ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ¨ΤΛΛΟΓΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ
ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΡΗΣΗ¨

Ι. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ :
ην

Ηξάθιεην

ππνγξάθνληεο,

Κξήηεο
φινη

ζήκεξα,

ελήιηθεο,

07-11-2015,

έρνληαο

νη

πιήξε

παξαθάησ

δηθαηνπξαθηηθή

ηθαλφηεηα θαη κε ζηεξνχκελνη ησλ πνιηηηθψλ καο δηθαησκάησλ,
ζπλήιζακε ζε ζπλέιεπζε θαη απνθαζίζακε ηελ ίδξπζε σκαηείνπ κε
ηελ επσλπκία «χιινγνο Απνθνίησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ
Παλεπηζηεκίνπ
ιεηηνπξγνχληνο

Κξήηεο»,
ζχκθσλα

κε

έδξα

κε

ηηο

ην

Ηξάθιεην

δηαηάμεηο

ηνπ

Κξήηεο,
παξαθάησ

θαηαζηαηηθνχ.

II.ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ
ΤΛΛΟΓΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΡΗΣΗ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ.Α’
Άρθρο.1ο
Δπσλπκία – Έδξα
Ιδξχεηαη

σκαηείν

κε

ηελ

επσλπκία

«χιινγνο

Απνθνίησλ

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο». ηελ αγγιηθή
γιψζζα ην ζσκαηείν ζα θαιείηαη «Post Graduate Degrees Alumni
Society of University Of Crete».
Έδξα ηνπ σκαηείνπ νξίδεηαη ν Γήκνο Ηξαθιείνπ Κξήηεο, φπνπ θαη
ζα ιεηηνπξγεί ε δηνίθεζή ηνπ. Σν σµαηείν δηαηεξεί ηε δπλαηφηεηα
λα ηδξχεη γξαθεία αληηπξνζψπεπζεο – ηνπηθά παξαξηήµαηα φπνπ
αιινχ απηφ θξίλεηαη πξφζθνξν θαη ζεµηηφ.
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Άρθρο.2ο
θνπνί
θνπνί ηνπ πιιφγνπ είλαη:
1. Η δηαηήξεζε, θαιιηέξγεηα θαη ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ ησλ
απνθνίησλ ησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο
γηα ηε βειηίσζε, αλάπηπμε θαη πξνβνιή ηνπ πιιφγνπ εληφο θαη
εθηφο Διιάδαο.
2. Η νκαιή πξφζβαζε ησλ απνθνίησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ε
πξνζθνξά επθαηξηψλ ζε απηνχο γηα επηζηεκνληθή, επαγγεικαηηθή θαη
θνηλσληθή ζπλεξγαζία.
3. Η δεκηνπξγία επθαηξηψλ γηα ηελ θαιχηεξε γλσξηκία ησλ κειψλ
κεηαμχ ηνπο ή κε πξφζσπα θαηαμησκέλα ζην ρψξν ηνπο αιιά θαη ε
δεκηνπξγία δεζκψλ κε κέιε θαη άιισλ αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ θαη
ζσκαηείσλ.
4. Η νξγάλσζε, ελζάξξπλζε θαη ππνζηήξημε ηεο Γηά Βίνπ Μάζεζεο
κε εηδηθά Πξνγξάκκαηα.
5. Η ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηνπ γηα ζέκαηα θη εμειίμεηο ζρεηηθέο κε
ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο.
6. Η ζηήξημε, ε ζπκκεηνρή θαη ε εθπφλεζε έξγσλ θαη δξάζεσλ
πνιηηηζηηθνχ, εθπαηδεπηηθνχ, εξεπλεηηθνχ ή θνηλσληθνχ ραξαθηήξα
ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ ζε
εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, θαζψο θαη ε πξνψζεζε ηεο
δηεπηζηεκνληθφηεηαο.
7. Η απνλνκή ηηκεηηθήο δηάθξηζεο ζε απνθνίηνπο γηα ηα επηηεχγκαηα
θαη ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηελ επηζηήκε, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ
θνηλσλία ζε εηδηθέο ηειεηέο.
8. Η ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο γηα ηε δηαθχιαμε ηεο παλεπηζηεκηαθήο
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.
9. Η πξνβνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο.
Άρθρο 3ο
Μέζα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ σκαηείνπ
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1.Η

δηνξγάλσζε

επηζηεκνληθψλ,

πνιηηηζηηθψλ

θαη

θνηλσληθψλ

εθδειψζεσλ.
2.Η δηνξγάλσζε δηαιέμεσλ, ζεκηλαξίσλ θαη ζπλεδξίσλ ζε εζληθφ θαη
δηεζλέο επίπεδν θαζψο θαη ε πξαγκαηνπνίεζε κειεηψλ, εθδφζεσλ θ’
εξεπλψλ.
3.Η ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ θαη νκάδσλ εξγαζίαο γηα ηε δηεξεχλεζε
θάζε ζέκαηνο ζρεηηθνχ κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ πιιφγνπ.
4.Η

έθδνζε

εληχπσλ

(π.ρ.

πεξηνδηθψλ,

εθεκεξίδσλ)

θαη

ε

δεκηνπξγία δηαδηθηπαθνχ forum γηα ηελ θαιχηεξε εθπιήξσζε ησλ
ζθνπψλ ηνπ πιιφγνπ.
5.Η ελίζρπζε, πηνζέηεζε, ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο ηξίησλ
θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ππεξεηνχλ ή ζπκπνξεχνληαη κε
ηνπο ζθνπνχο ηνπ πιιφγνπ, εληφο θαη εθηφο Διιάδαο.
6.Η δεκηνπξγία θαη θαιιηέξγεηα ζρέζεσλ κε ηδξχκαηα θαη ζπιιφγνπο
άιισλ

παλεπηζηεκίσλ

ζηελ

Διιάδα

θαη

ην

εμσηεξηθφ,

πνπ

επηδηψθνπλ παξεκθεξείο κε ηνλ χιινγν ζθνπνχο.
7.Η ζεζκνζέηεζε ππνηξνθηψλ γηα δηαθξηλφκελνπο θνηηεηέο ζην
επηζηεκνληθφ αληηθείκελν ηεο ρνιήο ηνπο.
8.Η ζεζκνζέηεζε βξαβείσλ γηα ελίζρπζε θπζηθψλ ή λνκηθψλ
πξνζψπσλ, ε δξαζηεξηφηεηα ησλ νπνίσλ ππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο ηνπ
πιιφγνπ.
9.Η ρξήζε θάζε λνκίκνπ κέζνπ

πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γ. ζα

βνεζήζεη ζηελ πξαγκάησζε ησλ ζθνπψλ ηνπ πιιφγνπ.
Άρθρο 4ο
Σκήκαηα δξαζηεξηνηήησλ
1. Γηα ηε ζπζηεκαηηθφηεξε εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ πιιφγνπ
είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
(Γ..)

ηνπ

εθδφζεσλ,

πιιφγνπ

ηκεκάησλ

θηλεκαηνγξαθηθφ,

δξαζηεξηνηήησλ

ζεαηξηθφ,

αζιεηηθφ,

(δηαιέμεσλ,
εθδξνκψλ,

ζεζκνζέηεζε βξαβείσλ θ.ιπ.).
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2. Κάζε ηκήκα δηεπζχλεηαη απφ επηηξνπή πνπ δηνξίδεηαη κε απφθαζε
ηνπ Γ.. Με ηελ ίδηα απφθαζή ηνπ ην Γ.. θαζνξίδεη ηηο αξκνδηφηεηεο
ηεο επηηξνπήο, θαζψο θαη ην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο, πνπ δελ κπνξεί
λα ππεξβαίλεη ην ρξφλν γηα ηνλ νπνίν έρεη εθιεγεί ην Γ..
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β’
Άρθρο 5ο
Μέιε ηνπ πιιφγνπ
1. Ο χιινγνο ζπγθξνηείηαη απφ ηαθηηθά θαη επίηηκα κέιε.
2. Σαθηηθφ κέινο ηνπ πιιφγνπ εγγξάθεηαη νπνηνζδήπνηε είλαη
απφθνηηνο Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ Σκεκάησλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο (Α θαη Β θχθινπ), Έιιελαο ή αιινδαπφο, ν
νπνίνο

έρεη

δηθαηνπξαθηηθή

ηθαλφηεηα

θαη

απνδέρεηαη

ρσξίο

επηθπιάμεηο ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ, ηηο λφκηκεο
απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη έρεη εγγξαθεί ζην κεηξψν
κειψλ ηνπ.
Γηα ηελ εγγξαθή λένπ κέινπο απαηηνχληαη:
α. Γξαπηή αίηεζε, ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή.
β. Απιφ αληίγξαθν Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο.
γ. Φσηνηππία ηεο Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο.
δ. Καηαβνιή ηεο ζπλδξνκήο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Με ηελ εγγξαθή
ηνπ θάζε λέν κέινο ππνρξενχηαη λα εμνθιήζεη ηε ζπλδξνκή ηνπ
ηξέρνληνο έηνπο.
3. Ωο επίηηκα κέιε ηνπ πιιφγνπ αλαθεξχζζνληαη πξφζσπα πνπ
έρνπλ πξνζθέξεη εμαηξεηηθέο ππεξεζίεο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ή
ζην δηεζλή ρψξν ή ζε Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ ίδξπκα, εληφο ή εθηφο
Διιάδα, ζηελ επηζηήκε ελ γέλεη ή ζην χιινγν, αλεμάξηεηα απφ ην
αλ

είλαη

απφθνηηνη

Μεηαπηπρηαθψλ

Πξνγξακκάησλ

ηνπ

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Γηα ηελ αλαθήξπμε λένπ επίηηκνπ κέινπο
απαηηείηαη έγγξαθε ζπλαίλεζε είθνζη πέληε (25) ηαθηηθψλ κειψλ θαη
ε ζρεηηθή απφθαζε λα ιεθζεί απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ
ηεηάξησλ(3/4) ηνπ Γ.
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Σα επίηηκα κέιε εγγξάθνληαη ζε εηδηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ηεξεί
ην Γ. θαη δελ έρνπλ ππνρξέσζε λα θαηαβάιινπλ ζπλδξνκή. Γελ
έρνπλ δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη, θαζψο θαη δηθαίσκα
ςήθνπ ζηηο απνθάζεηο ηεο Γ. ηνπ πιιφγνπ.

Άρθρο 6ο
Γηθαηψκαηα –Τπνρξεψζεηο Μειψλ
1. Όια ηα κέιε ηνπ πιιφγνπ, εθηφο ησλ επίηηκσλ, έρνπλ ηα ίδηα
δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο.
2. Κάζε κέινο έρεη ην δηθαίσκα:
α. Να εθιέγεη θαη λα εθιέγεηαη ζηα φξγαλα ηνπ πιιφγνπ.
β. Να ζπκκεηέρεη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πιιφγνπ, λα εθθξάδεη
ειεχζεξα ηε γλψκε ηνπ ή ηηο δηαθσλίεο ηνπ ζε νπνηνδήπνηε ζέκα
απαζρνιεί ην χιινγν θαη λα αλαπηχζζεη ηηο απφςεηο ηνπ ζηα
αξκφδηα φξγαλα.
γ. Να απνιακβάλεη ηα σθειήκαηα πνπ παξέρνληαη ζηα κέιε ηνπ
πιιφγνπ (ρξήζε εγθαηαζηάζεσλ θ.ιπ.).
δ. Να απνρσξήζεη νπνηεδήπνηε απφ ην χιινγν, ππνβάιινληαο ζην
Γ. ζρεηηθή αίηεζε δηαγξαθήο απφ ην κεηξψν κειψλ, αθνχ
θαηαβάιεη ηηο ηπρφλ θαζπζηεξνχκελεο εηζθνξέο ηνπ κέρξη ηελ εκέξα
ηεο δηαγξαθήο ηνπ θαη δειψζεη φηη δελ έρεη θακία απαίηεζε απφ ηελ
πεξηνπζία ηνπ πιιφγνπ.
ε. Σα Μέιε πνπ έρνπλ δηαγξαθεί νξηζηηθά γηα άξλεζε ή θαζπζηέξεζε
εθπιεξψζεσο

ησλ

νηθνλνκηθψλ

θαη

ησλ

ινηπψλ

ελ

γέλεη

ππνρξεψζεψλ ηνπο πξνο ηνλ χιινγν επαλεγγξάθνληαη, έπεηηα απφ
ππνβνιή ζρεηηθήο έγγξαθεο αηηήζεψο ηνπο θαη έπεηηα απφ νινζρεξή
θαηαβνιή φισλ ησλ νθεηινκέλσλ πνζψλ, θαζψο θαη πξνζαχμεζεο,
πνπ νξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, κέρξη ην ήκηζπ ηεο
ζπλνιηθήο νθεηιήο ηνπο.
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ζη. Σα Μέιε πνπ έρνπλ νξηζηηθά δηαγξαθεί γηα άιιε αηηία είλαη
δπλαηφλ λα επαλεγγξάθνληαη, έπεηηα απφ αίηεζή ηνπο, κε απφθαζε
ηεο ακέζσο επφκελεο Γεληθήο πλειεχζεσο απφ ηελ ππνβνιή ηεο
αηηήζεψο ηνπο.
3. Κάζε κέινο έρεη ηελ ππνρξέσζε:
α. Να ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ πιιφγνπ
θαη λα πξνζηαηεχεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ.
β.

Να

ζπκκεηέρεη,

ζην

πιαίζην

ησλ

δπλαηνηήησλ

ηνπ,

ζηηο

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πιιφγνπ γηα ηελ βέιηηζηε εθπιήξσζε ησλ
ζθνπψλ ηνπ.
γ. Να θαηαβάιιεη ηαθηηθά ηηο ζπλδξνκέο ηνπ θαη λα παξίζηαηαη ζηηο
Γεληθέο πλειεχζεηο.
δ. Να εθπιεξψλεη επζπλείδεηα, ππεχζπλα θαη απνηειεζκαηηθά θάζε
απνζηνιή πνπ αλαιακβάλεη.
ε. Να πεηζαξρεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ.
4. Γηαγξαθή ή πξνζσξηλή απνβνιή ή ζηέξεζε δηθαησκάησλ κέινπο
είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλνλ χζηεξα απφ απφθαζε ηεο
Γ ηνπ ζπιιφγνπ θαη κφλνλ γηα έλαλ ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο
παξαθάησ ιφγνπο:
α) Γηελέξγεηα, κε πξφζεζε ή ακέιεηα, πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ζε
βάξνο ησλ ζπκθεξφλησλ, ησλ ζθνπψλ ή ηεο θήκεο ηνπ ζσκαηείνπ.
β) Παξάβαζε ζπνπδαίνπ φξνπ ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ή λφκηκεο
απφθαζεο νξγάλνπ ηνπ ζσκαηείνπ.
γ) Οπζηψδεο παξαθψιπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ νξγάλσλ ηνπ
ζσκαηείνπ.
δ) Καηαδίθεο κέινπο γηα πνηληθφ αδίθεκα.
Γηα δηαγξαθή ή πξνζσξηλή απνβνιή ή ζηέξεζε δηθαησκάησλ κέινπο
απαηηείηαη εηζήγεζε ησλ ¾ ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ Γ.. πξνο ηελ Γ...
Πξηλ ηε ιήςε ηέηνηαο δπζκελνχο απφθαζεο ελαληίνλ ηνπ, ην κέινο
πξέπεη λα θιεζεί έγθαηξα λα εθζέζεη ηηο απφςεηο ηνπ, γξαπηά ή
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πξνθνξηθά, πξνο ηε Γ. Η Γ. ιακβάλεη ηε ζρεηηθή απφθαζε κε απιή
πιεηνςεθία.
Άρθρο 7ο
πλδξνκέο Μειψλ-Καζπζηέξεζε ζπλδξνκήο.
Α.
-Η ζπλδξνκή ησλ κειψλ είλαη εηήζηα. Δίλαη δπλαηή ε πξνθαηαβνιή
ζπλδξνκψλ.
-Σν χςνο ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο αλέξρεηαη ζε 20,00 €.
-Κάζε

κειινληηθή

απμνκείσζε

ηεο

ζπλδξνκήο

θαζνξίδεηαη

κε

απφθαζε ησλ κειψλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ θαη είλαη παξφληα
ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε.
-ε πεξίπησζε θαηεπείγνληνο ην Γ.. κπνξεί λα απνθαζίζεη γηα
έθηαθηε εηζθνξά κε ππνρξεσηηθή.
Β.

Δάλ

κέινο

ηνπ

πιιφγνπ

θαζπζηεξεί

αδηθαηνιφγεηα

θαη

πεξηζζφηεξν απφ ηξία (3) ρξφληα ηελ θαηαβνιή ησλ ζπλδξνκψλ ηνπ,
θαιείηαη εγγξάθσο απφ ην Γ.. γηα εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ
ηνπ κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία.
Δάλ ην κέινο δελ αληαπνθξηζεί ζηελ πξφζθιεζε δηαγξάθεηαη κε
απφθαζε ηνπ Γ..
Κεθάιαην Γ’
Άρθρο 8ο
Πφξνη ηνπ πιιφγνπ
Πφξνη ηνπ πιιφγνπ είλαη :
α).Tα έζνδα απφ ηπρφλ θηλεηή ή αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ πιιφγνπ.
β). Οη ζπλδξνκέο θαη νη έθηαθηεο εηζθνξέο ησλ κειψλ.
γ). Οη εηζπξάμεηο απφ δηάθνξεο εθδειψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη,
θαζψο θαη ηα έζνδα απφ ηελ θπθινθνξία εληχπσλ, ειεθηξνληθψλ ή
άιισλ εθδφζεσλ ηνπ πιιφγνπ, θαζψο θαη ηα έζνδα απφ ηε
δηαθίλεζε δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ πνπ παξάγεηαη απφ ην χιινγν.
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δ). Οπνηαδήπνηε δσξεά ή ρνξεγία πξνο ην χιινγν, αξθεί λα κε
γίλεηαη κε φξνπο πνπ είλαη αληίζεηνη ζηνπο ζθνπνχο ηνπ πιιφγνπ ή
εκπνδίδνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο.
ε). Κάζε άιιε εηζθνξά απφ θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ζην πιαίζην
ησλ λνκίκσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πιιφγνπ.
ζη). Σα έζνδα απφ ζπκκεηνρή ηνπ ζσκαηείνπ ζε εζληθά ή επξσπατθά
πξνγξάκκαηα.
δ). Οη θάζε είδνπο εληζρχζεηο απφ θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ.
Κεθάιαην Γ’
Αξραηξεζίεο-Όξγαλα ηνπ πιιφγνπ θαη Αξκνδηφηεηεο
Άρθρο 9ο
Όξγαλα ηνπ πιιφγνπ
Σα φξγαλα ηνπ πιιφγνπ είλαη: α) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ) β)
Η Γεληθή πλέιεπζε (Γ) θαη γ) ε Διεγθηηθή Δπηηξνπή (ΔΔ).
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
Άρθρο 10ο
1. Σν Γ.. απνηειείηαη απφ ελλέα (9) κέιε, ηα νπνία εθιέγνληαη γηα
δχν

έηε

κε

κπζηηθή

ςεθνθνξία

απφ

ηελ

Σαθηηθή Γ..

πνπ

ζπγθαιείηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ.
2. Μέιε ηνπ Γ.. εθιέγνληαη κφλνλ ηαθηηθά κέιε ηνπ πιιφγνπ.
Άρθρο 11ο
πγθξφηεζε ζε ψκα
1. Μέζα ζε νθηψ (8) εκέξεο απφ ηελ εθινγή ηνπο ηα κέιε ηνπ Γ..
ζπγθξνηνχληαη ζε ψκα θαη εθιέγνπλ κε θαλεξή ςεθνθνξία ηνλ
Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν, ην Γεληθφ Γξακκαηέα, ηνλ Σακία θαη (5)
κέιε.
2. Μέζα ζε νθηψ (8) εκέξεο απφ ηε ζπγθξφηεζή ηνπ ζε ψκα ην λέν
Γ.. θαιεί ζε θνηλή ζπλεδξίαζε ην Πξνεδξείν ηνπ απεξρφκελνπ Γ..
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θαη παξαιακβάλεη κε πξσηφθνιιν ηε δηαρείξηζε, ην αξρείν θαη γεληθά
θάζε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηνπ πιιφγνπ.
Άρθρο 12ο
πλεδξηάζεηο ηνπ Γ..
1. Σν Γ.. ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κηα θνξά ην ηξίκελν. Δθηάθησο,
φπνηε ην ζεσξήζεη αλαγθαίν ν Πξφεδξνο ή ην δεηήζνπλ κε έγγξαθε
αίηεζή ηνπο, ζηελ νπνία θαη θαζνξίδνπλ ηα ζέκαηα πνπ ζα
ζπδεηεζνχλ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) κέιε ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή,
ν Πξφεδξνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπγθαιέζεη ην Γ.. κέζα ζε
πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο.
2. Σν Γ.. βξίζθεηαη ζε απαξηία, εθφζνλ είλαη παξφληα ηνπιάρηζηνλ
πέληε (5) απφ ηα κέιε ηνπ.
3. Οη απνθάζεηο ηνπ Γ.. ιακβάλνληαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία
ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε
ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ Πξνεδξεχνληα.
4. Κάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα παξαηηεζεί
ειεχζεξα θαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ηδηφηεηά
ηνπ, κε έγγξαθε δήισζή ηνπ πξνο ην Γ.. Δθείλνο πνπ παξαηηείηαη,
παχεη λα είλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απφ ηελ επφκελε
εκέξα απφ εθείλε πνπ ε παξαπάλσ δήισζή ηνπ ζα πεξηέιζεη ζην
χιινγν.
Άρθρο 13ο
Αληηθαηάζηαζε κειψλ ηνπ Γ..
1. Μέινο ηνπ Γ.. ην νπνίν απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα απφ δπν (2)
δηαδνρηθέο ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο ή δηθαηνινγεκέλα κελ, αιιά γηα
πεξηζζφηεξεο απφ ηέζζεξηο (4) δηαδνρηθέο ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο,
ζεσξείηαη φηη έρεη παξαηηεζεί θαη αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ πξψην
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επηιαρφληα. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε παξαηηήζεσο ή κε
νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν απνρψξεζεο ηνπ κέινπο απφ ην Γ..
2. Γελ επηηξέπεηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ επηιαρφληεο πεξηζζφηεξα
απφ πέληε (5) κέιε ηνπ Γ..
3. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ επηιαρφληεο γηα λα θαιχςνπλ ηηο
θελέο ζέζεηο ηνπ Γ.. ή έρνπλ αληηθαηαζηαζεί ήδε πέληε (5) κέιε
ηνπ Γ.. απφ επηιαρφληεο, ην

Γ.. έρεη ηελ ππνρξέσζε λα

απνθαζίζεη κέζα ζε επηά (7) εκέξεο ηε ζχγθιεζε έθηαθηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο, εληφο ζαξάληα (40) εκεξψλ, κε κνλαδηθφ ζέκα ηε
ζπκπιεξσκαηηθή εθινγή πκβνχισλ γηα ηελ θάιπςε ησλ θελψλ
ζέζεσλ.
Άρθρο 14ο
Αξκνδηφηεηεο Γ..
1.Σν Γ. είλαη ην δηνηθεηηθφ θη εθηειεζηηθφ φξγαλν ηνπ πιιφγνπ.
2. Σν Γ. ζπγθαιεί ηηο έθηαθηεο θαη ηαθηηθέο Γεληθέο πλειεχζεηο ηνπ
πιιφγνπ.
3. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, εθφζνλ δελ δεζκεχεηαη απφ αληίζεηε
απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, έρεη ηελ εμνπζία θαη ηελ
αξκνδηφηεηα λα απνθαζίδεη θαη λα ελεξγεί γεληθά γηα θάζε δήηεκα
πνπ αθνξά ζηε δηνίθεζε ηνπ πιιφγνπ θαη ζηε δηαρείξηζε ηεο
πεξηνπζίαο ηνπ, θαζψο θαη γεληθψο λα ιακβάλεη φιεο ηηο απνθάζεηο
γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ, εθηφο απφ ηηο απνθάζεηο
εθείλεο, πνπ, είηε απφ ην λφκν, είηε απφ ην παξφλ Καηαζηαηηθφ,
έρνπλ επηθπιαρζεί ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ ηαθηηθψλ Μειψλ ηνπ
πιιφγνπ.
Σν Γ.. δηνηθεί ην χιινγν θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηνπ.
Καηαξηίδεη

θαη

ππνβάιιεη

πξνο

έγθξηζε

ζηελ

Σαθηηθή

Γεληθή

πλέιεπζε ηνλ απνινγηζκφ θαη ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο ρξήζεο πνπ
έιεμε, θαζψο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο επφκελεο ρξήζεο θαη
γεληθά απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ
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πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ πιιφγνπ. Γεληθά, δηνηθεί θαη
δηαρεηξίδεηαη ηνλ χιινγν θαη έρεη φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ απφ
άιιεο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ή ηνπ λφκνπ παξέρνληαη ζην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
4. Σα κέιε ηνπ Γ.. είλαη αιιειεγγχσο ππεχζπλα γηα ηηο απφ βαξηά
ακέιεηα ή παξαδξνκή βιάβεο ηνπ πιιφγνπ, δελ επζχλνληαη φκσο
γηα απνθάζεηο πνπ ιήθζεθαλ ζε ζπλεδξίαζε ζηελ νπνία απνπζίαδαλ
ή ήηαλ παξφληα, αιιά δηαθψλεζαλ θαη ε δηαθσλία ηνπο βεβαηψλεηαη
ζηα πξαθηηθά.
Άρθρο 15ο
Πξφεδξνο ηνπ Γ..
1. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. εθπξνζσπεί ην χιινγν δηθαζηηθά θαη
εμψδηθα, δει. ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ, θάζε άιιεο Αξρήο, θαζψο
θαη ζηηο ζρέζεηο θαη ζπλαιιαγέο ηνπ κε νπνηνδήπνηε λνκηθφ ή θπζηθφ
πξφζσπν (Σξάπεδεο θ.ιπ.).
2. ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα
δηάηαμε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.. θαη ησλ Γ... πγθαιεί ηηο
ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. θαη ησλ Γ.. κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Καηαζηαηηθνχ.
3. Πξνεδξεχεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. θαη ινγνδνηεί ζηηο Γ.. γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ Γ..
4. Τπνγξάθεη καδί κε ην Γεληθφ Γξακκαηέα θάζε έγγξαθν ηνπ
πιιφγνπ, ηα εληάικαηα πιεξσκψλ θαη ηηο εληνιέο πξνο ηηο
Σξάπεδεο

γηα

ηελ

αλάιεςε

ρξεκάησλ,

ρξεφγξαθα,

ηπρφλ

επηρνξεγήζεηο ή άιιεο αμίεο πνπ έρνπλ θαηαηεζεί ζην φλνκα ηνπ
πιιφγνπ.
5. ε ζπλεξγαζία κε ην Γεληθφ Γξακκαηέα θξνληίδεη γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ
Γ...
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Άρθρο 16ο
Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ..
1. ε πεξίπησζε πνπ ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. απνπζηάδεη ή δελ κπνξεί
λα

εθηειέζεη

ηα

θαζήθνληά

ηνπ,

αλαπιεξψλεηαη

απφ

ηνλ

Αληηπξφεδξν. Δάλ ην ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηνλ Αληηπξφεδξν, ην Γ..
αλαζέηεη ηελ αλαπιήξσζε ζε έλα απφ ηα ινηπά κέιε ηνπ.
2. Ο Πξφεδξνο κπνξεί λα εθρσξήζεη ζηνλ Αληηπξφεδξν νξηζκέλεο
απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ.
Άρθρο 17ο
Γεληθφο Γξακκαηέαο.
1. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεξεί ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
Γ.., ην αξρείν ηνπ πιιφγνπ θαη θπιάζζεη ηε ζθξαγίδα ηνπ. ε
ζπλεξγαζία

κε

ηνλ

Πξφεδξν

αζθεί

φια

ηα

θαζήθνληα

πνπ

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 26.
2. Σεξεί ην Μεηξψν ησλ κειψλ ηνπ πιιφγνπ, ην Πξσηφθνιιν
εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ εγγξάθσλ θαη θξνληίδεη γηα ηε
δηεθπεξαίσζε ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ πιιφγνπ.
3.

πλεξγάδεηαη

θαη

ππνζηεξίδεη

ηηο

Δπηηξνπέο

ησλ

Σνκέσλ

Γξαζηεξηφηεηαο ζηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί απφ ην
Γ..
Άρθρο 18ο
Σακίαο
1. Ο Σακίαο εηζπξάηηεη ηηο εηήζηεο ζπλδξνκέο θαη γεληθά φιεο ηηο
νηθνλνκηθέο παξνρέο ησλ κειψλ πξνο ην χιινγν, εθδίδνληαο θαη
ππνγξάθνληαο ηηο ζρεηηθέο απνδείμεηο.
2. Ο Σακίαο ελεξγεί νπνηαδήπνηε πιεξσκή, κε εληάικαηα πνπ
εθδίδνληαη θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ην Γεληθφ
Γξακκαηέα.
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3. Σεξεί ηα βηβιία πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπ θαη θπιάζζεη ζε θαθέινπο φια ηα δηθαηνινγεηηθά
ησλ πιεξσκψλ, λφκηκα ζεσξεκέλα.
4. πληάζζεη θαη ππνβάιιεη ζην Γ.. ηνλ ηξίκελν απνινγηζκφ ηνπ
Σακείνπ. Καηαζέηεη ζε Σξάπεδα πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηα
δηαζέζηκα ρξήκαηα, κπνξεί φκσο, κε απφθαζε ηνπ Γ.., λα θξαηάεη
ζην Σακείν ηνπ έλα πνζφ γηα ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ηνπ πιιφγνπ.
Οη αλαιήςεηο ρξεκάησλ, ρξενγξάθσλ, ηπρφλ επηρνξεγήζεσλ ή
άιισλ αμηψλ πνπ έρνπλ θαηαηεζεί ζην φλνκα ηνπ πιιφγνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ Σακία θαη ηνλ Πξφεδξν ή άιιν κέινο ηνπ
Γ.. κεηά απφ εληνιή θαη εηδηθή εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γ..
‘Αρθρο 19ο
Γεληθή πλέιεπζε
Η Γεληθή πλέιεπζε σο αλψηαην φξγαλν ηνπ πιιφγνπ:
α) Απνθαζίδεη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ πιιφγνπ.
β) Απνθαζίδεη γηα ηελ δηάιπζε ηνπ πιιφγνπ.
γ) Κξίλεη ηνλ απνινγηζκφ ηνπ απεξρφκελνπ Γ.. θαη απνθαζίδεη γηα
ηελ απαιιαγή ηνπ απφ θάζε επζχλε, βαζηδφκελε ζηελ έθζεζε ηεο
Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο.
δ) Απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ
ηζνινγηζκνχ.
ε) Απνθαζίδεη γηα ηπρφλ πεηζαξρηθή θχξσζε νπνηνπδήπνηε κέινπο
ηνπ πιιφγνπ.
ζη) Έρεη ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ησλ νξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο θαη
ην δηθαίσκα λα ηα παχεη νπνηεδήπνηε, ηδηαίηεξα αλ πθίζηαηαη
ζπνπδαίνο

ιφγνο,

βαξηά

παξάβαζε

ησλ

θαζεθφλησλ

ηνπο

ή

αληθαλφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηαθηηθήο δηαρείξηζεο.
δ) Πξνθεξχζζεη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε

κειψλ ηνπ Γ. θαη ηεο

Δ.Δ.
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ε) Απνθαζίδεη γηα ηελ εθινγή ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο φηαλ
δηελεξγνχληαη

εθινγέο

θαη

ηα

εθινγηθά

θέληξα

πνπ

ζα

ιεηηνπξγήζνπλ θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγψλ.
ζ)

Δγθξίλεη

ή

απνξξίπηεη-αηηηνινγεκέλα-

ηελ

ππνβνιή

ππνςεθηνηήησλ γηα ηηο επηθείκελεο αξραηξεζίεο (αλα δηεηία), πνπ
ππνβάιινληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζίσλ ηεο ηαθηηθήο Γ. , γηα
ηε ζέζε ησλ κειψλ ηνπ Γ. θαη ηεο Δ.Δ.
η) Απνθαζίδεη γηα ηηο πξνζθπγέο θαηά απνθάζεσλ ηνπ Γ..
ηα) Απνθαζίδεη γηα θάζε δήηεκα, πνπ δελ αλάγεηαη ξεηά ζηελ
δηαδηθαζία άιινπ νξγάλνπ.
2. Οη Γ.. είλαη Σαθηηθέο θαη Έθηαθηεο θαη ζπγθαινχληαη απφ ηνλ
Πξφεδξν ηνπ Γ.. κε πξφζθιεζε πνπ πεξηιακβάλεη ηελ εκεξνκελία,
ηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν ηεο Γ.., θαζψο θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο.

Η

πξφζθιεζε

πεξηιακβάλεη

θαη

ηε

ζχγθιεζε

ηεο

επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο γηα ηελ πεξίπησζε καηαίσζεο
ηεο πξψηεο, ιφγσ κε απαξηίαο.
Η πξφζθιεζε ηνπνζεηείηαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ πιιφγνπ
θαη απνζηέιιεηαη ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) εκέξεο πξηλ ηε δηελέξγεηα
ηεο Γ. κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή κε επηζηνιή ζηα ηαθηηθά
κέιε ηνπ πιιφγνπ.
3. Σα κέιε πνπ έρνπλ θαηαβάιεη ηηο ζπλδξνκέο ηνπο πξηλ απφ ηελ
έλαξμε ηεο Γ.. έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε απηήλ.
4. Κάζε κέινο κπνξεί λα εθπξνζσπήζεη θαηά ηελ ςεθνθνξία κφλν
έλα κέινο χζηεξα απφ έγγξαθε εμνπζηνδφηεζή ηνπ.
Άρθρο 20ο
Απαξηία ηεο Γ..
1. Η Γ.. έρεη απαξηία αλ παξεπξίζθεηαη ην 50% ζπλ έλα ησλ κειψλ
πνπ είλαη ηαθηνπνηεκέλα ηακεηαθψο. Ο έιεγρνο ηεο απαξηίαο γίλεηαη
απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. κε βάζε ηνπο ελεκεξσκέλνπο απφ ηνλ
Σακία θαηαιφγνπο

ησλ κειψλ. Όηαλ δηαπηζησζεί φηη ππάξρεη
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απαξηία, ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαιεί ηε Γ.. λα αλαδείμεη κε αλάηαζε
ηεο ρεηξφο ην Πξνεδξείν ηεο.
2. Δάλ ε Γ.. δελ έρεη απαξηία, ζχκθσλα κε ηελ πξφζθιεζε πνπ έρεη
αλαθνηλσζεί, ηελ ίδηα εκέξα αιιά κία (1) ψξα αξγφηεξα, ζηνλ ίδην
ηφπν θαη κε ηα ίδηα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζπγθαιείηαη
επαλαιεπηηθή Γ.., ε νπνία έρεη απαξηία νζαδήπνηε κέιε θαη αλ
παξίζηαληαη.
Άρθρο 21ο
Πξνεδξείν ηεο Γ..
1. ηηο Γ.. πξνεδξεχεη πξνζσξηλά ν Πξφεδξνο ηνπ Γ... Η Γεληθή
πλέιεπζε εθιέγεη ηνλ νξηζηηθφ Πξφεδξν θαη Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο κε θαλεξή ςεθνθνξία απφ κέιε ηνπ πιιφγνπ.
2. Ο Πξφεδξνο ηεο Γ.. θεξχζζεη ηελ έλαξμε θαη ηε ιήμε ηεο θαη
δηεπζχλεη ηηο ζπδεηήζεηο ζχκθσλα κε ηε ζεηξά ησλ ζεκάησλ ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο. Καηαξηίδεη θαηάινγν νκηιεηψλ γηα θάζε ζέκα
θαη δίλεη ην ιφγν κε βάζε ηνλ θαηάινγν πνπ έρεη θαηαξηίζεη,
ηεξψληαο ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο.
3. Ο Πξφεδξνο ηεο Γ.. θαιεί ηε Γ.. λα ςεθίζεη πάλσ ζηα ζέκαηα
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ή ζε φπνην άιιν ζέκα πξνθχςεη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο εθφζνλ απνθαζηζζεί ε ζπδήηεζή ηνπ κε
νκφθσλε απφθαζε ησλ παξφλησλ κειψλ.
4. Ο Γξακκαηέαο ηεξεί ηα πξαθηηθά ηεο Γ.. πνπ ππνγξάθνληαη απφ
ηνλ ίδην θαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γ..
Άρθρο 22ο
Απνθάζεηο ηεο Γ..
1. Οη απνθάζεηο ησλ Γ.. ιακβάλνληαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία
ησλ κειψλ πνπ είλαη παξφληα θαη έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, εθηφο αλ

15

γίλεηαη ςεθνθνξία γηα ζέκα πνπ θαηά ην Καηαζηαηηθφ απαηηείηαη
άιιε πιεηνςεθία.
2.

Η

ςεθνθνξία

γίλεηαη

κε

αλάηαζε

ησλ

ρεηξψλ.

Μπζηηθή

ςεθνθνξία γίλεηαη κφλν ζε πεξίπησζε εθινγήο Γ.. θαη Δ.Δ., γεληθά
επί πξνζσπηθψλ ζεκάησλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ ε Γ.. απνθαζίδεη σο
δεπηεξνβάζκην φξγαλν ζε ζέκα δηαγξαθήο ή απνβνιήο κέινπο.
3. Μέινο ηνπ πιιφγνπ δελ έρεη δηθαίσκα λα ςεθίζεη, αλ ε απφθαζε
αθνξά ηελ επηρείξεζε δηθαηνπξαμίαο ή ηελ έγεξζε ή ηελ θαηάξγεζε
δίθεο κεηαμχ ηνπ πιιφγνπ θαη ηνπ κέινπο ή ηνπ/ηεο ζπδχγνπ ηνπ ή
εμ αίκαηνο ζπγγελνχο ηνπ έσο θαη ηνλ ηξίην βαζκφ.
Άρθρο 23ο
Σαθηηθέο Γ.
Σαθηηθή Γ.. γίλεηαη κία θνξά ηνλ ρξφλν θαη λα κελ απέρεη απφ ηελ
πξνεγνχκελε

δηαζηήκαηνο

κεγαιχηεξνπ

ησλ

12

κελψλ.

ηελ

Σαθηηθή Γ.. ππνβάιινληαη: α) ηα πξαθηηθά ηεο πξνεγνχκελεο Γ..
γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ πιιφγνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ
έηνπο γηα επηθχξσζε, β) ν νηθνλνκηθφο απνινγηζκφο νιφθιεξνπ ηνπ
πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη ε έθζεζε ηεο Δ.Δ. Η Γ.. εγθξίλεη ηηο
πξάμεηο θαη ηελ εηήζηα νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ Γ.. θαη ην
απαιιάζζεη απφ θάζε επζχλε, γ) ν πξνυπνινγηζκφο ηεο λέαο
πεξηφδνπ, ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα εγθξίλεηαη, θαη αθνινπζεί ζπδήηεζε
γηα ηα ππφινηπα ζέκαηα, δ)

Η πξνθήξπμε εθινγψλ (αλα δηεηία)

εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ ηαθηηθή ζπλεδξίαζε θαη ε εθινγή
Σξηκεινχο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο κε ηξία αλαπιεξσκαηηθά κέιε,
πνπ ζα επηκειείηαη ησλ εθινγηθψλ θέληξσλ πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ,
θαη ζα εθηειέζνπλ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 26.
ε) Οη ππνςεθηφηεηεο γηα ηηο αξραηξεζίεο πνπ ζα δηελεξγεζνχλ εληφο
είθνζη (20) εκεξψλ, γηα ηε ζέζε ησλ κειψλ ηνπ Γ. θαη ηεο Δ.Δ.
2. Σν Γ.. είλαη ππνρξεσκέλν λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ εκεξήζηα
δηάηαμε ησλ Σαθηηθψλ Γ.. νπνηνδήπνηε ζέκα, εθφζνλ δεηεζεί κε
έγγξαθε αίηεζε πνπ ππνγξάθεηαη απφ 1/10 ηνπιάρηζηνλ ησλ κειψλ
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θαη έρεη θαηαηεζεί ζην Γξακκαηέα ηνπ Γ.. δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ
εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γ..
Άρθρο 24ο
Έθηαθηεο Γ..
1. Οη Έθηαθηεο Γ.. ζπγθαινχληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ..:
α. Μεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γ.. πνπ θαζνξίδεη θαη ηα ζέκαηα
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
β. Μεηά απφ αίηεζε πνπ ππνγξάθεηαη απφ ην 1/5 ηνπιάρηζην ησλ
κειψλ ηνπ πιιφγνπ θαη πεξηέρεη ηνπο ιφγνπο ηεο ζχγθιεζεο
έθηαθηεο Γ.., νη νπνίνη απνηεινχλ θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο.
2. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. είλαη ππνρξεσκέλνο κέζα ζε ηξεηο (3)
εκέξεο λα απνθαζίζεη ηε ζχγθιεζε έθηαθηεο Γ.., ε νπνία πξέπεη λα
ζπλέιζεη κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο
ζχγθιεζήο ηεο.
Άρθρο 25ο
Διεγθηηθή Δπηηξνπή

-Η Διεγθηηθή Δπηηξνπή (Δ.Δ.) απνηειείηαη απφ ηξία (3) κέιε, θαη
εθιέγεηαη γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κε ην ίδην ςεθνδέιηην
πνπ εθιέγεηαη θαη ην Γ.. Οη επφκελνη δχν (2) θαηά ζεηξά επηηπρίαο
απφ ηνπο ππνςήθηνπο ηεο Δ.Δ. ζεσξνχληαη σο επηιαρφληεο.
-Η Δ.Δ. είλαη ππνρξεσκέλε λα ειέγρεη θάζε ρξφλν ή φπνηε άιινηε ην
θξίλεη αλαγθαίν, ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ πιιφγνπ.
Άρθρο 26ο
Αξραηξεζίεο

17

1.α)Κάζε δπν ρξφληα θαη ζε είθνζη εκέξεο απφ ηελ πξνθήξπμή ηνπο
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Σαθηηθήο Γ.., γίλνληαη νη αξραηξεζίεο γηα ηελ
αλάδεημε ηνπ Γ.. θαη ηεο Δ.Δ κέζσ θάιπεο θαη κε δπλαηφηεηα
επηζηνιηθήο είηε ειεθηξνληθήο ςήθνπ, γηα ηελ αλάδεημε Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηπρφλ αληηπξνζψπσλ ζε
αλψηεξα φξγαλα. Σπρφλ εθθξεκφηεηεο φπσο πεηζαξρηθά, ελζηάζεηο,
πξνζθπγέο πξνηάζζνληαη ηεο απνινγηζηηθήο πλέιεπζεο θαη κεηά
ηελ αλάγλσζε ηνπ απνινγηζκνχ ηνπ Γ.. θαη ηεο Δ.Δ. δηελεξγνχληαη
νη εθινγέο.
β)Τπνςήθηα κέιε γηα ην Γ. ή ηελ Δ.Δ δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κέιε
ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο. Αλ πξνθχςεη ππνςεθηφηεηα κέινπο ηεο
Δθνξεπηηθήο

Δπηηξνπήο

απηφ

αληηθαζίζηαηαη

απφ

εθιεγκέλν

αλαπιεξσκαηηθφ κέινο.
δ) Μέιε πνπ δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ηακεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο
ηνπιάρηζηνλ κία (1) ψξα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηεο Γ..
ζηελ νπνία δηελεξγνχληαη νη εθινγέο, απνθιείνληαη ηνπ δηθαηψκαηνο
ηνπ εθιέγεηλ ή εθιέγεζζαη.
2.

Γηθαίσκα

ςήθνπ

θαη

ππνβνιήο

ππνςεθηφηεηαο

έρνπλ

νη

εγγεγξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο πνπ θαηαξηίδεη ην Γ..
Οη ππνςήθηνη γηα ην αμίσκα ηνπ κέινπο ηνπ Γ. ή ηεο Δ.Δ ή ηπρφλ
αληηπξνζψπνπ

ζε

αλψηεξν

φξγαλν

πξέπεη

λα

είλαη

ηακεηαθά

ηαθηνπνηεκέλνη θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ππνςεθηφηεηάο
ηνπο. Γηθαίσκα λα εθιέγνπλ έρνπλ φια ηα ηαθηηθά κέιε πνπ είλαη
ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλα.

Μεηά ηελ ππνβνιή θαη ηελ απφθαζε επί

ησλ ππνςεθηνηήησλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηεο Γ., ην Γ..
αλαξηά ηνλ πίλαθα ησλ ππνςεθίσλ ηνπιάρηζηνλ 15 εκέξεο πξηλ απφ
ηηο αξραηξεζίεο ζηα γξαθεία ηνπ πιιφγνπ θαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε
ηεο ςεθνθνξίαο ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσο ηεο Γ.. Σα κέιε
ςεθίδνπλ κε ηελ αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηφηεηα, δηαβαηήξην, ή δίπισκα
νδήγεζεο

ή

άιιν

δεκφζην

έγγξαθν

πνπ

πηζηνπνηεί

ηελ

ηαπηνπξνζσπία ηνπο.
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3. Γηα ηελ εθηχπσζε ησλ ςεθνδειηίσλ κεξηκλά ην απεξρφκελν
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Σα ςεθνδέιηηα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθψο
γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο επηζηνιηθήο ςήθνπ. Αληηζηνίρσο ιακβάλεηαη
κέξηκλα

γηα

ηηο

δηαδηθαζίεο

ηεο

ειεθηξνληθήο

ςεθνθνξίαο.Οη

ππνςήθηνη εγγξάθνληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά ζε εληαίν ςεθνδέιηην,
πνπ έρεη ηελ εμήο κνξθή: ζην επάλσ κέξνο ηνπ ςεθνδειηίνπ
αλαγξάθνληαη νη ππνςήθηνη γηα ην Γ.. θαη ζην θάησ κέξνο απηνχ νη
ππνςήθηνη γηα ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή.
β)

Η

Δθνξεπηηθή

Δπηηξνπή

εθάζηνπ

εθινγηθνχ

ηκήκαηνο

παξαιακβάλεη ηελ ςεθνδφρν, ειέγρεη εάλ είλαη θελή, ηε ζθξαγίδεη
θαη ζηε ζπλέρεηα θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ςεθνθνξίαο. Μεηά ηε
ιήμε ηεο ςεθνθνξίαο ε εθνξεπηηθή επηηξνπή δηελεξγεί ηε δηαινγή
ησλ ςήθσλ θη αλαθνηλψλεη ηα απνηειέζκαηα.
γ) Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή δηαλέκεη ζε θάζε εθινγέα ην ςεθνδέιηην
κε ηνπο ππνςεθίνπο, έλα ιεπθφ ςεθνδέιηην θη έλαλ αδηαθαλή
θάθειν. Γηα θάζε εθινγέα ν νπνίνο πξνζέξρεηαη λα ςεθίζεη
εμαθξηβψλεηαη ε ηαπηφηεηά ηνπ, ειέγρεηαη απφ ην κεηξψν κειψλ εάλ
έρεη δηθαίσκα λα ςεθίζεη ή φρη θαη πξνζηίζεηαη ην νλνκαηεπψλπκφ
ηνπ ζηνλ επη ηνχηνπ ηεξνχκελν πίλαθα ςεθηζάλησλ. Όηαλ ηειεηψζεη
ε ςεθνθνξία φισλ ησλ κειψλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, ε
εθνξεπηηθή επηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ δηαινγή ησλ ςήθσλ, ηεξψληαο
γη’απηφ ην ζθνπφ πίλαθα δηαινγήο. Μεηά ην απνηέιεζκα ηεο δηαινγήο
αλαθεξχζζεη ηνπο επηηπρφληεο θαηά ζεηξά επηηπρίαο θαη θαζνξίδεη
ηαπηφρξνλα θαη ηε ζεηξά ησλ επηιαρφλησλ, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ
ησλ ςήθσλ ηηο νπνίεο ζπγθέληξσζε ν θαζέλαο.
δ) Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο ή
κέρξη

δπν

(2)

εκέξεο

ην

πνιχ

κεηά

ηελ

αλαθνίλσζε

ησλ

απνηειεζκάησλ. Η εθνξεπηηθή επηηξνπή ηνπ εθινγηθνχ ηκήκαηνο
(Ηξαθιείνπ ή Ρεζχκλνπ)

ζπλεδξηάδεη δπν θνξέο γηα ηελ εθδίθαζε

απηψλ. Η πξψηε ζπλεδξίαζε γίλεηαη κηζή ψξα κεηά ηελ αλαθνίλσζε
ησλ απνηειεζκάησλ θη εμεηάδεη ηηο κέρξη ηφηε ελζηάζεηο. Η δεχηεξε
γίλεηαη

κηα

εκέξα

κεηά

ηε

ιήςε

ηεο

πξνζεζκίαο

ππνβνιήο
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ελζηάζεσλ, νπφηε εθδηθάδνληαη θαη νη ππφινηπεο. Ακέζσο κεηά ηελ
εθδίθαζε γίλεηαη ε αλαθήξπμε ησλ ππνςεθίσλ πνπ ειέρζεθαλ.
3.α) ηε δηαδηθαζία εθινγήο πξνβιέπεηαη ε επηζηνιηθή ςήθνο θαη ε
ειεθηξνληθή ςήθνο, δεδνκέλνπ φηη κέιε ηνπ σκαηείνπ θαηνηθνχλ
θη εξγάδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο πφιεηο ηεο Διιάδαο ή/θαη ηεο
αιινδαπήο, κέζσ ζπζηεκάησλ πνπ πηζηνπνηνχλ ηελ απζεληηθφηεηα
ηεο ςήθνπ, ηε κπζηηθφηεηα θαη ην απαξαβίαζην ηεο ςεθνθνξίαο.
Σε δηαδηθαζία θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ απνζηνιή, παξαιαβή θαη
θαηακέηξεζε

ησλ

σο

άλσ

ηχπσλ

ςήθνπ

(επηζηνιηθήο,

ειεθηξνληθήο), κε γλψκνλα ηηο σο άλσ αξρέο νξίδεη ην απεξρφκελν
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην.
δ) Έθαζηε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή κεηά ηελ επηηπρή θαηακέηξεζε ησλ
ςήθσλ ηεο θάιπεο ζα πξνζκεηξήζεη ηηο επηζηνιηθέο ςήθνπο, θαζψο
θη εθείλεο πνπ έρνπλ βγεί απφ ηελ ςεθηαθή ςεθνθνξία.
4.Δάλ δελ έρνπλ θαηαηεζεί έγθαηξα νη δειψζεηο ππνςεθηφηεηαο, πνπ
είλαη

απαξαίηεηεο

γηα

λα

θαηαξηηζηεί

ην

ςεθνδέιηην

κε

ηνλ

πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 10 απαηηνχκελν αξηζκφ ππνςεθίσλ ή
εθφζνλ

δελ

πθίζηαηαη

απαξηία

ζηε

Γ..,

νη

αξραηξεζίεο

αλαβάιινληαη γηα ηελ ίδηα εκέξα αιιά κία (1) ψξα αξγφηεξα γηα λα
ζπκπιεξσζεί ζην κεηαμχ ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ ή γηα λα
επηηεπρζεί απαξηία θαηά ην άξζξν 20.
5.Οη

αξραηξεζίεο

γίλνληαη

κε

εληαίν

ςεθνδέιηην

ζην

νπνίν

πεξηιακβάλνληαη ηα νλφκαηα φισλ ησλ ππνςεθίσλ, ρσξηζηά γηα ην
Γ.. θαη ρσξηζηά γηα ηελ Δ.Δ.
6. Κάζε εθινγέαο έρεη δηθαίσκα λα ςεθίζεη κέρξη ελλέα (9)
ππνςεθίνπο γηα ην Γ.. θαη ηξεηο (3) γηα ηελ Δ.Δ.
7.Μέιε ηνπ Γ.. εθιέγνληαη νη ελλέα (9) πξψηνη θαη ηεο Δ.Δ. νη ηξεηο
(3) πξψηνη θαηά ζεηξά επηηπρίαο.
8.Μεηά ηε ιήμε ηεο ςεθνθνξίαο έθαζηε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή θάλεη
ηε δηαινγή ησλ ςήθσλ θαη αζξνηζηηθά ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή
Ηξαθιείνπ αλαθεξχζζεη ηνπο επηηπρφληεο θαηά ζεηξά επηηπρίαο, ηφζν
γηα ην Γ.. φζν θαη γηα ηελ Δ.Δ. θαη θαζνξίδεη ηε ζεηξά ησλ
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επηιαρφλησλ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ε ζεηξά θαζνξίδεηαη κε
θιήξσζε.
9.ηε ζπλέρεηα ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή Ηξαθιείνπ ζπληάζζεη,
ππνγξάθεη θαη ηνπνζεηεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ πξαθηηθφ
αξραηξεζηψλ, θαη παξαδίλεη ηα ςεθνδέιηηα θαη φια ηα ζρεηηθά κε ηηο
αξραηξεζίεο έγγξαθα ζηνλ πιεηνςεθνχληα ζχκβνπιν πνπ θαιεί ην
Γ.. λα ζπγθξνηεζεί ζε ψκα ζχκθσλα κε ην άξζξν 11.
10. Πεξαηηέξσ ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγψλ,
θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ απεξρφκελνπ Γ..

Κεθάιαην Δ’
ΓΙΑΛΤΗ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ
Άρθρο 27ο
1. Σν σκαηείν δηαιχεηαη εθ’ φζνλ ηα ελαπνκείλαληα Μέιε είλαη
ιηγφηεξα ησλ δέθα (10). Γηαιχεηαη δε θαηά πάληα ρξφλν κε απφθαζε
πνπ έρεη ιεθζεί θαηφπηλ παξνπζίαο ησλ κηζψλ ηνπιάρηζηνλ κειψλ
θαη πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ (3/4) ησλ παξφλησλ κειψλ ηεο
Γ., ε νπνία ζπγθαιείηαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.
α. Δπίζεο δηαιχεηαη θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ Πξσηνδηθείνπ, κεηά
απφ αίηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ σκαηείνπ ή (50)
πελήληα ηαθηηθψλ κειψλ ή ηεο επνπηεχνπζαο αξρήο.
β. Αλ ιφγσ κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ή άιισλ αηηίσλ
απνβαίλεη αλέθηθηνο ε αλάδεημε Γηνίθεζεο ή θαζίζηαηαη αδχλαηε ε
ζπλέρηζε

ηεο

ιεηηνπξγίαο

ηνπ

σκαηείνπ

ζχκθσλα

κε

ην

Καηαζηαηηθφ.
γ. Αλ εθπιεξψζεθε ν ζθνπφο ηνπ σκαηείνπ ή εμαηηίαο καθξάο
αδξάλεηαο ζπλάγεηαη πξφζεζε εγθαηάιεηςεο απηνχ.
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δ. Αλ ην σκαηείν επηδηψθεη ζθνπφ δηαθνξεηηθφ ηνπ νξηδφκελνπ ζην
θαηαζηαηηθφ ή αλ ν ζθνπφο ή ε ιεηηνπξγία ηνπ σκαηείνπ απέβεζαλ
παξάλνκνη ή αλήζηθνη ή αληίζεηνη πξνο ηελ Γεκφζηα ηάμε.
2. ε πεξίπησζε δηάιπζεο ηνπ ζσκαηείνπ ε θηλεηή θαη αθίλεηε
πεξηνπζία ηνπ δηαηίζεηαη ζε ίδξπκα ππνηξνθηψλ γηα ην Παλεπηζηήκην
ηεο Κξήηεο.
Κεθάιαην Σ.
ΣΔΛΙΚΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Άρθρο 28ο
Η ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ ή ε δηάιπζε ηνπ
ζσκαηείνπ κπνξνχλ λ' απνθαζηζζνχλ κφλν απφ ηε Γ.
Σέηνηα

απφθαζε

ιακβάλεηαη

κε

ηελ

παξνπζία

ησλ

κηζψλ

ηνπιάρηζηνλ κειψλ θαη πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ (3/4) ησλ
παξφλησλ.

Άρθρο 29ο
1. Πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ κειψλ ηνπ ζπιιφγνπ είλαη ζηε δηάζεζε
ηνπ Γ κνλάρα εθφζνλ θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απηέο νη
πιεξνθνξίεο είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ
ζσκαηείνπ. Σέηνηα δεδνκέλα δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
ελάληηα ζηηο πξνβιέςεηο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πεξί
πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη δελ κπνξνχλ λα
πσιεζνχλ ή λα δνζνχλ ζε άιιεο νξγαλψζεηο, ζσκαηεία, εηαηξείεο ή
θνξείο.
2. Οπνηνζδήπνηε έρεη παξαρσξήζεη πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα ζηα
φξγαλα ηνπ ζσκαηείνπ έρεη ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη θαη λα
επηβιέςεη ηελ αιιαγή ή δηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ απηψλ, θαζψο θαη
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λα ιακβάλεη γλψζε ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν ζρεηηθά κε ην πνηα απφ
απηά ηα δεδνκέλα εμαθνινπζεί λα θπιάζζεη ην ζσκαηείν θαη γηα πνην
ιφγν.

Άρθρο 30ο
Οπνηνδήπνηε κέινο ηνπ ζσκαηείνπ κπνξεί λα δεηήζεη θαη λα ιάβεη
απφ ηνλ Γξακκαηέα αληίγξαθα

νπνηνδήπνηε επίζεκνπ εγγξάθνπ ή

αξρείνπ

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

ηνπ

ζσκαηείνπ,

θαη

ηνπ

θαηαζηαηηθνχ, απφ ηνλ Γξακκαηέα, κε εμαίξεζε ηα ηκήκαηα ησλ
εγγξάθσλ ή αξρείσλ πνπ πεξηέρνπλ επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα
ησλ κειψλ ηνπ ζσκαηείνπ.

Άρθρο 31ο
Σν Γ.. έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ζπληάμεη εζσηεξηθφ θαλνληζκφ, κε
ηνλ νπνίν ζα θαζνξίδνληαη ιεπηνκεξέζηεξα ηα δηθαηψκαηα θαη νη
ππνρξεψζεηο ησλ κειψλ, θαζψο θαη ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ησλ
εξγαζηψλ ηνπ πιιφγνπ.

‘Αρθρο 32ο
Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ, ην Γ δηθαηνχηαη θαη
ππνρξενχηαη λα εξκελεχεη ην παξφλ θαηαζηαηηθφ θαηά ηε δηθή ηνπ
δίθαηε θξίζε, αιιά θαη λα ζέηεη ππφςε ηεο Γ ηπρφλ κείδνλα θαη
εληφλσο

δηαθηινληθνχκελα πξνβιήκαηα αλαθχπηνληα θαηά ηελ

εξκελεία ή εθαξκνγή ηνπ θαηαζηαηηθνχ απηνχ.
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Σν

αλά

ρείξαο

θαηαζηαηηθφ,

απνηεινχκελν

απφ

32

άξζξα

δηαβάζηεθε, ζπδεηήζεθε θαη ςεθίζηεθε θαη’ άξζξν θαη ζην ζχλνιφ
ηνπ απφ ηελ θαηαζηαηηθή Γεληθή πλέιεπζε ζηηο 07/11/2015.

ηα κέιε ηνπ Πξνζσξηλνχ Γ.. αλαηίζεηαη απφ ηα ηδξπηηθά κέιε ε
ξεηή εληνιή θαη πιεξεμνπζηφηεηα λα πξνβνχλ ζηηο αλαγθαίεο
ελέξγεηεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ απφ ην
αξκφδην Δηξελνδηθείν, ηελ εγγξαθή ηνπ ζην βηβιίν σκαηείσλ ηνπ
Πξσηνδηθείνπ Ηξαθιείνπ, θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε γεληθά φισλ ησλ
απαξαίηεησλ δεκνζηεχζεσλ, θνηλνπνηήζεσλ θαη ελεξγεηψλ γηα λα
απνθηήζεη ν ππφ αλαγλψξηζε ζχιινγνο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα. Σν
θαηαζηαηηθφ ζα ηζρχεη κεηά ηελ θαηά λφκν αλαγλψξηζε ηνπ
πιιφγνπ απφ ηα αξκφδηα Γηθαζηήξηα.
Ηξάθιεην, 07/11/2015

Οη Ιδξπηέο

Τπνγξαθή
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