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ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΝΑΤΠΖΓΩΝ και ΝΑΤΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α’
ΔΠΩΝΤΜΗΑ-ΚΟΠΟ-ΔΓΡΑ

Άρθρο 1
Ιδξύεηαη επηζηεκνληθό, επαγγεικαηηθό ζσκαηείν, ζπιινγηθό όξγαλν ησλ
εγθαηεζηεκέλσλ επαγγεικαηηθά ζ’ όια ηα κέξε ηεο Κύπξνπ Γηπισκαηνύρσλ
Ναππεγώλ θαη Ναπηηθώλ Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ – θαη ζρεηηθώλ εηδηθνηήησλ
ζε ζρέζε κε ην πινίν Μεραληθώλ – κε ηελ επσλπκία
“ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ θαη ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ”
(Σ.Ν.ΝΑ.Μ.ΜΗ.)
Γηα ηηο ζρέζεηο κε ηα λνκηθά ή θπζηθά πξόζσπα ηεο Αιινδαπήο ε επσλπκία ηνπ
ζπιιόγνπ ζα αλαγξάθεηαη θαη ζα αλαθέξεηαη ζε κεηάθξαζε
“CYPRUS ASSOCIATION of NAVAL ARCHITECTS and MARINE ENINEERS”
(C.A.N.A.M.E.)
Έδξα ηνπ Σπιιόγνπ είλαη ε Λεκεζόο. Δάλ ην επηηξέπνπλ νη δπλαηόηεηεο ηνπ,
γξαθεία κπνξεί λα δηαηεξεζνύλ θαη ζε άιιεο πόιεηο ηεο Κύπξνπ.

Άρθρο 2
I.

Σθνπνί ηνπ Σπιιόγνπ είλαη:
α) Η ελζσκάησζε όισλ ησλ Ναππεγώλ θαη Ναπηηθώλ Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ζε
έλα νξγαληθά εληαίν ζύλνιν θαη ε επαγγεικαηηθή αιιειεγγύε θαη ζπλεξγαζία
κεηαμύ ηνπο.
β) Η θαιιηέξγεηα ηεο Ναππεγηθήο Δπηζηήκεο ζηελ Κύπξν θαη ε παξνρή πξνο ην
θξάηνο ησλ ελδεδεηγκέλσλ ππεξεζηώλ γηα ηελ πξναγσγή θαη εμύςσζε ηεο
Ναππεγηθήο ζηα ίδηα επίπεδα κε ηηο άιιεο αλαπηπγκέλεο ρώξεο.
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γ) Ο ζπληνληζκόο ηεο πξνζπάζεηαο ησλ κειώλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθώλ
θαη επαγγεικαηηθώλ ζπκθεξόλησλ ηνπο, βειηίσζε ησλ όξσλ εμάζθεζεο
επαγγέικαηνο ηνπο, θαη ε αλαγλώξηζε θαη θαηνρύξσζε ησλ ηίηισλ θαη λνκίκσλ
δηθαησκάησλ ηνπο.
δ) Η θαιιηέξγεηα πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ζηα κέιε ηνπ θαη ζην επξύηεξν
θνηλσληθό ζύλνιν, κε ηε πξνώζεζε ησλ θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ
ηερλνινγηθώλ εθαξκνγώλ θαζώο θαη απνηξνπή ρξήζεο κεζόδσλ
θαηαζηξεπηηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ.
ε) Η εθαξκνγή ησλ θαλόλσλ αζθαιείαο θαη πγηεηλήο ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο.
ζη) Η ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπιιόγνπ θαη ε ζπκκεηνρή ησλ κειώλ ηνπ ζηηο επξύηεξεο
θηλεηνπνηήζεηο ηνπ θππξηαθνύ ιανύ γηα κηα δίθαηε ιύζε ηνπ Κππξηαθνύ.
II.

Μέζα από ην πξίζκα ηνπ νινέλα εμειηζζόκελνπ θνηλσληθνύ ξόινπ ηνπ
Μεραληθνύ κε ηελ εηδηθή επηζηεκνληθή ζπγθξόηεζε θαη ηε ζέζε ηνπ ζηελ
παξαγσγή, ν Σύιινγνο ζα επηδηώμεη ηελ επίηεπμε ησλ γεληθόηεξσλ θαη
εηδηθόηεξσλ ζθνπώλ ηνπ κε θάζε λόκηκν θαη πξόζθνξν κέζν:
 Με ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ κειώλ, δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ηεο επαθήο κεηαμύ
ησλ δηπισκαηνύρσλ Ναππεγώλ θαη ζρεηηθώλ δηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ
όπσο θαη κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Σπιιόγνπ κε επηζηεκνληθά, επαγγεικαηηθά,
επηρεηξεζηαθά θαη θνηηεηηθά ζσκαηεία θαη γεληθά αλαιόγνπ ζθνπνύ θαη κνξθήο
επαγγεικαηηθέο θαη επηζηεκνληθέο νξγαλώζεηο γηα ηελ πξνώζεζε θνηλώλ
ζηόρσλ.
 Με ηε κειέηε θαη έξεπλα πξνβιεκάησλ ησλ κειώλ ηνπ Σπιιόγνπ είηε απηά
άπηνληαη ζηα γεληθόηεξα πξνβιήκαηα ηνπ ζπλόινπ ησλ εξγαδνκέλσλ είηε έρνπλ
άκεζε ζρέζε κε ην ρώξν εξγαζίαο.
 Με ηε ρξεζηκνπνίεζε θάζε κέζνπ όπσο κειέηεο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα,
εθδόζεηο, δεκνζηεύζεηο θ.ιπ. πνπ ζα απνβιέπεη ζηελ εμύςσζε ηεο ζηάζκεο ηνπ
επηζηεκνληθνύ θαη ηερληθνύ δπλακηθνύ ηεο ρώξαο θαζώο θαη ζηελ ππεύζπλε θαη
ζπζηεκαηηθή πιεξνθόξεζε γηα ηα ηερλννηθνλνκηθά ζέκαηα.
 Με ηελ επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηηο αξκόδηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο θαη
νξγαληζκνύο ή άιινπο νξγαληζκνύο κε ζηόρν:
α) Τε πεξηθξνύξεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ κειώλ ηνπ
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β) Τελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνύλ ην θιάδν
γ) Τελ επίιπζε πξνβιεκάησλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ.
 Με ηελ απαίηεζε ζπκκεηνρήο θαη εθπξνζώπεζεο ζηε δηνίθεζε θνξέσλ,
νξγαληζκώλ (θαη ηδηαίηεξα θνηλσθειώλ) κε ζηόρνπο πνπ άπηνληαη ηνπ
αληηθεηκέλνπ θαη ησλ ζθνπώλ ηνπ Σπιιόγνπ.
 Με ηε ζπκκεηνρή, νκνίσο, ηνπ Σπιιόγνπ ζαλ νηθνλνκηθήο νληόηεηαο ζε
γεληθόηεξεο κνξθήο, θνηλώλ ζηόρσλ θνξείο (κειεηεηηθνύ, εξεπλεηηθνύ θ.ιπ.
ραξαθηήξσλ).
 Με ηε ζπγθξόηεζε επηηξνπώλ, θαη νκάδσλ εξγαζίαο γηα ηε δηεξεύλεζε, κειέηε,
έξεπλα θαη εηζήγεζε ζηα όξγαλα ηνπ Σπιιόγνπ νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο ζρεηηθνύ
κε ηνπο ζθνπνύο ηνπ.
 Τέινο κε ηελ αλάπηπμε θαη ηήξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο θαη
επηζηεκνληθήο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο ησλ κειώλ ηνπ Σπιιόγνπ θαη ηελ
θαιιηέξγεηα πλεύκαηνο ζπλεξγαζίαο.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β’
ΜΔΛΖ, ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

Άρθρο 3
I.

Τα κέιε ηνπ Σπιιόγνπ είλαη ηαθηηθά, έθηαθηα, νκόηηκα θαη επίηηκα.
α) Ταθηηθά κέιε εγγξάθνληαη Κύπξηνη θαη αιινδαπνί κε κόληκε δηακνλή ζηελ
Κύπξν, Ναππεγνί ή Ναπηηθνί Μεραλνιόγνη Μεραληθνί ή ζρεηηθώλ εηδηθνηήησλ
Μεραληθνί απόθνηηνη αλαγλσξηζκέλσλ από ην θξάηνο παλεπηζηεκηαθνύ
επηπέδνπ ζρνιώλ ή Πξώηνη Μεραληθνί Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ πνπ απνθνίηεζαλ
από αλώηεξε ζρνιή ηξηεηνύο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο ή έθηαθηα κέιε πνπ έρνπλ
δηαηειέζεη κέιε ηνπ Σπιιόγνπ γηα πέληε (5) ζπλερή έηε.
β) Έθηαθηα εγγξάθνληαη νη δηπισκαηνύρνη Μεραληθνί άιισλ εηδηθνηήησλ πνπ
απνδεδεηγκέλα εξγάδνληαη ζην Ναπηηιηαθό ρώξν.
γ) Οκόηηκα κέιε εγγξάθνληαη απηνδηθαίσο ηα κέιε ηεο Ια’ θαη Ιβ’ πνπ
ζπληαμηνδνηήζεθαλ.
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δ) Δπίηηκα κέιε εθιέγνληαη κε πξόηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη απόθαζε
ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο Κύπξηνη ή αιινδαπνί πνπ πξνζέθεξαλ εμαηξεηηθέο
ππεξεζίεο ζην Σύιινγν ή ζπλεηέιεζαλ απνδεδεηγκέλα ζηελ πξναγσγή ηεο
Ναππεγηθήο ή Ναπηηθήο Δπηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο ζηελ Κύπξν.
II.

Τα έθηαθηα κέιε:

α) Μπνξνύλ λα κεηέρνπλ ζηηο Γεληθέο Σπλειεύζεηο θαη εθινγέο κε δηθαίσκα ςήθνπ.
β) Γελ έρνπλ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεζζαη.
γ) Έρνπλ ηηο ίδηεο ππνρξεώζεηο κε ηα ηαθηηθά κέιε γηα ηελ εγγξαθή θαη ηηο εηζθνξέο.
Σε πεξίπησζε πνπ κεηά πάξνδν ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο απνθαζηζηεί από ην
Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ε εγγξαθή ηνπο σο ηαθηηθά κέιε δελ θαηαβάινπλ δηθαίσκα
εγγξαθήο.
III.

Τα νκόηηκα θαη επίηηκα κέιε:

α) Μπνξνύλ λα κεηέρνπλ ζηηο Γεληθέο Σπλειεύζεηο ή νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε ησλ
ζπιινγηθώλ νξγάλσλ, ρσξίο όκσο δηθαίσκα ςήθνπ.
β) Γελ έρνπλ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη.
γ) Τα επίηηκα κέιε δελ ππνρξεώλνληαη λα θαηαβάινπλ δηθαίσκα εγγξαθήο θαη
ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο εηζθνξέο.

Άρθρο 4
I.

Η ηδηόηεηα ηνπ ηαθηηθνύ θαη έθηαθηνπ κέινπο ηνπ Σπιιόγνπ απνθηάηαη κε έγγξαθε
αίηεζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ πξνο ην Γηνηθεηηθνύ Σπκβνύιην.

II.

Ο ηύπνο ηεο αίηεζεο θαζνξίδεηαη από ην Γηνηθεηηθνύ Σπκβνύιην, πεξηιακβάλεη ηα
ζηνηρεία ηνπ αηηνύληνο θαη δήισζε ηνπ αηηνύληνο όηη απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα
ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ θαη ηηο λόκηκεο απνθάζεηο ησλ Γεληθώλ
Σπλειεύζεσλ. Η δήισζε ησλ ζηνηρεηώλ έρεη ππεύζπλν ραξαθηήξα θαη
ζπλνδεύεηαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά – απνδεηθηηθά ζηνηρεία.

III.

Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην κε απόθαζε ηνπ εγθξίλεη ηελ εγγξαθή ηνπ αηηνύληνο
ζην Μεηξών Μειώλ ζαλ ηαθηηθό ή έθηαθην κέινο, ή απνξξίπηεη ηελ αίηεζε.
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Δηδηθά γηα ηελ απόξξηςε νπνηαζδήπνηε αίηεζεο ή ηελ έγθξηζε εγγξαθήο
έθηαθηνπ κέινπο απαηηείηαη αηηηνιόγεζε πνπ ζα γξάθεηαη ζηα πξαθηηθά ηνπ
Σπιιόγνπ. Αλ ε αίηεζε απνξξηθζεί από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ν αηηώλ έρεη ηε
δπλαηόηεηα λα πξνζθύγεη ζηελ πξώηε Γεληθή Σπλέιεπζε, ε νπνία ηειεζίδηθα
απνθαζίδεη αλ ζα δερηεί ηνλ αηηνύληαη ζαλ κέινο ηνπ Σπιιόγνπ. Η δηαδηθαζία ηεο
πξνζθπγήο ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε είλαη αίηεζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ζην
Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ην νπνίν ππνρξενύληαη λα ζέζεη ην ζέκα ζηελ εκεξήζηα
δηάηαμε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο.

Άρθρο 5
I.

Τα ηαθηηθά έθηαθηα θαη νκόηηκα κέιε ππνρξενύληαη λα θαηαβάινπλ εηζθνξέο πνπ
νξίδνληαη ζην θεθάιαην Γ’ άξζξν 7.

II.

Κάζε κέινο κπνξεί λα δεηήζεη ηε δηαγξαθή ηνπ από ην Σύιινγν κε έγγξαθε
αίηεζε ηνπ από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ππνρξεώλεηαη όπσο λα θαηαβάιεη ηπρόλ
νθεηιόκελεο κέρξη ηελ κέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο δηαγξαθήο ηαθηηθέο θαη
έθηαθηεο εηζθνξέο. Μόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ εθθξεκεί θαηαγγειία ή πεηζαξρηθή
δίσμε ζε βάξνο ηνπ ε αίηεζε γίλεηαη δεθηή κεηά ηελ εθδίθαζε ηεο, αιιηώο είλαη
ππνρξεσηηθά δεθηή.

III.

Γηώθνληαη πεηζαξρηθά ηα κέιε εθείλα πνπ απνδεδεηγκέλα παξνπζηάδνπλ
ζπκπεξηθνξά αζπκβίβαζηε κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ κέινπο ή παξακεινύλ
θαηαζηαηηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο ζε βαζκό πνπ λα βιάπηνληαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ
Σπιιόγνπ. Πεηζαξρηθή δίσμε κέινπο γηα ηηο επηζηεκνληθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη
πνιηηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο δελ επηηξέπεηαη.

IV.

Τα πεηζαξρηθά παξαπηώκαηα ησλ κειώλ εθδηθάδνληαη θαη ηηκσξνύληαη από ην
Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαη ηε Γεληθή Σπλέιεπζε πνπ επηβάινπλ αληίζηνηρα πνηλέο.
Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην α) πξνθνξηθή επίπιεμε θαη β) έγγξαθε επίπιεμε κε
θνηλνπνίεζε ζην Γειηίν ηνπ Σπιιόγνπ. Η Γεληθή Σπλέιεπζε εθηόο ησλ
παξαπάλσ θαη ηελ πνηλή ηεο πξνζσξηλήο απνβνιήο θαζώο θαη ηελ πνηλή ηεο
δηαγξαθήο. Η απόθαζε ηεο πνηλήο είλαη αλαθιεηή από ην όξγαλν πνπ ηελ
επέβαιε ή ζε θάζε πεξίπησζε από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε.

V.

Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην δηαγξάθεη από ην Μεηξών κειώλ όζνπο πέζαλαλ,
δηαγξάθηεθαλ, νθείινπλ αδηθαηνιόγεηα ζπλδξνκέο 3 εηώλ, ηηκσξήζεθαλ κε ηελ
πνηλή ηεο δηαγξαθήο θαη ηέινο όζνπο έραζαλ ηελ αληίζηνηρε ηδηόηεηα πνπ ηνπο
λνκηκνπνηνύζε ζαλ κέιε ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο.
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Η επαλεγγξαθή είλαη δπλαηή κεηά από λέα αίηεζε θαη έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ. Τν επαλεγξαθόκελν κέινο θαηαβάιεη ζπλδξνκέο γηα δηάζηεκα από
ηηο ηειεπηαίεο αξραηξεζίεο κέρξη ηε κέξα επαλεγγξαθήο.
VI.

Τα επίηηκα κέιε:

α) Γελ έρνπλ ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξώλ.
β) Έρνπλ δηθαίσκα νπνηεδήπνηε λα απνρσξήζνπλ από
γλσζηνπνηώληαο ηνύην έγγξαθα ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην.

ην

Σύιινγν

γ) Γελ έρνπλ θαλέλα δηθαίσκα ζηελ πεξηνπζία ηνπ Σπιιόγνπ.

Άρθρο 6
I.

Τα κέιε ηνπ Σπιιόγνπ νθείινπλ λα θαηαβάινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπώλ ηνπ Σπιιόγνπ, ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
θαηαζηαηηθνύ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. Έρνπλ
δηθαίσκα λα παξεπξίζθνληαη ζηηο Γεληθέο Σπλειεύζεηο, ζπκκεηέρνπλ ελεξγά
εθθέξνληαο ηηο απόςεηο ηνπο γηα θάζε ζέκα, θαη λα κεηέρνπλ ζε θάζε εθδήισζε
ηνπ Σπιιόγνπ θαη ησλ Σπιινγηθώλ νξγάλσλ.

II.

Μόλν ηα κέιε ηνπ Σπιιόγνπ πνπ δελ νθείινπλ ζπλδξνκέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα
ςεθίδνπλ ζηηο Γεληθέο Σπλειεύζεηο θαζώο θαη ην δηθαίσκα λα εθιεγνύλ. Μόλν ηα
ηαθηηθά κέιε έρνπλ ην δηθαίσκα λα εθιέγνληαη.

III.

Τακεηαθά ηαθηνπνηεκέλα κέιε, ζεσξνύληαη όζα έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο
νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο ηνπο κέρξη ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. Η
ζπλδξνκή ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ππνρξεώζεηο απηέο αλ ε
εκεξνκελία απηή βξίζθεηαη ζην δεύηεξν εμάκελν. Οη εηήζηεο ζπλδξνκέο
θαηαβάιινληαη ην αξγόηεξν κέρξη ηνλ έθην κήλα ηνπ έηνπο ζην νπνίν
αλαθέξνληαη. Δηδηθά ηα λενγξαθόκελα κέιε ζεσξνύληαη ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλα
εάλ έρνπλ πιεξώζεη ην δηθαίσκα εγγξαθήο θαη ηε ζπλδξνκή ηνπ ηξέρνληνο
έηνπο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ’
ΠΟΡΟΗ

Άρθρο 7
Πόξνη ηνπ Σπιιόγνπ είλαη:

I.

α) Τν δηθαίσκα εγγξαθήο ηαθηηθώλ, εθηάθησλ κειώλ.
β) Η εηήζηα εηζθνξά ησλ κειώλ.
γ) Οη έθηαθηεο εηζθνξέο,
δσξεέο, πξόζνδνη από εξάλνπο, νξγαλώζεηο
πνιηηηζηηθώλ, θνηλσληθώλ θαη ινηπώλ εθδειώζεσλ, δηαιέμεσλ θαη εθδόζεηο
ηερληθώλ δειηίσλ.
δ) Δηζνδήκαηα από ηελ πεξηνπζία ηνπ Σπιιόγνπ.
ε) Κάζε άιιε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ή επηρνξήγεζε από νξγαληζκό ή θνξέα ή
πξόζνδνο από ζρεηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ Σπιιόγνπ.
II.

Από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαζνξίδνληαη ε εηήζηα εηζθνξά θαη ην δηθαίσκα
εγγξαθήο ησλ κειώλ θαζώο θαη ν ηξόπνο πιεξσκήο. Γηα ην πξώην έηνο ίδξπζεο
ηνπ Σπιιόγνπ ε ζρεηηθή απόθαζε παίξλεηαη από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ
ηδξπηώλ.

III.

Οη έθηαθηεο εηζθνξέο θαζνξίδνληαη από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε.

Άρθρο 8
Τνπο πόξνπο ηνπ Σπιιόγνπ εηζπξάηηεη ν Τακίαο γηα ινγαξηαζκό ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ.
Πεξηνπζία ηνπ Σπιιόγνπ απνηεινύλ ηα έπηπια, βηβιία θαη θάζε θηλεηό ή αθίλεην
πξάγκα πνπ πεξηέρεηαη ζ’ απηόλ. Η πεξηνπζία θαηαγξάθεηαη ζε εηδηθό βηβιίν πνπ
ηεξείηαη από ηνλ Τακία. Με ηε δηάιπζε ηνπ Σπιιόγνπ πεξηέρεηαη εθεί πνπ
απνθαζίδεη ε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κειώλ.
Η δηαρείξηζε ησλ πόξσλ ηνπ Σπιιόγνπ θαηαγξάθεηαη ζε αληίζηνηρα βηβιία πνπ
ηεξεί ν Τακίαο. Η δηάζεζή ηνπο γίλεηαη πάληνηε όπνπ απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθό
7

Σπκβνύιην, πάληα ζηα πιαίζηα εμππεξέηεζεο ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ κειώλ θαη
εθπιήξσζεο ησλ ζθνπώλ ηνπ Σπιιόγνπ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ’
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ

Άρθρο 9
I.

Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Σπιιόγνπ απνηειείηαη απνθιεηζηηθά από ηαθηηθά
κέιε.

II.

Ο Σύιινγνο δηνηθείηαη από 7κειέο Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην πνπ εθιέγεηαη κε κπζηηθή
ςεθνθνξία ησλ ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλσλ ηαθηηθώλ θαη έθηαθησλ κειώλ θαηά ηα
αληίζηνηρα ελδηαθεξόκελα. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην απνηεινύλ ν Πξόεδξνο ν Α’
θαη ν Β’ Αληηπξόεδξνο, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο, ν Αλαπιεξσηήο Γεληθόο
Γξακκαηέαο, ν Τακίαο θαη έλαο ζύκβνπινο – κέινο.

III.

Η ζεηεία ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ είλαη δηεηήο.

Άρθρο 10
Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην εθιέγεηαη κε αξραηξεζίεο θαζνξηδόκελεο κε απόθαζε
ηεο εθινγναπνινγηζηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη κε επζύλε ηξηκεινύο
εθνξεπηηθήο επηηξνπήο πνπ ζα εθιέγεηαη ζ’ απηή ηε ζπλέιεπζε. Τα κέιε ηεο
εθνξεπηηθήο επηηξνπήο δελ κπνξνύλ λα είλαη ππνςήθηνη, γηα ηα όξγαλα ηνπ
Σπιιόγνπ θαηά ηηο αξραηξεζίεο απηέο.
Οη αξραηξεζίεο δηεμάγνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία κε εληαίν ςεθνδέιηην
ζπλδπαζκώλ ή κεκνλσκέλσλ ππνςεθίσλ, θαηά ηξόπν όπσο ζην θεθάιαην
αξραηξεζηώλ αλαθέξεηαη.

Άρθρο 11
Τν αμίσκα ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, από ηνλ Πξόεδξν κέρξη θαη ηνπο
αλαπιεξσκαηηθνύο είλαη ηηκεηηθό θαη άκηζζν. Η, θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ,
επαλεθινγή ηνπ, επηηξέπεηαη. Τα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ επζύλνληαη
αιιειέγγπα πξνο ην Σύιινγν γηα θάζε δεκηά νθεηιόκελε ζε δόιν ή ακέιεηα. Τν
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Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ηα βηβιία πνπ πξνβιέπεη ν
Νόκνο.

Άρθρο 12
Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Σπιιόγνπ ζπγθαιείηαη κέζα ζε 15 κέξεο από ηελ
εθινγή ηνπ από ην ζύκβνπιν πνπ έιαβε ηνπο πεξηζζόηεξνπο ζηαπξνύο, κε ηηο
δηαδηθαζίεο ζπγθιήζεσο έθηαθηεο ζπλεδξίαο θαη πξνεδξεύεηε απ’ απηόλ. Σηελ
πξώηε ηνπο ζπλεδξίαζε ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ εθιέγνπλ κεηαμύ
ηνπο κε κπζηηθή ςεθνθνξία ηνλ Πξόεδξν, ηνλ Α’ θαη ηνλ Β’ Αληηπξόεδξν, ην
Γεληθό Γξακκαηέα θαη ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ θαη ηνλ Τακία. Γηα θάζε αμίσκα γίλεηαη
μερσξηζηή ςεθνθνξία θαη απαηηνύληαη ηνπιάρηζην 4 ζεηηθνί ςήθνη.
Τν λέν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαιεί κέζα ζε κηα βδνκάδα από ηνλ θαηαξηηζκό ζε
ζώκα, ην παιαηό Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην, λα παξαδώζεη ζ’ απηό ην αξρείν θαη ηελ
πεξηνπζία ηνπ Σπιιόγνπ. Γηα ηελ παξάδνζε θαη παξαιαβή ζπληάζζεηαη πξαθηηθό
πνπ θαηαρσξείηαη ζε εηδηθό βηβιίν.

Άρθρο 13
I.

Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην κε από θάζε ηνπ θαζνξίδεη ηε ζπρλόηεηα, εκέξα θαη
ώξα ησλ ηαθηηθώλ ηνπ ζπλεδξηάζεσλ. Οη ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο ζα είλαη
ηνπιάρηζην δύν αλά ηξηκελία. Έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη κε
πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ 24 ώξεο ηνπιάρηζην πξηλ από ηε ζπλεδξίαζε. Ο
Πξόεδξνο ππνρξενύηαη λα ζπγθαιέζεη έθηαθηε ζπλεδξίαζε θαη όηαλ δεηήζνπλ
ηνύην ηνπιάρηζην 3 κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. Γελ απαηηείηαη πξόζθιεζε
πξνέδξνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε απόθαζε γηα έθηαθηε ζπλεδξίαζε έρεη ιεθζεί
ζε πξνεγεζείζα ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.
Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ έρνπλ απαξηία όηαλ είλαη παξόληα 4
κέιε ηνπ.

II.

Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ παίξλνληαη κε απόιπηε πιεηνςεθία
ησλ παξόλησλ, ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρύεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ.

III.

Σηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ
νπνηαδήπνηε κέιε ηνπ
εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο
απνθαζίζεη ην Γηνηθεηηθό

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ κπνξνύλ λα παξίζηαληαη
Σπιιόγνπ, ρσξίο δηθαίσκα ιόγνπ θαη ςήθνπ. Σε
νη ζπλεδξηάζεηο κπνξεί λα είλαη θιεηζηέο, αλ ην
Σπκβνύιην. Με απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ

9

κπνξεί λα δνζεί ιόγνο θαη ζε παξηζηάκελα κέιε ηνπ Σπιιόγνπ. Σε πξνζσπηθά
ζέκαηα ε ςεθνθνξία είλαη κπζηηθή.
IV.

Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ πνπ απνπζηάδεη αδηθαηνιόγεηα πεξηζζόηεξν
από έλα ηξίκελν ζην νπνίν λα έρνπλ γίλνπλ ηνπιάρηζηνλ 3 ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο
παύεηαη από κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ θαη αληηθαζίζηαηαη. Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ πνπ
απνπζηάδεη πεξηζζόηεξν από 6 κήλεο εθπίπηεη από κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ.

V.

Κάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ πνπ ράλεη ην αμίσκα ηνπ, αληηθαζίζηαηαη
από ηνλ πξώην επηιαρόληα. Αλ δελ ππάξρεη ε ζέζε παξακέλεη θελή, κε απόθαζε
ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ιακβαλνκέλεο κε 4 ηνπιάρηζηνλ ςήθνπο ππέξ,
εηδάιισο πξνθεξύζζνληαη εθινγέο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο ζέζεο απηήο.
Δθινγέο πξνθεξύζζνληαη από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ππνρξεσηηθά ζηελ
πεξίπησζε ύπαξμεο 3 θελώλ ζέζεσλ θαη γηα ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ απηώλ θαη
κόλν. Αλ ππάξμνπλ 4 ηνπιάρηζην θελέο ζέζεηο δηεμάγνληαη γεληθέο εθινγέο.

Άρθρο 14
Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην δηνηθεί ππεύζπλα ην Σύιινγν ζύκθσλα κε ηνπο λόκνπο
θαη ην θαηαζηαηηθό, δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηνπ Σπιιόγνπ, παίξλεη όια ηα
κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαη ιύζε ησλ δηαθόξσλ δεηεκάησλ, απνθαζίδεη γηα
ηε ζύγθιηζε ησλ Γεληθώλ Σπλειεύζεσλ, θξνληίδεη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
απνθάζεσλ ηνπ, ζπγθξνηεί επηηξνπέο κειέηεο θαη πξνώζεζεο δηαθόξσλ
ζεκάησλ, ακεηβόκελεο ή κε.

Άρθρο 15
I.

α) Ο Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ εθπξνζσπεί ην Σύιινγν δηθαζηηθά
θαη εμώδηθα, ζε θάζε Αξρή, θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν. Η δηαδηθαζηηθή
εθπξνζώπεζε ηνπ Σπιιόγνπ κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ κπνξεί λα
αλαηεζεί ζε άιιν κέινο ηνπ.
β) Σπγθαιεί ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηηο δηεπζύλεη,
ππνγξάθεη θάζε κνξθήο έγγξαθα καδί κε ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα θαη ηα εληάικαηα
ή έγξαθα δηαρεηξίζεηο κε ηνλ Τακία.
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II.

Τνλ Πξόεδξν, απόληα ή θσιπόκελν, αλαπιεξώλεη ν Α’ Αληηπξόεδξνο θαη απηόλ
ν Β’ θαη απηόλ απόληα ν πξεζβύηεξνο ησλ ζπκβνύισλ.

III.

Σηνλ Α’ θαη Β’ Αληηπξόεδξν κπνξεί λα αλαηεζνύλ εηδηθά θαζήθνληα κε απόθαζε
ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.

Άρθρο 16
Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο δηεμάγεη ηελ αιιεινγξαθία ηνπ Σπιιόγνπ, θπιάεη ηε
ζθξαγίδα θαη ην αξρείν, ηεξεί ην κεηξών κειώλ, πξσηόθνιιν εηζεξρνκέλσλ θαη
εμεξρνκέλσλ θαη γεληθά ηα βηβιία εθηόο από ηα δηαρεηξηζηηθά θαη ππνγξάθεη καδί
κε ηνλ Πξόεδξν θαη είλαη ππεύζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ γξαθείσλ ηνπ
Σπιιόγνπ.
Μεξηκλά γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ζπλαθώλ πξνο ην ζθνπό ηνπ Σπιιόγνπ
ππνζέζεσλ ζαλ άκεζνο βνεζόο Πξνέδξνπ.
Αλαπιεξώλεηαη θαη βνεζάηε από ηνλ αλαπιεξσηή Γξακκαηέα. Σηνλ
αλαπιεξσηή Γεληθό Γξακκαηέα κπνξεί λα αλαηεζνύλ εηδηθά θαζήθνληα κε
απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.

Άρθρο 17
I.

Γελ επηηξέπεηαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ λα ζπγθεληξώλεη ζην
πξόζσπν ηνπ πεξηζζόηεξεο από κία από ηηο ηδηόηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ
Γεληθνύ Γξακκαηέα θαη ηνπ Τακία.

II.

Ο πξόεδξνο, ν Α’ θαη ν Β’ Αληηπξόεδξνο, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο, ν Αλαπιεξσηήο
Γξακκαηέαο θαη ν Τακίαο αλαθαινύληαη θαη εθιέγνληαη άιινη αληί απηώλ. Η
απόθαζε γηα αλάθιεζή ηνπο παίξλεηαη κε απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ όινπ
αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.

III.

Σην βηβιίν πξαθηηθώλ πνπ ηεξείηαη από ην Γεληθό Γξακκαηέα όπνπ
θαηαρσξνύληαη όιεο νη απνθάζεηο πνπ παίξλνληαη από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην,
κπνξεί λα θαηαρσξείηαη θαη ε γλώκε ηεο κεηνςεθίαο, αλ δεηεζεί.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ’
ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ

Άρθρο 18
Η Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κειώλ είλαη ην αλώηαην όξγαλν ηνπ Σπιιόγνπ. Η Γεληθή
Σπλέιεπζε εθιέγεη ηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή ε νπνία δηεμάγεη ηηο εθινγέο γηα ην
Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαη ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή.
Η Γεληθή Σπλέιεπζε εγθξίλεη ηνλ απνινγηζκό ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, ηνλ
ηζνινγηζκό ηεο ηακεηαθήο δηαρεηξίζεηο θαη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ επόκελνπ
έηνπο πνπ θαηαξηίδνληαη από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην.
Απνθαζίδεη γηα ηελ επηβνιή πνηλώλ ζηα κέιε . Τξνπνπνηεί ην θαηαζηαηηθό,
δηαιύεη ην Σύιινγν θαη γεληθά απνθαίλεηαη γηα θάζε ζέκα ηνπ Σπιιόγνπ.

Άρθρο 19
Η Γεληθή Σπλέιεπζε ζπλέξρεηαη ηαθηηθά κηα θνξά ην ρξόλν θαη ζε ρξόλν
θαζνξηδόκελν από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην εληόο ηνπ 1νπ εμακήλνπ. Η ίδηα
ζπλέιεπζε κπνξεί λα απνθαζίζεη κεηάζεζε εκεξνκελίαο.
Η Γεληθή Σπλέιεπζε ζπγθαιείηαη έθηαθηα κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ ή κεηά από έγγξαθε αίηεζε ηνπ ελόο ηξίηνπ (1/3) ησλ ηακεηαθά
ηαθηνπνηεκέλσλ κειώλ. Σηελ αίηεζε γηα ζύγθιεζε αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά
θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνύλ. Σηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ην Γηνηθεηηθό
Σπκβνύιην ππνρξενύληαη λα ζπγθαιέζεη ηε Γεληθή Σπλέιεπζε εληόο 30 εκεξώλ.

Άρθρο 20
Η πξόζθιεζε γηα ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ζηελ νπνία ππνρξεσηηθά αλαγξάθνληαη
ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνύλ, ν ηόπνο, ε κέξα θαη ε ώξα ηεο ζύγθιεζεο
θνηλνπνηείηαη ζηα κέιε 10 κέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηε ζύγθιεζε.
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Άρθρο 21
Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη
πξνεδξεύεη κέρξη ηεο εθινγήο ηξηκεινύο Πξνεδξείνπ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο
πνπ απνηειεί ην πξώην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Η Γεληθή Σπλέιεπζε ζπγθξνηείηαη από ηα ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλα ηαθηηθά θαη
έθηαθηα κέιε. (Τα επίηηκα θαη νκόηηκα κέιε παξίζηαληαη ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ).
Η ζπλέιεπζε έρεη απαξηία όηαλ παξεπξίζθεηαη ην 1/2 ηνπιάρηζηνλ ησλ ηακεηαθά
ηαθηνπνηεκέλσλ κειώλ. Αλ δελ επηηεπρζεί απαξηία ζηελ πξώηε, ζπγθαιείηαη θαη
δεύηεξε ζε δηάζηεκα 7 σο 15 κέξεο κε ηα ίδηα αθξηβώο ζέκαηα, ε νπνία
ζεσξείηαη όηη έρεη απαξηία εθόζνλ παξεπξίζθεηαη ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζην
ησλ ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλσλ κειώλ.
Η ηακεηαθή ηαθηνπνίεζε κπνξεί λα γίλεη θαη ηε κέξα ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ή
ησλ αξραηξεζηώλ.
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο Γεληθέο Σπλειεύζεηο έρνπλ όινη εθείλνη πνπ ππόβαιαλ
αίηεζε έγγξαθε θαη γηα ηελ αίηεζή ηνπο δε απνθάζηζε ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην.
Σηε πεξίπησζε απηή ε Γεληθή Σπλέιεπζε εμεηάδεη ηηο αηηήζεηο πξηλ ηελ εκεξήζηα
δηάηαμε θαη απνθαζίδεη. Η Γεληθή Σπλέιεπζε κπνξεί λα απνθαζίζεη ηε δηαθνπή
ηεο θαη ηε ζπλέρηζή ηεο κε ηη ίδηεο πξνϋπνζέζεηο απαξηίαο εληόο νρηώ εκεξώλ.

Άρθρο 22
I.

Σηα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο όπσο αλαθέξνληαη ζηε
ζρεηηθή πξόζθιεζε ζύγθιεζε ηεο, ε Γεληθή Σπλέιεπζε κε απόθαζε ηεο κπνξεί
λα πξνζζέζεη γηα ζπδήηεζε θάζε άιιν πνπ ζα πξνηαζεί από ην Γηνηθεηηθό
Σπκβνύιην ή από ην 1/5 ηνπιάρηζην ησλ ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλσλ κειώλ ή
ηνπιάρηζηνλ 5 παξόληα ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε κέιε. Τν ζέκα απηό ηνπνζεηείηαη
ζην ηέινο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ελώ πξνηάζζεηαη απηήο κόλν όηαλ ην
απνθαζίζεη ε Γεληθή Σπλέιεπζε κε πιεηνςεθία ησλ 3/5 ησλ παξόλησλ κειώλ.

II.

Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ. Σηελ
πξνζκέηξεζε ησλ ςήθσλ ιακβάλνληαη ππόςε θαη ηα ιεπθά, ελώ δελ
πξνζκεηξνύληαη νη απνρέο. Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ε ςεθνθνξία
επαλαιακβάλεηαη κεηά από ζύληνκε επηρεηξεκαηνινγία. Έγθπξεο απνθάζεηο
είλαη εθείλεο πνπ ιακβάλνληαη ζύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό θαη πνηέ δηα βνήο.
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III.

Δμαηξεηηθά νη απνθάζεηο επηβνιήο πνηλώλ (δηαγξαθήο θ.ιπ.) κειώλ ιακβάλνληαη
κε πιεηνςεθία 2/3 (δύν ηξίησλ) ησλ κειώλ ζην 1/2 ηνπιάρηζην παξόλησλ
ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλσλ κειώλ.

IV.

Κάζε ςεθνθνξία ζηηο Γεληθέο Σπλειεύζεηο πνπ αθνξά αξραηξεζίεο, ζέκαηα
εκπηζηνζύλεο πξνο ηε δηνίθεζε, έγθξηζε ινγνδνζίαο θαη πξνζσπηθά δεηήκαηα
είλαη άθπξε αλ δελ είλαη κπζηηθή. Μπζηηθή ςεθνθνξία γίλεηαη θαη όηαλ ην
δεηήζνπλ ην 1/3 ηνπιάρηζην ησλ παξόλησλ κειώλ.

Άρθρο 23
Μέιε πνπ δελ εθπιεξώλνπλ ηηο ηακεηαθέο ηνπο ππνρξεώζεηο θαηά ηα αληίζηνηρα
αλαθεξόκελα απνθιείνληαη από ηηο Γεληθέο Σπλειεύζεηο θαη δελ απνιακβάλνπλ
ηα δηθαηώκαηα πνπ απνξξένπλ από ην παξόλ θαηαζηαηηθό.

Άρθρο 24
Κάζε απόθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο εγγξάθεηαη ζην Βηβιίν πξαθηηθώλ ηνπ
Σπιιόγνπ ππνγξαθόκελε από ην Πξνεδξείν ηεο (Πξόεδξν θαη Γξακκαηέα).

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ’
ΔΞΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ

Άρθρο 25
Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή απνηειείηαη από ηξία (3) ηαθηηθά κέιε θαη εθιέγεηαη κε ηε
δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ εθινγή ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαηά ηηο
αξραηξεζίεο ηνπ Σπιιόγνπ. Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή εθιέγεη κεηαμύ ησλ κειώλ
ηεο πξόεδξν. Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή αζθεί έιεγρν ζε θάζε δηαρεηξηζηηθή πξάμε
ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη θάζε επηηξνπήο ή νξγάλνπ ηνπ Σπιιόγνπ.
Σπλέξρεηαη ηαθηηθά κηα θνξά ην ρξόλν, έθηαθηα δε όηαλ ην θξίλεη αλαγθαίν. Σηελ
ηαθηηθή ηεο ζπλεδξίαζε ζπληάζζεη αλαιπηηθή έθζεζε γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ
Σπιιόγνπ, πνπ θαηαρσξείηαη ζε εηδηθό βηβιίν θαη ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά γηα
έγθξηζε ζηελ ακέζσο επόκελε ηαθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Σπιιόγνπ.
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Τα παξαηηνύκελα κέιε ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο αληηθαζίζηαληαη από ηνπο
επηιαρόληεο ηνπ ζπλδπαζκνύ ηνπο. Σηελ πεξίπησζε ύπαξμεο θελήο ζέζεο απηή
ζπκπιεξώλεηαη κε εθινγή ζηελ επόκελε Γεληθή Σπλέιεπζε.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε’
ΑΡΥΑΗΡΔΗΔ

Άρθρο 26
I.

Οη αξραηξεζίεο γηα αλάδεημε Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο
γίλνληαη θάζε δύν (2) ρξόληα κε (θαζνιηθή) κπζηηθή ςεθνθνξία ησλ ηακεηαθά
ηαθηνπνηεκέλσλ ηαθηηθώλ θαη έθηαθησλ κειώλ. Οη αξραηξεζίεο δηεμάγνληαη ζηνλ
ίδην ρώξν ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθινγναπνινγηζηηθήο Γεληθήο
Σπλέιεπζεο.
Η ςεθνθνξία γίλεηαη κε νκνηόκνξθα ςεθνδέιηηα κέζα ζε νκνηόκνξθνπο
θαθέινπο, πνπ κνηξάδεη ε εθνξεπηηθή επηηξνπή. Κάζε θάθεινο πεξηιακβάλεη
ηόζα ςεθνδέιηηα όζα ηα όξγαλα πνπ εθιέγνληαη.
Η δηάξθεηα παξαηείλεηαη κε απόθαζε ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο εθόζνλ
ππάξρνπλ κέιε κέζα ζηελ αίζνπζα δηεμαγσγήο ησλ αξραηξεζηώλ πνπ
πεξηκέλνπλ λα ςεθίζνπλ. Η πξνηίκεζε εθδειώλεηαη κε ζηαπξνύο δίπια ζηα
νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ. Ο αξηζκόο ησλ ζηαπξώλ γηα ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην
δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξνο από ηξεηο (3) θαη ηεο Δμειεγθηηθήο από έλα (1).
Τα κέιε κπνξνύλ λα ςεθίδνπλ δηάθνξσλ ζπλδπαζκώλ ή θαη κεκνλσκέλνπο
ππνςεθίνπο. Αλ ν αξηζκόο ησλ ζηαπξώλ είλαη κεγαιύηεξνο ην ςεθνδέιηην
ζεσξείηαη άθπξν.
Η θαηακέηξεζε ησλ ςεθνδειηίσλ αξρίδεη κεηά ηε ιήμε ηεο ςεθνθνξίαο θαη δε
δηαθόπηεηαη αλ δελ νινθιεξσζεί.

II.

Οη ππνςήθηνη, ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλα ηαθηηθά κέιε, ζπκκεηέρνπλ ζηηο
αξραηξεζίεο είηε ζε ζπλδπαζκνύο είηε ζαλ κεκνλσκέλνη. Ο αξηζκόο ησλ
ππνςεθηνηήησλ θάζε ζπλδπαζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηνπ αξηζκνύ ησλ ζέζεσλ ηνπ
νξγάλνπ.
Οη ππνςεθηόηεηεο ππνβάιινληαη πξηλ από ηηο αξραηξεζίεο ζηελ ηξηκειή
εθνξεπηηθή επηηξνπή, πνπ εθιέγεηαη από ηελ εθινγναπνινγηζηηθή Γεληθή
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Σπλέιεπζε. Η εθνξεπηηθή επηηξνπή αλαθεξύζζεη ηνπο ππνςεθίνπο θαη θαηαξηίδεη
ην ςεθνδέιηην.
III.

Δθιέγνληαη νη ππνςήθηνη πνπ πήξαλ ηνπο πεξηζζόηεξνπο ζηαπξνύο, νη
επηιαρόληεο απνηεινύλ ηνπο αλαπιεξσκαηηθνύο, ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο
γίλεηαη θιήξσζε από ηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή.

IV.

Η δηαινγή γίλεηαη ακέζσο κεηά ην ηέινο ησλ αξραηξεζηώλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
ςεθνθνξίαο θαη ηεο δηαινγήο κπνξεί λα παξεπξίζθεηαη έλαο (1) εθπξόζσπνο
από θάζε ζπλδπαζκό ή κεκνλσκέλν ππνςήθην.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ’
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ

Άρθρο 27
Τν παξόλ θαηαζηαηηθό κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ
κειώλ πνπ ζπγθαιείηαη γηα’ απηό ην ζθνπό εηδηθά θαη απαξηίδεηαη από ηα 3/4
ηνπιάρηζην ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλσλ κέιε θαη απνθαζίδεη κε πιεηνςεθία ησλ
3/4 (ηξηώλ ηεηάξησλ) ησλ παξόλησλ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Θ’
ΓΗΑΛΤΖ ΩΜΑΣΔΗΟΤ

Άρθρο 28
Η δηάιπζε ηνπ Σπιιόγνπ κπνξεί λα απνθαζηζζεί κόλν από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε
πνπ ζπγθαιείηαη γη’ απηό ην ζθνπό εηδηθά θαη απαξηίδεηαη από ηα 3/4 (ηξία
ηέηαξηα) ησλ ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλσλ κειώλ κε πιεηνςεθία ησλ 3/4 (ηξηώλ
ηεηάξησλ) ησλ παξόλησλ.
Σηελ πεξίπησζε δηάιπζεο ε ίδηα ε Γεληθή Σπλέιεπζε απνθαζίδεη θαη γηα ηε
δηάζεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Σπιιόγνπ θαηά ηα νξηδόκελα όξηα από ην Νόκν.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η’
ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Άρθρο 29
Ο Σύιινγνο ζα έρεη ζηξνγγπιή ζθξαγίδα, πνπ θπθιηθά γξάθεη ηηο ιέμεηο:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ θαη ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ κέρξη
λα απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά ην πξώην εθιεγκέλν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην.

Άρθρο 30
Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ζπληάζζεη εζσηεξηθό θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ζηα
πιαίζηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνύ θαη ηνπ Νόκνπ ξπζκίδεη αλαιπηηθόηεξα
ηα δεηήκαηα εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σπιιόγνπ θαη γεληθά ηηο εθδειώζεηο θαη
ελέξγεηέο ηνπ, γηα ηελ θαιύηεξε επίηεπμε ησλ ζθνπώλ ηνπ.
Μπνξεί λα πξνζαξκόδεηαη ζηηο θάζε θνξά αλάγθεο γηα ζσζηόηεξε θαη
απνδνηηθόηεξε ιεηηνπξγία θαη αλαθέξεηαη ζηα δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο ησλ
κειώλ, ζηε ιεηηνπξγία ησλ δηαθόξσλ νξγάλσλ ηνπ Σπιιόγνπ θαη ηνλ ηξόπν
δηεμαγσγήο ησλ εξγαζηώλ ηνπ. Ο εζσηεξηθόο θαλνληζκόο θαη νη εθάζηνηε
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ εγθξίλνληαη από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην κε απόιπηε
πιεηνςεθία ησλ κειώλ ηνπ.

Άρθρο 31
Όια ηα κέιε είλαη ίζα απέλαληη ζην Σύιινγν. Οη ππεξεζίεο ηνπο όηαλ
ζπκκεηέρνπλ ζηα όξγαλα ηνπ Σπιιόγνπ είλαη άκηζζεο. Απνδεκίσζε κπνξεί λα
δίλεηαη γηα νδνηπνξηθά έμνδα, έμνδα παξαζηάζεσο ή γηα επηηξνπέο πνπ
ζπγθξνηνύληαη γηα εηδηθνύο ιόγνπο θαη θαζνξίδνληαη από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ή
από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην κπνξεί λα πξνζιάβεη
ππαιιήινπο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεώλ ηνπ.

Άρθρο 32
Όηη δελ πξνβιέπεηαη από ην παξόλ θαηαζηαηηθό ξπζκίδεηαη κε απόθαζε ηεο
Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ κειώλ ή ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαζώο θαη από ηε
λνκνζεζία πεξί ζσκαηίσλ.
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