ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ
“ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Σ.Ε.Σ.”
ΑΡΘΡΟ 1:

Επωνυµία-Έδρα

Με το παρόν ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία “Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.)”.
Έδρα του Σωµατείου ορίζεται η Αθήνα.
ΑΡΘΡΟ 2:

Σκοποί

Οι σκοποί του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων είναι:
1.

Η προαγωγή και διάδοση των επιστηµονικών και τεχνολογικών γνώσεων στο αντικείµενο του
κλάδου µε την οργάνωση σεµιναρίων, συνεδρίων διαλέξεων και συζητήσεων, µε την
ανταλλαγή πληροφοριών, µε δηµοσιεύµατα, µε τη συµµετοχή σε διεθνή συνέδρια και τέλος
µε τη δηµιουργία και τήρηση βιβλιοθήκης και αρχείου περιοδικού τύπου.

2.

Η προώθηση της επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας στη χώρα µας σε όλους τους
τοµείς του αντικειµένου µε ίδια µέσα ή σε συνεργασία µε οποιονδήποτε δηµόσιο ή ιδιωτικό
φορέα.

3.

Η συνεργασία µε αντίστοιχες ή παρεµφερείς επιστηµονικές οργανώσεις και συλλόγους του
εσωτερικού και του εξωτερικού µε ανταλλαγή πληροφοριών και επισκέψεων, µε διοργάνωση
κοινών επιστηµονικών συγκεντρώσεων κλπ.

4.

Η ευρύτερη αναγνώριση της ανάγκης για επιστηµονική αντιµετώπιση στα προβλήµατα του
συστήµατος κυκλοφορίας και µεταφορών από τους αρµόδιους δηµόσιους και ιδιωτικούς
φορείς, τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, τον τεχνικό κόσµο της χώρας και το κοινό γενικότερα.

5.

Η προαγωγή του πνεύµατος συνεργασίας ανάµεσα στα µέλη µε την από κοινού διερεύνηση
και αντιµετώπιση των πάσης φύσεως προβληµάτων του κλάδου.

6.

Η προώθηση της συντάξεως προδιαγραφών, προτύπων και κανονισµών για τη µελέτη,
εκτέλεση, λειτουργία και εκµετάλλευση έργων που έχουν σχέση µε την κυκλοφορία και τις
µεταφορές.

7.

Κάθε άλλη δραστηριότητα που αφορά την κυκλοφορία και τις µεταφορές από επιστηµονική
και πρακτική άποψη µέσα στα πλαίσια της επιστηµονικής και επαγγελµατικής δεοντολογίας.

ΑΡΘΡΟ 3:

Αντικείµενο του κλάδου

Αντικείµενο της επιστήµης του συγκοινωνιολόγου είναι το σύστηµα κυκλοφορίας και µεταφορών σε
τοπική, περιφερειακή, εθνική και υπερεθνική κλίµακα. Η µελέτη διαφόρων στοιχείων αυτού του
συστήµατος εντοπίζεται στη θεώρηση της λειτουργικότητάς τους τόσο σαν µονάδες όσο και µέσα
στο γενικότερο σύνολο των γεωµετρικών χαρακτηριστικών και της τεχνοοικονοµικής συγκρίσεως

και επιλογής εναλλακτικών λύσεων και όχι µόνο στην εκπόνηση κατασκευαστικών σχεδίων των
συναφών τεχνικών έργων.
Ειδικότερα το αντικείµενο του κλάδου περιλαµβάνει τους εξής τοµείς δραστηριοτήτων:
1.

Σχεδιασµό συστηµάτων κυκλοφορίας και µεταφορών µέσα και έξω από τα πλαίσια
ρυθµιστικών σχεδίων πόλεων και χωροταξικών σχεδίων ευρύτερων περιοχών.

2.

Σχεδιασµό ή και µελέτη µεµονωµένων τµηµάτων του συστήµατος όπως π.χ. οδικών
αρτηριών, κυκλοφοριακών κόµβων, σταθµών µεταφορικών µέσων, αεροδροµίων, λιµανιών
κλπ.

3.

Σχεδιασµό ή και µελέτη συστηµάτων ρυθµίσεως της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων,
δηλαδή µονοδρόµων, σηµάνσεως, φωτεινής σηµατοδοτήσεως καθώς και πεζοδροµήσεως
περιοχών.

4.

Σχεδιασµό ή και µελέτη αστικών ή υπεραστικών συστηµάτων δηµοσίων συγκοινωνιών
(οδικών, υπογείων, και υπέργειων σιδηροδροµικών, υδάτινων και αεροπορικών).

5.

Σχεδιασµό ή και µελέτη συστηµάτων µεταφοράς εµπορευµάτων.

6.

Σχεδιασµό ή και µελέτη ρυθµίσεως της σταθµεύσεως των οχηµάτων.

7.

Έρευνα των οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων των µεταφορών.

8.

Έρευνα, ανάλυση και σχεδιασµός µέτρων για την ασφάλεια των µεταφορών.

9.

Τεχνικο-οικονοµικές µελέτες αξιολογήσεως και επιλογής
συστήµατος ή στοιχείων του συστήµατος των µεταφορών.

10.

Οργάνωση, διεξαγωγή και κωδικοποίηση των αποτελεσµάτων µετρήσεων και ερευνών
(surveys) που σχετίζονται µε µελέτες κυκλοφορίας και µεταφορών.

11.

Εκπαίδευση και οργάνωση έρευνας σε θέµατα που αποσκοπούν στη βελτίωση και προαγωγή
των υφισταµένων γνώσεων στους παραπάνω τοµείς.

ΑΡΘΡΟ 4:
1.

εναλλακτικών

λύσεων

του

Ορισµός Μελών

Μέλη του Συλλόγου εγγράφονται:
α.

Έλληνες διπλωµατούχοι µηχανικοί, που έχουν διδακτορικό δίπλωµα ανωτάτης
Πανεπιστηµιακής ή Πολυτεχνικής Σχολής της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, το οποίο
αποκτήθηκε µε έρευνα σε ένα ή περισσότερους τοµείς του αντικειµένου του κλάδου.

β.

Έλληνες διπλωµατούχοι µηχανικοί, που έχουν επιπλέον του βασικού διπλώµατος και
τίτλο µεταπτυχιακών σπουδών ανωτάτης σχολής της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής,
συνεχούς µονοετούς τουλάχιστον διάρκειας, σε ένα ή περισσότερους τοµείς.

γ.

Έλληνες διπλωµατούχοι µηχανικοί, που δεν εµπίπτουν σε µία από τις παραπάνω
κατηγορίες και οι οποίοι έχουν αποδεδειγµένα ασχοληθεί επαγγελµατικά µε δύο ή
περισσότερους από τους τοµείς του αντικειµένου και για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο
της τριετίας.

δ.

Έλληνες επιστήµονες απόφοιτοι ανωτάτων σχολών της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής που
κατέχουν πέραν του βασικού διπλώµατος και τίτλο µεταπτυχιακών σπουδών ανωτάτης
σχολής της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεχούς µονοετούς τουλάχιστον διάρκειας
στο αντικείµενο και που έχουν αποδεδειγµένα απασχοληθεί επαγγελµατικά µε δύο ή
περισσότερους από τους τοµείς του αντικειµένου και για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο
της πενταετίας.

2.

Για την εγγραφή µέλους απαιτείται η υποβολή έγγραφης αιτήσεως προς το Σύλλογο και
αιτιολογηµένη κατά περίπτωση απόφαση του ∆.Σ. σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις γ και δ της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από συστατικές επιστολές δύο τουλάχιστον
µελών του Συλλόγου, οι οποίες θα τεκµηριώνουν την εµπειρία του υποψηφίου µέλους.

3.

∆ικαίωµα διαγραφής µέλους έχει η Γενική Συνέλευση, η οποία επιλαµβάνεται του θέµατος της
διαγραφής είτε αυτοβούλως είτε µετά από εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

4.

Το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και γενικότερα δικαίωµα ψήφου έχουν όλα τα µέλη
του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 5:

Όργανα ∆ιοικήσεως

Τα όργανα διοικήσεως του Συλλόγου είναι:
1.

Η Γενική Συνέλευση.

2.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 6:

Αρµοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου και έχει
αποφασιστική αρµοδιότητα για κάθε θέµα που αφορά το Σύλλογο. Εκτός από τις αρµοδιότητες της
Γενικής Συνελεύσεως που προκύπτουν από τους νόµους και το παρόν καταστατικό, αυτή έχει και
τις εξής ειδικότερες:
1.

Τροποποιεί και συµπληρώνει το καταστατικό του Σ.Ε.Σ.

2.

Εκλέγει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα λοιπά Συλλογικά όργανα.

3.

Απαλλάσσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τα συλλογικά όργανα ή τα µέλη τους από τα
καθήκοντά τους.

4.

Ελέγχει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα µέλη του για πράξεις, παραλήψεις, κλπ. και το
απαλλάσσει από κάθε ευθύνη.

5.

Αποφασίζει για τη διαγραφή των µελών.

6.

Αποφασίζει τη διάλυση του Συλλόγου.

7.

Συζητά και αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά το Σύλλογο.

ΑΡΘΡΟ 7:

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.

Η Γενική Συνέλευση διακρίνεται σε Τακτική και Έκτακτη.

2.

Η Τακτική Συνέλευση πραγµατοποιείται κάθε χρόνο στο διάστηµα Φεβρουαρίου-Μαρτίου. Η
σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποτελεί καθήκον του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

3.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν κρίνει τούτο αναγκαίο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
ή όταν υποβληθεί έγγραφη αίτηση προς αυτό από το 1/5 τουλάχιστον των µελών του
Συλλόγου. Στην περίπτωση αυτή η έγγραφη αίτηση των µελών αναφέρει σαφώς και
αποκλειστικώς τα θέµατα της Γενικής Συνελεύσεως και υποβάλλεται στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, το οποίο υποχρεούται να συγκαλέσει την έκτακτη Γενική Συνέλευση σε διάστηµα
30 ηµερών από τη λήψη της σχετικής έγγραφης αιτήσεως.

4.

Σε περίπτωση κατά την οποία το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν συγκαλέσει είτε την Τακτική
Γενική Συνέλευση, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του παρόντος, είτε την έκτακτη,
κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση είναι δυνατό να
συγκληθεί µε πρόσκληση που υπογράφεται από πέντε µέλη του Συλλόγου.

5.

Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση συνέρχεται κατά την διαδικασία της παραγράφου 4
του παρόντος, κατά την αντίστοιχη συζήτηση πρώτο θέµα της Συνελεύσεως είναι ο
απολογισµός του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη µη σύγκληση της Συνελεύσεως και
ακολουθεί ψηφοφορία επί του απολογισµού.

6.

Οι προσκλήσεις για τις Γενικές Συνελεύσεις πρέπει αναλυτικά να αναγράφουν τον τόπο, το
χρόνο και την ηµερήσια διάταξη (θέµατα προς συζήτηση) και γνωστοποιούνται στα µέλη 6
τουλάχιστον µέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 8:

Λειτουργία Γενικής Συνελεύσεως

1.

Η Γενική Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα µισά τουλάχιστον από τα
µέλη. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη Γενική Συνέλευση καλείται νέα
Συνέλευση µε τα ίδια θέµατα µετά από παρέλευση τουλάχιστον 7 ηµερών και όχι πέρα των
15 ηµερών. Τότε η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι έχει απαρτία ανεξαρτήτως του αριθµού
των παρόντων µελών.

2.

Κατά την έναρξη της συνεδριάσεως εκλέγεται από τα παρόντα µέλη που έχουν δικαίωµα
ψήφου Πρόεδρος, δύο Γραµµατείς και δύο ψηφολέκτες της Συνελεύσεως. Οι Γραµµατείς

φροντίζουν για τη σύνταξη των πρακτικών που υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τους
Γραµµατείς και τους ψηφολέκτες.
3.

Μέλη του Συλλόγου που αδυνατούν να παρευρεθούν σε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση
του Συλλόγου, µπορούν να εξουσιοδοτήσουν εγγράφως άλλο µέλος να τους εκπροσωπήσει
για µία και µόνο συγκεκριµένη συνέλευση. Μέλη παρόντα στη συνέλευση έχουν δικαίωµα να
εκπροσωπήσουν ένα και µόνο µέλος του Συλλόγου. Ο εξουσιοδοτών παραχωρεί στον
εξουσιοδοτούµενο και το δικαίωµα ψήφου του.

4.

Η Γενική Συνέλευση συζητά υποχρεωτικά όλα τα θέµατα που αναγράφονται στην ηµερήσια
διάταξη. Μετά την εξάντληση των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση
είναι δυνατόν να συζητήσει και θέµατα που προτείνονται από παρόν µέλος, αφού
προηγουµένως τούτο γίνει δεκτό κατόπιν ψηφοφορίας από την πλειοψηφία των παρόντων
µελών.

5.

Οι ψηφοφορίες στη Γενική Συνέλευση είναι φανερές εκτός για θέµατα προσωπικά,
πειθαρχικά, εκλογής µελών του ∆.Σ. και µοµφής κατά του ∆.Σ. οπότε η ψηφοφορία είναι
µυστική (µε ψηφοδέλτια). Εάν υποβληθεί ένσταση κατά φανερής ψηφοφορίας τότε
επαναλαµβάνεται αυτή µε ονοµαστική κλήση των µελών. Επιφυλασσοµένων των διατάξεων
του Νόµου και του καταστατικού, δια των οποίων ορίζεται αυξηµένη πλειοψηφία, οι
αποφάσεις στη Γ.Σ. λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία των παρόντων µελών.

ΑΡΘΡΟ 9:

∆ιοικητικό Συµβούλιο

1.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου είναι πενταµελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο,
τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα, τον Ειδικό Γραµµατέα και τον Ταµία.

2.

Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι διετής. Η ιδιότητα του µέλους του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου είναι άµισθη.

3.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση κατά την τακτική σύνοδό της µε
µυστική ψηφοφορία. Μαζί µε τα πέντε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται και δύο
αναπληρωµατικά µέλη.

4.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται σε σώµα κατά την πρώτη Συνεδρίασή του που πρέπει
υποχρεωτικά να γίνει εντός 10 ηµερών από την εκλογή του. Η σύνθεση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου καθορίζεται µε µυστική ψηφοφορία µεταξύ των πέντε µελών.

5.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις. Οι τακτικές
συνεδριάσεις που είναι κατ΄ ελάχιστο µία το µήνα ορίζονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.

6.

Σύγκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου γίνεται µε γραπτή ή προφορική πρόσκληση του
Γενικού Γραµµατέα 5 ηµέρες πριν από την ηµέρα συνεδριάσεως. Για την περίπτωση έκτακτης
συνεδριάσεως η πρόσκληση γίνεται από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραµµατέα 2 ηµέρες προ
της Συνεδριάσεως.

7.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τρία τουλάχιστον µέλη, στα
οποία πρέπει απαραίτητα να περιλαµβάνονται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις
του ∆.Σ. λαµβάνονται δι’ απλής ψηφοφορίας των παρισταµένων µελών. Σε περίπτωση
ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος Αντιπροέδρου. Επί
προσωπικών θεµάτων η ψηφοφορία είναι υποχρεωτικά µυστική ενώ σε όλες τις άλλες
περιπτώσεις είναι φανερή.

8.

Μέλος του ∆ιοικητικού. Συµβουλίου που απουσιάζει είτε σε τρεις συνεχείς τακτικές
συνεδριάσεις είτε σε οκτώ συνολικά τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις κατά τη διάρκεια ενός
έτους, απαλλάσσεται αυτοδικαίως των καθηκόντων του κατά την επόµενη συνεδρίαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου. Σαν νέο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζεται κατά τη
συνεδρίαση αυτή το πρώτο κατά σειρά αναπληρωµατικό µέλος. Κατά την αυτή διαδικασία
αντικαθίσταται και µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που αποχωρεί για οποιονδήποτε λόγο.

9.

Σε περίπτωση που κατά την εφαρµογή της παραγράφου 8, δεν υφίσταται άλλο διαθέσιµο
αναπληρωµατικό µέλος, συγκαλείται υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εντός 30 ηµερών
έκτακτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή του νέου µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
δύο νέων αναπληρωµατικών µελών.

10.

Το νεοοριζόµενο ή νεοεκλεγόµενο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αποκτά την ιδιότητα
που είχε στο διοικητικό Συµβούλιο το µέλος που αντικαθίσταται. Κατ’ εξαίρεση εάν το µέλος
που αντικαθίσταται είναι ο Πρόεδρος τότε τη θέση του καταλαµβάνει ο Αντιπρόεδρος και το
νέο µέλος αποκτά την ιδιότητα που θα ορίσει µε νέα ψηφοφορία το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 10:

Αρµοδιότητες ∆ιοικητικού Συµβουλίου

1.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την ορθή και εµπρόθεσµη εκτέλεση των
αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως.

2.

Ειδικότερες αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι:
α.

Η εγγραφή νέων µελών του Συλλόγου που γίνεται πάντοτε µε αιτιολογηµένες
αποφάσεις του.

β.

Η διαχείριση των οικονοµικών πόρων και της περιουσίας του Συλλόγου σύµφωνα µε
τους σκοπούς του.

γ.

Η κατάρτιση ετησίων προγραµµάτων δράσεως καθώς και των αντιστοίχων ετησίων
προϋπολογισµών και απολογισµών.

δ.

Η παρακολούθηση της Ελληνικής και της διεθνούς καταστάσεως στους τοµείς της
έρευνας και της πρακτικής εφαρµογής θεµάτων του κλάδου.

ε.

Η ενηµέρωση των µελών του Συλλόγου για θέµατα γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος.

στ.

Η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Συλλόγου.

ζ.

Η προετοιµασία για την έγκαιρη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων.

3.

η.

Η σύσταση επιτροπών, οµάδων εργασίας κλπ. από µέλη και µη µέλη του Συλλόγου για
τη µελέτη και έρευνα θεµάτων του κλάδου.

θ.

Ο ορισµός εκπροσώπων του Συλλόγου σε επιτροπές, οµάδες εργασίας κλπ. που
συνιστούν δηµόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς.

ι.

Η αποστολή εκπροσώπων του Συλλόγου σε συνέδρια,
πραγµατοποιούνται στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

κλπ.

που

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πέραν των αναφεροµένων στην παράγραφο 2 του παρόντος έχει και
κάθε άλλη αρµοδιότητα που προκύπτει άµεσα ή έµµεσα από το παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 11:
1.

σεµινάρια

Αρµοδιότητες Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Αρµοδιότητες του Προέδρου είναι
α.

Η εκπροσώπηση του Συλλόγου.

β.

Η λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
Καταστατικού.

γ.

Η προεδρία των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

δ.

Η εποπτεία και ο έλεγχος των πράξεων του Αντιπροέδρου, των Γραµµατέων και του
Ταµία.

ε.

Η υπογραφή όλων των εγγράφων του Συλλόγου.

στ.

Η εποπτεία και ο έλεγχος της οικονοµικής υπηρεσίας.

ζ.

Σε περίπτωση αδυναµίας συγκλίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ασκεί όλες τις
αρµοδιότητες αυτού για τον ελάχιστο δυνατό χρόνο και µόνο για όσα θέµατα υπάρχει
επιτακτική ανάγκη.

2.

Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας, αδυναµίας ή κωλύµατος
του τελευταίου. Ο Αντιπρόεδρος δύναται στις περιπτώσεις αυτές να ασκεί όλες τις
αρµοδιότητες του Προέδρου, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου, εκτός της αρµοδιότητος που αναφέρεται στο στοιχείο ζ.

3.

Αρµοδιότητες του Γενικού Γραµµατέα:
α.

Προΐσταται των υπηρεσιών του Συλλόγου και είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία
των υπηρεσιών.

β.

∆ιεξάγει και υπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο την αλληλογραφία του Συλλόγου.

4.

5.

δ.

γ.

Προετοιµάζει την ηµερήσια διάταξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Γενικών
Συνελεύσεων.

δ.

Εισηγείται τα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

ε.

Ενηµερώνει τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για κάθε θέµα που αφορά το Σύλλογο.

Τον Γενικό Γραµµατέα σε περίπτωση απουσίας του λόγω ειδικού κωλύµατος αντικαθιστά ο
Ειδικός Γραµµατέας. Ο Ειδικός Γραµµατέας έχει επιπλέον και τις εξής αρµοδιότητες:
α.

Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

β.

Μεριµνά για την τήρηση των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων.

γ.

Τηρεί το µητρώο µελών του Συλλόγου.

Ο Ταµίας είναι υπεύθυνος για τα οικονοµικά του Συλλόγου. Ειδικότερα έχει τις εξής
αρµοδιότητες:
α.

Τηρεί βιβλίο εσόδων-εξόδων του Συλλόγου.

β.

∆ιενεργεί τις πληρωµές και εισπράξεις.

γ.

Μεριµνά για την έγκαιρη είσπραξη των συνδροµών των µελών.

Παρουσιάζει τον οικονοµικό απολογισµό στις Γενικές Συνελεύσεις.

ΑΡΘΡΟ 12:

Ελεγκτική Επιτροπή

1.

Η Γενική Συνέλευση κατά την τακτική σύνοδό της εκλέγει διµελή Ελεγκτική Επιτροπή (µε δύο
αναπληρωτές).

2.

Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει και εποπτεύει την οικονοµική διαχείριση του Συλλόγου και έχει
δικαίωµα να λαµβάνει γνώση των λογιστικών βιβλίων και κάθε άλλου αναγκαίου για την
εκτέλεση του έργου της.

3.

Η Ελεγκτική Επιτροπή συντάσσει υποχρεωτικώς έκθεση για την οικονοµική διαχείριση η οποία
υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση.

4.

Η ιδιότητα των µελών της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ασυµβίβαστη προς ιδιότητα του µέλους
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

5.

Η διαχειριστική περίοδος συµπίπτει µε τη θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13:

Πόροι και Περιουσία

1.

Οι πόροι του Σ.Ε.Σ. διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.

2.

Τακτικοί πόροι είναι οι συνδροµές των µελών, οι πάσης φύσεως εισπράξεις όπως και τα εκ
της περιουσίας του έσοδα. Το ύψος της συνδροµής των µελών και το χρονικό διάστηµα για
το οποίο καταβάλλεται αυτή καθορίζονται κάθε φορά µε αποφάσεις του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.

3.

Έκτακτοι πόροι είναι οι έκτακτες συνεισφορές, οι δωρεές, τα κληροδοτήµατα ή κληρονοµιές
και γενικά κάθε άλλο έσοδο, περιλαµβανοµένων και των εσόδων από τη διάθεση µελετών,
εκθέσεων κλπ. που έχουν καταρτισθεί από ή µέριµνα του συλλόγου.

4.

Οι ετήσιες συνδροµές των µελών καταβάλλονται στους τρεις πρώτους µήνες κάθε χρόνου.
Τα µέλη που καθυστερούν τις εισφορές τους διαγράφονται κατόπιν αποφάσεως της Γενικής
Συνελεύσεως, αφού προηγουµένως κληθούν εγγράφως τουλάχιστον δύο φορές από τον
Ταµία του Συλλόγου να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους σε εύλογο χρονικό διάστηµα.

ΑΡΘΡΟ 14:

∆ιάλυση του Συλλόγου

1.

Ο Σύλλογος διαλύεται µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαµβάνεται µε πλειοψηφία
των 4/5 των παρόντων µελών η οποία θεωρείται σε απαρτία αν είναι παρόντα τα µισά
τουλάχιστον των µελών του Συλλόγου.

2.

Η πρόταση διαλύσεως υπογεγραµµένη από το 1/3 τουλάχιστον των µελών, πρέπει να
υποβληθεί στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 2 τουλάχιστον µήνες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3.

Ο τελευταίος Γενικός Γραµµατέας αναλαµβάνει την υποχρέωση να προβεί σε απογραφή του
ενεργητικού και παράδοση των αρχείων, της σφραγίδας, των επίπλων και κάθε άλλου
περιουσιακού στοιχείου στις κατά το νόµο αρχές.

ΑΡΘΡΟ 15:

Τροποποίηση Καταστατικού

1.

Το καταστατικό αυτό µπορεί να τροποποιηθεί µόνο µε απόφαση Έκτακτης Γενικής
Συνελεύσεως που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό.

2.

Η ειδική αυτή έκτακτη Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα
τουλάχιστον τα µισά από τα µέλη. Σε περίπτωση που κατά την πρώτη σύγκληση της ειδικής
αυτής Συνελεύσεως δεν εξασφαλισθεί η απαρτία του ½ των µελών, η Έκτακτη Συνέλευση
επανασυνέρχεται αυτοδικαίως σε 7 ηµερολογιακές ηµέρες µε την ίδια απαίτηση απαρτίας.

3.

Για τη λήψη αποφάσεως απαιτείται να ψηφίσουν υπέρ της τροποποιήσεως τα 3/4 των
νοµίµως παρισταµένων µελών.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Τ. ∆ΟΥΚΟΥΜΕΤΖΙ∆ΗΣ

Π. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

