ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
του σωματείου με την επωνυμία
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ»

Άρθρο 1ο
Ίδρυση - Επωνυμία – Έδρα- Σφραγίδα
Ιδρύεται ελληνικό, επιστημονικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο (ν.π.ι.δ.) με την επωνυμία
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ» και έδρα την Αθήνα (Βασιλέως
Κωνσταντίνου 48, Τ.Κ. 11635). Το Σωματείο έχει στρογγυλή σφραγίδα, με το λογότυπο
του σωματείου και τη λέξη «ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ» που θα γράφει περιμετρικά τις λέξεις
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ». Η αγγλόφωνη απόδοση της ονομασίας
είναι «Hellenic Society MikroBioKosmos».
Άρθρο 2ο
Σκοποί
Σκοποί του Σωματείου είναι:
1. Η προώθηση της έρευνας στην Περιβαλλοντική Μικροβιολογία, στη Μικροβιακή
Οικολογία, στη Μικροβιακή Γονιδιωματική, στη Βιοπληροφορική και στη Μικροβιακή
Βιοτεχνολογία, με τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών επικοινωνίας των
ερευνητών. Ως περιβάλλον θεωρείται το αέρινο, εδαφικό και υδάτινο οικοσύστημα του
πλανήτη, καθώς και το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον των έμβιων όντων
(μικροοργανισμών, φυτών, ζώων και ανθρώπου).
2. Η ενημέρωση της Πολιτείας και της κοινής γνώμης στα ανωτέρω θέματα και των
εφαρμογών αυτών.
3. Η προώθηση της τεχνολογικής ανάπτυξης και προϊόντων με εθνικό ενδιαφέρον.
4. Η προστασία και περιφρούρηση του μικροβιακού πλούτου της Ελλάδος.
Άρθρο 3ο
Μέσα
Μέσα για την πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου είναι η διοργάνωση
επιστημονικών και εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων, συμποσίων και ομιλιών, η
έκδοση επιστημονικού περιοδικού, δημοσιευμάτων και κάθε άλλη δραστηριότητα που
έχει σχέση με τα παραπάνω.
Άρθρο 4ο

Παραρτήματα
Σε διαμερίσματα της χώρας, εκτός από την Αθήνα, που ο αριθμός των τακτικών μελών
του σωματείου είναι δέκα (10) ή και μεγαλύτερος, ιδρύονται περιφερειακά παραρτήματα
του σωματείου με έδρα την πόλη με τα περισσότερα μέλη. Τα παραρτήματα σε
συνεργασία με το Δ.Σ. του σωματείου προωθούν τις επιστημονικές δραστηριότητες των
μελών της περιοχής. Τα περιφερειακά παραρτήματα διοικούνται από τριμελή επιτροπή
με διετή θητεία, που εκλέγεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη από το άρθρο 14
διαδικασία.
Άρθρο 5ο
Μέλη
Τα μέλη του σωματείου κατατάσσονται σε τρεις (3) κατηγορίες: α) Τακτικά Μέλη, β)
Επίτιμα Μέλη και γ) Αρωγά Μέλη.
Α. Τακτικά μέλη του ιδρυόμενου σωματείου -εκτός από τους ιδρυτές, που είναι
αυτοδικαίως τακτικά μέλη- μπορούν να γίνουν και επιστήμονες Ελληνικής και
Κυπριακής υπηκοότητας ή ομογενείς που ασχολούνται ή ασχολήθηκαν ενεργά με την
έρευνα σε θέματα που περιγράφονται στο άρθρο 2, παρ. 1, και ειδικότερα να έχουν
δημοσιεύσει σε έγκυρα περιοδικά ημεδαπής ή αλλοδαπής διεθνούς συντακτικής
επιτροπής τρεις (3) τουλάχιστον πρωτότυπες επιστημονικές δημοσιεύσεις σε συναφή
θέματα ή να έχουν αποκτήσει διδακτορικό δίπλωμα σε ένα από τους παραπάνω τομείς.
Β. Επίτιμα Μέλη μπορούν να γίνουν επιστήμονες που έχουν διακριθεί, ερευνητές ξένης
και ελληνικής υπηκοότητας, στους παραπάνω επιστημονικούς τομείς.
Γ. Αρωγά Μέλη μπορούν να γίνουν πτυχιούχοι Ελληνικής και Κυπριακής υπηκοότητας,
που ενδιαφέρονται μεν για τα ανωτέρω θέματα, αλλά δεν έχουν την ερευνητική
εμπειρία ή τις δημοσιεύσεις των τακτικών μελών.
Εγγραφή των Μελών: Τα κάθε κατηγορίας μέλη του σωματείου θα εγγράφονται σε αυτό
με έγγραφη αίτησή τους, που θα απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο μετά από
σύσταση δύο (2) τουλάχιστον τακτικών μελών του σωματείου και μετά από απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου που εξετάζει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου
5, που απαιτούνται για την εγγραφή τους. Στην περίπτωση που απορριφθεί η αίτηση
του ενδιαφερομένου, αυτός έχει το δικαίωμα να προσφύγει μέσα σε δύο (2) μήνες στη
Γενική Συνέλευση των μελών, που αποφαίνεται με μυστική ψηφοφορία οριστικά και με
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, για την εγγραφή ή όχι αυτού που τη ζήτησε.
Ειδικότερα για τα επίτιμα μέλη απαιτείται εισήγηση τουλάχιστον δύο (2) τακτικών μελών
και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εγγραφή στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ» δεν σημαίνει ότι το μέλος αποκτά την ιδιότητα ή τον τίτλο των
αντιστοίχων ειδικοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 1.
Άρθρο 6ο
Αποχώρηση και διαγραφή των μελών
1. Παύει να ανήκει στο Σωματείο ένα μέλος με απόφαση του Δ.Σ. στις εξής
περιπτώσεις:
α) Όταν δηλώσει εγγράφως ότι αποχωρεί. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται
τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το
τέλος του.
β) Όταν καθυστερήσει την καταβολή της συνδρομής του πέραν των δώδεκα (12)
μηνών. Στην περίπτωση αυτή επανεγγράφεται αυτοδίκαια εφόσον καταβάλει τις
οφειλόμενες συνδρομές.
γ) Όταν αντιστρατεύεται τους σκοπούς του Σωματείου ή επιδεικνύει κακόπιστη ή
παράνομη συμπεριφορά προς το Σωματείο ή άλλα μέλη.
2. Τόσο στην περίπτωση της οικειοθελούς αποχώρησης όσο και στην περίπτωση
διαγραφής, η υποχρέωση καταβολής της συνδρομής υπάρχει για ολόκληρο το τρέχον
έτος.
3. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, κάθε απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου περί διαγραφής μέλους πρέπει να προηγείται ακρόαση του
μέλους αυτού, η δε λαμβανόμενη απόφαση θα πρέπει να ανακοινώνεται στο μέλος, σε
περίπτωση δε μη εμφάνισής του, να κοινοποιείται σ΄ αυτό με συστημένη επιστολή στη
δηλωθείσα απ΄ αυτό διεύθυνσή του. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται πάντα με απόλυτη
πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 7ο
Δικαιώματα μελών
1. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις του Σωματείου.
2. Τα μέλη διατηρούν πάντοτε το δικαίωμα να αποχωρήσουν από το Σωματείο με
γραπτή τους δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις καθώς και δικαίωμα να εκλέγουν και
να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου έχουν τα τακτικά μέλη, εφόσον έχουν
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τουλάχιστον 24 ώρες προτού αρχίσει η Γεν.
Συνέλευση και εφόσον συμπληρώθηκαν τρεις (3) μήνες από την ημέρα που γράφτηκαν
στο σωματείο.

Άρθρο 8ο
Υποχρεώσεις μελών
Τα μέλη του σωματείου έχουν υποχρέωση να εργάζονται για την προαγωγή των
σκοπών του Σωματείου και να σέβονται το νόμο, το καταστατικό και τις αποφάσεις των
Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που οι ενέργειες
κάποιου μέλους είναι αντίθετες με το Καταστατικό ή τις αποφάσεις των οργάνων της
διοίκησης του σωματείου, τότε το μέλος αυτό διαγράφεται σύμφωνα με την
περιγραφόμενη στο άρθρο 6, παρ. 3 διαδικασία.
Άρθρο 9ο
Πόροι
Πόροι του Σωματείου είναι:
1. Τα δικαιώματα εγγραφής και οι συνδρομές των τακτικών και αρωγών μελών του
Σωματείου.
2. Οι εισφορές των μελών και των φίλων του Σωματείου.
3. Τα έσοδα από τις εκδηλώσεις και τις εκδόσεις του Σωματείου.
4. Οι δωρεές και οι χορηγίες ιδιωτών προς το Σωματείο.
5. Οι επιχορηγήσεις από ημεδαπά ή αλλοδαπά ΝΠΔΔ, Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, το Δημόσιο κ.λπ..
6. Κληρονομίες και κληροδοσίες.
7. Κάθε άλλο έσοδο που περιέρχεται νόμιμα στο Σωματείο.
8. Χρηματοδοτήσεις από επιστημονικά προγράμματα.
Άρθρο 10ο
Συνδρομή
Η ετήσια συνδρομή και το δικαίωμα εγγραφής κάθε μέλους που καταβάλει άπαξ,
ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Δ.Σ. Τα επίτιμα μέλη δεν
βαρύνονται με συνδρομή, ενώ τα αρωγά καταβάλουν το ήμισυ (½) της συνδρομής των
τακτικών μελών.

Άρθρο 11ο
Γενική Συνέλευση - Αρμοδιότητες
1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου και
αποφασίζει για κάθε θέμα του Σωματείου και προεδρεύεται από τον Πρόεδρο του

Διοικητικού Συμβουλίου. Διακρίνεται σε Τακτική και Έκτακτη. Η Τακτική Συνέλευση
συγκαλείται μία (1) φορά το χρόνο κατά το μήνα Νοέμβριο και η Έκτακτη οσάκις κρίνει
αυτό αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή οσάκις το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5) των
ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών με έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο,
στην οποία πρέπει να αναγράφεται και το προς συζήτηση θέμα. Στην περίπτωση αυτή
το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός τριάντα
(30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
2. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφη
ατομική πρόσκλησή του προς τα μέλη του Σωματείου, η οποία αποστέλλεται σ΄ αυτά
τέσσερις (4) τουλάχιστον ημέρες πριν τη σύγκλησή της. Η πρόσκληση αυτή
υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και
περιέχει τον τόπο, την ημέρα και ώρα καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
3. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται τουλάχιστον το ένα
δεύτερο (½) των μελών που έχουν το σχετικό δικαίωμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 7, παρ. 3. Στους παρόντες προσμετρώνται και εκείνοι που με συστημένη
επιστολή έχουν διατυπώσει τις θέσεις τους. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Γενική
Συνέλευση συνέρχεται χωρίς νέες προσκλήσεις την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης
εβδομάδας στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Η
επαναληπτική

αυτή

συνέλευση

βρίσκεται

σε

απαρτία

ανεξαρτήτως

αριθμού

παρισταμένων μελών.
4. Οι αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των
μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε αυτές.
5. Κάθε ψηφοφορία που γίνεται στη Γενική Συνέλευση και αφορά σε αρχαιρεσίες για
την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτική Επιτροπής, σε ζητήματα
εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση και σε προσωπικά ζητήματα, είναι άκυρη εάν δεν είναι
μυστική, κάθε ψηφοφορία δε για άλλα θέματα γίνεται με ονομαστική κλήση ή με
ανάταση του χεριού, ποτέ όμως με βοή.
6. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, του Διοικητικού
Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, εγκρίνει τον απολογισμό και τον
προϋπολογισμό του Σωματείου για κάθε διαχειριστική περίοδο, όπως και τα έργα του
Διοικητικού Συμβουλίου, τροποποιεί το καταστατικό και αποφασίζει για τη διάλυση του
Σωματείου.
Άρθρο 12ο
Διοικητικό Συμβούλιο
1. To Σωματείο διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο με διετή θητεία, το οποίο
εκλέγεται με μυστική δια ψηφοδελτίου ψηφοφορία, η θητεία του δε αυτή αρχίζει από τη

συγκρότησή του σε σώμα. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου
και της Εξελεκτικής Επιτροπής γίνονται κάθε δύο (2) χρόνια κατά τη Γεν. Συνέλευση
στο τέλος του χρόνου. Εκλέγονται πέντε (5) μέλη, ο δε Πρόεδρος και Γενικός
Γραμματέας παραμένουν σαν μέλη του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Εξαιρετικά,
η θητεία της εκλεγμένης από τους ιδρυτές προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής διαρκεί
έως ότου το παρόν καταστατικό εγκριθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο και γίνει η
εγγραφή του στο σχετικό βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών. Μέσα σε έξι (6)
μήνες από την οριστική έγκριση του καταστατικού και τη σχετική εγγραφή του στο
σχετικό βιβλίο σωματείων η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή έχει την υποχρέωση να
καλέσει την πρώτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή του πρώτου Διοικητικού
Συμβουλίου.
2. Η διαδικασία της εκλογής του Δ.Σ. καθώς και των ελεγκτικών και εφορευτικών
επιτροπών είναι η ακόλουθη:
Τρεις (3) μήνες προτού λήξει η θητεία της απερχόμενης Διοίκησης, ορίζεται με ακρίβεια
από το Δ.Σ. η ημερομηνία και η χρονική διάρκεια (όχι μικρότερη των τριών ωρών) των
εκλογών και ανακοινώνεται στα μέλη για την υποβολή υποψηφιοτήτων. Κάθε
υποψηφιότητα πρέπει να προτείνεται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Οι επιθυμούντες
να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή πρέπει να
το δηλώσουν στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής τουλάχιστον σαράντα (40)
ημέρες πριν από την ημέρα των αρχαιρεσιών. Η εφορευτική επιτροπή παραλαμβάνει
τις υποψηφιότητες και συντάσσει ένα ψηφοδέλτιο για Δ.Σ., για Ελεγκτική επιτροπή και
νέα εφορευτική επιτροπή, στέλνει δε αρκετό αριθμό ψηφοδελτίων, με συστημένο
γράμμα, με ίσο αριθμό φακέλων που φέρουν τη σφραγίδα του σωματείου, σε όλα τα
μέλη. Τα μέλη των περιφερειακών παραρτημάτων ψηφίζουν αφού προσθέσουν στο
ψηφοδέλτιο, το πολύ, τρία (3) μέλη της περιοχής τους, προκειμένου να εκλεγεί
ταυτόχρονα η επιτροπή με τρία (3) μέλη του παραρτήματος τους. Καθένα από τα μέλη
μπορεί να ψηφίσει τόσους υποψήφιους, όσα είναι τα μέλη του Δ.Σ., της Ελεγκτικής
επιτροπής και της εφορευτικής επιτροπής, που ανανεώνονται. Στη συνέχεια, βάζει το
ψηφοδέλτιο μέσα στο φάκελο που στέλνει και που φέρει τη σφραγίδα του σωματείου
και αφού το κλείσει, το αποστέλλει με γράμμα, όπου γράφεται το ονοματεπώνυμό του,
στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, στη διεύθυνση των γραφείων του
σωματείου ή τον παραδίδει στα χέρια του ή με τρίτο πρόσωπο που έχει γραπτή
εξουσιοδότηση, όσο διαρκεί η Γεν. Συνέλευση. Τα γράμματα θα πρέπει να έχουν
φθάσει στην εφορευτική επιτροπή το βραδύτερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη
ημέρα από τις εκλογές. Οι παρόντες στη διαδικασία των αρχαιρεσιών ψηφίζουν

αυτοπροσώπως. Επιπλέον, σε περίπτωση που εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η
μυστικότητα των εκλογών, θα επιτρέπεται και η ηλεκτρονική ψηφοφορία.
Η εφορευτική επιτροπή παραλαμβάνει τα γράμματα και συντάσσει ονομαστική
κατάσταση με τα ονόματα αυτών που τα απέστειλαν. Στην περίπτωση που το ίδιο
μέλος έχει στείλει περισσότερα του ενός (1) γράμματα, η εφορευτική επιτροπή δέχεται
ως έγκυρο το πρώτο γράμμα, τα δε άλλα τα ακυρώνει. Οι πέντε (5) πρώτοι σε ψήφους
θα αποτελούν μαζί με τα μέλη που παρέμειναν το Δ.Σ. του σωματείου, εκείνοι που
ακολουθούν θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη αυτού, που κατά σειρά επιτυχίας θα
καλούνται να καταλάβουν τη θέση εκείνου που πέθανε ή παραιτήθηκε ή αποχώρησε
από το Δ.Σ. ή διαγράφηκε από το σωματείο. Ίδια, οι τρεις (3) πρώτοι από τους
υποψηφίους της ελεγκτικής και εφορευτικής επιτροπής, συγκροτούν αυτές, ο δε
τέταρτος που ακολουθεί θα θεωρείται σαν αναπληρωματικός. Σε περίπτωση που
ισοψηφήσουν περισσότεροι υποψήφιοι, η εφορευτική επιτροπή διενεργεί κλήρωση. Τα
αποτελέσματα των εκλογών ανακοινώνονται το πολύ μέσα σε επτά (7) ημέρες από την
ημερομηνία
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εκλογών.

Το

πρακτικό

αυτών

που

εκλέχθηκαν

και

των

αναπληρωματικών τους με σειρά επιτυχίας, παραδίδεται στον υποψήφιο που πήρε τις
περισσότερες ψήφους. Αυτός ορίζει την ημερομηνία, στην οποία οι πέντε (5) πρώτοι
από τους υποψηφίους που εκλέχθηκαν μαζί με τα δύο μέλη του προηγούμενου
συμβουλίου που παρέμειναν, συγκροτούνται σε σώμα αφού εκλέξουν Πρόεδρο,
Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα και Ταμία. Ειδικά για τη θέση του Προέδρου, αυτός θα
προέρχεται από τα πέντε (5) εκλεγμένα μέλη. Ένσταση κατά του κύρους της εκλογής
υποβάλλεται στην εφορευτική επιτροπή εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η οποία αποφαίνεται επ΄ αυτής εντός μίας (1)
εβδομάδας.
Άρθρο 13ο
Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά κάθε τρεις (3) μήνες και
διαχειρίζεται τις υποθέσεις του σωματείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού
αυτού και τις κατευθύνσεις της Γεν. Συνέλευσης. Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει την
τακτοποίηση ορισμένων υποθέσεων του σωματείου, όπως τη διοργάνωση συνεδρίων,
την έκδοση περιοδικού κ.λ.π., στις επιτροπές που συμπεριλαμβάνουν τόσο τακτικά
όσο και αρωγά μέλη.
2. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη
του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Επί ισοψηφίας
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

3. Το Δ.Σ. υποβάλλει στη Γεν. Συνέλευση (τακτική) τον απολογισμό του έργου του στη
διάρκεια της θητείας του και τον απολογισμό της οικονομικής διαχειρίσεώς του, παίρνει
δε μέτρα που χρειάζονται για την εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου.
4. Το Δ.Σ. μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε θέμα που ίσως δεν το προβλέπει το
καταστατικό αυτό με απόφασή του, υποχρεούται όμως να φέρει το θέμα αυτό για
έγκριση στην πρώτη Γεν. Συνέλευση.
5. Κάθε μέλος που παραιτείται ή απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς
συνεδριάσεις ή αποβάλλει την ιδιότητα του μέλους, αντικαθίσταται από τον πρώτο στη
σειρά των αναπληρωματικών του ψηφοδελτίου.
6. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο εκδηλώσει την πρόθεση να παραιτηθεί ως Σώμα, οφείλει
να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου
και νέας Ελεγκτικής Επιτροπής.
Άρθρο 14ο
Καθήκοντα Οργάνων Διοίκησης
1. Ο Πρόεδρος προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει την ευθύνη της
συγκλήσεώς του και της εν γένει εύρυθμης λειτουργίας του. Εκπροσωπεί το Σωματείο
δικαστικώς και εξωδίκως έναντι κάθε Δικαστηρίου και αρχής και κάθε φυσικού ή
νομικού προσώπου. Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Σωματείου με το Γραμματέα,
καθώς και τις εντολές εισπράξεων και πληρωμών, εκτός από εκείνα που αφορούν
συνδρομές, για τα οποία είναι αρκετή η υπογραφή του Ταμία. Τον Πρόεδρο όταν
απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλες του τις αρμοδιότητες ο Αντιπρόεδρος κι
αυτόν το οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλος του.
2. Ο Γραμματέας έχει την επιμέλεια του πρωτοκόλλου, του αρχείου, του μητρώου των
μελών, της αλληλογραφίας και των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Υπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα
έγγραφα και εντάλματα και με τον Ταμία συντάσσει τον απολογισμό και τον
προϋπολογισμό κάθε διαχειριστικής περιόδου του Σωματείου. Τον Γραμματέα
αναπληρώνει ο νεότερος από τους συμβούλους. Τη θέση του Γραμματέα μπορεί να
καταλάβει το ίδιο πρόσωπο μέχρι και δύο (2) συνεχόμενες θητείες.
3. Ο Ταμίας εισπράττει τα έσοδα και πληρώνει τις δαπάνες του Σωματείου με
συνυπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το
καταστατικό, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.
Έχει την ευθύνη των βιβλίων του ταμείου και όλων των δικαιολογητικών για εισπράξεις
και πληρωμές και καταθέτει στο όνομα του Σωματείου σε τραπεζικό λογαριασμό κάθε
ποσό που υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ. Συντάσσει με τον Γραμματέα τον

απολογισμό και τον προϋπολογισμό κάθε διαχειριστικής περιόδου. Τον Ταμία
αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου.
4. Είναι δυνατή η εκπροσώπηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από άλλο μέλος
με έγγραφη εξουσιοδότηση, που κατατίθεται στον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.
Άρθρο 15ο
Ελεγκτική Επιτροπή
1. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με το ίδιο ψηφοδέλτιο με
το οποίο εκλέγεται και το Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι τριμελής και απαρτίζεται από τον
Πρόεδρο και δύο μέλη. Τα μέλη της δεν μπορούν να είναι και μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
2. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την ταμειακή διαχείριση του σωματείου από το
Διοικητικό Συμβούλιο κάθε περιόδου και συντάσσει στο τέλος του διαχειριστικού έτους
σχετική έκθεση, την οποία υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε περίπτωση παραίτησης του Διοικητικού Συμβουλίου συμπαρασύρεται σε
παραίτηση και η Ελεγκτική Επιτροπή.
4. Η Ε.Ε. αμέσως μετά την εκλογή της από τη Γεν. Συνέλευση συνέρχεται και εκλέγει
από τα μέλη της με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρό της.
Άρθρο 16ο
Εφορευτική Επιτροπή
1. Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται στον ίδιο χώρο και με την ίδια διαδικασία όπως
περιγράφεται στο άρθρο 12 κατά την οποία εκλέγονται τρία (3) μέλη, τα οποία
συγκροτούνται σε σώμα. Η εκλογή της εφορευτικής επιτροπής αυτής ισχύει για τις
εκλογές που θα γίνουν μετά από δύο (2) χρόνια. Για τις πρώτες εκλογές που θα γίνουν
σύμφωνα με το Καταστατικό αυτό, η εφορευτική επιτροπή υποδεικνύεται από το Δ.Σ.
που υπάρχει. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο (2) μέλη
και έργο της είναι να προετοιμάσει και να διεξαγάγει τις εκλογές όπως στο άρθρο 12
λεπτομερώς περιγράφονται.
2. Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής καλεί ονομαστικά καθένα από τους
παρόντες να ρίξει το ψηφοδέλτιο στην ψηφοδόχο, συντάσσει δε και υπογράφει μαζί με
τα άλλα δύο μέλη το Πρακτικό των αποτελεσμάτων διαλογής των ψήφων, που πήραν
οι υποψήφιοι με σειρά επιτυχίας και τελικά το ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η εφορευτική επιτροπή διενεργεί κλήρωση και θεωρείται
επιτυχών εκείνος που ευνοήθηκε από τον κλήρο. Το πρακτικό αυτών που εκλέχθηκαν

και των αναπληρωματικών τους με σειρά επιτυχίας, παραδίδεται στον Πρόεδρο της
Γεν. Συνέλευσης.
Άρθρο 17ο
Δαπάνες Διοίκησης
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται η χορήγηση δαπανών κινήσεως
σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και σε τακτικά μέλη του
Σωματείου, που απασχολήθηκαν με υποθέσεις του Σωματείου. Τα έξοδα κινήσεως θα
δικαιολογούνται με απόδειξη πληρωμής ή με κατάσταση εξόδων συντασσόμενη από τα
ενεργήσαντα τη δαπάνη μέλη και συνυπογραφόμενη από τον Πρόεδρο και τον Ταμία.
Άρθρο 18ο
Διάλυση και εκκαθάριση του Σωματείου
1. Το Σωματείο διαλύεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που συγκαλείται
ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό με παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών. Απαιτείται
όμως ειδική πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) από τα παρόντα και ταμειακώς
εντάξει τακτικά μέλη.
2. Το Σωματείο διαλύεται επίσης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και στις
περιπτώσεις των άρθρων 104 και 105 του Αστικού Κώδικα.
3. Τη διάλυση του Σωματείου ακολουθεί η εκκαθάρισή του από τριμελή επιτροπή
μελών, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει τη διάλυσή του. Η μετά την
εκκαθάριση περιουσία του Σωματείου που τυχόν απομένει περιέρχεται στο Εθνικό
Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) που βρίσκεται στην Αθήνα.
Άρθρο 19ο
Τροποποίηση καταστατικού
Κάθε τροποποίηση του καταστατικού αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση
συγκαλούμενη για τον σκοπό αυτόν με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των
παρόντων τακτικών μελών, εφόσον παρίστανται τα μισά τουλάχιστον τακτικά μέλη του
Σωματείου, που έχουν εκπληρώσεις τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.
Άρθρο 20ο
Επιστημονικές ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια του σωματείου μπορούν αν γίνουν από κάθε
επιστήμονα, έλληνα ή ξένο, αφού υποβάλει σχετική αίτηση και περίληψη της
ανακοίνωσης στο Δ.Σ. ή στην αρμόδια επιτροπή. Επίσης ομιλητές επισήμων

συνεδρίων, διαλέξεων κ.λπ. του σωματείου μπορούν να καλούνται απευθείας από το
Δ.Σ. ή την αρμόδια επιτροπή.
Άρθρο 21ο
Γενική Διάταξη
Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από τις ισχύουσες περί
Σωματείων διατάξεις του νόμου.
Άρθρο 22ο
Μεταβατική Διάταξη
Έως την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου η εκλεγείσα ενδεκαμελής
προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή εξουσιοδοτείται από τα ιδρυτικά μέλη να προβαίνει σ΄
όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και διατυπώσεις για τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία
του Σωματείου.
Άρθρο 23ο
Το παρόν Καταστατικό που αποτελείται από είκοσι τρία (23) άρθρα, εγκρίνεται σήμερα
από τα ιδρυτικά μέλη στην Αθήνα και υπογράφεται ως εξής:

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2007
ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

