ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Ε.Ε.Υ.Β.Β.
(HELLENIC SOCIETY of COMPUTATIONAL BIOLOGY and
BIOINFORMATICS, H.S.C.B.B.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A'
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ
Άρθρο 1
1. Ιδρύεται Επιστημονικό Σωματείο με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και διακριτικό τίτλο «Ε.Ε.Υ.Β.Β.», με έδρα την Αθήνα. Η
αγγλόφωνη απόδοση της επωνυμίας θα είναι “HELLENIC SOCIETY OF COMPUTATIONAL
BIOLOGY AND BIONFORMATICS” και του διακριτικού τίτλου «H.S.C.B.B.». Το Σωματείο έχει
στρογγυλή σφραγίδα η οποία αναγράφει την επωνυμία και το διακριτικό της τίτλο.
2. Χάριν συντομίας το Σωματείο αναφέρεται στο παρόν καταστατικό με το διακριτικό του τίτλο
“Ε.Ε.Υ.Β.Β”
3. Η Ε.Ε.Υ.Β.Β. δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (Δ.Σ.) να ιδρύει Τμήματα σε
άλλες πόλεις της Ελλάδος και στο Εξωτερικό είτε μόνη της, είτε σε συνεργασία με άλλα σωματεία ή
οργανώσεις, που έχουν ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
Άρθρο 2
Σκοπός της Ε.Ε.Υ.Β.Β. είναι:
1. Η προαγωγή της επιστήμης της Υπολογιστικής Βιολογίας και Βιοπληροφορικής και των συναφών
επιστημών.
2. Η μέριμνα για την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού και του εργαστηριακού εξοπλισμού της
χώρας, όσον αφορά την Υπολογιστική Βιολογία και τη Βιοπληροφορική, γενικότερα, στην
επιστημονική έρευνα.
3. Η εκπροσώπηση της Ελλάδος σε διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς, διεθνή συνέδρια,
συναντήσεις, διασκέψεις, επιτροπές, κ.λπ., που έχουν ως αντικείμενο την Υπολογιστική Βιολογία
και τη Βιοπληροφορική.
4. Η ανάληψη μελετών με θέμα την Υπολογιστική Βιολογία και τη Βιοπληροφορική.
5. Η διοργάνωση εθνικών και διεθνών συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων και ομιλιών με θέμα την
Υπολογιστική Βιολογία και τη Βιοπληροφορική, ως και παντός άλλου θέματος σχετικού ή
συναφούς.
6. Η συνεργασία και ανταλλαγή στοιχείων για την καλύτερη μελέτη της Υπολογιστικής Βιολογίας και
της Βιοπληροφορικής με άλλες παρεμφερείς οργανώσεις ή σωματεία της Ελλάδος και του
Εξωτερικού, καθώς και η συνεργασία με αυτά.
7. Η ενημέρωση του επιστημονικού και πολιτικού κόσμου σχετικά με την Υπολογιστική Βιολογία και
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τη Βιοπληροφορική και τις δυνατότητές της.
8. Η αναζήτηση και αξιοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης που έχουν σχέση με την έρευνα περί
την Υπολογιστική Βιολογία και τη Βιοπληροφορική, καθώς και η δημιουργία του κατάλληλου
μηχανισμού οργάνωσης, έρευνας και προώθησης των τυχόν πορισμάτων και εφαρμογών των
ερευνών αυτών.
9. Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει επετηρίδα, επιστημονικό περιοδικό και πρακτικά συνεδρίων ή άλλα
έντυπα όπου αναφέρονται οι επιστημονικές δραστηριότητες των μελών της καθώς και τα πεπραγμένα
του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Υ.Β.Β.
Άρθρο 3
1. Τα μέλη της Ε.Ε.Υ.Β .Β. διακρίνονται σε Τακτικά, Έκτακτα και Επίτιμα.
2. Τακτικά μέλη δύνανται να είναι μόνον πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών σχολών της
αλλοδαπής, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος που έχουν εξειδικευθεί ή εξειδικεύονται στον τομέα
της Υπολογιστικής Βιολογίας και της Βιοπληροφορικής και συναφών μεθόδων γενικότερα,
ανεξαρτήτως επαγγέλματος ή υπηκοότητας, είτε αυτοί διαμένουν ή κατοικούν στην Ελλάδα είτε το
Εξωτερικό.
3. Την ιδιότητα τακτικού μέλους αποκτά ο ενδιαφερόμενος από της εγγραφής του στο οικείο μητρώο
του Σωματείου και αφού υποβάλλει σχετική αίτηση η οποία έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. με απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των μελών.
4. Τα τακτικά μέλη δικαιούνται να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου, να ψηφίζουν και
να θέτουν υποψηφιότητα για εκλογή τους ως μελών του Δ.Σ. και των λοιπών οργάνων της
Ε.Ε.Υ.Β.Β.
5. Ως έκτακτα μέλη ανακηρύσσονται πτυχιούχοι θετικών επιστημών ή επιστημών υγείας, Έλληνες ή
αλλοδαποί, που δεν έχουν τις ιδιότητες της παραγράφου 2, αλλά μπορούν, κατά την άποψη του Δ.Σ.,
να συμβάλλουν στην επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας. Τα έκτακτα μέλη στερούνται των
δικαιωμάτων ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, μετέχουν όμως στις Γενικές Συνελεύσεις όπου
δύνανται να παίρνουν το λόγο και να εκφέρουν τη γνώμη τους.
6. Τα έκτακτα μέλη εκλέγονται μετά από πρόταση δύο τακτικών μελών εκ των οποίων τουλάχιστον ένα
πρέπει να είναι μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Υ.Β.Β. και με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών
του Δ.Σ.
7. Ως επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται, μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, άτομα που
προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες προς επίτευξη των σκοπών της Ε.Ε.Υ.Β.Β. και έχουν συμβάλει
ουσιωδώς στην προαγωγή του επιστημονικού αυτού τομέα. Τα Επίτιμα μέλη στερούνται των
δικαιωμάτων ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, μετέχουν όμως στις Γενικές Συνελεύσεις όπου
παίρνουν τον λόγο και εκφέρουν τη γνώμη τους.
Άρθρο 4
1. Όλα τα μέλη οφείλουν να ανταποκρίνονται στις οικονομικές υποχρεώσεις προς την Εταιρεία.

3

2. Τα τακτικά μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού καθώς
και με όλες τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του εκάστοτε Δ.Σ. οι οποίες έχουν ληφθεί νόμιμα.
3. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος παραβεί τις καταστατικές διατάξεις ή την επιστημονική δεοντολογία
ή δεν συμμορφωθεί με τις αποφάσεις της Γ.Σ. ή του Δ.Σ., ή αναπτύξει δραστηριότητες που
αντίκεινται στους σκοπούς της Εταιρείας, ή δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του επί
δύο συνεχόμενα έτη, αφού κληθεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον του Δ.Σ., παραπέμπεται ενώπιον της
Γ.Σ. με το ερώτημα της διαγραφής. Η Γ.Σ. αποφασίζει επί του θέματος με σχετική πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ Ε.Ε.Υ.Β.Β.
Άρθρο 5
1. Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται:
α) σε καταβολή δικαιώματος εγγραφής, καθοριζόμενου από το Δ.Σ.
β) σε καταβολή ετήσιας συνδρομής, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το Δ.Σ. Το ύψος της
ετήσιας συνδρομής για τα έκτακτα μέλη δύναται να ανέρχεται μέχρι και στο ήμισυ του ποσού που
ισχύει για τα τακτικά μέλη, μετά από απόφαση του Δ.Σ.
γ) Σε έκτακτες εισφορές οσάκις τούτο κρίνεται αναγκαίο για την ευόδωση του σκοπού του
Σωματείου και μετά από έγκριση της Γ.Σ.
2. Οι πόροι της Εταιρείας μπορούν να προέρχονται και:
α) από δωρεές μελών ή τρίτων,
β) από επιχορηγήσεις,
γ) από την πώληση συγγραμμάτων με μεμονωμένες εργασίες των μελών ή από τη συλλογή,
επεξεργασία, εκτύπωση και δημοσίευση των πορισμάτων έρευνας και τεχνολογίας των εργασιών
διαφόρων σεμιναρίων-διαλέξεων,
δ) από την ανάληψη έργων έρευνας και εφαρμοσμένης τεχνολογίας πάνω στην Υπολογιστική
Βιολογία και Βιοπληροφορική και συναφών επιστημών,
ε) από την οργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων,
στ) από κληρονομίες - κληροδοσίες και
ζ) από κάθε άλλο νόμιμο πόρο.
Άρθρο 6
1. Η Ε.Ε.Υ.Β.Β. δύναται να αποκτήσει κινητή και ακίνητη περιουσία από κάθε νόμιμη αιτία.
2. Εκ των προβλεπομένων κατ’ έτος εσόδων αντιμετωπίζονται τα έξοδα για τη διατήρηση
γραφείων, πληρωμής μισθοδοσίας προσωπικού, και λοιπών δαπανών.
3. Οι δαπάνες πρέπει να έχουν την έγκριση του εκάστοτε Προέδρου του Δ.Σ.
Άρθρο 7
1. Οι δαπάνες ενεργούνται επί τη βάσει ετήσιου προϋπολογισμού, ο οποίος συντάσσεται από το Δ.Σ.
2. Μετά από αφαίρεση των εξόδων το Δ. Σ. αποφασίζει για τη διάθεση του πλεονάσματος.
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3. Οι συνδρομές εισπράττονται βάσει θεωρημένης από τον Πρόεδρο και τον Ταμία διπλοτύπου
αποδείξεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άρθρο 8
1. Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) με διετή θητεία.
2. Με πρωτοβουλία του μέλους, που έλαβε τις περισσότερες ψήφους στις αρχαιρεσίες, συνέρχεται το
Δ.Σ. μέσα σε πέντε ημέρες για να συγκροτηθεί σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό
Γραμματέα και Ταμία.
Άρθρο 9
1. Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. παύει: α) Δια παραιτήσεως, β) Αυτοδικαίως, εάν μέλος του Δ.Σ
έπαυσε να είναι μέλος του Σωματείου, γ) για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο.
2. Μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να συνάπτουν με το Σωματείο συμβάσεις συνεπαγόμενες τη λήψη
ανταλλάγματος για προσφορά πάσης φύσεως υπηρεσιών, ή για την ανάληψη έργου, προμήθειας ή
οποιασδήποτε άλλης παροχής προς το Σωματείο.
Άρθρο 10
1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει όποτε χρειάζεται με πρόσκληση του Προέδρου ή αν ζητήσουν τη σύγκλησή του
τρία τουλάχιστον μέλη του, δι’ υποβολής έγγραφης αιτήσεως, στην οποία αναγράφονται και τα προς
συζήτηση θέματα, οπότε ο Πρόεδρος υποχρεούται να ορίσει συνεδρίαση εντός πέντε (5) ημερών από
της λήψεως της αιτήσεως.
2. Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται τρία μέλη.
3. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων.
Άρθρο 11
1. Το Δ.Σ. διοικεί το Σωματείο βάσει του νόμου και του καταστατικού, οργανώνει και παρακολουθεί τις
δραστηριότητές του και εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ..
2. Το Δ.Σ. ασκεί την οικονομική διαχείριση του Σωματείου και αποφασίζει περί του ανοίγματος των
πάσης φύσεως λογαριασμών σε Τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα, περί καταθέσεων ή
αναλήψεων οποιουδήποτε ποσού, εξουσιοδοτεί τον Ταμία να το εκπροσωπήσει στην Τράπεζα,
συντάσσει κατ’ έτος ισολογισμό και απολογισμό οικονομικής διαχειρίσεως παρελθούσης χρήσεως
και απολογισμό της δραστηριότητας αυτού, ως και προϋπολογισμό επομένης χρήσεως, τον οποίο
θέτει υπό την κρίση της Γ.Σ. δια του Προέδρου αυτού.
3. Το Δ.Σ. δικαιούται να αποδέχεται δωρεές προς το σωματείο, να προβαίνει σε οποιαδήποτε
δικαιοπραξία προσπορίζει στο σωματείο όφελος και να αγοράζει ή να εκποιεί κινητά πράγματα
οποιασδήποτε αξίας. Για την αγορά, πώληση ή υποθήκευση ακίνητης περιουσίας απαιτείται
απόφαση της Γ.Σ..
4.

Το Δ.Σ. αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Άρθρο 12
1.

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) συγκαλείται υπό του Δ.Σ. κάθε χρόνο. Εκτάκτως συγκαλείται, όταν το
κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ. ή όταν το ζητήσει εγγράφως το ένα πέμπτο τουλάχιστον των μελών,
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γνωστοποιώντας τα προς συζήτηση θέματα. Τότε το Δ.Σ. υποχρεούνται να συγκαλέσει την Γ.Σ.
μέσα σε 15 ημέρες από της υποβολής της αιτήσεως. Τα μέλη, που υποβάλλουν την αίτηση, πρέπει να
είναι ταμειακώς εντάξει.
2.

Οι προσκλήσεις για τις Γ.Σ. αναγράφουν τον τόπο και χρόνο, που θα συνέλθει η συνέλευση. Τα προς
συζήτηση θέματα, υπογράφονται από τον πρόεδρο, ταχυδρομούνται ή διανέμονται στα τακτικά,
έκτακτα και επίτιμα μέλη και τοιχοκολλούνται στο γραφείο του σωματείου και σε οποιοδήποτε
κατάλληλο χώρο, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία, κατά την οποία θα
συνέλθει η Συνέλευση. Στις προσκλήσεις αναγράφεται, ακόμη, πού και πότε θα συνέλθει πάλι η
Συνέλευση αν δεν υπάρξει απαρτία.

3.

Οι Γ.Σ. ευρίσκονται σε απαρτία, όταν παρευρίσκεται το 1/3 τουλάχιστον των ταμειακώς εν τάξει
μελών. Κάθε παριστάμενο μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει μόνον ένα άλλο μέλος με έγγραφη
εξουσιοδότηση. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, συνέρχεται πάλι η συνέλευση την αντίστοιχη ημέρα
και ώρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο τόπο. Στην επαναληπτική συνέλευση αρκεί η παρουσία
του ενός τετάρτου των ταμειακώς εν τάξει μελών.

4.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Συνέλευση έχουν μόνον τα ταμειακώς εν τάξει μέλη. Ταμειακώς εν τάξει
μέλη θεωρούνται εκείνα, που έχουν καταβάλει και τη συνδρομή του τρέχοντος έτους.

5.

Τη συνέλευση διευθύνει Πρόεδρος, ο οποίος εκλέγεται μαζί με ένα γραμματέα από τη Γ.Σ. μετά τη
διαπίστωση της απαρτίας. Έως τότε προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και καθήκοντα γραμματέως
εκτελεί ο Γεν. Γραμματέας.

6.

Οι αποφάσεις της συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εκτός εάν
άλλως ορίζει το παρόν Καταστατικό ή ο νόμος.

7.

Οι ψηφοφορίες διενεργούνται δι’ ανατάσεως της χειρός. Μυστική ψηφοφορία γίνεται για
αρχαιρεσίες, ζητήματα μομφής προς το Δ.Σ. και προσωπικά, εν γένει, θέματα. Για τη μυστική
ψηφοφορία εκλέγεται υπό της Γ.Σ., και προ της ενάρξεως της ψηφοφορίας, τριμελής Εφορευτική
Επιτροπή και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις, που ισχύουν για τις αρχαιρεσίες.

Άρθρο 13
1.

Η πρόσκληση για Γ.Σ., κατά την οποία θα γίνουν αρχαιρεσίες, περιλαμβάνει και πρόσκληση για
υποβολή υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.). Οι υποψηφιότητες
υποβάλλονται εγγράφως προς το Δ.Σ. τρεις τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνέλευση.

2.

Το Δ.Σ. καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται
χωριστά για το Δ.Σ. και για την Ε.Ε. εντύπως και κατ’ αλφαβητική σειρά τα ονόματα των
υποψηφίων, που υπέβαλαν εμπρόθεσμη δήλωση.

3.

Τις αρχαιρεσίες διενεργεί τριμελής εφορευτική επιτροπή, (ΕΦΕ), την οποία εκλέγει με φανερή
ψηφοφορία η Γ.Σ.

4.

Η προτίμηση προς τους υποψηφίους εκδηλώνεται με σταυρό. Για το Δ.Σ. μπορεί να τεθούν έως πέντε
σταυροί, για την Ε.Ε. μπορεί να τεθούν έως τρεις σταυροί. Πριν από την ψηφοφορία τα ψηφοδέλτια
σφραγίζονται με τη σφραγίδα του σωματείου.

5.

Το Δ.Σ. παραδίδει στην ΕΦΕ κατάλογο των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, το καταστατικό, τα
ψηφοδέλτια και την ψηφοδόχο.

6.

Η ΕΦΕ, μετά το πέρας της ψηφοφορίας, κατατάσσει τους υποψηφίους κατά σειρά αριθμού σταυρών
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προτιμήσεως. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.
7.

Η ΕΦΕ ανακηρύσσει ως τακτικά μέλη του Δ.Σ. τους πέντε πρώτους, κατά σειράν επιτυχίας,
υποψηφίους. Οι επόμενοι κατά σειράν επιτυχίας, εφόσον υπάρχουν και έλαβαν τουλάχιστον τρεις
σταυρούς, ανακηρύσσονται αναπληρωματικά μέλη.

8.

Η ΕΦΕ ανακηρύσσει τα τρία μέλη της Ε.Ε. και τα αναπληρωματικά.

9.

Μετά το πέρας των αρχαιρεσιών η ΕΦΕ συντάσσει πρακτικό.

10. Εάν εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών συμβούλων κατά την διάρκεια της θητείας του
Δ.Σ., το Δ.Σ. ασκεί εγκύρως τα καθήκοντά του, εάν απομένουν τουλάχιστον τρία μέλη. Εάν τα μέλη
μειωθούν κάτω του αριθμού τρία, τα εναπομείναντα μέλη συγκαλούν έκτακτη Γ.Σ. για την εκλογή
νέου Δ.Σ..
Άρθρο 14
Η Γ.Σ. των μελών είναι το κυρίαρχο σώμα, το οποίο ασκεί εποπτεία επί των οργάνων διοικήσεως αυτού.
Ιδίως η Γ.Σ. έχει τις εξής δικαιοδοσίες:
α) Εκλέγει το Δ.Σ. και την Ε.Ε., ελέγχει την δράση τους και απαλλάσσει τα όργανα ή μέλη αυτών από τα
καθήκοντά τους, τηρουμένων των προϋποθέσεων του νόμου και του καταστατικού. β) Αποφασίζει περί
εγκρίσεως του ισολογισμού, του απολογισμού ληξάσης χρήσεως και του προϋπολογισμού και
προγραμματισμού δράσεως της αρξαμένης χρήσεως, περί της εγκρίσεως των πεπραγμένων και
απαλλαγής από πάσης ευθύνης του Δ.Σ. και της Ε.Ε.. γ) Αποφασίζει επί όλων των υποβαλλομένων
παραπόνων κατά του Δ.Σ. και της Ε.Ε.
Άρθρο 15
Το σωματείο τηρεί τα ακόλουθα βιβλία.
α) Πρακτικών Γ.Σ. β) Πρακτικών Δ.Σ. γ) Μητρώο μελών δ) Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων
εγγράφων και ε) Εσόδων και εξόδων.
Άρθρο 16
Η Ε.Ε.Υ.Β.Β. εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του Δ.Σ. ενώπιον παντός Δικαστηρίου
και πάσης Αρχής, Δημοσίας ή Δημοτικής, και παντός τρίτου. Ο Πρόεδρος συμβάλλεται εξ ονόματος και
για λογαριασμό του σωματείου με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υπογράφων τα σχετικά
συμβόλαια και πάσης φύσεως έγγραφα δημόσια ή ιδιωτικά, κατόπιν εξουσιοδοτήσεως του Δ.Σ.
Άρθρο 17
1.

Ο Πρόεδρος υπογράφει μετά το Γραμματέα τα έγγραφα του σωματείου και τις προς είσπραξη ή
πληρωμή εντολές.

2.

Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 18
Ο Γεν. Γραμματέας εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του Σωματείου, φυλάσσει την σφραγίδα και το
αρχείο, φροντίζει για τη σύνταξη των εγγράφων και τηρεί βιβλία του σωματείου πλην των βιβλίων και
εγγράφων του ταμείου.
Άρθρο 19
1.

Ο Ταμίας φροντίζει και είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση του Σωματείου. Όταν το εις
χείρας του χρηματικό ποσόν υπερβαίνει ποσό, που καθορίζει το Δ.Σ., καταθέτει το επί πλέον ποσόν
στον λογαριασμό, που έχει ανοίξει το σωματείο.
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2.

Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο εσόδων και εξόδων.

3.

Ο Ταμίας ενεργεί εισπράξεις, εκδίδοντας διπλότυπες αποδείξεις και ενεργεί πληρωμές επί τη βάσει
ενταλμάτων, υπογραφομένων από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα.

4.

Ο Ταμίας συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και προϋπολογισμό του σωματείου και παρέχει προς το
Δ.Σ. τα απαιτούμενα στοιχεία για τη σύνταξη του οικονομικού απολογισμού και της λογοδοσίας
προς τη Γ.Σ..

5.

Ο Ταμίας ελέγχει τον τυχόν υπάρχοντα εισπράκτορα των συνδρομών των μελών του Σωματείου.

Άρθρο 20
Η Ε.Ε. αποτελείται από τρία τακτικά μέλη με τα αναπληρωματικά τους. Δικαιούται να λαμβάνει
οποτεδήποτε γνώση της οικονομικής διαχειρίσεως και της εν γένει οικονομικής καταστάσεως της
Ε.Ε.Υ.Β.Β. και υποχρεούται να συντάσσει κατ’ έτος προς την τακτική Γ.Σ. έγγραφη έκθεση,
καταχωριζομένη στα πρακτικά της συνελεύσεως. Επί της Ε.Ε. εφαρμόζονται αναλόγως οι περί
αρχαιρεσιών διατάξεις του καταστατικού. Της Ε.Ε. προεδρεύει ο εκ των μελών της λαβών τις
περισσότερες ψήφους κατά την εκλογή της. Αυτός αναγιγνώσκει την επί του ελέγχου της διαχειρίσεως
σχετική έκθεση ενώπιον της Γ.Σ.
Άρθρο 21
Επ’ ουδενί λόγω επιτρέπεται να αναμειχθεί το Σωματείο στην πολιτική ή σε έργα αλλότρια προς τον υπό
του παρόντος Καταστατικού καθοριζόμενο σκοπό ή να στραφεί προς ορισμένο κόμμα.
Άρθρο,22
Τροποποίηση του Καταστατικού μπορεί να γίνει με απόφαση Γ.Σ. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις
πρέπει να αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. και στις προσκλήσεις. Η σχετική απόφαση
λαμβάνεται δια πλειοψηφίας των 34 των παρόντων κατά την έναρξη της συνελεύσεως. Απαρτία
επιτυγχάνεται, εφ’ όσον παρευρίσκεται τουλάχιστον το ήμισυ των μελών.
Άρθρο 23
1.

Προς διάλυση του Σωματείου απαιτείται απόφαση δύο Γ.Σ. απεχουσών χρονικώς απ’ αλλήλων ένα
μήνα τουλάχιστον. Σε κάθε Συνέλευση πρέπει να παρίστανται τα 4/5 τουλάχιστον των μελών και να
ψηφίσουν υπέρ της διαλύσεως τα 3 τουλάχιστον των παρόντων.

2.

Το Σωματείον άμα τη διαλύσει του τίθεται αυτοδικαίως υπό εκκαθάριση.

3.

Οι εργασίες της εκκαθαρίσεως επ’ ουδενί λόγω δύνανται να διαρκέσουν πέραν του έτους από της
λήψεως της δευτέρας περί διαλύσεως του Σωματείου αποφάσεως της Γ.Σ..

4.

Μετά τη διάλυση του Σωματείου η περιουσία του διατίθεται για σκοπό όμοιο ή ανάλογο του σκοπού
αυτού, ειδικώς καθοριζόμενο στην περί διαλύσεως απόφαση της δεύτερης Γ.Σ. των
μελών, υπό τον περιορισμό του άρθρου 106 του Αστικού Κώδικος.

Άρθρο 24
Οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται από τον νόμο ή το Καταστατικό, ρυθμίζεται από το Δ.Σ..
Άρθρο 25
Έως την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου η εκλεγείσα πενταμελής προσωρινή Διοικούσα
Επιτροπή εξουσιοδοτείται από τα ιδρυτικά μέλη να προβαίνει σ' όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και
διατυπώσεις για τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία του Σωματείου
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Το παρόν Καταστατικό, αποτελούμενο από είκοσι πέντε άρθρα εγκρίνεται σήμερα από τα ιδρυτικά μέλη
στην Αθήνα και υπογράφεται ως εξής:
Αθήνα, 27 Ιουνίου 2008
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