ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Άρθρο 1ο
Ιδρύεται μη-κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία στην αγγλική γλώσσα Mediterranean Garden
Society (Me.ga.soc.) και στην ελληνική μετάφραση «Μεσογειακή Κηπευτική Εταιρία».

Έδρα του Σωματείου ορίζεται η Παιανία της Αττικής στην Ελλάδα.

ΣΚΟΠΟΣ
Άρθρο 2ο
Σκοποί του Σωματείου είναι :
- H καλλιέργεια και ανάπτυξη της μεσογειακής φυτοκομίας και κηπουρικής.
- Η μελέτη της χλωρίδας και των φυτών της Μεσογείου, ιδίως η μελέτη μεσογειακών
καλλιεργήσιμων φυτών, η μελέτη της καταγωγής, προέλευσης, χρήσης και διαχείρισής τους,
η μελέτη ενδημικών φυτών της Μεσογείου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην
κηπουρική και την κηπευτική κι ακόμη η μελέτη εξωτικών και μη-ενδημικών στη Μεσόγειο
φυτών, που μπορούν να εισαχθούν στη Μεσογειακή φυτοκομία και κηπουρική.
- Ο σχεδιασμός και η κατασκευή κήπων κατάλληλων για το Μεσογειακό κλίμα, τοπίο και
τρόπο ζωής.
- Η ενασχόληση με τη φυτοκομία και κηπουρική και σε άλλα σημεία του κόσμου με συνθήκες
παραπλήσιες των συνθηκών της Μεσογείου.
- Η πραγματοποίηση βοτανολογικών και οικολογικών μελετών φυτών στην άγρια φύση και
στο φυσικό τους ενδημικό περιβάλλον, που μπορούν να προσφέρουν οποιεσδήποτε
πληροφορίες για τη καλύτερη αξιοποίησή τους και καλλιέργειά τους σε κήπους.
- Η αναπαραγωγή μεσογειακών φυτών.
- Η μελέτη των μεσογειακών εδαφών και της μεσογειακής γης και η σωστή διαχείριση και
βελτίωσή τους.
- Η κάθε είδους ενασχόληση με μεσογειακούς κήπους ιδιαίτερης σημασίας, ιδίως
βοτανολογικούς και ιστορικούς.
- Η κάθε είδους ενασχόληση με τεχνικά ζητήματα της μεσογειακής κηπευτικής, όπως η
άρδευση, ο κηπουρικός και βοτανολογικός εξοπλισμός κλπ.
- Η προώθηση της περαιτέρω εκπαίδευσης και ενημέρωσης όσον αφορά το φυτικό κόσμο
και τη χλωρίδα.
- Η διάδοση και καλλιέργεια της φυσιολατρείας.
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- Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και η ενημέρωσή της σε θέματα περιβάλλοντος και
οικολογίας, ιδίως της Μεσογείου.
- Η πολιτιστική αναβάθμιση και ανάπτυξη των χωρών της Μεσογείου και ο αγώνας για την
διατήρηση και συντήρηση της μεσογειακής πολιτιστικής κληρονομιάς και του μεσογειακού
χρώματος, τρόπου ζωής και τοπίου.
- Η κοινή αντιμετώπιση των προβλημάτων του τόπου όπου εδρεύει το Σωματείο καθώς και
των οικιστικών, οικολογικών και περιβαλλοντολογικών προβλημάτων των χωρών που
περικλείουν τη Μεσόγειο θάλασσα.
- Η προώθηση με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο και τρόπο των σκοπών του Σωματείου.

ΜΕΣΑ
Άρθρο 3ο
Για την επίτευξη των σκοπών του η Μεσογειακή Κηπευτική Εταιρία χρησιμοποιεί κάθε
νόμιμο και πρόσφορο για την εξυπηρέτηση των σκοπών της μέσο και τρόπο.
Η Μεσογειακή Κηπευτική Εταιρία ιδίως θα :
- οργανώνει δημόσεις διαλέξεις, συγκεντρώσεις, συζητήσεις, επιστημονικά συνέδρια και
ημερίδες με θέματα αναγόμενα στους σκοπούς του Σωματείου προπάντων φυτοκομίας,
κηπουρικής, βοτανικής, βοτανολογίας, φυσικής ιστορίας, δασοκομίας, οικολογίας, υγιεινής
ζωής, φυσικού περιβάλλοντος και μεσογειακής πολιτιστικής κληρονομιάς
- εκδίδει πάσης φύσεως έντυπα, βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, πληροφοριακά και
ενημερωτικά φυλλάδια κλπ.
- διοργανώνει οργανωμένες περιηγήσεις, επισκέψεις σε κήπους, εξερευνητικές αποστολές
για επί τόπου μελέτη φυτών και του περιβάλλοντός τους, εκδρομές στη φύση, την επαρχία,
το εξωτερικό και όπου αλλού καταστεί αυτό αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών του
Σωματείου.
- ιδρύσει μια βάση ανταλλαγής πληροφοριών και μια βιβλιοθήκη αναφορικά με τη
μεσογειακή κηπουρική και τη μεσογειακή χλωρίδα.
- αναπαράγει, καλλιεργεί και διανέμει σπόρους φυτών.
- δημιουργήσει έναν ή περισσότερους πρότυπους κήπους για επίδειξη και σαν πεδίο
δοκιμών και πειραμάτων.
- συγκροτήσει ομάδες εργασίας, εισηγητικές και τεχνικές επιτροπές (για την προώθηση των
σκοπών και επιμέρους στόχων του Σωματείου).
- πραγματοποιεί διαβήματα και αναφορές στις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες.
- συντονίζει τις δραστηριότητες του Σωματείου με άλλα σωματεία, ιδρύματα, οργανισμούς
και κάθε είδους νομικά πρόσωπα με τα οποία θα μπορεί να συνιστά και ενώσεις σωματείων
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και νομικών προσώπων καθώς και με φυσικά πρόσωπα και ιδιώτες με ίδιους ή παρεμεφερείς
στόχους και σκοπούς (π.χ. πολιτιστικούς, εξωραϊστικούς, φυσιολατρικούς,
περιβαλλοντολογικούς, οικολογικούς).
Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών, το Σωματείο μπορεί να συνάπτει συμβάσεις
εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις
κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο απαραίτητες.

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Άρθρο 4ο
Οι πόροι της ΜΚΕ είναι τακτικοί και έκτακτοι.
Τακτικοί Πόροι είναι οι τακτικές ετήσιες εισφορές και το δικαίωμα εγγραφής.
Το ύψος των τακτικών ετήσιων εισφορών και του δικαιώματος εγγραφής επιβάλλει το Δ.Σ.
το οποίο δικαιούται να το αυξομειώνει κατά την κρίση του με απόφασή του.
Έκτακτοι πόροι είναι:
α) Δωρεές, προσφορές, αγαθοεργίες και κληροδoτήματα.
β) Εισπράξεις από συλλoγές, λοταρίες και λαχνούς
γ) Εισπράξεις από τη διοργάνωση των διαφόρων εκδηλώσεων που διοργανώνει η ΜΚΕ (και
προγραμματίζονται από το Δ.Σ.) όπως χοροεσπερίδες, εκδρομές, κλπ.
δ) Εισπράξεις από δικαιώματα εισόδου και οργανωμένες περιηγήσεις σε κήπους της ΜΚΕ.
δε) Εισπράξεις από την κυκλοφορία και πώληση των διαφόρων εντύπων της ΜΚΕ
συμπεριλαμβανομένων των εισπράξεων από συνδρομές στην εφημερίδα του Σωματείου σε
τιμές κόστους.
εστ) Εισπράξεις από την καλλιέργεια, ανταλλαγή και διάθεση σπόρων, φυτών και χώματος
σε τιμές κόστους.
στ ζ) Κρατικές ενισχύσεις κάθε είδους, κρατικές επιχορηγήσεις καθώς και οικονομική αρωγή
ξένων κρατών, διακρατικούς και διεθνείς οργανισμούς, ιδρύματα και νομικά πρόσωπα
δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.
ζ η) Κάθε έσοδο προερχόμενο απ’ τη διαχείριση και εκμετάλλευση της περιουσίας του
Σωματείου.

ΜΕΛΗ
Άρθρο 5ο
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Τα Μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε Τακτικά και Επίτιμα.
Τακτικά Μέλη του Σωματείου μπορούν να εγγραφούν όλοι όσοι συμπλήρωσαν το 18ο έτος
της ηλικίας τους, ανεξάρτητα από ιθαγένεια, εθνικότητα, καταγωγή, φυλή, φύλο, χρώμα ή
άλλα φυσικά χαρακτηριστικά, θρησκεία, πολιτικές, φιλοσοφικές ή άλλες πεποιθήσεις ή
προτιμήσεις και τόπου κατοικίας ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Σωματείου.
Επίτιμα Μέλη μπορούν να εγγραφούν άτομα, που προτείνονται από την πλειοψηφία των
μελών του Δ.Σ. του Σωματείου και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μελών με
πλειοψηφία των ημίσεων και ενός αυτών που είναι παρόντες και έχουν δικαίωμα ψήφου.
Η είσοδος νέων μελών επιτρέπεται πάντοτε.
Όπου στις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού αναφέρονται μέλη ως τέτοια εννοούνται
μόνο τα τακτικά. Εκεί όπου η λέξη μέλος εννοεί και το επίτιμο ή μόνο το ή τα επίτιμα μέλη,
αυτό ορίζεται ρητά.
Σαν τακτικά και μόνο μέλη επιτρέπεται και η συμμετοχή νομικών προσώπων ιδιωτικού
δικαίου με τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις που υπέχουν τα λοιπά τακτικά μέλη
του Σωματείου, εφόσον το επιτρέπουν οι σχετικές διατάξει του καταστατικού τους και ο
σκοπός τους. Η αντιπροσώπευσή τους στις υποθέσεις του Σωματείου θα ενεργείται
συμφώνως με τις διατάξεις του καταστατικού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 6ο
Άτομα με συμπληρωμένο το 18ο έτος της ηλικίας τους που επιθυμούν να γίνουν τακτικά μέλη
του Σωματείου υποβάλλουν έγγραφη ή ηλεκτρονική αίτηση στο Δ.Σ. του Σωματείου, η οποία
πρέπει να εγκριθεί από το Δ.Σ. με τη νόμιμη πλειοψηφία. Κάθε εγγραφόμενο μέλος
καταβάλλει ως δικαίωμα εγγραφής χρηματικό ποσό που ορίζεται από το Δ.Σ. Το Δ.Σ. έχει το
δικαίωμα να καθορίζει ετήσια συνδρομή την οποία καταβάλλει υποχρεωτικά κάθε μέλος.
Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται αμέσως μετά την καταβολή του δικαιώματος εγγραφής και
της πρώτης ετήσιας συνδρομής. Τα μέλη γράφονται σε ειδικό μητρώο μελών με αύξοντα
αριθμό και την ημερομηνία εγγραφής, την πλήρη διεύθυνση κατοικίας τους, την πλήρη
διεύθυνση αλληλογραφίας τους αν αυτή διαφέρει από την προηγούμενη, την διεύθυνση
ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου και το κινητό τους τηλέφωνο και το επάγγελμά τους.
Τα επίτιμα μέλη εγγράφονται με απόφαση του Δ.Σ. κατόπιν αποδοχής εκ μέρους τους της
ιδιότητας του επίτιμου μέλους του Σωματείου. Τα επίτιμα μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να
πληρώνουν δικαίωμα εγγραφής ούτε άλλες τακτικές συνδρομές ή άλλες εισφορές.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 7ο
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Όλα τα τακτικά μέλη του Σωματείου δικαιούνται :
- Να προσέρχονται και να παρίστανται με γνώμη και με ψήφο στις Γενικές Συνελεύσεις, να
εκλέγουν και να εκλέγονται στα αρμόδια όργανα διοικήσεως του Σωματείου.
- Να συμμετέχουν ενεργά με δικαιώματα προνομιακής συμμετοχής σε όλες τις εκδηλώσεις,
δραστηριότητες και εργασίες του Σωματείου.
- Τα επίτιμα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών εκτός του δικαιώματος του
εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στα διάφορα όργανα διοικήσεως του Σωματείου και της ψήφου
σε θέματα για τα οποία αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 8ο
Όλα τα Μέλη έχουν υποχρέωση :
1) Να συμμετέχουν ενεργά στις εργασίες της ΜΚΕ, να αγωνίζονται για την προώθηση
των σκοπών της, να υπερασπίζονται τα συμφέροντά της.
2) Να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. και να τηρούν πιστά το
Καταστατικό.
3) Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου, στις διάφορες διασκέψεις,
ψηφοφορίες και εκλογές.
4) Να εκπληρώνουν εγκαίρως όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.
5) Να επιδεικνύουν κόσμια συμπεριφορά, ευγένεια και τον οφειλόμενο σεβασμό στα
υπόλοιπα μέλη τακτικά και επίτιμα.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ
Άρθρο 9ο
Η ιδιότητα του μέλους απόλλυται ύστερα από έγγραφη παραίτηση που παραδίδεται στο
γενικό Γραμματέα του Σωματείου και απευθύνεται προς το Δ.Σ. (και αφού προηγουμένως
εκπληρώσει όλες τις ταμειακές του υποχρεώσεις και τις οικονομικές του εκκρεμότητες).
Τα μέλη έχουν σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να αποχωρήσουν από το Σωματείο. Η
αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τουλάχιστον 3 μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού
έτους και ισχύει για το τέλος του.

ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 10ο
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Αποβολή τακτικού ή επίτιμου μέλους επιτρέπεται για σπουδαίο λόγο με απόφαση που
παίρνεται με τη συνήθη απαρτία από τη Γ.Σ. κατόπιν προτάσεως μέους του Δ.Σ. ή 5
τουλάχιστον τακτικών μελών.
Το Δ.Σ. έχει δικαίωμα να διαγράψει οποιοδήποτε τακτικό ή επίτιμο μέλος το οποίο :
1) Καθυστερεί την καταβλητέα τακτική ή έκτακτη εισφορά του περισσότερο από 3 μήνες. Το
μέλος που διαγράφεται με αυτόν τον τρόπο πρέπει για να ξαναεγγραφεί ως μέλος να
καταβάλλει εκ νέου τα δικαιώματα εγγραφής που προβλέπονται για την είσοδο νέων μελών.
2) Δεν τηρεί τις διατάξεις του Καταστατικού, δεν πειθαρχεί, δεν εκτελεί και δεν
συμμορφώνεται στις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ. και παραβιάζει τις υποχρεώσεις του με
οποιοδήποτε τρόπο.
3) Προβαίνει σε ενέργειες που αντιτίθενται στους σκοπούς, τις αρχές και την δεοντολογία
του Σωματείου.
4) Δεν επιδεικύει κόσμια συμπεριφορά, την οφειλόμενη κοινωνική ευγένεια και σεβασμό
στα υπόλοιπα μέλη του Σωματείου.

Το μέλος που έχει αποβληθεί έχει το δικαίωμα να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση η οποία
αποφασίζει οριστικά σε δεύτερο βαθμό για την αποβολή ή όχι του μέλους με σχετική
πλειοψηφία και τη συνήθη απαρτία. Η άσκηση προσφυγής στη Γενική Συνέλεση αναστέλλει
την εκτέλεση της απόφασης του Δ.Σ. περί αποβολής από το Σωματείο. Το Δ.Σ. έχει δικαίωμα
να ανακαλέσει οποτεδήποτε πριν από την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης την απόφασή
του για αποβολή μέλους του Σωματείου.
Το μέλος που έχει αποβληθεί με απόφαση του Δ.Σ. που επικυρώθηκε από τη Γ.Σ. έχει το
δικαίωμα να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία μέσα
σε δύο μήνες αφότου του γνωστοποιήθηκε η απόφαση, μόνο αν η αποβολή έγινε αντίθετα
προς τους όρους του Καταστατικού ή αν δεν υπήρχαν σπουδαίοι λόγοι για την αποβολή του.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 11ο
Η ιδιότητα του μέλους δεν μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται επιδέχεται όμως με απλή
έγγραφη επιστολή (και δια τηλεγραφήματος προς το Δ.Σ.) αντιπροσώπευση από άλλο
τακτικό μέλος. Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει έως 5 το πολύ άλλα μέλη.
Η αντιπροσώπευση αποδεικνύεται εγγράφως με εξουσιοδότηση γενική ή ειδική του
αντιπροσωπευμένου προς τον αντιπρόσωπο.
Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. δεν επιδέχεται αντιπροσώπευση.
Έκαστο τακτικό μέλος μπορεί να αντιπροσωπευθεί μόνο από ένα άλλο τακτικό μέλος.

7

Η αντιπροσώπευση πραγματοποιείται δια επιστολής του αντιπροσωπεύομενου προς τον
αντιπροσωπεύοντα, η οποία μπορεί να αποσταλεί και δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή
άλλου ηλεκτρονικού μέσου.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.)
Άρθρο 12ο
Το Σωματείο διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από την Γενική
Συνέλευση των μελών με μυστική ψηφοφορία και σχετική πλειοψηφία σε τακτική γενική
συνέλευση που συγκαλείται κάθε τρία χρόνια.
Πρόωρες εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. μπορούν να γίνουν πριν από τη λήξη της
τριετούς θητείας του Δ.Σ. με απόφαση 3 από τα μέλη του. Πρόωρες εκλογές διενεργούνται
και σε περίπτωση που παραιτηθούν ή αποχωρήσουν με οποιοδήποτε τρόπο τόσα μέλη του
Δ.Σ. ή αναπληρωματικά τους έτσι ώστε είτε να παραμείνουν δύο μόνο μέλη στο Δ.Σ. είτε να
παραμείνουν μόνο τρία που να μην μπορούν να λάβουν αποφάσεις με ομοφωνία.
Εκτός από το 5μελές Δ.Σ. κατά τις αρχαιρεσίες εκλέγονται και 3 αναπληρωματικά μέλη κατά
τη σειρά επιτυχίας τους, μετά την εκλογή των πέντε τακτικών μελών – συμβούλων του Δ.Σ.
Την ίδια μέρα της εκλογής του Δ.Σ. εκλέγεται και τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.). Τα
μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. εκλέγονται ιδιαίτερα για κάθε όργανο από την Γενική Συνέλευση.
Η θητεία του Δ.Σ. και της Ε.Ε. είναι τριετής.

ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Ε.
Άρθρο 13ο
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να είναι συγχρόνως και μέλη της
Εξελεγκτικής Επιτροπής και αντίστροφα καθώς και έμμισθοι υπάλληλοι του Σωματείου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.
Άρθρο 14ο
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να λάβουν έξοδα παράστασης και
αποζημίωση καθώς και τυχόν συμφωνηθείσα αμοιβή, σύμφωνα με όσα ορίζει η Γενική
Συνέλευση για τις προσφερόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο υπηρεσίες του προς το
Σωματείο.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Άρθρο 15ο
Υποψηφιότητα για θέση στο Δ.Σ. μπορεί να υποβάλλει κάθε τακτικό μέλος του Σωματείου,
εφ’ όσον είναι ταμιακώς εντάξει. Τα μέλη του Σωματείου που επιθυμούν να εκλεγούν μέλη
του Δ.Σ. υποβάλλουν εγγράφως σχετική αίτηση υποψηφιότητας στο Δ.Σ. ένα μήνα
τουλάχιστον πριν τις αρχαιρεσίες. Το Δ.Σ. οφείλει να φροντίσει για την εκτύπωση των
ψηφοδελτίων και για την προμήθεια του απαιτούμενου υλκού για τις αρχαιρεσίες. Όποιος
δεν ανακηρύχθηκε υποψήφιος δεν μπορεί να εκλεγεί. Κατ’ εξαίρεση σε περίπτωση που 20
τακτικά μέλη με τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο ή
διαφορετικά το 1/4 των παρόντων τακτικών μελών στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου
Δ.Σ. υποβάλλουν έγγραφη πρόταση, μπορεί τακτικό μέλος να υποβάλλει υποψηφιότητα για
μέλος του Δ.Σ. η υποψηφιότητα του οποίου θα τεθεί κάτω από τους υπόλοιπους
υποψηφίους στα τυπωμένα ψηφοδέλτια. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να τεθεί
υποψηφιότητα μετά την ανακήρυξη των υποψηφίων, που γίνεται με ανάρτηση του σχετικού
πίνακα υποψηφίων σε περίοπτο σημείο της αιθούσης και την έναρξη της ψηφοφορίας που
κηρύσσεται από την Εφορευτική Επιτροπή.
Το Δ.Σ. διεκπεραιώνει όλες τις υπηρεσιακές υποθέσεις του Σωματείου μέχρι να αναλάβει τα
καθήκοντά του το νέο Δ.Σ.
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 16ο
Για την διεξαγωγή των εκλογών εκλέγεται 3μελής Εφορευτική Επιτροπή δια ευγενικής
ανατάσεως των χειρών από τη Γενική Συνέλευση. Εκλέγονται οι πλειοψηφίσαντες και επί
ισοψηφίας διενεργείται δημόσια κλήρωση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον νόμιμο
αντικαταστάτη του.

ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Άρθρο 17ο
Η Εφορευτική Επιτροπή καθορίζει τις λεπτομέρειες της εκλογής, διευθύνει την εκλογή και
αφού συγκεντρώσει τα ψηφοδέλτια και κάνει τη διαλογή ανακοινώνει τα αποτελέσματα.
Η Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει κυριαρχικά για κάθε θέμα που αφορά στην εκλογή του
Δ.Σ. και της Ε.Ε. λαμβάνοντας τα προσφορότερα νόμιμα μέσα και αποφαίνεται για κάθε
αμφισβήτηση.

ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 18ο
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Το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο για όλα τα υποψήφια μέλη του Δ.Σ. Οι υποψήφιοι αναγράφονται
σ’ αυτό αλφαβητικά. Ο κάθε ψηφοφόρος σημειώνει 1-5 σταυρούς δίπλα στον υποψήφιο της
προτίμησής του. Οι 5 πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης εκλέγονται μέλη του Δ.Σ. Οι τρείς
επόμενοι κατά τη σειρά εκλογής τους εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. Σε
περίπτωση ισοψηφίας αν κάποιος υποψήφιος δεν παραχωρήσει τη σειρά του, διενεργείται
κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 19ο
Το Δ.Σ. διοικεί το Σωματείο, κρίνει και αποφασίζει για κάθε θέμα που εισηγείται ο Πρόεδρος
η άλλο μέλος και αφορά το Σωματείο. Διορίζει και παύει το υπαλληλικό, εργατικό και
υπηρετικό προσωπικό του Σωματείου τηρώντας την κείμενη νομοθεσία και καθορίζει την
αντιμισθία τους σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία όπως και τις υποχρεώσεις και τα
καθήκοντά τους.
Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση τακτικά μία φορά το χρόνο και έκτακτα όσες φορές και όποτε
το απαιτεί το συμφέρον του Σωματείου. Στην τακτική Γενική Συνέλευση που γίνεται κάθε
έτος μεταξύ 1 Οκτωβρίου Ιανουαρίου και 23 Δεκεμβρίου 30 Απριλίου υποχρεούται να
συντάσσει απολογισμό εσόδων και εξόδων της Διοίκησης και να τον υποβάλλει για έγκριση
στην Γενική Συνέλευση μαζί με έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Aσχολείται με κάθε θέμα για το οποίο ορίζει το Καταστατικό και ο Νόμος.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Άρθρο 20ο
Ο Πρόεδρος αντιπροσωπεύει το Σωματείο σε οποιαδήποτε Διοικητική, Δικαστική ή άλλη
Αρχή καθώς και ενώπιον τρίτων δικαστικά και εξώδικα σε όλες τις σχέσεις του Σωματείου με
τρίτους.
Ο Πρόεδρος προϊσταται στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
Διεκπεραιώνει τις υποθέσεις του Σωματείου ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., συγκαλεί το Δ.Σ.
σε συνεδρίαση και μεριμνά για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
Υπογράφει μαζί με το Γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και τα πρακτικά των
συνεδριάσεων.
Συνυπογράφει μαζί με τον Ταμία όλα τα εντάλματα πληρωμής που έχουν εκδοθεί νόμιμα.
Ο Πρόεδρος όταν απουσιάζει ή κωλύεται για οποιοδήποτε λόγο αναπληρώνεται από τον
Αντιπρόεδρο.
Ενεργεί μετά από απόφαση του Δ.Σ. όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την
εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.
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ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
Άρθρο 21ο
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο και εκτελεί όλα τα καθήκοντά του καθώς και τον
Γενικό Γραμματέα ή τον Ταμία όταν κάποιος απ’ αυτούς απουσιάζει ή κωλύεται.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Άρθρο 22ο
Ο Γενικός Γραμματέας :
Φυλάσσει το αρχείο και κάθε έγγραφο του Σωματείου και τη σφραγίδα του Σωματείου.
Φροντίζει και τηρεί (με τη βοήθεια ενός Συμβούλου) το μητρώο μελών, το πρωτόκολλο
αλληλογραφίας και την αλληλογραφία.
Φροντίζει για την σύνταξη των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών
Συνελεύσεων, τα οποία σφραγίζει και προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο.
Συντάσσει την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. και έχει την επιμέλεια των γραφείων του
Σωματείου.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ
Άρθρο 23ο
Ο Ταμίας εκτελεί όλες τις εισπράξεις των πόρων του Σωματείου και όλες τις εγκεκριμένες
από το Δ.Σ. πληρωμές ύστερα από έκδοση ενταλμάτων πληρωμής συνυπογεγραμμένων από
τον Πρόεδρο του Δ.Σ..
Σε επείγουσες περιπτώσεις μπορεί για τις ανάγκες του Σωματείου να διαθέτει μικροποσά
χωρίς ανάγκη προσκομίσεως αποδείξεων που όμως δεν μπορούν να ξεπερνούν ετησίως το
5% του μηνιαίου νόμιμου βασικού μισθού του ανειδίκευτου εργάτη.
Τηρεί τα βιβλία που έχουν σχέση με το ταμείο και την περιουσία του Σωματείου.
Ευθύνεται προσωπικά για τα χρήματα που βρίσκονται στο ταμείο.
Καταθέτει στην τράπεζα ή επενδύει ασφαλώς τα χρήματα του Σωματείου με άλλο τρόπο
μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και
σχετική πλειοψηφία.
Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον όλων των τραπεζών για κάθε πράξη που αφορά το
Σωματείο, όπως ενδεικτικά αλλά ουχί περιοριστικά, να διαχειρίζεται κάθε τραπεζικό
λογαριασμό που τηρείται στο όνομα του Σωματείου.
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Φροντίζει για την κατάρτιση των ετησίων προϋπολογισμών του Σωματείου, τους οποίους
υποβάλλει στην Εξελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο και στην Γενική Συνέλευση για έγκριση. Το
λογιστικό έτος και η διαχειριστική περίοδος αρχίζει την 1η Οκτωβρίου Ιανουαρίου κάθε έτους
και λήγει την 30 31η Σεπτεμβρίου Δεκεμβρίου του επομένου ίδιου έτους.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Άρθρο 24ο
Ο Σύμβουλος αναπληρώνει το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία ή τον Αντιπρόεδρο αν κάποιος
απ’ αυτούς κωλύεται ή απουσιάζει.
Το Δ.Σ. μπορεί να του αναθέτει οποιαδήποτε επικουρικά καθήκοντα σε συνδυασμό με άλλα
μέλη του Δ.Σ. ή αρμοδιότητες για συγκεκριμένους τομείς δραστηριοτήτων για τους οποίους
θα είναι υπεύθυνος. Ο Σύμβουλος βοηθά το Προεδρείο στη διεξαγωγή των εργασιών του.
Το Δ.Σ. μπορεί με απόφαση του να αναθέσει στον Σύμβουλο ή στον Αντιπρόεδρο ορισμένες
αρμοδιότητες για τη διευκόλυνση του έργου του και τον καταμερισμό των εργασιών του.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.
Άρθρο 25ο
Τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. κατά τη σειρά επιτυχίας τους αναλαμβάνουν τη θέση
μέλους του Δ.Σ. αν κάποιο μέλος του Δ.Σ. απολέσει με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιότητά του
αυτή.

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 26ο
Το Προεδρείο συγκροτείται σε σώμα με την πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. μετά την εκλογή του
από την Γ.Σ.
Εκλέγονται κατά σειρά τάξης : o Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο
Ταμίας με φανερή ψηφοφορία και με τη σχετική πλειοψηφία των ψηφισάντων. Σε
περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των δύο πρώτων και εάν
υπάρξει νέα ισοψηφία, διενεργείται κλήρωση.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΣ
Άρθρο 27ο
Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να παραιτηθεί από τη θέση του με έγγραφη δήλωσή του προς το
Δ.Σ.
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Μετά από κάθε αναπλήρωση του μέλους ή των μελών του Δ.Σ. που παραιτούνται ή
αποχωρούν από το Δ.Σ. ή αποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο την ιδιότητα μέλους του Δ.Σ.
εκλέγεται νέο Προεδρείο του Δ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν Καταστατικό (άρθρο
26).
Αν δεν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος για να συμπληρώσει την κενή θέση ορίζεται από το
Δ.Σ. έκτακτα ένα τακτικό μέλος του Σωματείου μέχρι την πρώτη κατά σειρά (τακτική ή
έκτακτη) γενική συνέλευση των μελών, στην οποία υποχρεωτικά εκλέγονται τόσα τακτικά
μέλη ώστε να συμπληρωθούν τα πέντε του Δ.Σ. του Σωματείου καθώς και τρία
αναπληρωματικά. Για την εκλογή αυτή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για την εκλογή
των μελών του Δ.Σ. (άρθρα 15-18 και 26).

ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Ε.Ε.)
Άρθρο 28ο
Αμέσως μετά το πέρας της ψηφοφορίας για την εκλογή του Δ.Σ. την ίδια μέρα διενεργείται
ξεχωριστή εκλογή για την ανάδειξη τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής με 3ετή θητεία. Η
ψηφοφορία γίνεται δια ευγενικής ανατάσεως της χειρός για κάθε υποψήφιο. Εκλέγονται οι
τρεις πρώτοι σε ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η εκλογή μεταξύ
αυτών που ισοψήφησαν. Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από την
Εφορευτική Επιτροπή.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Άρθρο 29ο
Η Εξελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί όλες τις εργασίες του Δ.Σ., ελέγχει όλα τα βιβλία του
και ιδίως αυτά που αφορούν στο ταμείο και στην περιουσία του Σωματείου και υποβάλλει
στη Γ.Σ. την έκθεση για τις εργασίες του Δ.Σ. και την κίνηση του ταμείου. Το δικαίωμα και
καθήκον ελέγχου της Ε.Ε. επεκτείνεται σ’ όλη τη διοικητική δράση του Δ.Σ. Η Ε.Ε. ασκεί
κριτική στη δράση του Δ.Σ. και έχει το δικαίωμα να συγκαλεί και μία έκτακτη Γ.Σ. έως μία
φορά το χρόνο και να θέτει ενώπιον της Γ.Σ. ζήτημα εμπιστοσύνης στο Δ.Σ., εφόσον
διαπιστώνει παρεκτροπή του από τις διατάξεις του Καταστατικού ή οικονομικές ή άλλες
ατασθαλίες. Για τυχόν ζητήματα εμπιστοσύνης κατά του Δ.Σ. αποφαίνεται η Γ.Σ. με τη
συνήθη απαρτία και τη νόμιμη σχετική πλειοψηφία.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 30ο
Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορούν να είναι μετά από απόφαση του Δ.Σ. δημόσιες και
ανοιχτές σε κάθε μέλος τακτικό ή επίτιμο του Σωματείου. Τα μέλη μπορούν να απευθύνουν
το λόγο στο Δ.Σ. μόνο αν το επιτρέψει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή το Δ.Σ. με απόφασή του. Το Δ.Σ.
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μπορεί να καλεί ένα ή περισσότερα τακτικά μέλη για βοήθεια και εκτέλεση επικουρικού
έργου κατά τις συνεδριάσεις και συναντήσεις του Δ.Σ.
Το Δ.Σ. συνεδριάζει υποχρεωτικά τουλάχιστον δύο φορές ανά έτος καθώς και όποτε και όσο
συχνά θελήσει το ίδιο με απόφασή του.

ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 31ο
Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να συνεδριάσει αν παρευρίσκονται στη συνεδρίαση
3 τουλάχιστον μέλη του. Τα μέλη του ΔΣ μπορούν να παρευρίσκονται είτε δια φυσικής
παρουσίας είτε μέσω οπτικοακουστικών μέσων ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται πάντοτε με πλειοψηφία των τριών παρόντων μελών. Σε
περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου λαμβάνεται εις διπλούν και εάν πάλι δεν
σχηματιστεί η πλειοψηφία το θέμα παραπέμπεται στην επομένη Γενική Συνέλευση των
μελών.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΤΙΑ Ε.Ε.
Άρθρο 32ο
Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο πριν την
ετήσια γενική συνέλευση και αποφασίζει με παρουσία και πλειοψηφία δύο τουλάχιστον εκ
των τριών μελών της.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Άρθρο 33ο
Ανώτατο Όργανο Διοίκησης του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση.
Η Γενική Συνέλεση συνέρχεται τακτικά κάθε χρόνο στο χρονικό διάστημα μεταξύ 1
Οκτωβρίου Ιανουαρίου και 23 Δεκεμβρίου 30 Απριλίου για να εκφράσει την κρίση της για τα
πεπραγμένα του Δ.Σ. και για τον απολογισμό της χρήσης που έληξε.
Η τακτική Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκονται τουλάχιστον 15
τακτοποιημένα μέλη του Σωματείου και αποφασίζει με τη σχετική πλειοψηφία των
παρευρισκομένων μελών του για όλα τα θέματα εκτός από εκείνα για τα οποία απαιτείται
αυξημένη πλειοψηφία κατά το Νόμο και το Καταστατικό.
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ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Άρθρο 34ο
Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση καλούνται τα μέλη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή την Ε.Ε. ή αν το
ζητήσουν από το Δ.Σ. το 1/5 των μελών του Σωματείου, τα οποία αναφέρουν στη σχετική
αίτησή τoυς και τα θέματα προς συζήτηση. Εάν το Δ.Σ. αρνηθεί το αίτημά τους μπορούν
μόνα τους να συγκαλέσουν έκτακτη Γενική Συνέλευση με τις υπογραφές του 1/4 των μελών
του Σωματείου.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
Άρθρο 35ο
Η Γ.Σ. εγκρίνει τον απολογισμό της χρήσης που έληξε. Στη Γ.Σ. αναπτύσσεται το μελλοντικό
πρόγραμμα δράσεως και λαμβάνονται αποφάσεις επί σοβαρών ζητημάτων που αφορούν τα
συμφέροντα και τη δράση του Σωματείου.
Η Γ.Σ. έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της Διοίκησης και έχει το δικαίωμα
οποτεδήποτε να τα παύει, χωρίς να θίγεται το δικαίωμά τους να απαιτήσουν την αμοιβή που
έχει συμφωνηθεί.
Η Γ.Σ. έχει το δικαίωμα να παύσει τα όργανα της Διοίκησης για σπουδαίο λόγο και ιδίως για
παράβαση των καθηκόντων τους ή για ανικανόητα να ασκήσουν την τακτική διαχείριση.
Την πρόταση για την παύση μέλους ή μελών του Δ.Σ. υποβάλλουν εγγράφως στη Γενική
Συνέλευση των 1/5 των μελών του Σωματείου και η σχετική απόφαση λαμβάνεται με
πλειοψηφία των ημίσεων συν ενός των παρόντων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Άρθρο 36ο
Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γνωστοποιείται σε όλα τα μέλη τακτικά και επίτιμα ένα
τουλάχιστον μήνα πριν την ημερομηνία που θα συνέλθει αυτή. Η γνωστοποίηση γίνεται με
το επίσημο έντυπο του Σωματείου ή με το ταχυδρομείο ή αλλιώς με κάθε άλλο πρόσφορο
μέσο, όπως, ενδεικτικώς αλλά ουχί περιοριστικώς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή
άλλων ηλεκτρονικών μέσων. Οι προσκλήσεις για τις Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να
αναγράφουν σαφώς τον τόπο, την ημερομηνία και ώρα της Συνέλευσης, την ημερήσια
διάταξη και τα θέματα προς συζήτηση και να υπογράφονται από τα πρόσωπα που την
συγκαλούν. Οι προσκλήσεις για τις Γενικές Συνελεύσεις μπορεί να προβλέπουν τη
δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά μέσα ή
άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μέλους στον τόπο διεξαγωγής. Στη
περίπτωση αυτή η πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και
τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Άρθρο 37ο
Κάθε μέλος που παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη του Καταστατικού, ιδίως αυτές που
αφορούν τις υποχρεώσεις του μπορεί να αποβληθεί από τη Γενική Συνέλευση με απόφαση
του Δ.Σ. του Σωματείου. Κατά της απόφασης αυτής το αποβληθέν μέλος δικαιούται να
προσφύγει στη Γενική Συνέλευση που αποφασίζει με τη συνήθη απαρτία και σχετική
πλειοψηφία.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΠΑΡΤΙΑ
Άρθρο 38ο
Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία δηλαδή με τις
περισσότερες ψήφους που συγκεντρώνει μία πρόταση για κάποιο θέμα από τα παρόντα
μέλη αν η Συνέλευση έχει απαρτία. Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται
συνεχώς σ’αυτήν τουλάχιστον 15 τακτικά μέλη (ταμιακώς εντάξει). Τα μέλη μπορούν να
παρευρίσκονται είτε δια φυσικής παρουσίας είτε μέσω οπτικοακουστικών μέσων ή άλλων
ηλεκτρονικών μέσων.

ΤΡΟΠΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Άρθρο 39ο
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με ψηφοφορία. Κάθε ψηφοφορία στη
Γ.Σ. που αφορά αρχαιρεσίες ή ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση γίνεται μυστική.
Όλες οι άλλες ψηφοφορίες γίνονται με φανερή ψηφοφορία, είτε δια ευγενικής ανατάσεως
των χειρών εκτός αν, σε περίπτωση φυσικής παρουσίας, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο
οριστεί από το ΔΣ σε περίπτωση ψηφοφορίας μέσω οπτικοακουστικών μέσων ή άλλων
ηλεκτρονικών μέσων. Εάν το 1/4 των ψήφων αυτών που είναι παρόντες ζητήσουν
ψηφοφορία με ονομαστική κλήση ή με κάποιο άλλο τρόπο, οπότε εφαρμόζεται ο τρόπος
ψηφοφορίας που ζητήθηκε.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Άρθρο 40ο
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευση καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο, το οποίο τηρείται
με επιμέλεια του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ. του Σωματείου, ο οποίος μπορεί να
επικουρείται στο έργο του από πρακτικογράφο, που διορίζει το Δ.Σ. του Σωματείου.
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ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ
Άρθρο 41ο
Το Σωματείο διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία
των 3/4 των παρόντων τακτικών μελών που δεν μπορούν να είναι λιγότερο από το ήμισυ του
συνόλου των τακτικών μελών για την επίτευξη απαρτίας καθώς και όταν τα μέλη του
μειωθούν σε λιγότερα από δέκα.
Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου όλη η περιουσία του περιέρχεται στο πλησιέστερο
στην έδρα του Σωματείου νομικό πρόσωπο με σκοπό αφιερωμένο στη φυτοκομία, την
κηπουρική ή την φυσική ιστορία ή σε παρεμφερή σκοπό.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Άρθρο 42ο
Ο,τιδήποτε δεν προβλέπεται από το Καταστατικό ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις του
ΑΚ και της κείμενης νομοθεσίας περί σωματείων.
Η τροποποίηση του Καταστατικού γίνεται με απόφαση της Γ.Σ. και ύστερα από πρόταση όχι
λιγότερων από τα μισά μέλη τουλάχιστον διακοσίων (200) μελών του Σωματείου και σε
περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των μελών δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια (500),
ύστερα από πρόταση τουλάχιστον εκατό (100) μελών.
Για τη λήψη απόφασης που διαλύει το Σωματείο ή τροποποιεί το Καταστατικό απαιτείται η
παρουσία του μισού τουλάχιστον των μελών του σωματείου και αυξημένη πλειοψηφία των
3/4 των παρόντων.
Για τη μεταβολή των σκοπών του Σωματείου πρέπει να συναινέσουν όλα τα μέλη. Τα απόντα
μέλη συναινούν εγγράφως η μεταβολή γίνεται νομίμως με τροποποίηση του παρόντος
Καταστατικού.

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΓΛΩΣΣΑ
Άρθρο 43ο
Το Σωματείο διαθέτει σφραγίδα στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά η ονομασία του στα
αγγλικά Mediterranean Garden Society καθώς και απεικόνιση για την οποία αποφασίζει το
Δ.Σ. και την οποία μπορεί να αλλάξει οποτεδήποτε καθώς και το σχήμα της.
Επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιεί το Σωματείο είναι η αγγλική εκτός από τις περιπτώσεις
που η ελληνική νομοθεσία ή η νομοθεσία άλλων κρατών απαιτούν τη χρήση κάποιας άλλης
γλώσσας.
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ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 44ο
Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του που εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση να καταρτίσει και
να θέσει σε ισχύ εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των υπηρεσιών του προσωπικού και των
ομάδων εργασίας του Σωματείου τηρώντας τις διατάξεις των Νόμων και του παρόντος
Καταστατικού.
Το παρόν Καταστατικό, αφού διαβάστηκε κάθε άρθρο του, ψηφίστηκε από την Γενική
Συνέλευση στις 2/10/94 θα υποβληθεί για έγκριση στο αρμόδιο Δικαστήριο. Μετά την
έγκρισή του απ’ αυτό η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή οφείλει να προκηρύξει εκλογές το
συντομότερο δυνατό για την εκλογή του οριστικού Διοικητικού Συμβουλίου και της
Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Παιανία Αττικής 2 Οκτωβρίου 1994
Τα ιδρυτικά Μέλη
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