ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Σεο Δηαηξείαο Aπνθνίησλ Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ
(ΔΑΚΑΠΠ)

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ΙΓΡΤΗ – ΔΓΡΑ – ΚΟΠΟ
ΑΡΘΡΟ 1
ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ
Ιδξχεηαη σκαηείν κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε ηελ επσλπκία «Δηαηξεία
Aπνθνίησλ Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ» θαη έδξα ηελ Αζήλα.

ΑΡΘΡΟ 2
ΚΟΠΟ
θνπφο ηνπ ζσκαηείνπ είλαη:
1. Η γλσζηνπνίεζε θαη δηάδνζε ηνπ επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Κνηλσληθήο θαη
Πνιηηηζκηθήο Αλζξσπνινγίαο θαη ε πξνψζεζε ηεο αλζξσπνινγηθήο γλψζεο, έξεπλαο
θαη δενληνινγίαο εληφο θαη πέξα απφ ην πιαίζην ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ ρψξνπ.
2. Η πξνψζεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ θνηλσληθψλ αλζξσπνιφγσλ ζην
δεµφζην θαη ηδησηηθφ ηνµέα θαη ε ελ γέλεη ζχλδεζε ηεο Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηζκηθήο
Αλζξσπνινγίαο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο.

ΑΡΘΡΟ 3
ΜΔΑ ΠΡΑΓΜΑΣΧΗ ΣΟΤ ΚΟΠΟΤ
Ο ζθνπφο ηνπ ζσκαηείνπ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ησλ αθφινπζσλ
δξαζηεξηνηήησλ:
1. Δπαθή κε δεκφζηεο ππεξεζίεο, ηδησηηθνχο θαη θξαηηθνχο θνηλσληθνχο θνξείο,
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα, ΜΚΟ θαζψο θαη κε θνξείο ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο, γηα ηελ ελεκέξσζε, ηε δηεπθφιπλζε ηεο αλζξσπνινγηθήο έξεπλαο θαη
ηε δεκηνπξγία νξγαληθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο γηα θνηλσληθνχο αλζξσπνιφγνπο ζε
δηάθνξεο ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνχο.
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2. Γηνξγάλσζε εκεξίδσλ, θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ θαη εθζέζεσλ πνπ λα ζπκβάιινπλ
ζηελ πξνβνιή ηεο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Πνιηηηζκηθήο Αλζξσπνινγίαο θαη ηε
ζχλδεζή ηεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο.
3. Πξνβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηζκηθήο Αλζξσπνινγίαο κέζσ
ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο θαη Δλεκέξσζεο.
4. πλεξγαζία κε επηζηήκνλεο ζπλαθψλ θιάδσλ φπσο Δζλνιφγνπο, Κνηλσληνιφγνπο,
Λανγξάθνπο, Φπρνιφγνπο, Πνιηηηθνχο επηζηήκνλεο, Ιζηνξηθνχο, Δζλνκνπζηθνιφγνπο
θαη φινπο φζνη κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπ σκαηείνπ.
5. Δπηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ζπιιφγνπο, ζσκαηεία, ηδξχκαηα, εηαηξείεο
θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαζψο θαη κε κνπζεία κε αλάινγα ελδηαθέξνληα.
6. Δπαθή κε Παλεπηζηεκηαθά ή άιια ηδξχκαηα γηα ηελ πξνψζεζε αθαδεκατθψλ
ζθνπψλ (ελδεηθηηθά, πξνψζεζε κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ζεκηλάξηα, πξνηάζεηο
ζρεηηθέο κε ηελ θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ππνηξνθίεο).
7.

Η ππνζηήξημε δξάζεσλ δηαξθνχο εθπαίδεπζεο ζηελ Κνηλσληθή θαη Πνιηηηζκηθή

Αλζξσπνινγία.
8. Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ επηθνηλσλία ηφζν κεηαμχ ησλ
κειψλ φζν θαη κε ην επξχηεξν θνηλφ.
9. Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο ησλ
απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο θαη ηε ζχλδεζε ηνπ πηπρίνπ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο.
10. Πξνψζεζε ηεο εηζαγσγήο καζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν ηεο Κνηλσληθήο
θαη Πνιηηηζκηθήο Αλζξσπνινγίαο ζηελ πξσηνβάζκηα ή/θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.
11. Γεκνζηεχζεηο πεξηνδηθνχ ραξαθηήξα, ζε έληππε ή/θαη ειεθηξνληθή κνξθή, ζρεηηθέο
κε ηα αληηθείκελα ηνπ θιάδνπ θαη κε ζέκαηα επξχηεξνπ θνηλσληθνχ πξνβιεκαηηζκνχ.

KΔΦΑΛΑΙΟ 2
ΠΟΡΟΙ ΣΟΤ ΧΜΑΣΔΙΟΤ
ΑΡΘΡΟ 4
ΠΟΡΟΙ
1. Οη πφξνη ηνπ ζσκαηείνπ είλαη ηαθηηθνί θαη έθηαθηνη: α) Σαθηηθνί πφξνη είλαη ηα
δηθαηψκαηα εγγξαθήο θαη νη εηήζηεο ζπλδξνκέο ησλ κειψλ, πνπ ην χςνο ηνπο
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θαζνξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. β) Έθηαθηνη πφξνη είλαη ηα εηζνδήκαηα απφ
εηζθνξέο, νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο, θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο, επηδνηήζεηο απφ δηεζλείο
νξγαληζκνχο ή φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εηζπξάμεηο απφ εθδφζεηο, ζπλέδξηα,
εθδειψζεηο, ηα έζνδα απφ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ζσκαηείνπ, νη δσξεέο,
θιεξνλνκηέο θαη άιια έζνδα πνπ πεξηέξρνληαη κε λφκηκν ηξφπν ζην ηακείν ηνπ
ζσκαηείνπ.
2. Σν ζσκαηείν δχλαηαη λα θάλεη απνδεθηέο θαη δσξεέο κε ηε κνξθή εηδψλ ή
ππεξεζηψλ ηεξψληαο ην ηζρχνλ πιαίζην λνκηκφηεηαο.
3. Όια ηα έζνδα θαηαγξάθνληαη ζηα βηβιία ηνπ ζσκαηείνπ. Κιεξνλνκηέο πξνο ην
ζσκαηείν γίλνληαη δεθηέο πάληνηε κε ην επεξγέηεκα ηεο απνγξαθήο.
4. Σν νηθνλνκηθφ έηνο δηαξθεί απφ ηελ απνινγηζηηθή ηαθηηθή Γ.. κέρξη ηελ επφκελε
απνινγηζηηθή ηαθηηθή Γ..

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ΔΓΓΡΑΦΗ ΜΔΛΧΝ, ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΤΣΧΝ
ΑΡΘΡΟ 5
ΔΓΓΡΑΦΗ ΜΔΛΧΝ
1. Σα κέιε ηνπ ζσκαηείνπ δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθά, επηθνπξηθά θαη επίηηκα.
α) Χο ηαθηηθά κέιε εγγξάθνληαη, κε αίηεζή ηνπο πξνο ην Γ.. ηνπ ζσκαηείνπ θαη
αληίγξαθν ηνπ πηπρίνπ ζπνπδψλ, νη απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη
Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ
Δπηζηεκψλ πνπ ιεηηνχξγεζε απφ ην 1990 σο ην 2004 (ΦΔΚ 166, ηεχρνο 1, 16 Ινπλίνπ
1989 – ΠΓ. 377 θαη ΦΔΚ 118, ηεχρνο 1, 29 Ινπιίνπ 1991 - ΠΓ. 329), θαζψο θαη νη
απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ
Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ πνπ δεκηνπξγήζεθε έπεηηα απφ θαηάηκεζε ηνπ
αλσηέξσ Σκήκαηνο ην 2004 (ΦΔΚ 74, ηεχρνο 1, 4 Μαξηίνπ 2004), νη απφθνηηνη ησλ
κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ ίδηνπ σο άλσ Σκήκαηνο (ΦΔΚ 1777, ηεχρνο 2, 31
Γεθεκβξίνπ 2001) θαη ΦΔΚ 262, ηεχρνο 2, 1 Μαξηίνπ 2006) θαη νη δηδάθηνξεο ή
ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ηνπ ηδίνπ σο άλσ Σκήκαηνο.
β) Χο επηθνπξηθά κέιε εγγξάθνληαη, κε αίηεζή ηνπο πξνο ην Γ.. ηνπ ζσκαηείνπ θαη
αληίγξαθν

πηζηνπνηεηηθνχ

θνίηεζεο,

νη

θνηηεηέο

ηνπ

Σκήκαηνο

Κνηλσληθήο

Αλζξσπνινγίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ.
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γ) Χο επίηηκα κέιε εγγξάθνληαη κεηά απφ απφθαζε ηεο Γ.. επηζηήκνλεο, πνπ έρνπλ
αμηφινγν εξεπλεηηθφ ή ζπγγξαθηθφ έξγν ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο αλζξσπνινγίαο,
έρνπλ

ζπκβάιιεη

νπζηαζηηθά

ζηελ

δηάδνζε

ηεο

επηζηήκεο

ηεο

θνηλσληθήο

αλζξσπνινγίαο ή έρνπλ βνεζήζεη απνηειεζκαηηθά ην ζσκαηείν λα πξαγκαηνπνηήζεη
ηνπο ζηφρνπο ηνπ.
2. Η αίηεζε εγγξαθήο πξνο ην Γ.. κπνξεί λα ππνβάιιεηαη θαη ειεθηξνληθά. Σν Γ..
ζηελ πξψηε ηνπ ζπλεδξίαζε κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπ ππνςήθηνπ κέινπο,
εμεηάδεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη θνηλνπνηεί εγγξάθσο ηελ απφθαζε ζηνλ ππνςήθην. ε
πεξίπησζε απφξξηςεο, ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα πξνζθχγεη ζηελ πξψηε Γ.. γηα
επαλεμέηαζε ηεο αίηεζήο ηνπ.

ΑΡΘΡΟ 6
ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΧΝ ΜΔΛΧΝ
1.Σα ηαθηηθά κέιε ηνπ ζσκαηείνπ κεηέρνπλ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο, εθιέγνπλ θαη
εθιέγνληαη ζηα φξγαλα ηνπ ζσκαηείνπ, εθφζνλ είλαη νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλα.
Δπίζεο, ζπκκεηέρνπλ ελεξγά κε θάζε ηξφπν ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζσκαηείνπ,
ζηειερψλνπλ ηηο επηηξνπέο θαη ηηο νκάδεο εξγαζίαο, ελεκεξψλνληαη γηα ηα πεπξαγκέλα
ηνπ ζσκαηείνπ θαη έρνπλ πξφζβαζε ζηα αξρεία απηνχ. ε πεξίπησζε κε ηακεηαθήο
ηνπο ελεκεξφηεηαο, ηα κέιε δηαηεξνχλ δηθαηψκαηα ίζα κε εθείλα ησλ επηθνπξηθψλ
κειψλ κέρξη λα ηαθηνπνηήζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο εθθξεκφηεηεο.
2. Σα επηθνπξηθά θαη ηα επίηηκα κέιε κεηέρνπλ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ρσξίο δηθαίσκα
ςήθνπ θαη ρσξίο λα εθιέγνληαη ζηα θαηαζηαηηθά φξγαλα ηνπ ζσκαηείνπ. Μπνξνχλ
φκσο λα κεηέρνπλ ζηηο νκάδεο εξγαζίαο.
3. Σα ηαθηηθά κέιε ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ ηελ εθάπαμ εηζθνξά ηεο εγγξαθήο
ηνπο ζην ζσκαηείν, ε νπνία νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ δέθα (10) επξψ, θαζψο θαη ηελ
εηήζηα ζπλδξνκή ηνπο, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη απφ ην Γ.. Σα επηθνπξηθά θαη
ηα επίηηκα κέιε δελ ππνρξενχληαη ζηελ θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε εηζθνξάο ή
ζπλδξνκήο.

ΑΡΘΡΟ 7
ΑΠΟΥΧΡΗΗ – ΓΙΑΓΡΑΦΗ ΜΔΛΧΝ
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1. Μέινο ηνπ ζσκαηείνπ κπνξεί λα απνρσξήζεη φπνηε ην ζειήζεη, αθνχ θνηλνπνηήζεη
εγγξάθσο ηελ απφθαζή ηνπ ζην Γ.., ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε
ηνπ ινγηζηηθνχ έηνπο θαη ηζρχεη γηα ην ηέινο απηνχ. Τπνρξενχηαη φκσο λα θαηαβάιεη
ηηο ηπρφλ θαζπζηεξεκέλεο ηαθηηθέο ή έθηαθηεο εηζθνξέο ηνπ κέρξη ηελ εκέξα ηεο
απνρψξεζήο ηνπ.
2. Μέινο ηνπ ζσκαηείνπ ειέγρεηαη πεηζαξρηθψο:
α) εθφζνλ παξαβαίλεη ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ, ηνλ λφκν ή ηνπο
θαλφλεο δενληνινγίαο ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο αλζξσπνινγίαο,
β) εθφζνλ ε δηαγσγή ηνπ δελ είλαη ζχκθσλε κε ηνλ ζθνπφ, ηνπο ζηφρνπο θαη ηε
δξάζε ηνπ ζσκαηείνπ ή πξνβάιιεη εζθεκκέλα πξνζθφκκαηα ζηελ εθηέιεζε ησλ
απνθάζεσλ ηνπ Γ.. θαη ηεο Γ.. ή απνδεηρζεί φηη είλαη κέινο άιινπ ζσκαηείνπ, ηνπ
νπνίνπ ε δξάζε θαη νη ζθνπνί είλαη αληίζεηνη πξνο ηνλ ζθνπφ ηνπ παξφληνο,
γ) εάλ θαζπζηεξεί αδηθαηνιφγεηα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ ηελ πιεξσκή
ηεο ηαθηηθήο εηζθνξάο ηνπ. Μέινο πνπ δηαγξάθεηαη εμαηηίαο απηήο ηεο θαζπζηέξεζεο
κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Γ.., εάλ ηαθηνπνηεζεί νηθνλνκηθά, λα επαλεγγξαθεί κε
θαηαβάιινληαο εθ λένπ ην πνζφ ηεο εγγξαθήο ηνπ ζην ζσκαηείν.
δ) εάλ θνκκαηηθνπνηείηαη κέζα ζην πιαίζην ηνπ ζσκαηείνπ ή επηδηψθεη κε νπνηνδήπνηε
ηξφπν ζξεζθεπηηθφ ή άιιν πξνζειπηηζκφ.
3. Καζήθνληα πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ αζθεί ην Γ.., ην νπνίν δχλαηαη λα επηβάιιεη ηηο
εμήο πεηζαξρηθέο θπξψζεηο: α) επίπιεμε, β) αθαίξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ εθιέγεηλ θαη
εθιέγεζζαη ηνπιάρηζηνλ γηα δχν (2) ρξφληα, γ) πξνζσξηλή παχζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ
κέινπο κέρξη θαη γηα έλα (1) ρξφλν, δ) δηαγξαθή.
4. Μέινο ηνπ ζσκαηείνπ, πνπ απνρσξεί ή δηαγξάθεηαη, δελ έρεη δηθαίσκα ή αμίσζε
ζηελ πεξηνπζία ηνπ ζσκαηείνπ, θηλεηή ή αθίλεηε, νχηε ζηελ επηζηξνθή αηνκηθψλ
θαηαβιεζεηζψλ εηζθνξψλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη επζχλεηαη γηα ηελ θαηαβνιή ηεο
εηζθνξάο ηνπ αλάινγα κε ην ρξφλν πνπ δηεηέιεζε κέινο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΧΜΑΣΔΙΟΤ
ΑΡΘΡΟ 8
ΟΡΓΑΝΑ
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Όξγαλα ηεο δηνίθεζεο ηνπ ζσκαηείνπ είλαη: α) ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ, β) ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, γ) ε Διεγθηηθή Δπηηξνπή θαη δ) ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή.

ΑΡΘΡΟ 9
ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ - ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ
Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηνπ ζσκαηείνπ θαη έρεη
θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα. Δηδηθφηεξα:
α) Δθιέγεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηα ινηπά φξγαλα ηνπ ζσκαηείνπ. Διέγρεη θαη
επνπηεχεη ην έξγν ηνπο θαη ηα παχεη ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ παξαβάζεσλ.
β) Δγθξίλεη ή θαηαςεθίδεη ηνλ εηήζην απνινγηζκφ ηνπ Γ.. θαη ηελ εηήζηα έθζεζε ηεο
Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο.
γ) Σξνπνπνηεί ην θαηαζηαηηθφ, απνθαζίδεη γηα ηελ δηάιπζε ηνπ ζσκαηείνπ θαη ηελ
δηάζεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ.
δ) Καζνξίδεη ηελ γεληθή πνιηηηθή ηνπ ζσκαηείνπ θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο
δξάζεο ηνπ.
ε) Απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα, πνπ δελ έρεη αλαηεζεί απφ ην λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ ζε
άιια φξγαλα ηνπ ζσκαηείνπ.
ΑΡΘΡΟ 10
ΤΓΚΛΗΗ
1. Οη Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ κειψλ είλαη ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο.
α) Η ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη κία θνξά εηεζίσο, κεηά απφ πξφζθιεζε
ηνπ Γ.. Ιδίσο, εγθξίλεη ή θαηαςεθίδεη ηνλ εηήζην απνινγηζκφ ηνπ Γ.., ςεθίδεη ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ επνκέλνπ έηνπο, πιεξνθνξείηαη ηελ εηήζηα έθζεζε ηεο Διεγθηηθήο
Δπηηξνπήο.
β) Οη έθηαθηεο Γεληθέο πλειεχζεηο ζπγθαινχληαη φζεο θνξέο θξηζεί αλαγθαίν απφ ην
Γ.. ή κεηά απφ αίηεζε ηνπ 1/4 ησλ νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλσλ κειψλ, ζηελ νπνία
ππνρξεσηηθά αλαγξάθνληαη ηα πξνηεηλφκελα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα.
2. Η πξφζθιεζε γηα ηελ ζχγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο αλαγξάθεη ηελ εκεξνκελία, ηνλ
ηφπν, ηελ ψξα έλαξμεο ηεο ζπλέιεπζεο, θαζψο θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
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Σνηρνθνιιάηαη ζηελ έδξα ηνπ ζσκαηείνπ θαη θνηλνπνηείηαη ζηα κέιε κε θάζε πξφζθνξν
κέζν ην αξγφηεξν κία εβδνκάδα πξηλ ηε πξαγκαηνπνίεζή ηεο.
3. Σα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κπνξνχλ λα δηεπξχλνληαη κε ζέκαηα πνπ
πξνηείλεη εγγξάθσο ην 1/4 ηνπιάρηζηνλ ησλ νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλσλ κειψλ.

ΑΡΘΡΟ 11
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
1. Η Γεληθή πλέιεπζε έρεη απαξηία φηαλ παξεπξίζθεηαη ην 1/4 ησλ νηθνλνκηθά
ηαθηνπνηεκέλσλ

ηαθηηθψλ

κειψλ.

Δάλ

δελ

ππάξμεη

απαξηία,

ε

ζπλέιεπζε

επαλαιακβάλεηαη κεηά απφ νθηψ (8) εκέξεο, κε ηα ίδηα ζέκαηα, νπφηε ζεσξείηαη
έγθπξε, εθφζνλ παξίζηαληαη δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλα ηαθηηθά
κέιε. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ.
2. Πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί απφθαζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ηε
δηάιπζε ηνπ ζσκαηείνπ θαη ηε ζπλαθφινπζε δηάζεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ απαηηείηαη ε
παξνπζία ησλ κηζψλ, ηνπιάρηζηνλ, νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλσλ ηαθηηθψλ κειψλ θαη ε
πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ (3/4) ησλ παξφλησλ.
3. Σαθηηθά κέιε, πνπ είλαη νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλα θαη απνπζηάδνπλ, δχλαληαη λα
ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζπλέιεπζε: α) αζθψληαο ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη ηδίσο ην δηθαίσκα
ςήθνπ ειεθηξνληθά έσο ηε ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο ή β) εθπξνζσπνχκελνη απφ άιιν
κέινο κε έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε. Σν ίδην κέινο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπήζεη
πεξηζζφηεξα απφ έλα απφληα πξφζσπα.

ΑΡΘΡΟ 12
ΑΡΥΑΙΡΔΙΔ
1. Οη αξραηξεζίεο γηα ηελ αλάδεημε ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ (Γηνηθεηηθφ πκβνχιην,
Διεγθηηθή Δπηηξνπή, Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή) δηεμάγνληαη αλά δηεηία θαηά ηελ εηήζηα
ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε. Τπνςεθηφηεηα κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ηα νηθνλνκηθά
ηαθηνπνηεκέλα ηαθηηθά κέιε.
2. Πξηλ ηηο αξραηξεζίεο εθιέγεηαη ηξηκειήο Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία δηεμάγεη ηελ
ςεθνθνξία θαη κεξηκλά γηα ηελ ζσζηή θαη αδηάβιεηε δηελέξγεηα ησλ εθινγψλ. Σα
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κέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη ππνςήθηνη γηα ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ή ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή.
3. Η αλαθήξπμε ησλ επηηπρφλησλ γίλεηαη κε βάζε ηε ζεηξά ιήςεο ησλ ςήθσλ. ε
πεξίπησζε ηζνςεθίαο, θαη γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο, γίλεηαη θιήξσζε. Γηα ην Γ..
εθιέγνληαη νη πιεηνςεθήζαληεο πέληε (5) πξψηνη, θαζψο θαη δχν (2) αλαπιεξσκαηηθά
κέιε. Γηα ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή εθιέγνληαη απφ άιιε θαηάζηαζε, ζην ίδην ή άιιν
ςεθνδέιηην, νη πιεηνςεθήζαληεο ηξεηο (3) πξψηνη, θαζψο θαη έλα (1) αλαπιεξσκαηηθφ
κέιε.

ΑΡΘΡΟ 13
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ – ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ
1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη πέληε (5) κέιε κε δηεηή ζεηεία. Απνηειείηαη απφ ηνλ
Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν, ηνλ Γξακκαηέα, ηνλ Σακία θαη έλα κέινο. Οη παξαπάλσ
εθιέγνληαη κεηά απφ κπζηηθή ςεθνθνξία θαηά ηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.., ε
νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηελ εθινγή ηνπ.
2. ε πεξίπησζε παξαηηήζεσο ή απαιιαγήο θάπνηνπ κέινπο ηνπ Γ.., εηζέξρεηαη ζην
Γ.. ην πξψην αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. Καηφπηλ απηνχ, γίλεηαη αλαζπγθξφηεζε ζε
ζψκα θαη εθ λένπ εθινγέο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ Γ..
3. Σν Γ.. δηνηθεί ην ζσκαηείν, κεξηκλά γηα ηελ πξαγκάησζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ θαη ηελ
ηήξεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, θξνληίδεη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ησλ
νξγάλσλ, δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηνπ, ηεξεί ηα βηβιία ηνπ ζσκαηείνπ.
4. Σν Γ.. απνθαζίδεη γηα ηε δηθαζηηθή θαη εμψδηθε εθπξνζψπεζε ηνπ σκαηείνπ.
5. Σν Γ.. αζθεί θαζήθνληα πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ.
6. Σν Γ.. δχλαηαη λα ζπγθξνηεί επηηξνπέο θαη νκάδεο εξγαζίαο κε ζπγθεθξηκέλα
θαζήθνληα, ηα νπνία θαζνξίδεη ην ίδην. ηηο επηηξνπέο απηέο πξνεδξεχεη ν Πξφεδξνο ή
ν Αληηπξφεδξνο ή θάπνην απφ ηα κέιε ηνπ Γ.. Σα κέιε ηνπο δελ κπνξεί λα είλαη
ιηγφηεξα απφ ηξία (3) ή πεξηζζφηεξα απφ πέληε (5). Κάζε επηηξνπή ή νκάδα νθείιεη λα
ινγνδνηεί γηα ην έξγν ηεο ζην Γ.. κεηά ην πέξαο ηεο απνζηνιήο ηεο.

ΑΡΘΡΟ 14
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
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1. Σν Γ.. ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κία θνξά ην ηξίκελν θαη εθηάθησο, φηαλ θξηζεί
απαξαίηεην απφ ηνλ Πξφεδξν ή φηαλ δεηεζεί απφ ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπ. Έρεη
απαξηία φηαλ παξίζηαληαη ηξία (3) κέιε απηνχ. Η αδηθαηνιφγεηε απνπζία κέινπο ηνπ
Γ.. επί ηξεηο (3) ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο ζεσξείηαη παξαίηεζε απηνχ, θαη ην κέινο απηφ
αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ θαηάινγν ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ κε απφθαζε ηνπ Γ..
2. Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. είλαη αλνηρηέο γηα παξαθνινχζεζε ζε φια ηα κέιε ηνπ
σκαηείνπ. Σν Γ.., εάλ ην θξίλεη ζθφπηκν, κπνξεί λα επηηξέςεη ηε ζπκκεηνρή ζηε
ζπδήηεζε κειψλ πνπ δελ αλήθνπλ ζην Γ.., ηδίσο ππεχζπλσλ ησλ επηηξνπψλ θαη
νκάδσλ εξγαζίαο.
3. Η εκεξήζηα δηάηαμε κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ.. ζηελ
έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, κε έθηαθηα ζέκαηα πνπ πξνηείλνληαη απφ ηα κέιε ηνπ Γ.. ή
απφ ηξία ηνπιάρηζηνλ κέιε εθηφο Γ..
4. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ Γ.. ε
πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη. Δάλ θαη πάιη δε ιεθζεί
απφθαζε, ην ζέκα ζπδεηείηαη ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ..
5. Καηά ηελ ζπλεδξίαζε ηεξνχληαη πξαθηηθά απφ ην Γξακκαηέα, ηα νπνία εγθξίλνληαη
θαη ζπλππνγξάθνληαη απφ ηα παξφληα κέιε.

ΑΡΘΡΟ 15
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
1. Δθπξνζσπεί ην ζσκαηείν ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηξίηνπο θαη ελψπηνλ θάζε δηθαζηηθήο
ή άιιεο αξρήο, εθηφο εάλ γηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά ην Γ..
2. πγθαιεί ην Γ.., πξνΐζηαηαη θαη δηεπζχλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ θαη επηκειείηαη ηελ
εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ. Τπνγξάθεη φια ηα έγγξαθα θαη ηα πξαθηηθά ησλ
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ..
3. Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή θάζε δαπάλεο, ππνγξάθεη ηα ζρεηηθά εληάικαηα πιεξσκήο
θαη επνπηεχεη ηελ ηήξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ βηβιίσλ ηνπ ζσκαηείνπ.

ΑΡΘΡΟ 16
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ
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Αλαπιεξψλεη ηνλ Πξφεδξν ζε φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηά ηνπ, φηαλ
απνπζηάδεη ή θσιχεηαη.

Όηαλ

απνπζηάδεη θαη ν Αληηπξφεδξνο,

ν Πξφεδξνο

αλαπιεξψλεηαη απφ έλα απφ ηα ππφινηπα κέιε ηνπ Γ.., ην νπνίν νξίδεηαη κεηά απφ
απφθαζε ηνπ Γ..

ΑΡΘΡΟ 17
Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
1. πληάζζεη ηα έγγξαθα ηνπ ζσκαηείνπ θαη ηεξεί ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ
ηεο Γ.. θαη ηνπ Γ.. πλππνγξάθεη ηα παξαπάλσ καδί κε ηνλ Πξφεδξν.
2. Φπιάζζεη ηα έγγξαθα, ηε ζθξαγίδα, ην αξρείν ηνπ ζσκαηείνπ.
3. Σεξεί αξρείν κειψλ θαη ηα απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζσκαηείνπ βηβιία.
4. πληάζζεη θαη ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζην Γ.. απνινγηζκφ ησλ πεπξαγκέλσλ
θαηά ην έηνο πνπ έιεμε.
Όηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη ν Γξακκαηέαο ηνλ αληηπξνζσπεχεη έλα απφ ηα κέιε ηνπ
Γ..

ΑΡΘΡΟ 18
Ο ΣΑΜΙΑ
1. Δλεξγεί θάζε είζπξαμε ηνπ ζσκαηείνπ, εθδίδνληαο ζρεηηθή δηπιφηππε απφδεημε.
2. Δθηειεί θάζε πιεξσκή κε βάζε ην έληαικα πιεξσκήο, ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ
Πξφεδξν.
3. Σεξεί ην Βηβιίν Σακείνπ, φπνπ θαηαρσξνχληαη κεληαίσο ηα έζνδα θαη έμνδα ηνπ
ζσκαηείνπ, θαζψο θαη θάζε άιιν απαξαίηεην γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε βηβιίν.
4. Δίλαη ππεχζπλνο γηα φια ηα ρξήκαηα θαη ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ηνπ έρνπλ
εκπηζηεπζεί, θαζψο θαη γηα ηε ζσζηή ηήξεζε ηνπ Βηβιίνπ Σακείνπ ηνπ ζσκαηείνπ.
Τπνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ζε αλαγλσξηζκέλε Σξάπεδα ηελ ρξεκαηηθή πεξηνπζία ηνπ
ζσκαηείνπ. Πξνθεηκέλνπ λα ελεξγήζεη αλαιήςεηο πνζνχ άλσ ησλ 300,00 € απαηηείηαη
απφθαζε ηνπ Γ..
5. πληάζζεη θάζε έηνο θαη ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζην Γ.. ηνλ απνινγηζκφ ηνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ πέξαζε θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ επνκέλνπ έηνπο.
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πλππνγξάθεη ηα παξαπάλσ κε ηνλ Πξφεδξν, εθφζνλ εγθξηζνχλ, θαη ηα ππνβάιιεη
ζηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή γηα έιεγρν θαη ζχληαμε έθζεζεο. Σέινο, ηα ππνβάιιεη γηα
έγθξηζε ζηελ ηαθηηθή εηήζηα Γ..
Όηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη ν ηακίαο ηνλ αληηπξνζσπεχεη έλα κέινο απφ ην Γ..

ΑΡΘΡΟ 19
ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
1. Η Διεγθηηθή Δπηηξνπή έρεη ηξία (3) κέιε κε δηεηή ζεηεία. Οη εθινγέο δηελεξγνχληαη
ηαπηφρξνλα κε εθείλεο γηα Γ.. θαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο
γίλεηαη θιήξσζε. ηελ πξψηε ηεο ζπλεδξίαζε, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε 15 εκέξεο
απφ ηηο εθινγέο, εθιέγεη ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Γξακκαηέα θαη ηνλ Αλαπιεξσηή Γξακκαηέα.
Δάλ θάπνην κέινο ηεο απνρσξήζεη, αληηθαζίζηαηαη απφ ην αλαπιεξσκαηηθφ κέινο.
2. Η Διεγθηηθή Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ηεο δηαρεηξίζεσο ηνπ ζσκαηείνπ.
Διέγρεη ηνλ απνινγηζκφ ηνπ έηνπο πνπ πέξαζε θαη ζπληάζζεη ζρεηηθή έθζεζε, πνπ
ππνβάιιεηαη ζηελ ηαθηηθή Γ.. γηα έγθξηζε. Έρεη ην δηθαίσκα λα ελεκεξψλεηαη
νπνηεδήπνηε θαη λα ειέγρεη ηα βηβιία.
3. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ ε Διεγθηηθή Δπηηξνπή αλαθαιχςεη θαηαρξήζεηο,
ππνρξενχηαη λα θαιέζεη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο έθηαθηε Γ..

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
ΑΡΘΡΟ 20
ΦΡΑΓΙΓΑ
Η ζθξαγίδα ηνπ ζσκαηείνπ είλαη ζηξνγγπιή, θέξεη θπθιηθψο ηελ επσλπκία ηνπ
ζσκαηείνπ θαη ηε ρξνλνινγία ίδξπζήο ηνπ (2010). ην θέληξν βξίζθεηαη ην δηαθξηηηθφ
ζήκα ηνπ ζσκαηείνπ. Τπάξρεη θαη κία παξαιιειφγξακκε ζθξαγίδα, ε νπνία αλαγξάθεη
ηελ επσλπκία, ην αθξσλχκην θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ ζσκαηείνπ.

ΑΡΘΡΟ 21
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ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ
1. Σν παξφλ θαηαζηαηηθφ ηξνπνπνηείηαη κε απφθαζε ηεο Γ.., ε νπνία ιακβάλεηαη κε
απμεκέλε πιεηνςεθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 11 ηνπ παξφληνο.
2. Κάζε ηξνπνπνίεζε αξρίδεη λα ηζρχεη απφ ηελ θαηαρψξηζή ηεο ζηα βηβιία ζσκαηείσλ
ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο Αζήλαο.

ΑΡΘΡΟ 22
ΓΙΑΛΤΗ
1. Σν ζσκαηείν δηαιχεηαη κε απφθαζε ηεο Γ.., ε νπνία ιακβάλεηαη κε απμεκέλε
πιεηνςεθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 11 ηνπ παξφληνο. Δπίζεο, δηαιχεηαη, εθφζνλ ν
αξηζκφο ησλ ηαθηηθψλ κειψλ είλαη θάησ απφ δέθα (10) άηνκα.
2. Η Γ.. απνθαζίδεη κε απμεκέλε πιεηνςεθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 11 ηνπ
παξφληνο, γηα ηελ ηχρε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ζσκαηείνπ. Η πεξηνπζία ζε θακία
πεξίπησζε δελ δηαλέκεηαη ζηα κέιε.
3. Αληίγξαθν ηεο απφθαζεο ηεο Γ.. πεξί δηάιπζεο ηνπ ζσκαηείνπ θαη δηάζεζεο ηεο
πεξηνπζίαο ηνπ θνηλνπνηείηαη κε επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ, εληφο ελφο κελφο, ζην
Πξσηνδηθείν Αζήλαο. Η δηάιπζε ηζρχεη απφ ηελ εγγξαθή ηεο απφθαζεο ζην βηβιίν
ζσκαηείσλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ. ην δηάζηεκα απηφ, ην ηειεπηαίν Γ.. δηαρεηξίδεηαη φιεο
ηηο επείγνπζεο ππνζέζεηο ηνπ ζσκαηείνπ.

ΑΡΘΡΟ 23
Σν παξφλ θαηαζηαηηθφ απνηειείηαη απφ 23 άξζξα, ηα νπνία, αθνχ δηαβάζηεθαλ,
ζπδεηήζεθαλ θαη εγθξίζεθαλ ζήκεξα ηελ 17 Ινπλίνπ 2010 απφ ηα ηδξπηηθά κέιε, ηα
νπνία ζπλήιζαλ γηα ην ζθνπφ απηφ ζηελ Αζήλα, ζην ρψξν ηνπ Παληείνπ
Παλεπηζηεκίνπ, ζηελ Λεσθφξν πγγξνχ 136, ππνγξάθεηαη απφ απηά σο εμήο:

1.
2.
3.
4.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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