κατά την πρώτη σύγκληση, συγκαλείται νέα μετά από δεκατέσσερις ημέρες, στον ίδιο τόπο
και χρόνο, και με τον ίδιο τρόπο διεξαγωγής, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία, οσαδήποτε
μέλη και αν παρευρίσκονται σ’ αυτή. Με την επιφύλαξη των άρθρων 13 και 19, οι αποφάσεις
λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία επί των παρευρισκομένων που φέρουν δικαίωμα ψήφου.
Μυστική ψηφοφορία γίνεται μόνο όταν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.
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8.

Για τον καθορισμό απαρτίας κάθε Γενικής Συνέλευσης, υπολογίζονται τα παρόντα μέλη που

φέρουν δικαίωμα ψήφου, επί του συνόλου των μελών που φέρουν δικαίωμα ψήφου. Τα μέλη που
ψηφίζουν εξ’ αποστάσεως λογίζονται ως παρόντα.
9.

Συμμετοχή σε ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση δια αντιπροσώπου δεν επιτρέπεται.

10.

Τα πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης το

συντομότερο δυνατό, και τα φυλάσσει ο Γραμματέας του σωματείου.

Άρθρο 13
Παύση μελών Διοικούσας Επιτροπής, τροποποίηση καταστατικού
Η παύση των μελών της Διοικούσας Επιτροπής για σπουδαίο λόγο και η τροποποίηση του
καταστατικού, αποφασίζεται υποχρεωτικά από την Γενική Συνέλευση με την παρουσία
τουλάχιστον των μισών ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών μελών και με πλειοψηφία τριών
τετάρτων των παρόντων ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών μελών.

Άρθρο 14
Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης
1.

Η αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης είναι γενική.

2.

Η Γενική Συνέλευση συζητεί θέματα που φέρονται ενώπιόν της. Θέματα που έχουν

απορριφθεί σε προηγούμενη Γενική Συνέλευση μπορούν να επανεισαχθούν προς συζήτηση.
3.

Θέματα που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης είναι:
i. η εκλογή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής,
ii. η εποπτεία και ο έλεγχος της διοίκησης του σωματείου,
iii. η έγκριση οικονομικών καταστάσεων, προϋπολογισμού, ισολογισμού του σωματείου,
iv. ο απολογισμός και η έγκριση των πεπραγμένων της Διοικούσας Επιτροπής πριν από τη
λήξη κάθε θητείας καθώς και η απαλλαγή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής,
v. η έγκριση πληρωμής ή δαπάνης ή ανάληψης υποχρέωσης που υπερβαίνει σε αξία το
ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ,
vi. η έγκριση αποζημιώσεων παράστασης και εξόδων των μελών της Διοικούσας Επιτροπής,
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vii. η παύση μέλους της Διοικούσας Επιτροπής για σπουδαίο λόγο,
viii. παύση της Διοικούσας Επιτροπής ή μέλους αυτής,
ix. οι προσφυγές κατά αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής,
x. η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού,
xi. η αλλαγή του σκοπού και
xii. η διάλυση του σωματείου.

Άρθρο 15
Διοικούσα Επιτροπή

1.

Το σωματείο διοικείται από τετραμελή Διοικούσα Επιτροπή. Η Διοικούσα

Επιτροπή έχει την ευθύνη για την πορεία των εργασιών του σωματείου.
2.

Μετά την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων των εκλογών από τον Έφορο της

εκλογικής Γενικής Συνέλευσης, η Διοικούσα Επιτροπή συνεδριάζει μετά από
πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος μέλους της και εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο,
Γραμματέα και Ταμία.
3.

Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Ταμία δεν δύναται

να συγκεντρώνονται στο ίδιο πρόσωπο υπό οποιονδήποτε συνδυασμό.
4.

Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μία φορά κάθε οκτώ μήνες και

έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί εγγράφως από δύο μέλη της
Διοικούσας Επιτροπής. Τα μέλη της προσκαλούνται με γραπτή έγχαρτη ή
ηλεκτρονική κοινοποίηση που περιέχει την ημερομηνία, ώρα, τόπο, τρόπο
διεξαγωγής, καθώς και την ημερήσια διάταξη. Η πρόσκληση κοινοποιείται
τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης. Η συνεδρίαση
βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τρία τουλάχιστον μέλη της.
5.

Η συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής μπορεί να διεξάγεται και εξ’

αποστάσεως ως τηλεδιάσκεψη με ηλεκτρονικά μέσα πρόσφορα για τη διεξαγωγή
της και με δυνατότητα καταγραφής των συζητήσεων. Ο Γραμματέας τηρεί το
σχετικό αρχείο, κρατάει πρακτικά και ενημερώνει τα Βιβλία του σωματείου.
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Εφόσον συντρέχει λόγος, κάθε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής δικαιούται να
απαιτεί τη διενέργεια της συνεδρίασης με ηλεκτρονικά μέσα αντί για φυσική
παρουσία.
6.

Ο Πρόεδρος ορίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Η ημερήσια διάταξη

προετοιμάζεται από τον Γραμματέα μετά από εντολή του Προέδρου. Όλα τα μέλη
της Διοικούσας Επιτροπής μπορούν να ζητούν από τον Πρόεδρο την προσθήκη
συγκεκριμένου θέματος.
7.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου αυτός αναπληρώνεται

από τον Αντιπρόεδρο.
8.

Η Διοικούσα Επιτροπή αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων μελών και

σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
9.

Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά άμεσα μέλος της Διοικούσας

Επιτροπής, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στην συνεδρίαση.
10.

Σε έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής καλούνται έως

και κατά την ίδια την ημέρα της συνεδρίασης και με οποιοδήποτε μέσο. Κατά το
μήνα Αύγουστο δεν συγκαλούνται τακτικές συνεδριάσεις.
11.

Μέλος που δεν συμμετέχει σε τέσσερις συνεχείς τακτικές ή έκτακτες

συνεδριάσεις,

θεωρείται

ότι

έχει

παραιτηθεί

εκτός

αν

επικαλεστεί

και

γνωστοποιήσει έγκαιρα στον Πρόεδρο σοβαρό κώλυμα.
12.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δημιουργηθούν κενές θέσεις μελών

της Διοικούσας Επιτροπής, συμπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη
σειρά κατάταξής τους στην εκλογική Γενική Συνέλευση. Αν δεν υπάρχουν
αναπληρωματικά μέλη ή αν αυτά δεν επαρκούν ή υπάρχουν αλλά δεν αποδέχονται
και ως εκ τούτου παραμείνει κενή θέση στην Διοικούσα Επιτροπή, συγκαλείται
εκτάκτως η Γενική Συνέλευση του άρθρου 11.

Άρθρο 16
Αρμοδιότητες Διοικούσας Επιτροπής
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1.

Πλέον των αναφερόμενων σε άλλα σημεία του καταστατικού, η Διοικούσα

Επιτροπή:
i. διοικεί το σωματείο σύμφωνα με τους νόμους και το καταστατικό και
αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην εκπλήρωση του σκοπού,
ii. συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου,
iii. εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και έχει την επιμέλεια της
τήρησης των διατάξεων του καταστατικού,
iv. ανοίγει και διατηρεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς του σωματείου,
διαχειρίζεται την περιουσία του και αποφασίζει την ορθή διάθεση των
πόρων του για την κάλυψη εξόδων λειτουργίας του προκειμένου να
επιδιώκονται οι καταστατικοί σκοποί του, και επιπλέον δύναται να
εξουσιοδοτεί ή/και να παρέχει πληρεξουσιότητα ή/και να ορίζει
εκπροσώπους και ειδικούς εκπροσώπους και ειδικούς διαχειριστές έναντι
οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, τρίτου, φορέα ή αρχής,
ιδιωτικού ή δημοσίου, ακόμη και έναντι οποιουδήποτε πιστωτικού
ιδρύματος, ή ιστοσελίδας, ή ηλεκτρονικής υπηρεσίας ή τεχνολογικού
μέσου και μπορεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να εξουσιοδοτεί για την
υπογραφή συμβάσεων, άνοιγμα και κίνηση κάθε είδους λογαριασμών ή και
τραπεζικών λογαριασμών, παραλαβή και χρήση καρτών αναλήψεων και
καταθέσεων, παραλαβή και ορισμό κωδικών ηλεκτρονικής τραπεζικής και
διαχείριση

αυτών,

πραγματοποίηση

πληρωμών,

καταθέσεων

και

αναλήψεων, και γενικά για τη διενέργεια κάθε πράξης και συναλλαγής,
ακόμη και προς πρόσωπα πέραν του νομίμου εκπροσώπου του σωματείου,
v. επικοινωνεί με τις αρχές για όποιο θέμα αυτό απαιτείται από το νόμο,
vi. συστήνει επιτροπές μελών για την προσέγγιση και αντιμετώπιση
προβλημάτων του σωματείου,
vii. εκδίδει εσωτερικούς κανονισμούς και καθορίζει την οργάνωση και τη
λειτουργική δομή του σωματείου, και ορίζει και ιεραρχεί στόχους προς
υλοποίηση,
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viii. διορίζει νομικό, λογιστικό καθώς και άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς
συμβούλους ή αναθέτει συγκεκριμένες εργασίες σε αυτούς και προσδιορίζει
τις αμοιβές τους,
ix. διορίζει υπαλλήλους στα γραφεία του σωματείου και συνάπτει συμβάσεις με
πρόσωπα που προσφέρουν υπηρεσίες σε αυτό ακόμα και αν δεν εργάζονται
στα γραφεία του,
x. συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης γραφείων του σωματείου,
xi. συνάπτει συμβάσεις ασφάλισης ευθύνης των μελών της Διοικούσας
Επιτροπής έναντι τρίτων ή και έναντι του σωματείου, και
xii. γενικά συνάπτει κάθε απαραίτητη σύμβαση για την ομαλή λειτουργία του
σωματείου και την επίτευξη των σκοπών του.
2.

Η Διοικούσα Επιτροπή έχει την εξουσία να επιλαμβάνεται κάθε θέματος

διοίκησης και διαχείρισης του σωματείου, σε συμφωνία με τις διατάξεις του νόμου,
του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης,
παρέχοντας ταυτόχρονα τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια.

Άρθρο 17
Ειδικότερες αρμοδιότητες μελών της Διοικούσας Επιτροπής
1.

Ο Πρόεδρος:
i. συντονίζει όλες τις εργασίες του σωματείου,
ii. κατανέμει αρμοδιότητες και εξουσιοδοτεί για τη διενέργεια πράξεων αντί
αυτού και για λογαριασμό του,
iii. συγκαλεί την Διοικούσα Επιτροπή σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση,
iv. υπογράφει έγγραφα του σωματείου και
v. φροντίζει για την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος
καταστατικού και για την τήρηση και εκτέλεση των αποφάσεων της
Διοικούσας Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης.
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2.

Ο Αντιπρόεδρος:
i. αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του,
ii. φροντίζει για την προώθηση των δράσεων και της φήμης του σωματείου και
επιδιώκει την αύξηση του αριθμού των μελών του.

3.

Ο Γραμματέας:
i. έχει την ευθύνη της γραμματειακής οργάνωσης του σωματείου,
ii. έχει την ευθύνη της επιμελούς και ακριβούς τήρησης των Βιβλίων,
εγγράφων και αρχείων του σωματείου και συνυπογράφει σε αυτά με τον
Πρόεδρο, τηρεί τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικούσας
Επιτροπής, και αρχείο πράξεων της Εφορευτικής Επιτροπής,
iii. συνεργάζεται με τα όργανα του σωματείου και παρέχει σε αυτά κάθε
απαιτούμενο στοιχείο.
iv. Επί απουσίας ή κωλύματός του, τα καθήκοντα του γραμματέα ανατίθενται
σε άλλο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής μετά από σχετική απόφαση της
τελευταίας.

4.

Ο Ταμίας :
i. είναι υπεύθυνος για το συντονισμό των οικονομικών εργασιών του
σωματείου,
ii. ενεργεί εισπράξεις και φροντίζει για την τήρηση των οικονομικών βιβλίων
και στοιχείων του σωματείου,
iii. φροντίζει για την είσπραξη των συνδρομών των μελών και κάθε έκτακτη ή
τακτική οικονομική παροχή προς το σωματείο,
iv. θέτει στη διάθεση της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικούσας Επιτροπής ή
και κάθε μέλους της τελευταίας κάθε στοιχείο που αφορά στα οικονομικά
του σωματείου,
v. τηρεί λεπτομερώς τα οικονομικά βιβλία και στοιχεία που απαιτεί ο νόμος
και το καταστατικό,
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vi. υποβάλλει συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των οικονομικών του
σωματείου στην Διοικούσα Επιτροπή σε κάθε δεύτερη συνεδρίαση αυτής.
vii. Επί κωλυματος ή απουσίας του Ταμία, αυτός αναπληρώνεται από ένα από τα
αναπληρωματικά μέλη, το οποίο διορίζεται από την Διοικούσα Επιτροπή.

Άρθρο 18
Εκπροσώπηση του σωματείου
Το σωματείο εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα, σε όλες τις σχέσεις του με
τρίτους και τις αρχές, από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής. Ο Πρόεδρος
συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις και δεσμεύει το σωματείο με την υπογραφή
του στα όρια των διατάξεων του καταστατικού και των αποφάσεων της Διοικούσας
Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος μπορεί να χορηγεί περαιτέρω
εξουσιοδότηση ή πληρεξουσιότητα σε οποιονδήποτε τρίτο, ακόμα και μη μέλος της
Διοικούσας Επιτροπής ή του σωματείου, για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων ή
εκτέλεση συγκεκριμένων αποφάσεων.

Άρθρο 19
Διάλυση του σωματείου
Εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται αναγκαστικά από τον Αστικό Κώδικα,
διάλυση του σωματείου επέρχεται και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που
λαμβάνεται

υποχρεωτικά

με

παρουσία

τουλάχιστον

των

μισών

ταμειακά

τακτοποιημένων τακτικών μελών και με πλειοψηφία τριών τετάρτων των παρόντων
ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών μελών.

Άρθρο 20
Περιουσία σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου
Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου η περιουσία του δεν διανέμεται σε μέλη του.
Περιουσία που τυχόν απομείνει μετά το στάδιο της εκκαθάρισης, θα διατεθεί για
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σκοπούς εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σε αντικείμενα σχετικά με τους σκοπούς
του σωματείου.

Άρθρο 21
Σφραγίδα
Το σωματείο έχει σφραγίδα που τηρείται στην έδρα του σωματείου με επιμέλεια του
Γραμματέα.

Άρθρο 22
Τηρούμενα Βιβλία
1.

2.

Το σωματείο τηρεί τα ακόλουθα Βιβλία:
i.

Βιβλίο Μελών

ii.

Βιβλίο Πρακτικών της Διοικούσας Επιτροπής

iii.

Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μελών

iv.

Βιβλίο Εισπράξεων και Πληρωμών

Πέραν των προαναφερθέντων, το σωματείο μπορεί να τηρεί και όποια άλλα

βιβλία απαιτούνται.
3.

Σε κάθε περίπτωση που επιτρέπεται από το νόμο και κρίνεται απαραίτητο από

την Διοικούσα Επιτροπή, αλλά και ειδικότερα στις εξ αποστάσεως συνεδριάσεις της
Διοικούσας Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης, εγγραφα του σωματείου είναι
δυνατό να λαμβάνουν υπογραφές και δια περιφοράς. Μέχρι να καταστεί δυνατή η
θέση της ιδιόγραφης χειρόγραφης υπογραφής επί του πρωτοτύπου ή επίσημου
εγγράφου ή βιβλίου, η Διοικούσα Επιτροπή δύναται να απαιτεί την αποστολή
ηλεκτρονικού αρχείου απεικόνισης χειρόγραφα υπογεγραμμένου εγγράφου από
οποιοδήποτε μέλος αυτής ή του σωματείου, επί του οποίου το μέλος αυτό θα
υπέγραφε επί φυσικής αυτοπρόσωπης παρουσίας του.
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4.

Τα Βιβλία του σωματείου τηρούνται και σε ηλεκτρονική μορφή. Με επιμέλεια

του Γραμματέα, τα έγχαρτα Βιβλία και αρχεία ενημερώνονται τουλάχιστον μία
φορά κάθε τρεις μήνες, και ο Γραμματέας θα πρέπει να προβαίνει σε σχετική μνεία
κατά τις τακτικές συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής. Ειδικά τα Βιβλία που
αφορούν άμεσα στα οικονομικά του σωματείου πρέπει να ενημερώνονται
καθημερινά.
5.

Το σωματείο τηρεί πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων και

πλήρες αρχείο κρίσιμων εγγράφων.

Άρθρο 23
Γενικές Διατάξεις
1.

Το σωματείο μπορεί να μετέχει σε ευρύτερες ενώσεις ή οργανισμούς,

ομοειδείς ή μη, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής μετά από σχετική απόφαση της
Διοικούσας Επιτροπής.
2.

Πράξεις των οργάνων του σωματείου είναι ισχυρές και δεσμεύουν το

σωματείο εφόσον γίνονται κατά τον χρόνο της θητείας τους και μέσα στα πλαίσια
των αρμοδιοτήτων τους.
3.

Δικαιώματα επί οποιασδήποτε μορφής έργων των μελών, που θα

χρησιμοποιηθούν κατά τις δραστηριότητες του σωματείου για την επιδίωξη των
σκοπών του, παραμένουν στην αποκλειστική κυριότητα των δημιουργών τους, και
τυχόν παραχώρηση της χρήσης αυτών προς το σωματείο θα πραγματοποιείται χωρίς
την καταβολή ανταλλάγματος από το σωματείο προς αυτούς.
4.

Τα μέλη συναινούν στην καταγραφή και παρουσίαση των στοιχείων

επικοινωνίας τους σε κατάλογο που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σωματείου
και θα είναι προσβάσιμος μόνο από τα μέλη, προκειμένου να διευκολυνθεί η
επικοινωνία και η δικτύωση μεταξύ των μελών.

Άρθρο 24
Τελική Διάταξη
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Το παρόν καταστατικό, αποτελούμενο από είκοσι τέσσερα άρθρα, εγκρίνεται από τα
ιδρυτικά μέλη και υπογράφεται ως εξής:
Κηφισιά, 28.06.2019
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Άγγελος Γκανούτας-Λεβέντης

Παναγιωτόπουλος Αντώνιος

20

