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Α. ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΚΑΗ ΔΓΡΑ

Α. ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΚΑΗ ΔΓΡΑ

Άρθρον 1

Άρθρο 1

1.1)
Η «Διιεληθή Δπηηξνπή Φξαγκάησλ» (EEMΦ)
έρεη ηδξπζή σο σκαηείνλ θαηά ην έηνο 1964.

Η Διιεληθή Δπηηξνπή Φξαγκάησλ θαη
Σακηεπηήξσλ έρεη ηδξπζεί σο ζσκαηείν θαηά ην
έηνο 1964 κε ηελ επσλπκία Διιεληθή Δπηηξνπή
Μεγάισλ Φξαγκάησλ Δ.Δ.Μ.Φ.

1.1

Σν ηδξπηηθφλ Καηαζηαηηθφλ ηεο ΔΔΜΦ, ην νπνίνλ
ελεθξίζε δηά ηεο ππ’ αξηζ. 5.001/1965 Απνθάζεσο ηνπ
Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, κεηά ηαο ζπκπιεξψζεηο θαη
ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, ηαο νπνίαο απεθάζηζελ ε VIIε
Γεληθή πλέιεπζηο (16 Γεθεκβξίνπ 1974), έιαβε ηελ
θαησηέξσ δηαηχπσζηλ, ήηηο ραξαθηεξίδεηαη σο
«ηξνπνπνίεζηο έηνπο 1974».

1.2)
Σν σκαηείνλ έρεη ηελ επσλπκίαλ «Διιεληθή
Δπηηξνπή Μεγάισλ Φξαγκάησλ» (ΔΔΜΦ) θαη έδξαλ
ηαο Αζήλαο.

Σν ηδξπηηθφ θαηαζηαηηθφ ηνπ σκαηείνπ, ην
νπνίν εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξ. 5001/1965
Απφθαζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, κε ηηο
ζπκπιεξψζεηο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πνπ
απνθάζηζε ε 12ε Γεληθή πλέιεπζε (16
Γεθεκβξίνπ 1974), νη νπνίεο εγθξίζεθαλ κε ηελ
ππ’ αξ. 1471/21-05-1975 Απφθαζε ηνπ
Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ θαη κε ηε κεηνλνκαζία
ηνπ ζε Διιεληθή Δπηηξνπή Φξαγκάησλ θαη
Σακηεπηήξσλ (ΔΛ.Δ.Φ.Σ.), ηηο ζπκπιεξψζεηο,
ηξνπνπνηήζεηο θαη ηε κεηαγξαθή ηνπ ζηελ
δεκνηηθή πνπ απνθάζηζε ε ……. Γεληθή
πλέιεπζε (……………………..2011) έιαβε ηελ
παξαθάησ δηαηχπσζε, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη
σο «ηξνπνπνίεζε έηνπο 2011».
1.2

Σν σκαηείν έρεη πιένλ ηελ επσλπκία
«Διιεληθή
Δπηηξνπή
Φξαγκάησλ
θαη
Σακηεπηήξσλ » (ΔΛ.Δ.Φ.Σ.) θαη έδξα ηελ Αζήλα.

1.3

ηα αγγιηθά ε επσλπκία ηνπ ζσκαηείνπ ζα είλαη
Greek Committee of Dams and Reservoirs κε
δηαθξηηηθφ ηίηιν GCDR.

Β. ΚΟΠΟΗ

Β. ΚΟΠΟΗ

Άρθρον 2

Άρθρο 2

2.1)
θνπνί ηεο ΔΔΜΦ είλαη ε πξνψζεζηο ηεο
αλαπηχμεσο ελ Διιάδη ηεο ηερληθήο ηεο κειέηεο,
θαηαζθεπήο, ζπληεξήζεσο θαη εθκεηαιιεχζεσο
«Μεγάισλ Φξαγκάησλ θαη ζπλαθψλ πξνο απηά
θαηαζθεπψλ» (ζπκθψλσο πξνο ηνλ νξηζκφλ ηνλ
νπνίνλ δίδεη ε θαησηέξσ αλαθεξφκελε ΓΔΜΦ), θαη ε
δηελέξγεηα ζρεηηθψλ πξνο απηά επηζηεκνληθψλ
εξεπλψλ.

2.1 θνπφο ηνπ σκαηείνπ είλαη ε πξνψζεζε ηεο
αλάπηπμεο ζηελ Διιάδα ηεο ηερληθήο ηεο
κειέηεο, θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο, ιεηηνπξγίαο
θαη
αλαβάζκηζεο
«Φξαγκάησλ,
ηερλεηψλ
ηακηεπηήξσλ θαη ζπλαθψλ πξνο απηψλ
θαηαζθεπψλ» αιιά θαη ηεο πξνψζεζεο ηεο
γλψζεο θαη ηεο ηερλνγλσζίαο ηεο ζέζεο ησλ
έξγσλ απηψλ εθηφο ιεηηνπξγίαο (κε κεξηθή ή
νιηθή απνδφκεζή ηνπο θαη απνθαηάζηαζε ηνπ
πεξηβάιινληνο
ρψξνπ).
Αληηθείκελν
ηνπ
σκαηείνπ είλαη θξάγκαηα θαη ηακηεπηήξεο ηα
νπνία έρνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά :
- Φξάγκαηα κε χςνο ζψκαηνο θξάγκαηνο,
κεηξψκελν ζηνλ άμνλά ηνπ θαη απφ ην
ρακειφηεξν ζεκείν ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο έσο
ηε ζηέςε, κεγαιχηεξν ή ίζν ησλ 10m, ή
-

Φξάγκαηα κε χςνο ζψκαηνο, φπσο απηφ
1

νξίδεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, απφ
5m έσο 10m, κε ηακηεπηήξα ρσξεηηθφηεηαο
3
κεγαιχηεξεο ή ίζεο ησλ 100.000 m , ή
-

Φξάγκαηα ηα νπνία δελ εληάζζνληαη κελ ζε
κία απφ ηηο παξαπάλσ δχν θαηεγνξίεο, αιιά
ηπρφλ αζηνρία ηνπο ζπλεπάγεηαη θηλδχλνπο
απψιεηαο αλζξψπηλσλ δσψλ ή ζνβαξέο
νηθνλνκηθέο δεκίεο.

-

Σακηεπηήξεο
πνπ
δεκηνπξγνχληαη
απφ
θξάγκαηα
κε
ηα
πξναλαθεξφκελα
ραξαθηεξηζηηθά.

2.2)
Γηά ηνπο σο άλσ ζθνπνχο ε ΔΔΜΦ έρεη
ζπλδεζή κε ηελ εδξεχνπζηλ εηο Παξηζίνπο Γαιιίαο,
«Γηεζλή Δπηηξνπή Μεγάισλ Φξαγκάησλ» (ΓΔΜΦ) Commission Internationale des Grands Barrages
(CIGB) ή - International Commission on Large Dams
(ICOLD) - θαη έρεη θαηαζηήζεη νχησ ηελ Διιάδα
«Υψξαλ Μέινο» ηεο δηεζλνχο απηήο νξγαλψζεσο.

2.2 Γηα ηνπο σο άλσ ζθνπνχο ην σκαηείν έρεη
ζπλδεζεί κε ηε «Γηεζλή Δπηηξνπή Μεγάισλ
Φξαγκάησλ
(Γ.Δ.Μ.Φ.)
–
Commission
Internationale des Grands Barrages (CIGB) ή International Commission on Large Dams
(ICOLD) - πνπ έρεη έδξα ζην Παξίζη ηεο Γαιιίαο
θαη έρεη θαηαζηήζεη έηζη ηελ Διιάδα «Υψξα
Μέινο» ηεο δηεζλνχο απηήο νξγάλσζεο.

2.3) Η ΔΔΜΦ, εξγαδνκέλε θπξίσο εηο ηα πιαίζηα ηεο
ΓΔΜΦ, επηδηψθεη ηελ εθπιήξσζηλ ησλ ζθνπψλ ηεο :

2.3 Σν σκαηείν επηδηψθεη ηελ εθπιήξσζε ησλ
ζθνπψλ ηνπ :
- Με
ηε
ζπλεξγαζία
θαη
αληαιιαγή
επηζηεκνληθψλ θαη ηερληθψλ πιεξνθνξηψλ, κε
ηε Γ.Δ.Μ.Φ. θαη κε ηηο Δζληθέο Δπηηξνπέο ησλ
ρσξψλ κειψλ ηεο, θαζψο θαη κε άιιεο
νξγαλψζεηο
πνπ
έρνπλ
παξεκθεξή
ελδηαθέξνληα.

- Γηά ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο αληαιιαγήο ηερληθψλ
πιεξνθνξηψλ πάζεο θχζεσο, κεηά ηεο Γ.Δ.Μ.Φ. θαη
κεηά ησλ Δζληθψλ Δπηηξνπψλ ησλ Υσξψλ Μειψλ
απηήο, θαζψο θαη κεη’ άιισλ νξγαλψζεσλ ερνπζψλ
παξεκθεξή ελδηαθέξνληα.
- Γηά ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο θαη
ησλ Μειψλ ηεο, εηο ηαο Δθηειεζηηθάο πλφδνπο, ηα
Γηεζλή πλέδξηα, ηα Σαμίδηα Μειέηεο, θαζψο θαη εηο
ηαο Δπηηξνπάο εξγαζίαο πξφο κειέηελ ή έξεπλαλ
δηαθφξσλ
ελδηαθεξφλησλ
ζεκάησλ
θιπ.,
ηα
νξγαλνχκελα ππφ ηεο ΓΔΜΦ ή ππφ ησλ Δζληθψλ
Δπηηξνπψλ απηήο, ή θαη ππφ άιισλ νξγαλψζεσλ.

-

Με ηε ζπκκεηνρή ηνπ σκαηείνπ θαη ησλ
κειψλ ηνπ ζηηο Δθηειεζηηθέο πλφδνπο, ηα
Γηεζλή πλέδξηα, ηα ηαμίδηα κειέηεο, θαζψο
θαη ζηηο Δπηηξνπέο Δξγαζίαο πξνο κειέηε ή
έξεπλα δηαθφξσλ ελδηαθεξφλησλ ζεκάησλ
θιπ., πνπ νξγαλψλνληαη απφ ηε Γ.Δ.Μ.Φ. ή
απφ ηηο Δζληθέο Δπηηξνπέο ηεο ή απφ άιιεο
νξγαλψζεηο.

- Γηά ηεο νξγαλψζεσο ελ Διιάδη επηζηεκνληθψλ
δηαιέμεσλ θαη εθδξνκψλ επηζθέςεσο έξγσλ, δηά ηεο
ζπζηάζεσο Δπηηξνπψλ εξεχλεο θαη δηά ζρεηηθψλ
δεκνζηεπκάησλ, εθ’ φισλ ησλ ζεκάησλ, ηα νπνία
ελδηαθέξνπλ ηνπο ηεζέληαο ζθνπνχο, ελδερνκέλσο δε
θαη δη’ εθδφζεσο πεξηνδηθνχ.

-

Με
ηελ
νξγάλσζε
ζηελ
Διιάδα
επηζηεκνληθψλ εθδειψζεσλ θαη εθδξνκψλ
επίζθεςεο έξγσλ, ηε ζχζηαζε επηηξνπψλ
εξγαζίαο θαη/ή έξεπλαο θαη κε ζρεηηθά
δεκνζηεχκαηα ζε φια ηα ζέκαηα ηα νπνία
ελδηαθέξνπλ ηνπο ζθνπνχο, πνπ έρνπλ ηεζεί.

-

Με ηε ζπλεξγαζία ζηελ Διιάδα θαη ζην
εμσηεξηθφ κε Τπεξεζίεο, κε Οξγαληζκνχο,
Ιδξχκαηα θιπ., ησλ νπνίσλ ε αξκνδηφηεηα ή
ηα ελδηαθέξνληα είλαη ζρεηηθά κε ηνπο
ζθνπνχο ηνπ σκαηείνπ .

- Γηά ηεο ζπλεξγαζίαο ελ Διιάδη θαη ελ ηε αιινδαπή,
κε Τπεξεζίαο, Οξγαληζκνχο, Ιδξχκαηα θιπ., ησλ
νπνίσλ ε αξκνδηφηεο ή ηα ελδηαθέξνληα, είλαη ζρεηηθά
κε ηνπο ζθνπνχο ηεο Δ.Δ.Μ.Φ.
2.4)
Η Δ.Δ.Μ.Φ. δελ έρεη θεξδνζθνπηθήλ ηηλά
επηδίσμηλ. Η δηάξθεηα απηήο είλαη απεξηφξηζηνο.

2.4 Σν σκαηείν δελ έρεη θεξδνζθνπηθή επηδίσμε. Η
δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ είλαη απεξηφξηζηε.

Γ. ΜΔΛΖ

Γ. ΜΔΛΖ

Άρθρον 3

Άρθρο 3

3.1
Σα κέιε ηεο Δ.Δ.Μ.Φ..
ηαθηηθά, έθηαθηα θαη επίηηκα.

δηαθξίλνληαη

εηο

3.1

Σα κέιε ηνπ σκαηείνπ. δηαθξίλνληαη ζηηο
παξαθάησ αλαθεξφκελεο πέληε(5) θαηεγνξίεο
θαη κπνξεί λα είλαη είηε θπζηθά πξφζσπα, είηε
εηαηξείεο, είηε νξγαληζκνί πνπ αζρνινχληαη κε
θξάγκαηα θαη ηακηεπηήξεο.
2

3.2
Σαθηηθά κέιε ηεο Δ.Δ.Μ.Φ. δχλαληαη λα
θαηαζηνχλ νη εμήο Γηπισκαηνχρνη Αλσηάησλ ρνιψλ :

α)

Μεραληθνί φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, Υεκηθνί,
Γεσιφγνη
θαη
Τδξνγεσιφγνη,
Γεσθπζηθνί,
Γαζνηερληθνί ή θαη άιινη Σερληθνί, ειιεληθήο
ηζαγέλεηαο, δηακέλνληεο κνλίκσο έλ Διιάδη, έρνληεο
αζθήζεη ηφ επάγγεικα απηψλ επί ηξία (3) έηε
ηνπιάρηζηνλ θαί ελδηαθεξφκελνη δηά ζέκαηα ζρεηηθά κε
ηελ
κειέηελ,
θαηαζθεπήλ,
ζπληήξεζηλ
θαη
εθκεηάιιεπζηλ Μεγάισλ Φξαγκάησλ θαη ζπλαθψλ
πξνο απηά θαηαζθεπψλ.
3.3
Έθηαθηα κέιε ηεο Δ.Δ.Μ.Φ. δχλαληαη λα
θαηαζηνχλ Φπζηθά ή Ννκηθά πξφζσπα, αλεμαξηήησο
ηζαγελείαο θαη ηφπνπ δηαλνκήο, έρνληα ελδηαθέξνλ δηά
ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα Μεγάια Φξάγκαηα θαη ζπλαθείο
πξνο απηά θαηαζθεπάο.

β)

3.4
Δπίηηκα κέιε ηεο Δ.Δ.Μ.Φ. αλαθεξχζζνληαη,
ππφ ηνπ Γ. πκβνπιίνπ απηήο, Οξγαληζκνί
ζπκβάιινληεο επηζηεκνληθψο, εζηθψο ή πιηθψο είο
ηνπο ζθνπνχο ηεο, σο θαη δηαθεθξηκέλνη Δπηζηήκνλεο
Έιιελεο ή αιινδαπνί, ησλ νπνίσλ ην έξγνλ
ππνβνεζεί ηνπο ελ ιφγσ ζθνπνχο.

γ)

δ)

ε)

3.2

Σαθηηθά Μέιε : Φπζηθά πξφζσπα,
δηπισκαηνχρνη Μεραληθνί φισλ ησλ
εηδηθνηήησλ, θαη πηπρηνχρνη αλσηάησλ ή
αλσηέξσλ ζρνιψλ, πνπ α) έρνπλ αζθήζεη
ην επάγγεικά ηνπο γηα ηέζζεξα (4)
ηνπιάρηζηνλ ρξφληα, θαη β) αζρνινχληαη ή
έρνπλ αζρνιεζεί ζην παξειζφλ κε
νπνηαδήπνηε
ηξφπν
ζε
εξγαζίεο
ζρεηηδφκελεο
κε
θξάγκαηα
γηα
ηνπιάρηζηνλ
δχν
(2)
ρξφληα,
θαη
πξνηείλνληαη απφ δχν ηαθηηθά κέιε. Η
εηήζηα ζπλδξνκή ησλ Σαθηηθψλ Μειψλ
νξίδεηαη ίζε κε : .
Έθηαθηα Μέιε : Φπζηθά πξφζσπα ηνπ πην
πάλσ εδαθίνπ (γ) πνπ έρνπλ αζθήζεη ην
επάγγεικά ηνπο γηα ιηγφηεξν απφ ηέζζεξα
(4) ρξφληα, θαζψο θαη θνηηεηέο αλσηάησλ
ή αλσηέξσλ ζρνιψλ πνπ ην γλσζηηθφ
ηνπο αληηθείκελν πεξηιακβάλεη θαη ζέκαηα
ζρεηηδφκελα κε θξάγκαηα. Σα έθηαθηα
κέιε δελ θαηαβάινπλ ζπλδξνκέο.
Δπίηηκα Μέιε : Φπζηθά πξφζσπα πνπ
ζπκβάιινπλ επηζηεκνληθά, ηερληθά, εζηθά
ή πιηθά ζηνπο ζθνπνχο ηνπ σκαηείνπ. Σα
επίηηκα κέιε αλαθεξχζζνληαη απφ ην
Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην
(Γ.)
ηνπ
σκαηείνπ. κε ζρεηηθή απφθαζή ηνπ, είλαη
ηζφβηα θαη δελ θαηαβάιινπλ εηήζηεο
ζπλδξνκέο.
Υνξεγνί : Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ,
Οξγαληζκνί ή Καηαζθεπαζηηθέο Δηαηξείεο
6εο ή 7εο ηάμεο. Η εηήζηα ζπλδξνκή ησλ
ρνξεγψλ νξίδεηαη ίζε κε 20 x  (φπνπ  –
ε ζπλδξνκή ηαθηηθνχ κέινπο, φπσο
θαζνξίδεηαη θάζε θνξά απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηνπ σκαηείνπ). Κάζε ρνξεγφο
κπνξεί λα νξίδεη, εθφζνλ ην επηζπκεί,
κέρξη ηξεηο (3) εθπξνζψπνπο ηνπ νη νπνίνη
λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο
Σαθηηθνχ Μέινπο, θαη νη νπνίνη ζα
κπνξνχλ
λα
εθπξνζσπνχλ
ην
ζπγθεθξηκέλν
Υνξεγφ
ζηηο
Γεληθέο
πλειεχζεηο θαη ζηηο ςεθνθνξίεο ηνπ
σκαηείνπ.
Δηαίξνη : Δηαηξείεο πνπ δελ εληάζζνληαη
ζηελ θαηεγνξία ησλ ρνξεγψλ ηνπ πην
πάλσ εδαθίνπ 3.1.α θαη Γξαθεία Μειεηψλ.
Η εηήζηα ζπλδξνκή ησλ Δηαίξσλ νξίδεηαη
ίζε κε 5 x , (φπνπ  – ε ζπλδξνκή
ηαθηηθνχ κέινπο, φπσο θαζνξίδεηαη θάζε
θνξά απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ
σκαηείνπ). Κάζε εηαίξνο κπνξεί λα
νξίδεη, εθφζνλ ην επηζπκεί, έλα (1)
εθπξφζσπφ ηνπ, ν νπνίνο λα πιεξνί ηηο
πξνυπνζέζεηο
εγγξαθήο
Σαθηηθνχ
Μέινπο, θαη ν νπνίνο ζα κπνξεί λα
εθπξνζσπεί ην ζπγθεθξηκέλν εηαίξν ζηηο
Γεληθέο πλειεχζεηο θαη ζηηο ςεθνθνξίεο
ηνπ σκαηείνπ.

Οη εθπξφζσπνη ησλ ρνξεγψλ θαη εηαίξσλ δελ
θαηαβάινπλ ζπλδξνκή αιιά έρνπλ φια ηα

3

δηθαηψκαηα θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο ησλ
ηαθηηθψλ κειψλ, εθηφο απφ ην δηθαίσκα ηνπ
εθιέγεζζαη θαη ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη ηελ
πξφβιεςε ηνπ αξ. 6.4.
Άρθρον 4

Άρθρο 4

4.1)
Πεξί ηεο εγγξαθήο ηαθηηθνχ ή εθηάθηνπ κέινπο
ηεο Δ.Δ.Μ.Φ. απνθαζίδεη, θαη’αξρήλ, ην Γηνηθεηηθφλ
πκβνχιηνλ απηήο, αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. Η
ππνβνιή αηηήζεσο ππνδεινί φηη ν ελδηαθεξφκελνο
απνδέρεηαη αλεπηθπιάθησο ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Καηαζηαηηθνχ θαη ηαο λνκίκνπο απνθάζεηο ηνπ Γ.
πκβνπιίνπ θαη ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ηνπ
ζσκαηείνπ.

4.1

Γηα ηελ εγγξαθή Σαθηηθνχ ή Έθηαθηνπ Μέινπο,
Υνξεγνχ ή Δηαίξνπ ηνπ σκαηείνπ απνθαζίδεη
ην Γ., θαηφπηλ ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ
άξζξνπ 3. Η ππνβνιή αίηεζεο ππνδειψλεη φηη
ν ελδηαθεξφκελνο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ηηο απνθάζεηο
ηνπ Γ.. θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ
σκαηείνπ.

4.2)
Πεξί
ηεο
εγγξαθήο
επηηίκνπ
κέινπο
απνθαζίδεη ην Γ. πκβνχιηνλ απηνβνχισο, ή θαη
αηηήζεη ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.

4.2

Γηα ηελ εγγξαθή επηηίκνπ κέινπο απνθαζίδεη ην
Γ.. απηνβνχισο.

4.3)
Γη’
απνθάζεσο
ηνπ
δηαγξάθεηαη πάλ κέινο φπεξ

4.3

Σν Γ.. ηνπ σκαηείνπ. κε ζρεηηθή απφθαζή
ηνπ, κπνξεί λα δηαγξάςεη θάζε κέινο ηνπ
σκαηείνπ. ην νπνίν :

Γ.

πκβνπιίνπ

- Καζπζηεξεί ηελ εηεζίαλ ζπλδξνκήλ ηνπ πιένλ ηνπ
έηνπο.
- Καζπζηεξεί πέξαλ ηνπ 6-κήλνπ εηέξαλ πξνο ηελ
Δ.Δ.Μ.Φ. βεβαησκέλελ νθεηιήλ.
4.4)
Σν Γ. πκβνχιηνλ δχλαηαη δη’ απνθάζεψο ηνπ
λα δηαγξάςε πάλ Μέινο θαη δη’ άιιελ, πιελ ησλ
αλσηέξσ, αηηίαλ, αθνχ φκσο θαιέζε ην ελ ιφγσ κέινο
λα δψζε εγγξάθσο εμεγήζεη επί ηεο αηηίαο ηεο
δηαγξαθήο ηνπ.
Οπσζδήπνηε ην δηαγξαθφκελνλ κέινο
δχλαηαη λα αζθήζε ηελ θαηά ην άξζξνλ 88 ηνπ .Α.Κ.
πξνβιεπνκέλελ πξνζθπγήλ.

-

Καζπζηεξεί ηελ εηήζηα ζπλδξνκή
πεξηζζφηεξν απφ ηξία έηε.

ηνπ

-

Καζπζηεξεί
πέξαλ
ηνπ
12κήλνπ
νπνηαδήπνηε άιιε βεβαησκέλε νθεηιή
πξνο ην σκαηείν.

4.4

Σν Γ.. κπνξεί κε ζρεηηθή απφθαζή ηνπ λα
πξνηείλεη γηα έγθξηζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηε
δηαγξαθή (πξηλ πξνβεί ζ’ απηήλ) Υνξεγνχ,
Δηαίξνπ ή Μέινπο θαη γηα άιιε εθηφο ησλ
αλσηέξσ αηηία, αθνχ φκσο θαιέζεη ην ελ ιφγσ
κέινο λα δψζεη εγγξάθσο ζρεηηθέο εμεγήζεηο.

4.5)
Δπί ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ. πκβνπιίνπ πεξί
ηεο εγγξαθήο ή δηαγξαθήο κειψλ, δεηείηαη, εθ ησλ
πζηέξσλ, έγθξηζηο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, ήηηο θαη
απνθαζίδεη νξηζηηθψο

4.5

Κάζε κέινο ηνπ σκαηείνπ. κπνξεί λα
απνρσξήζεη απφ απηήλ νπνηεδήπνηε, κεηά
απφ έγγξαθε δήισζή ηνπ ε νπνία λα
απεπζχλεηαη ζην Γ..

4.6)
Παλ κέινο ηεο Δ.Δ.Μ.Φ. δχλαηαη λα
απνρσξήζεη απηήο νπνηεδήπνηε, θαηφπηλ εγγξάθνπ
δειψζεψο ηνπ απεπζπλνκέλεο εηο ην Γ. πκβνχιηνλ,
δένλ φκσο λα θαηαβάιε ηελ ζπλδξνκήλ ηνπ ηξέρνληνο
έηνπο.

4.6

Γπλαηφηεηα επαλεγγξαθήο παιαηνχ κέινπο,
πνπ είρε απνρσξήζεη απφ ην σκαηείν .
εμεηάδεηαη θαη εγθξίλεηαη απφ ην Γ..

Γ. ΟΡΓΑΝΑ ΓΗΟΗΚΖΔΩ

Γ. ΟΡΓΑΝΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

Άρθρον 5

Άρθρο 5

Όξγαλα δηνηθήζεσο ηεο Δ.Δ.Μ.Φ. είλαη :
-

Η Γεληθή πλέιεπζηο
Σφ Γηνηθεηηθφλ πκβνχιηνλ (Γ..)
Σφ Δπνπηηθφλ πκβνχιηνλ (Δ..)

Όξγαλα δηνίθεζεο ηνπ σκαηείνπ είλαη :
-

Η Γεληθή πλέιεπζε (Γ..)
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ..)
Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην (Δ..)
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Δ. ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΗ

Δ. ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ

Άρθρον 6

Άρθρο 6

6.1)
Η Γεληθή πλέιεπζηο ηεο Δ.Δ.Μ.Φ. απαξηίδεηαη
εθ πάλησλ ησλ ηαθηηθψλ κειψλ ηεο εθ ησλ ερφλησλ
εθπιεξψζεη ηάο πξνο απηήλ νηθνλνκηθάο ησλ
ππνρξεψζεηο.

6.1

Η Γεληθή πλέιεπζε ηνπ σκαηείνπ. απνηειείηαη
απφ φια ηα Σαθηηθά Μέιε ηεο πνπ έρνπλ
εθπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο
πξνο απηφ, θαζψο θαη απφ ηνπο εθπξνζψπνπο
ησλ Υνξεγψλ θαη Δηαίξσλ πνπ έρνπλ επίζεο
εθπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο
πξνο ην σκαηείν.

6.2)
Έθαζηνλ ηαθηηθφλ κέινο
πλέιεπζηλ, δηθαίσκα κηάο ςήθνπ.

ηε

6.2

Κάζε ηαθηηθφ κέινο έρεη θαηά ηε Γ.. δηθαίσκα
κηαο ςήθνπ.

6.3)
Σα ηαθηηθά κέιε δχλαληαη λα παξίζηαληαη εηο
ηελ πλέιεπζηλ, είηε απηνπξνζψπσο, είηε δη’
αληηπξνζψπνπ. Έθαζηνλ παξηζηάκελνλ εηο ηήλ
πλέιεπζηλ απηνπξνζψπσο κέινο, δχλαηαη λα
εθπξνζσπή κέρξη δχν (2) έηεξα κέιε θαη λα ςεθίδε
αλη’ απηψλ, βάζεη εμνπζηνδνηήζεσο απεπζπλνκέλεο
πξνο ηνλ Πξφεδξνλ ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο.

6.3

Σα ηαθηηθά κέιε κπνξνχλ λα παξίζηαληαη ζηε
Γ..,
είηε
απηνπξνζψπσο
είηε
δη’
αληηπξνζψπνπ. Κάζε κέινο ην
νπνίν
παξίζηαηαη απηνπξνζψπσο ζηε πλέιεπζε,
κπνξεί λα εθπξνζσπεί κέρξη δχν (2) άιια κέιε
θαη λα ςεθίδεη αληί γη’ απηά, βάζεη γξαπηήο
εμνπζηνδφηεζεο πνπ απεπζχλεηαη πξνο ηνλ
Πξφεδξν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.

6.4)
Σα έθηαθηα θαη επίηηκα κέιε ηεο Δ.Δ.Μ.Φ.
δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο
Γεληθήο πλειεχζεσο, ζηεξνχληαη φκσο ςήθνπ.

6.4

Σα επίηηκα θαη έθηαθηα κέιε ηνπ σκαηείνπ
δηθαηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο Γ..,
ζηεξνχληαη φκσο ςήθνπ.

έρεη,

θαηά

Άρθρον 7

Άρθρο 7

7.1)
Η Γεληθή πλέιεπζηο ζπλέξρεηαη ηαθηηθψο
άπαμ ηνπ έηνπο εηο ρξφλνλ νξηδφκελνλ ππφ ηνπ Γ.
πκβνπιίνπ, εθηάθησο δε, είηε θαηφπηλ αηηήζεσο, πξνο
ηνλ Πξφεδξνλ απηνχ, ηνπ ελφο δεθάηνπ ησλ ηαθηηθψλ
κειψλ. Η αίηεζηο αχηε δένλ λα πεξηιακβάλε θαη ηα
ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο.

7.1

Η Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη ηαθηηθά θάζε
έηνο ζε ρξφλν νξηδφκελν απφ ην Γ.., είηε
έθηαθηα, κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελφο πέκπηνπ
ησλ Σαθηηθψλ Μειψλ λνκίκσο θαηαηεζείζα ζην
Γ.. Η αίηεζε απηή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη
ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.

7.2)
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ. πκβνπιίνπ ππνρξενχηαη,
φπσο εληφο 20 εκεξψλ απφ ηεο επηδφζεσο ηεο πξνο
απηφλ, θαηά ην πξνεγνχκελνλ εδάθηνλ, αηηήζεσο,
ζπγθαιέζε ηα ηαθηηθά κέιε ηεο Δ.Δ.Μ.Φ. εηο Γεληθήλ
πλέιεπζηλ κε ζέκαηα εκεξεζίαο δηαηάμεσο ηα ελ ηε
αηηήζεη δηαιακβαλφκελα.

7.2

Σν Γ.. εληφο κελφο απφ λνκίκσο θαηαηεζείζα
αίηεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, είλαη
ππνρξεσκέλν λα ζπγθαιέζεη ηα Σαθηηθά Μέιε
ηνπ σκαηείνπ ζε Γεληθή πλέιεπζε κε ζέκαηα
εκεξήζηαο δηάηαμεο απηά πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζηελ αίηεζε ή θαη ηπρφλ άιια ζέκαηα.

7.3

ηελ πεξίπησζε πνπ παξέιζεη ε πην πάλσ
πξνζεζκία ρσξίο ηε ζχγθιεζε Γεληθήο
πλέιεπζεο κπνξεί απηή λα ζπγθιεζεί απφ
ηνπο θαηαζέζαληεο ηελ αίηεζε.

7.4

ε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ε ζεηεία ηνπ Γ.
κπνξεί λα ζπγθιεζεί Γεληθή πλέιεπζε κε
πξφζθιεζε πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ ην έλα
δέθαην ησλ Σαθηηθψλ Μειψλ.

7.5

Οη πξνζθιήζεηο ζε Γεληθή πλέιεπζε (ηαθηηθή,
έθηαθηε ή θαη επαλαιεπηηθή), πξέπεη λα
πεξηιακβάλνπλ ηνλ ηφπν, ηελ εκέξα θαη ψξα
ηεο πλέιεπζεο θαη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε, λα
δεκνζηεχνληαη δε πξηλ απφ 15 ηνπιάρηζηνλ
εκέξεο ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ηνπ ΣΔΔ θαη
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ σκαηείνπ.

7.3)
Αη πξνζθιήζεηο εηο Γεληθήλ πλέιεπζηλ,
ηαθηηθήλ ή έθηαθηελ, ή θαη επαλαιεπηηθήλ, πξέπεη λα
πεξηιακβάλνπλ ηνλ ηφπνλ, ηελ εκέξαλ θαη ψξαλ ηεο
πλειεχζεσο θαη ηελ εκεξεζίαλ δηάηαμηλ, λα
δεκνζηεχσληαη δέ πξν 15 ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ, είο
δχν εκεξεζίαο εθεκεξίδαο ησλ Αζελψλ, ή εηο Σερληθά
πεξηνδηθά.
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Άρθρον 8

Άρθρο 8

8.1)
Η Γεληθή πλέιεπζηο ζεσξείηαη φηη επξίζθεηαη
ελ απαξηία φηαλ παξίζηαηαη απηνπξνζψπσο, ή δη’
αληηπξνζψπσλ ην ήκηζπ ηνπιάρηζηνλ ησλ ηαθηηθψλ
κειψλ, ησλ ερφλησλ εθπιεξψζεη ηάο νηθνλνκηθάο
απηψλ ππνρξεψζεηο.

8.1

Η Γεληθή πλέιεπζε ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζε
απαξηία φηαλ παξίζηαηαη απηνπξνζψπσο ή κε
αληηπξνζψπνπο ην ήκηζπ ηνπιάρηζηνλ ησλ
Σαθηηθψλ Μειψλ πνπ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο
νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο.

8.2)
Δάλ θαηά ηελ ελ ιφγσ Γεληθήλ πλέιεπζηλ δελ
πξαγκαηνπνηεζή ν σο άλσ θαζνξηδφκελνο αξηζκφο
παξφλησλ, ζπγθαιείηαη, εληφο ηξηψλ (3) θαη’ ειάρηζηνλ
θαη δέθα (10) θαη’ αλψηαηνλ φξηνλ εκεξψλ, ε πξψηε
επαλαιεπηηθή απηήο κε ηα απηά ζέκαηα εκεξεζίαο
δηαηάμεσο. Γηά ηελ απαξηίαλ απαηηείηαη φπσο
παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο ή δη’ αληηπξνζψπνπ ην
έλ ηέηαξηνλ (1/4) ηνπιάρηζηνλ ησλ ηακεηαθψο
ηαθηνπνηεκέλσλ κειψλ.

8.2

Δάλ θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε δελ παξίζηαηαη
ην ήκηζπ ησλ Σαθηηθψλ Μειψλ, ζπγθαιείηαη,
εληφο ηξηψλ (3) θαη’ ειάρηζην θαη δέθα (10) θαη’
αλψηεξν φξην εκεξψλ, ε πξψηε επαλαιεπηηθή
ζπλέιεπζε κε ηα ίδηα ζέκαηα εκεξήζηαο
δηάηαμεο. Γηα ηελ χπαξμε απαξηίαο ζηελ
επαλαιεπηηθή
ζπλέιεπζε
απαηηείηαη
λα
παξίζηαληαη
απηνπξνζψπσο
ή
κε
αληηπξφζσπν ην έλα ηέηαξην (1/4) ηνπιάρηζηνλ
ησλ ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλσλ κειψλ.

8.3)
Δίο πεξίπησζηλ κή επηηεχμεσο απαξηίαο θαη
θαηά ηελ σο άλσ πξψηελ επαλαιεπηηθήλ πλέιεπζηλ,
ζπγθαιείηαη, εληφο νθηψ (8) ην πνιχ εκεξψλ, δεπηέξα
επαλαιεπηηθή πλέιεπζηο κε ηελ απηήλ εκεξεζίαλ
δηάηαμηλ, ζεσξείηαη δέ αχηε έλ απαξηία νζαδήπνηε θαη
αλ είλαη ηα παξφληα κέιε.

8.3

ε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί απαξηία θαηά
ηελ
πξψηε
επαλαιεπηηθή
πλέιεπζε,
ζπγθαιείηαη, εληφο νθηψ (8) εκεξψλ, δεχηεξε
επαλαιεπηηθή πλέιεπζε κε ηελ ίδηα εκεξήζηα
δηάηαμε, ζεσξείηαη δε απηή ζε απαξηία φζα θη
αλ είλαη ηα παξφληα κέιε.

Άρθρον 9
9.1)
Σεο
Γεληθήο
πλειεχζεσο
πξνεδξεχεη
πξνζσξηλψο ν Πξφεδξνο ή εηο ησλ Αληηπξνέδξσλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ.Μ.Φ. κέρξη ηεο δηά
θαλεξάο ςεθνθνξίαο εθινγήο ηνπ Πξνέδξνπ απηήο,
ελφο Γξακκαηέσο θαη δχν ςεθνιεθηψλ.

9.2)
Σα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ Γεληθψλ
πλειεχζεσλ θαηαρσξνχληαη εηο ην πεξαηηέξσ
κλεκνλεπφκελνλ, βηβιίνλ Πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ
ηνπ Γηνηθεηηθνχ θαη ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ,
ππνγξάθνληαη δε απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνπ
Γξακκαηέσο ηεο πλειεχζεσο.

Άρθρο 9
9.1

ηε Γεληθή πλέιεπζε πξνεδξεχεη πξνζσξηλά ν
Πξφεδξνο ή έλαο απφ ηνπο Αληηπξνέδξνπο ηνπ
Γ.. ηνπ σκαηείνπ γηα ηελ εθινγή κε θαλεξή
ςεθνθνξία ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γξακκαηέα
ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαζψο θαη δχν
ςεθνιεθηψλ.

9.2

ηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 7.4
(ήηνη ζε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ε ζεηεία ηνπ Γ.
νπφηε θαη κπνξεί λα ζπγθιεζεί Γεληθή
πλέιεπζε κε πξφζθιεζε πνπ ζα ππνγξάθεηαη
απφ ην έλα δέθαην ησλ Σαθηηθψλ Μειψλ)
πξνεδξεχεη πξνζσξηλά ην αξραηφηεξν κέινο
απ’ απηά πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ πξφζθιεζε
ζε Γεληθή πλέιεπζε

9.3

Σα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ Γεληθψλ
πλειεχζεσλ
θαηαρσξνχληαη
απφ
ην
Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζην βηβιίν
Πξαθηηθψλ
πλεδξηάζεσλ
ησλ
Γεληθψλ
πλειεχζεσλ, Γ.. θαη Δ.., ππνγξάθνληαη δε
απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ην Γξακκαηέα απηήο.

Άρθρον 10

Άρθρο 10

10.1) Φεθνθνξία, θαηά ηελ Γεληθήλ πλέιεπζηλ,
αθνξψζα εηο αξραηξεζίαο, ή δεηήκαηα εκπηζηνζχλεο
πξνο ηελ Γηνίθεζηλ ή έγθξηζηλ ινγνδνζίαο, ή εηο
πξνζσπηθά ελ γέλεη δεηήκαηα, δένλ λα είλαη κπζηηθή
θαη λα γίλεηαη δηά ςεθνδειηίσλ ξηπηνκέλσλ εηο
θάιπελ.

10.1

Φεθνθνξία θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία
αθνξά ζε αξραηξεζίεο ή ζε δεηήκαηα
εκπηζηνζχλεο πξνο ηε Γηνίθεζε ή ζε έγθξηζε
ινγνδνζίαο ή ζε πξνζσπηθά ελ γέλεη δεηήκαηα,
είλαη κπζηηθή θαη γίλεηαη κε ςεθνδέιηηα ζε
θάιπε.

10.2) Αί ςεθνθνξίαη επί άιισλ ζεκάησλ, πιήλ ησλ
σο αλσηέξσ, γίλνληαη θαλεξαί είηε δη’ αλαηάζεσο ηεο
ρεηξφο είηε δη’ νλνκαζηηθήο θιήζεσο.

10.2

Οη ςεθνθνξίεο γηα άιια ζέκαηα, εθηφο ησλ
παξαπάλσ, γίλνληαη θαλεξά, είηε κε χςσζε ηνπ
ρεξηνχ, είηε κε νλνκαζηηθή θιήζε.
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Άρθρον 11
11.1) Αί απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο
ιακβάλνληαη θαη’ απφιπηνλ πιεηνςεθίαλ ησλ
παξφλησλ.
Δμαηξνχληαη
απνθάζεηο
πεξί
ηξνπνπνηήζεσο ηνπ Καηαζηαηηθνχ, δηά ηαο νπνίαο
απαηηείηαη πιεηνςεθία ησλ 3/4 ησλ παξφλησλ θαη πεξί
δηαιχζεσο ηεο Δ.Δ.Μ.Φ. δηά ηελ νπνίαλ απαηηείηαη ε
πιεηνςεθία ησλ 3/4 ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ ηαθηηθψλ
κειψλ.

Άρθρον 11
11.1

Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο
ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ
παξφλησλ.
Δμαηξνχληαη
απνθάζεηο
γηα
ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ, γηα ηηο νπνίεο
απαηηείηαη πιεηνςεθία ησλ 3/4 ησλ παξφλησλ,
θαζψο θαη γηα ηε δηάιπζε ηνπ σκαηείνπ, γηα
ηελ νπνία απαηηείηαη πιεηνςεθία ησλ 3/4 ηνπ
ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ Σαθηηθψλ Μειψλ.

Άρθρον 12
12.1) Η Γεληθή πλέιεπζηο έρεη ηάο θαησηέξσ
αξκνδηφηεηαο :

Άρθρο 12
12.1

- Δθιέγεη ην Γηνηθεηηθφλ θαη ην Δπνπηηθφλ
πκβνχιηνλ.
- Δγθξίλεη ηνλ εηήζηνλ πξνυπνινγηζκφλ θαη ηαο
ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο απηνχ.
- Απνθαζίδεη πεξί ηεο εγθξίζεσο ηεο δηνηθεηηθήο θαη
δηαρεηξηζηηθήο ινγνδνζίαο ηνπ παξειζφληνο έηνπο θαη
πεξί ηεο απαιιαγήο ηνπ Γ.. απφ ηάο επζχλαο δηά ην
παξειζφλ ηνχην έηνπο.
- Απνθαζίδεη επί παληφο ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο
δηαηάμεσο.
Άρθρον 13
13.1) Δάλ ζπκθψλσο κε ην άξζξνλ 11 ηνπ
Καηαζηαηηθνχ
απνθαζηζζή
ππφ
ηεο
Γεληθήο
πλειεχζεσο ε δηάιπζηο ηεο Δ.Δ.Μ.Φ., αχηε
πεξηέξρεηαη εηο θαηάζηαζηλ εθθαζαξίζεσο θαη
ζεσξείηαη πθηζηακέλε κφλνλ δηά ηνλ ζθνπφλ ηεο
εθθαζαξίζεσο.

έρεη

ηηο

παξαθάησ

-

Δθιέγεη ην Γ.. θαη ην Δ..

-

Δγθξίλεη ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ θαη ηηο
ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ.

-

Απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηνηθεηηθήο
θαη
δηαρεηξηζηηθήο
ινγνδνζίαο
ηνπ
πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη ηελ απαιιαγή ηνπ
Γ.. απφ ηηο επζχλεο ηνπ πξνεγνχκελνπ
απηνχ έηνπο.

-

Απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο.
Άρθρο 13

13.1

Πξνο ηνχην ε Γεληθή πλέιεπζηο εθιέγεη εθ ησλ
ηαθηηθψλ κειψλ ηεο, πέληε εθθαζαξηζηάο. Οχηνη
ελεξγνχληεο θαηά πιεηνςεθίαλ, ππνρξενχληαη λα
πξνβνχλ εηο ηελ εθθαζάξηζηλ ηεο πεξηνπζίαο ηεο
Δ.Δ.Μ.Φ. θαηά ηάο λνκίκνπο δηαηάμεηο

Αλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Καηαζηαηηθνχ
απνθαζηζηεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ε
δηάιπζε ηνπ σκαηείνπ απηφ πεξηέξρεηαη ζε
θαηάζηαζε
εθθαζάξηζεο
θαη
ζεσξείηαη
πθηζηάκελν κφλν γηα ην ζθνπφ ηεο
εθθαζάξηζεο.
Γηα ην ζθνπφ ηεο εθθαζάξηζεο ε Γεληθή
πλέιεπζε εθιέγεη απφ ηα ηαθηηθά ηεο κέιε
πέληε εθθαζαξηζηέο, νη νπνίνη ελεξγψληαο θαηά
πιεηνςεθία ππνρξενχληαη λα πξνβνχλ ζηελ
εθθαζάξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ σκαηείνπ.
ζχκθσλα κε ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο.
Κάζε έγγξαθν πνπ ζπληάζζεηαη κεηά ηελ
απφθαζε γηα ηε δηάιπζε ηνπ σκαηείνπ
αλαθέξεη ππνρξεσηηθά φηη ην σκαηείν ηειεί
ππφ εθθαζάξηζε.

Πάλ έγγξαθνλ ζπληαζζφκελνλ κεηά ηελ απφθαζηλ
δηαιχζεσο ηεο Δ.Δ.Μ.Φ. αλαθέξεη ππνρξεσηηθψο φηη
ην σκαηείνλ. ηειεί ππφ εθθαζάξηζηλ.

13.2) Η Γεληθή πλέιεπζηο εηο ηελ απφθαζίλ ηεο
πεξί δηαιχζεσο ηεο Δ.Δ.Μ.Φ. ζα ππνδεηθλχεη θαη ην
ζσκαηείνλ εηο ην νπνίνλ ζα κεηαβηβαζζή ε πεξηνπζία
ηεο Δπηηξνπήο ε νπνία ζα απνκείλε κεηά ηελ
εθθαζάξηζηλ ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο. Η κεηαβίβαζηο
αχηε δχλαηαη λα γίλε είο ζσκαηεία έρνληα
παξεκθεξείο ζθνπνχο ή εηο ηφ Σερληθφλ Δπηκειεηήξηνλ
ηεο Διιάδνο.

Η Γεληθή πλέιεπζε
αξκνδηφηεηεο :

13.2

Η Γεληθή πλέιεπζε ζηελ απφθαζή ηεο πεξί
δηάιπζεο ηνπ σκαηείνπ ζα ππνδεηθλχεη θαη ην
ζσκαηείν ζην νπνίν ζα κεηαβηβαζηεί ε
πεξηνπζία ηνπ σκαηείνπ, ε νπνία ζα απνκείλεη
κεηά ηελ εθθαζάξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ. Η
κεηαβίβαζε απηή κπνξεί λα γίλεη ζε ζσκαηεία
πνπ έρνπλ παξφκνηνπο ζθνπνχο ή ζην Σερληθφ
Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο.
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Άρθρον 14

Άρθρο 14

14.1) H Δ.Δ.Μ.Φ. δηνηθείηαη ππφ ελληακεινχο
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθιεγνκέλνπ, εθ ησλ ηαθηηθψλ
κειψλ, ππφ ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, αλά ηξηεηίαλ.

14.1

Σν σκαηείν δηνηθείηαη απφ δσδεθακειέο Γ..
πνπ εθιέγεηαη αλά ηξηεηία απφ ηα Σαθηηθά ηεο
Μέιε. Σα ηαθηηθά κέιε ηνπ Γ.. είλαη ελλέα: ν
Πξφεδξνο, ν Α’ Αληηπξφεδξνο, ν Β’
Αληηπξφεδξνο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο, ν Σακίαο,
ν Τπεχζπλνο Δπηθνηλσλίαο θαη ηξία (3) απιά
κέιε.
Με ηελ ίδηα πην πάλσ δηαδηθαζία εθιέγνληαη θαη
ηξία αλαπιεξσκαηηθά κέιε.

14.2)
Αί πεξί σλ σο άλσ ιφγνο ηξηεηίαη, ζα
πεξηιακβάλνπλ,
θαηά
πξνηίκεζηλ,
πιήξε
εκεξνινγηαθά έηε θαη ζα ιήγνπλ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ
έηνπο ζπγθιήζεσο πλεδξίνπ ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο
Μεγάισλ Φξαγκάησλ, ην νπνίνλ πξαγκαηνπνηείηαη
αλά ηξηεηίαλ. Πξνο ηνχην ε ζεηεία ηνπ εθιεγεζνκέλνπ
θαηά ηελ πξψηελ, κεηά ηελ έγθξηζηλ ηνπ πξνθεηκέλνπ
ηξνπνπνηεζέληνο
Καηαζηαηηθνχ
ηεο
Δ.Δ.Μ.Φ.,
αξραηξεζίαλ αλαδείμεσο Γηνηθεηηθνχ θαη Δπνπηηθνχ
πκβνπιίνπ, νξίδεηαη κε ιήμηλ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ
έηνπο 1976 θαηά ην νπνίνλ πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζή ην πξνζερέο πλέδξηνλ ηεο ΓΔΜΦ.

14.2 Έθαζηε ηξηεηία ηεο ζεηείαο ηνπ Γ.. ηνπ
σκαηείνπ
ππνινγίδεηαη
κε
βάζε
ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζεηείαο ηεο απεξρφκελεο
θάζε θνξά δηνίθεζεο.

Άρθρον 15

Άρθρο 15

15.1) Γηα ηελ ζχλζεζηλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
ηζρχεη ν πεξηνξηζκφο φηη ηα ελλέα κέιε απηνχ δένλ λα
δηακέλνπλ εηο ηελ πεξηνρήλ Αζελψλ θαη, θαηά ηνλ
ρξφλνλ ηεο αξραηξεζίαο, δένλ λα αλήθνπλ
ππνρξεσηηθψο εηο ηάο σο θαησηέξσ ηξεηο θαηεγνξίαο
α, β, γ θαη λα έρνπλ ηνλ νξηδφκελνλ δη’ εθάζηελ
θαηεγνξίαλ αξηζκφλ :

15.1

α) Σξία (3) κέιε Τπάιιεινη, ελ ελεξγεία, ηνπ
Γεκνζίνπ ή Ννκ. Πξνζψπσλ Γεκ. Γηθαίνπ –
εμαηξέζεη ηεο ΓΔΗ, - ή Καζεγεηαί ηνπ Δ.Μ.Π.
β) Σξία (3) κέιε ελ ελεξγεία Τπάιιεινη ηεο ΓΔΗ.
γ) Σξία (3) κέιε Διεχζεξνη Δπαγγεικαηίαη.

15.2

Γηα ηε ζχλζεζε ηνπ Γ.. ηζρχεη ν πεξηνξηζκφο
φηη ηα κέιε απηνχ πξέπεη λα αλήθνπλ
ππνρξεσηηθά ζηηο παξαθάησ ηξεηο θαηεγνξίεο
α, β, γ θαη λα έρνπλ ηνλ νξηδφκελν γηα θάζε
θαηεγνξία αξηζκφ :
α)

Σξία (3) κέιε θαη έλα αλαπιεξσκαηηθφ
κέινο ππάιιεινη ελ ελεξγεία ηνπ Γεκνζίνπ
ή Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ

β)

Σξία (3) κέιε θαη έλα αλαπιεξσκαηηθφ
κέινο ελ ελεξγεία ππάιιεινη ηεο ΓΔΗ.

γ)

Σξία (3) κέιε θαη έλα αλαπιεξσκαηηθφ
κέινο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο

Κάζε ηαθηηθφ κέινο ηνπ σκαηείνπ κπνξεί λα
ςεθίζεη γηα ην Γ.. έσο ηξία (3) κέιε απφ ηνπο
ππνςεθίνπο πνπ είλαη ελ ελεξγεία ππάιιεινη
ηνπ Γεκνζίνπ ή Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ
Γηθαίνπ, έσο ηξία (3) κέιε απφ ηνπο
ππνςεθίνπο πνπ είλαη ελ ελεξγεία ππάιιεινη
ηεο ΓΔΗ θαη έσο ηξία (3) κέιε απφ ηνπο
ππνςεθίνπο πνπ είλαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο

15.3 Απφ θάζε νκάδα (Τπάιιεινη ΓΔΗ – Τπάιιεινη
Γεκνζίνπ – ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο) νη ηξεηο
θαηά ζεηξάλ πιεηνςεθνχληεο εθιέγνληαη σο
ηαθηηθά κέιε θαη ν ηέηαξηνο σο έθηαθην.
15.4

ε

πεξίπησζε

πνπ

απφ

θάπνηα

νκάδα
8

(Τπάιιεινη ΓΔΗ – Τπάιιεινη Γεκνζίνπ ή
ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο) νη ππνςήθηνη είλαη
ιηγφηεξνη απφ ηέζζεξηο (4) θαη πξνθεηκέλνπ λα
ζπκπιεξσζεί ν αξηζκφο ησλ ελλέα ηαθηηθψλ θαη
ηξηψλ αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηνπ Γ..
εθιέγνληαη θαη’ εμαίξεζε φπνηνη επηιαρφληεο
απφ ηηο άιιεο θαηεγνξίεο έρνπλ ζπγθεληξψζεη
κεγαιχηεξν αξηζκφ ςήθσλ.
15.5

ε θάζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο γίλεηαη άκεζα
θιήξσζε κεηαμχ ησλ ηζνςεθνχλησλ.

15.6 Δθφζνλ αιιάμεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ε
εξγαζηαθή ζρέζε θάπνηνπ κέινπο ηνπ Γ.., κε
ζπλέπεηα λα κελ αλήθεη πιένλ ζηελ
επαγγεικαηηθή νκάδα κε ηελ νπνία εμειέγε,
απηφ δηαηεξεί ηε ζέζε ηνπ έσο ηε ιήμε ηεο
ζεηείαο ηνπ.
Άρθρον 16

Άρθρο 16

16.1) Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαηά ηελ
πξψηελ κεηά ηελ εθινγήλ ησλ πλεδξίαζηλ
ζπγθξνηνχληαη εηο ζψκα εθιέγνληα, κεηαμχ ησλ, ηνλ
Πξφεδξνλ ηνπ Γ.., ηνπο Α’ θαη Β’ Αληηπξνέδξνπο, ηνλ
Γεληθφλ Γξακκαηέα θαη ηνλ Σακίαλ, φζηηο ζα εθηειή θαη
ρξέε Δηδηθνχ Γξακκαηέσο.

16.1 Σα ηαθηηθά κέιε πνπ εθιέγνληαη ζην Γ..
ζπλέξρνληαη ζε ζπλεδξίαζε, ην αξγφηεξν κία
εβδνκάδα απφ ηελ εθινγή ηνπο, κεηά απφ
πξφζθιεζε ηνπ κέινπο πνπ ζπγθέληξσζε ηηο
πεξηζζφηεξεο ςήθνπο, γηα λα ζπγθξνηεζνχλ ζε
ζψκα. Σν ζψκα εθιέγεη ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ..,
ηνπο Α’ θαη Β’ Αληηπξνέδξνπο, ην Γεληθφ
Γξακκαηέα, ηνλ Σακία, ν νπνίνο ζα εθηειεί θαη
ρξέε Δηδηθνχ Γξακκαηέα θαη ηνλ Τπεχζπλν
Δπηθνηλσλίαο.

16.2) Σα κέιε ηνπ Γ.., πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ
Πξνέδξνπ απηνχ, κεηά ην πέξαο ηεο ζεηείαο ησλ είλαη
επαλεθιέμηκα.

16.3) Οη Πξφεδξνη ηνπ Γ. πκβνπιίνπ κεηά ην πέξαο
ηεο ζεηείαο ησλ, θαη εάλ δελ επαλεθιεγνχλ θαη
θαηαιάβνπλ θαη πάιηλ ηελ ζέζηλ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ
Γ.., ιακβάλνπλ ηνλ ηίηινλ ηνπ Δπηηίκνπ Πξνέδξνπ θαη
απνβαίλνπλ κφληκα, κε δηθαίσκα ςήθνπ, κέιε ησλ
κεηέπεηηα Γ. πκβνπιίσλ, απμαλνκέλνπ νχησ ηνπ
αξηζκνχ ησλ κειψλ απηψλ. Η ηνηαχηε φκσο βαζκηαία
αχμεζηο ησλ κειψλ ηνπ Γ. πκβνπιίνπ, νπδφισο
κεηαβάιιεη ηα πεξί απαξηίαο απηνχ, σο ηαχηα
θαζνξίδνληαη εηο ην άξζξνλ 19 ηνπ παξφληνο.
16.4) Σά είο ηφ Γ. πκβνχιηνλ, εμ νηαζδήπνηε αηηίαο,
θελά δχλαηαη λα ζπκπιεξψζε, κέρξη ησλ λέσλ
αξραηξεζηψλ, απηφ ηνχην ην Γ. πκβνχιηνλ. Η ελ ιφγσ
ζπκπιήξσζηο δένλ λα είλαη ζχκθσλνο πξνο ηνπο
πεξηνξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 15.

16.2 Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κεηά ην
πέξαο ηεο ζεηείαο ηνπο είλαη επαλεθιέμηκα. Καη΄
εμαίξεζε, ζηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ δελ κπνξεί
λα εθιεγεί ην ίδην άηνκν γηα πέξαλ ησλ δχν
(ζπλερφκελσλ ή κε) ζεηεηψλ.
16.3 Πξφεδξνο
απεξρνκέλνπ
Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ πνπ δελ ζα επαλεθιεγεί σο κέινο
ηνπ λένπ δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη ηηκεηηθά ζην
λέν Γ.. γηα κία θαη κφλε ζεηεία, κε δηθαίσκα
ςήθνπ ζ΄ απηφ, απμάλνληαο έηζη ηνλ αξηζκφ ησλ
κειψλ ηνπ Γ.. ζε δέθα. Απηή πάλησο ε αχμεζε
ησλ κειψλ ηνπ Γ.. δελ κεηαβάιιεη ηα πεξί
απαξηίαο ηνπ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζην
άξζξν 19 ηνπ παξφληνο.
16.4 Σα θελά ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, απφ
νπνηαδήπνηε αηηία, ζπκπιεξψλνληαη κέρξη ηηο
επφκελεο αξραηξεζίεο απφ ηα αλαπιεξσκαηηθά
κέιε. Η ελ ιφγσ ζπκπιήξσζε πξέπεη λα γίλεηαη
θαηά πξνηεξαηφηεηα κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ
άξζξνπ 15.

Άρθρον 17

Άρθρο 17

17.1) Σα αμηψκαηα ησλ κειψλ ηνπ Γ.. είλαη ηηκεηηθά
θαη αη ππεξεζίαη ππ’ απηψλ παξέρνληαη δσξεάλ.

17.1

Σα κέιε ηνπ Γ.. παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο
δσξεάλ.

17.2) Σα κέιε ηνπ Γ.. είλαη αιιειεγγχσο ππεχζπλα
έλαληη ηνπ σκαηείνπ γηα ηάο ηπρφλ πξνζγελεζνκέλαο
δεκίαο είο απηφ, έζησ θαη εμ ακειείαο. Πάλ κέινο ηνπ

17.2

Σα κέιε ηνπ Γ.. είλαη αιιειεγγχσο ππεχζπλα
έλαληη ηνπ σκαηείνπ γηα ηηο ηπρφλ γελφκελεο
δεκηέο ζ’ απηφ, έζησ θαη απφ ακέιεηα. Κάζε
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Γ.., ή θαη ην ζχλνινλ ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ,
δχλαληαη λα αλαθιεζψζηλ ππφ ηεο Γεληθήο
πλειεχζεσο δη’ απνθάζεσο ιακβαλνκέλεο, δηά
πιεηνςεθίαο ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ (3/4) ησλ παξφλησλ
εηο ηελ πλέιεπζηλ κειψλ.

κέινο ηνπ Γ.., ή θαη ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηνπ
πκβνπιίνπ, κπνξεί λα αλαθιεζεί απφ ηε
Γεληθή πλέιεπζε, κε απφθαζε ε νπνία
ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ (3/4) ησλ
παξφλησλ ζηε πλέιεπζε κειψλ.
17.3

Μέινο ηνπ Γ.. ην νπνίν απνπζηάδεη
αδηθαηνιφγεηα απφ ηέζζεξηο (4) δηαδνρηθέο
ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο ή απφ πεξηζζφηεξεο ηνπ
50% ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.. ζε έλα
εκεξνινγηαθφ έηνο, δχλαηαη λα απνκαθξπλζεί
απφ ην Γ.. κε απφθαζε πνπ ιακβάλεη ην Γ..
θαη λα αληηθαηαζηαζεί απφ αλαπιεξσκαηηθφ
κέινο.

Άρθρον 18
18.1) Η Δ.Δ.Μ.Φ. εθπξνζσπείηαη εηο ηάο δηθαζηηθάο
θαη εμσδίθνπο απηήο ζρέζεηο ππφ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ
Γ. πκβνπιίνπ θαη αλαιακβάλεη δηθαηψκαηα θαη
ππνρξεψζεηο δηά ησλ ππ’ απηνχ θαη επ’ νλφκαηη ηεο
Δ.Δ.Μ.Φ. ζπλαπηνκέλσλ δηθαηνπξαμηψλ.

Άρθρο 18
18.1

Σν σκαηείν εθπξνζσπείηαη ζηηο δηθαζηηθέο θαη
εμψδηθεο ζρέζεηο ηνπ απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ..
θαη αλαιακβάλεη δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο
κε ηηο δηθαηνπξαμίεο πνπ ζπλάπηνληαη απ’
απηφλ ζην φλνκα ηνπ σκαηείνπ.

Άρθρον 19

Άρθρο 19

19.1) Σν Γ. πκβνχιηνλ ζπλέξρεηαη, θαηφπηλ
πξνζθιήζεσο ηνπ Πξνέδξνπ, ηαθηηθψο κελ άπαμ αλά
ηξίκελνλ, εθηάθησο δε νζάθηο ν Πξφεδξνο ήζειε θξίλεη
ηνχην αλαγθαίνλ ή δεηήζσζη ηνχην ηξία ηνπιάρηζηνλ
κέιε ηνπ Γ. πκβνπιίνπ.

19.1

Σν Γ.. ζπλέξρεηαη ηαθηηθά κεηά απφ
πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπιάρηζηνλ θάζε
ηξίκελν, έθηαθηα δε φπνηε ν Πξφεδξνο ην θξίλεη
αλαγθαίν ή ην δεηήζνπλ ηξία ηνπιάρηζηνλ κέιε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.

19.2) Σν Γ. πκβνχιηνλ. επξίζθεηαη ελ απαξηία,
παξφλησλ
πέληε
ηνπιάρηζηνλ
κειψλ
απηνχ,
πεξηιακβαλνκέλνπ νπσζδήπνηε ηνπ ζεηεχνληνο
Πξνέδξνπ ή ελφο ησλ Αληηπξνέδξσλ.

19.2

Σν Γ.. βξίζθεηαη ζε απαξηία παξφλησλ πέληε
ηνπιάρηζηνλ κειψλ (εθ ησλ ηαθηηθψλ),
πεξηιακβαλνκέλνπ νπσζδήπνηε ηνπ Πξνέδξνπ
ή ελφο ησλ Αληηπξνέδξσλ.

19.3) Αί απνθάζεηο ηνπ Γ. πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη
θαηά πιεηνςεθίαλ, ελ ηζνςεθία δε ληθά ε ςήθνο ηνπ
Πξνέδξνπ ή ηνπ Πξνεδξεχνληνο Αληηπξνέδξνπ.

19.3

Οη απνθάζεηο ηνπ Γ.. ιακβάλνληαη θαηά
πιεηνςεθία, ελψ ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο
ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ
πξνεδξεχνληνο Αληηπξνέδξνπ.

19.4

Μεηά ην πέξαο θάζε ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ..
ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ κε ηα ζέκαηα ηα νπνία
ζπδεηήζεθαλ θαη ηηο απνθάζεηο πνπ ιήθζεθαλ,
ην νπνίν πξνζππνγξάθεηαη απφ φια ηα
παξφληα ζηε ζπλεδξίαζε κέιε ηνπ Γ.., αθνχ
επηθπξσζεί απζεκεξφλ ή ζηελ επφκελε
ζπλεδξίαζε ηνπ Γ..

Άρθρον 20

Άρθρο 20

20.1) Σν Γ. πκβνχιηνλ έρεη θαζήθνλ λα επηβιέπε
θαη λα εθαξκφδε ηα δηαηαζζφκελα ππφ ησλ θεηκέλσλ
δηαηάμεσλ, ηνπ Καηαζηαηηθνχ, θαη ησλ απνθάζεσλ
ησλ Γελ. πλειεχζεσλ.

20.1

Σν Γ.. έρεη θαζήθνλ λα επηβιέπεη θαη λα
εθαξκφδεη φζα δηαηάζζνληαη απφ ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο, απφ ην Καηαζηαηηθφ θαη απφ ηηο
απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ.

20.2) Δλδεηθηηθψο αλαθέξεηαη φηη ην Γ. πκβνχιηνλ
έρεη αξκνδηφηεηα:

20.2

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ην Γ.. έρεη ηηο εμήο
αξκνδηφηεηεο:

- Να απνθαζίδε πεξί ηεο εηζδνρήο λέσλ κειψλ, ή
δηαγξαθήο κειψλ.

-

Να απνθαζίδεη γηα ηελ εγγξαθή λέσλ
κειψλ θαη ηε δηαγξαθή παιαηψλ ζε
πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ
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ηνπο.
- Να επηβιέπε ηελ ηαθηηθήλ ηήξεζηλ ησλ ινγηζηηθψλ
βηβιίσλ θιπ. απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηνπ
βηβιίνπ πξαθηηθψλ, είο ηφ νπνίνλ θαηαρσξνχληαη αί
απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ θαη Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ
θαζψο θαη ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ.

-

Να επηβιέπεη ηελ ηαθηηθή ηήξεζε ησλ
ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη ησλ ινηπψλ
απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηνπ
βηβιίνπ
Πξαθηηθψλ,
ζην
νπνίν
θαηαρσξνχληαη νη απνθάζεηο ηνπ Γ.. θαη
ηνπ Δ.. θαζψο θαη ησλ Γεληθψλ
πλειεχζεσλ.

-

Να κεξηκλά γηα ηε ζχληαμε ηνπ
Ιζνινγηζκνχ, ηνπ εηήζηνπ Πξνυπνινγηζκνχ,
θαη ηεο δηνηθεηηθήο θαη δηαρεηξηζηηθήο
ινγνδνζίαο.

-

Να κεξηκλά θαη λα ιχλεη φια ηα δεηήκαηα ηα
νπνία δελ αλαθέξνληαη εηδηθά ζηα
δηθαηψκαηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.

- Να κεξηκλά δηά ηελ ζχληαμηλ ηνπ εηεζίνπ
Πξνυπνινγηζκνχ, ηνπ Ιζνινγηζκνχ θαη ηεο δηνηθεηηθήο
θαη δηαρεηξηζηηθήο ινγνδνζίαο.
-

Να δηνξίδεη θαη παχεη ην αλαγθαίνλ πξνζσπηθφλ ηεο

Δ.Δ.Μ.Φ.
- Να κεξηκλά θαη λα επηιχε φια ηα δεηήκαηα, ηα
νπνία δελ αλαθέξνληαη εηδηθψο είο δηθαηψκαηα ηεο
Γεληθήο πλειεχζεσο.
Άρθρον 21
21.1) Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. έρεη ηα σο θαησηέξσ
θαζήθνληα θαη δηθαηψκαηα:

Άρθρο 21
21.1

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. έρεη ηα παξαθάησ
θαζήθνληα θαη δηθαηψκαηα:

- Καηεπζχλεη ηάο εξγαζίεο ηνπ Γ.. θαη γεληθψηεξνλ
ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο Δ.Δ.Μ.Φ.

-

πληνλίδεη ηηο εξγαζίεο ηνπ Γ.. θαη
γεληθφηεξα
ηηο
δξαζηεξηφηεηεο
ηνπ
σκαηείνπ

- Δθηειεί ηάο απνθάζεηο ηνπ Γ. πκβνπιίνπ θαη ησλ
Γελ. πλειεχζεσλ.

-

Δθπξνζσπεί ην σκαηείν. ζηηο εξγαζίεο
ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο (ICOLD). ε
πεξίπησζε θσιχκαηνο, ην Γ.. νξίδεη ηνπο
εθάζηνηε αληηθαηαζηάηεο ηνπ.

-

πγθαιεί ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. θαη
εηζεγείηαη ηα εθάζηνηε πξνο ζπδήηεζε
ζέκαηα.

-

Μεξηκλά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ
ηνπ Γ.. θαη ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ.

-

Δθπξνζσπεί ην σκαηείν εμψδηθα θαη
δηθαζηηθά.

-

Τπνγξάθεη
ηελ
αιιεινγξαθία
ηνπ
σκαηείνπ θαζψο θαη θάζε έγγξαθν πνπ ηε
δεζκεχεη.

- Δθπξνζσπεί
ηελ
Δ.Δ.Μ.Φ.
εμσδίθσο
θαη
δηθαζηηθψο θαηφπηλ ζρεηηθήο εμνπζηνδνηήζεσο ηνπ
Γ..
- Τπνγξάθεη ηελ αιιεινπρίαλ ηεο Δ.Δ.Μ.Φ. θαη πάλ
έγγξαθνλ δεζκεχνλ απηήλ.
- Πξνζππνγξάθεη ηα εηο ην νηθείνλ βηβιίνλ
θαηαρσξνχκελα κεξίκλε ηνπ Γελ. Γξακκαηέσο
Πξαθηηθά ησλ πλεδξηάζεσλ ηνπ Γ. πκβνπιίνπ.

21.2) Σνλ Πξφεδξνλ απφληα ή θσιπφκελνλ
αλαπιεξνί εηο ηα θαζήθνληα απηνχ ν Α’ Αληηπξφεδξνο,
ελ απνπζία δε θαη απηνχ ν Β’ Αληηπξφεδξνο.

21.2

Άρθρον 22

Όηαλ ν Πξφεδξνο είλαη απψλ ή θσιχεηαη ηνλ
αλαπιεξψλεη ζηα θαζήθνληά ηνπ ν Α’
Αληηπξφεδξνο, ζε πεξίπησζε δε απνπζίαο ή
θσιχκαηνο θαη απηνχ ν Β’ Αληηπξφεδξνο.
Άρθρο 22

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο έρεη ηα εμήο θαζήθνληα:

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο έρεη ηα εμήο θαζήθνληα:

Δίλαη ππεχζπλνο δηά ηελ ηήξεζηλ ηεο
αιιεινγξαθίαο ηεο Δ.Δ.Μ.Φ. πεξί ηεο νπνίαο

-

Δίλαη
ππεχζπλνο
γηα
ηελ
ηήξεζε
ηεο
αιιεινγξαθίαο ηνπ σκαηείνπ., γηα ηελ νπνία
ελεκεξψλεη αλειιηπψο ηνλ Πξφεδξν.

-

Καηφπηλ ζπλελλνήζεσλ κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ..
ζπληάζζεη
ηα
δηάθνξα
έγγξαθα
ηεο
αιιεινγξαθίαο ηνπ σκαηείνπ ειιεληθά θαη

-

ελεκεξψλεη αλειιηπψο ηνλ Πξφεδξνλ.
- Καηφπηλ εθάζηνηε ζπλελλνήζεσλ κεηά ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., ζπληάζζεη ηα δηάθνξα έγγξαθα
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ηεο ελ γέλεη αιιεινγξαθίαο ηεο Δ.Δ.Μ.Φ., ειιεληθά θαη
μελφγισζζα, ηα νπνία ζέηεη ππ΄ φςηλ ηνπ Πξνέδξνπ.
- Σεξεί ην Πξσηφθνιινλ ηεο αιιεινγξαθίαο θαη ην
Μεηξψνλ ησλ κειψλ.
- Δηζεγείηαη εηο ην Γ. πκβνχιηνλ ηα πξνο ζπδήηεζηλ
ζέκαηα.
- Σεξεί ηα Πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.
πκβνπιίνπ θαη κεξηκλά, κεηά ηελ ελ ζρεδίσ
ππνγξαθήλ ησλ ππφ ηνπ Πξνέδξνπ, δηά ηελ
θαηαρψξεζηλ ησλ εηο ην νηθείνλ βηβιίνλ ην νπνίνλ θαη
ππνγξάθεη κεηά ηνπ Πξνέδξνπ.
- Τπφ ηαο νδεγίαο ηνπ Πξνέδξνπ, ζπληάζζεη ηνλ
δηνηθεηηθφλ απνινγηζκφλ θαζψο θαη ηνλ δηαρεηξηζηηθφλ
ηνηνχηνλ ελ ζπλεξγαζία κεηά ηνπ Σακίνπ.

μελφγισζζα, ηα νπνία ζέηεη ππφςε ηνπ Πξνέδξνπ
γηα ππνγξαθή.
-

Σεξεί ην Πξσηφθνιιν ηεο αιιεινγξαθίαο θαη ην
Μεηξψν ησλ κειψλ.

-

Σεξεί ηα Πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ..,
κεξηκλψληαο γηα ηελ θαηαρψξεζή ηνπο ζην νηθείν
βηβιίν κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπο απφ ηα κέιε ηνπ
Γ..

-

πληάζζεη ην δηνηθεηηθφ θαη ην δηαρεηξηζηηθφ
απνινγηζκφ κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ Πξνέδξνπ θαη
ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Σακία.

-

πληάζζεη ηηο πξνζθιήζεηο ησλ Γεληθψλ
πλειεχζεσλ, κε ηελ εκεξήζηα ηνπο δηάηαμε, θαη
ηηο πξνσζεί ζηνλ Τπεχζπλν Δπηθνηλσλίαο πξνο
δεκνζίεπζε κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπο απφ ηνλ
Πξφεδξν.

- πληάζζεη θαη θνηλνπνηεί πξφο άπαληα ηα κέιε ηεο
Δ.Δ.Μ.Φ. ηαο Πξνζθιήζεηο Γελ. πλειεχζεσλ κεηά ηεο
εκεξεζίαο δηαηάμεσο απηψλ θαη κεξηκλά δηά ηελ

πξνβιεπνκέλελ δεκνζίεπζίλ ησλ εηο ηνλ Σχπνλ.
Άρθρον 23

Άρθρο 23

Ο Σακίαο ηεο Δ.Δ.Μ.Φ. έρεη ηα εμήο θαζήθνληα:

23.1 Ο Σακίαο ηνπ σκαηείνπ έρεη ηα εμήο θαζήθνληα:

- Μεξηκλά δηά ηελ είζπξαμηλ ηνπ δηθαηψκαηνο
εγγξαθήο ησλ ζπλδξνκψλ, εηζθνξψλ θιπ., ησλ κειψλ
ηεο Δπηηξνπήο θαη δηά ηελ ηήξεζηλ ησλ ινγηζηηθψλ
βηβιίσλ θαη ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ.

-

Μεξηκλά γηα ηελ είζπξαμε ησλ ζπλδξνκψλ, ησλ
εηζθνξψλ θιπ., ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο θαη γηα
ηελ ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη ινηπψλ
δηθαηνινγεηηθψλ.

- Δλεξγεί πάζαλ είζπξαμηλ θαη πιεξσκήλ βάζεη
εληνιήο ηνπ Πξνέδξνπ, ή ηνπ Γελ. Γξακκαηέσο,
αξκνδίσο εμνπζηνδνηεζέληνο πξνο ηνχην, θαη
πξνβαίλεη εηο ηαο δενχζαο εμνθιήζεηο ινγαξηαζκψλ.

-

Δλεξγεί θάζε είζπξαμε θαη πιεξσκή κεηά απφ
εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα,
εθφζνλ έρεη ν ηειεπηαίνο εμνπζηνδνηεζεί πξνο
ηνχην, θαη πξνβαίλεη ζηηο απαηηνχκελεο εμνθιήζεηο
ινγαξηαζκψλ.

- Φπιάηηεη ην πεξηερφκελνλ ηνπ Σακείνπ,
ρξεκαηφγξαθα θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα.

ηα

-

Φπιάζζεη ην πεξηερφκελν ηνπ Σακείνπ,
ρξήκαηα θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα.

- πληάζζεη ηάο κεληαίαο θαηαζηάζεηο ηνπ Σακείνπ
θαη θαηαξηίδεη ηνλ εηήζηνλ ηζνινγηζκφλ.

-

πληάζζεη ηηο θαηαζηάζεηο
θαηαξηίδεη
ηνλ
εηήζην
πξνυπνινγηζκφ.

- Καηαζέηεη πάλ πνζφλ ππεξβαίλνλ ηάο δξρ. 3.000
εηο Τπνθαηάζηεκα αλαγλσξηζκέλεο Σξαπέδεο, εηο
εηδηθφλ ινγαξηαζκφλ ηεο Δ.Δ.Μ.Φ.

-

Καηαζέηεη θάζε πνζφ πνπ ππεξβαίλεη ηα εθαηφ
(100) ΔΤΡΧ ζε Τπνθαηάζηεκα αλαγλσξηζκέλεο
Σξάπεδαο, ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ σκαηείνπ.

ηνπ Σακείνπ
ηζνινγηζκφ

ηα
θαη
θαη

23.2 O Τπεχζπλνο Δπηθνηλσλίαο ηνπ σκαηείνπ
επηιέγεη θαη επηκειείηαη ηελ χιε πξνο
δεκνζίεπζε, ηε δεκνζίεπζε άξζξσλ, εηδήζεσλ,
ζρνιίσλ, θιπ., ζηηο εθδφζεηο ηνπ σκαηείνπ. θαη
ζηελ Ιζηνζειίδα ηεο ζην Γηαδίθηπν θαη
δηαρεηξίδεηαη ην εθδνηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο, ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ πξφεδξν ηνπ Γ.. ν νπνίνο
δίδεη ηελ ηειηθή έγθξηζε,.
Ε. ΔΠΟΠΣΗΚΟΝ ΤΜΒΟΤΛΗΟ

Ε. ΔΠΟΠΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ

Άρθρον 24

Άρθρο 24

24.1) Η επνπηεία θαη ν έιεγρνο ησλ πξάμεσλ ηεο
δηαρεηξίζεσο ηνπ Γ. πκβνπιίνπ αλαηίζεηαη εηο

24.1

Η επνπηεία θαη ν έιεγρνο ησλ πξάμεσλ ηεο
δηαρείξηζεο ηνπ Γ.. αλαηίζεληαη ζην Δπνπηηθφ
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Δπνπηηθφλ πκβνχιηνλ (Δ..) απνηεινχκελνλ εθ ηξηψλ
(3) ηαθηηθψλ κειψλ ηεο Δ.Δ.Μ.Φ., εθιεγφκελνλ δηά
3εηή ζεηείαλ ππφ ηεο Γελ. πλειεχζεσο, νκνχ κε ην
Γηνηθεηηθφλ πκβνχιηνλ.
24.2) Η δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ εθιεγεζνκέλνπ
θαηά ηελ πξψηελ κεηά ηελ έγθξηζηλ ηνπ παξφληνο,
αξραηξεζίαλ, νξίδεηαη αληίζηνηρνο πξνο εθείλελ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (ίδε 14.2).

24.3. Σα κέιε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ εθιέγνπλ
κεηαμχ ησλ ηνλ Πξντζηάκελνλ.
24.4. Σν Δπνπηηθφλ πκβνχιηνλ επνπηεχεη θαη
ειέγρεη εάλ αη πξάμεηο ηνπ Γ. πκβνπιίνπ θαη ηνπ
Σακίνπ ζπκθσλνχλ πξνο ηαο δηαηάμεηο ηνπ
θαηαζηαηηθνχ θαη ηαο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο
πλειεχζεσο.
24.5
Σν Δπνπηηθφλ πκβνχιηνλ δηθαηνχηαη λα
εμεηάδε νπνηεδήπνηε πάλ έγγξαθνλ θαη ηα ινγηζηηθά
βηβιία, λα ειέγρε ην Σακείνλ θαη λα δεηή πάζαλ
εμήγεζηλ θαη λα ιακβάλε πάληα ηα κέηξα πξνο
πεξηθξνχξεζηλ ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δ.Δ.Μ.Φ.
24.6
Δηδηθφηεξνλ ην Δπνπηηθφλ πκβνχιηνλ ειέγρεη
ηελ θαηαξηηδφκελελ εθάζηνηε ππφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ εηεζίαλ δηνηθεηηθήλ θαη δηαρεηξηζηηθήλ
ινγνδνζίαλ θαη απεπζχλεη πξνο ηνλ Πξφεδξνλ ηεο
πξνζερνχο Γεληθήο πλειεχζεσο ζρεηηθήλ πεξί ηνπ
ειέγρνπ ηνχηνπ επηζηνιήλ.

24.4. Σν Δ.. επνπηεχεη θαη ειέγρεη αλ νη πξάμεηο ηνπ
Γ.. θαη ηνπ Σακία ζπκθσλνχλ κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο.

24.5

Σν Δ.. έρεη δηθαίσκα λα εμεηάδεη νπνηνδήπνηε
έγγξαθν θαη ηα ινγηζηηθά βηβιία, λα ειέγρεη ην
Σακείν, λα δεηά νπνηαδήπνηε εμήγεζε θαη λα
ιακβάλεη φια ηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
ζπκθεξφλησλ ηνπ σκαηείνπ.

24.6

Δηδηθφηεξα ην Δ.. ειέγρεη ηελ θαηαξηηδφκελε
εθάζηνηε απφ ην Γ.. εηήζηα δηνηθεηηθή θαη
δηαρεηξηζηηθή ινγνδνζία θαη απεπζχλεη ζηνλ
Πξφεδξν ηεο πξνζερνχο Γεληθήο πλέιεπζεο
επηζηνιή ζρεηηθή κε ηνλ έιεγρν απηφ.

Άρθρον 25

Άρθρο 25

Σα δηθαηψκαηα εγγξαθήο λέσλ κειψλ θαη αί
εηήζηαη ζπλδξνκαί ησλ ηαθηηθψλ θαη εθηάθησλ
κειψλ.
-

εθ πεξηνπζίαο
εηζνδήκαηα.
25.3)

24.3. Σα κέιε ηνπ Δ.. εθιέγνπλ κεηαμχ ηνπο ηνλ
Πξντζηάκελν πληνληζηή.

Ζ. ΠΟΡΟΗ – ΛΟΓΗΣΗΚΖ

Σαθηηθνί πφξνη είλαη :

- Σα

24.2 Σν Δ.. απνηειείηαη απφ ηξία (3) ηαθηηθά κέιε
ηνπ σκαηείνπ, ηα νπνία εθιέγνληαη απφ ηε
Γεληθή πλέιεπζε καδί κε ην Γ.., γηα 3εηή
ζεηεία, ε νπνία αξρίδεη ηελ εκεξνκελία εθινγήο
ηνπ λένπ Γ.. ηνπ σκαηείνπ.

Ζ. ΠΟΡΟΗ – ΛΟΓΗΣΗΚΖ

25.1) Οη πφξνη ηεο Δ.Δ.Μ.Φ. είλαη ηαθηηθνί θαη
έθηαθηνη.
25.2)

πκβνχιην (Δ..)

ηνπ

σκαηείνπ

- Αί έθηαθηνη εηζθνξαί ησλ κειψλ, ή Δηαηξηψλ, ή
Οξγαληζκψλ θιπ.
- Σα απνκέλνληα ππφινηπα εθ ηεο δηαρεηξίζεσο
εζφδσλ εθ ηεο νξγαλψζεσο δηαθφξσλ εθδειψζεσλ.
(Δθηειεζηηθαί
χλνδνη
ηεο
Γ.Δ.Μ.Φ.,
ηαμίδηα
επηζθέςεσο έξγσλ, ζπκπφζηα θιπ.).
Σα έζνδα εθ δεκνζηεπκάησλ θαη εθδφζεσλ.

-

Υξεκαηηθαί

εληζρχζεηο

ή

πάζεο

Οη πφξνη ηνπ σκαηείνπ είλαη ηαθηηθνί θαη
έθηαθηνη.

25.2

Σν σκαηείν, σο κε θεξδνζθνπηθφ, έρεη σο
ηαθηηθνχο πφξνπο ηηο ζπλδξνκέο ησλ Σαθηηθψλ
Μειψλ, Υνξεγψλ θαη Δηαίξσλ ηνπ θαη ηα
εηζνδήκαηα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο
πεξηνπζίαο ηνπ.

ηαθηηθά

Έθηαθηνη πφξνη είλαη :

-

25.1

θχζεσο

25.3 Έθηαθηνη πφξνη ηνπ σκαηείνπ κπνξεί λα είλαη:
ρξεκαηηθέο εληζρχζεηο ή πάζεο θχζεσο
ρνξεγίεο
θαη
δσξεέο
απφ
εηαηξείεο,
νξγαληζκνχο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή
απφ ην Γεκφζην, ηα έζνδα απφ ηηο
νπνηεζδήπνηε εθδφζεηο
ηνπ σκαηείνπ ή
δεκνζηεχκαηα, ηα απνκέλνληα ππφινηπα απφ
ηελ
νξγάλσζε
δηαθφξσλ
εθδειψζεσλ
(εκεξίδσλ, ζπκπνζίσλ θιπ.) θαζψο θαη θάζε
άιιν έζνδν ην νπνίν πεξηέρεηαη λνκίκσο ζην
σκαηείν.
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επηρνξεγήζεηο ή δσξεαί ή θιεξνδνζίαη, εηαηξηψλ ή
νξγαληζκψλ, θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ή θαη ηνπ
Γεκνζίνπ.

- Πάλ

άιιν
έθηαθηνλ
έζνδνλ
πεξηεξρνκέλσλ εηο ηελ Δ.Δ.Μ.Φ.

λνκίκσο
25.4

Άρθρον 26

Οη πφξνη ηνπ σκαηείνπ
επηηξέπεηαη λα
ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ζθνπνχο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ην Καηαζηαηηθφ ηνπ.
Άρθρο 26

26.1) Σα πνζά ηνπ δηθαηψκαηνο εγγξαθήο ησλ
κειψλ
θαη
ηεο
εηήζηαο
ζπλδξνκήο
ησλ,
πξνζδηνξίδνληαη εθάζηνηε δη’ απνθάζεσλ ηνπ Γ.
πκβνπιίνπ, ππνθεηκέλσλ εηο ηελ έγθξηζηλ ηεο Γεληθήο
πλειεχζεσο.

26.1

Σν χςνο ηεο βαζηθήο εηήζηαο ζπλδξνκήο ηνπ
ηαθηηθνχ κέινπο (πνζφ  ζην Άξζξν 3) νξίδεηαη
θάζε θνξά κε απφθαζε ηνπ Γ.. Η εηήζηα
ζπλδξνκή θαηαβάιιεηαη απφ ηα παιηά κέιε
εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ θάζε έηνπο, θαη απφ
ηα λέα κέιε κε ηελ εγγξαθή ηνπο. Σν έηνο
ππνινγίδεηαη εληαίν, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν
εγγξαθήο θάπνηνπ κέινπο.

26.2) Έθηαθηνη ζπλδξνκαί ησλ κειψλ θαζνξίδνληαη
δη’ απνθάζεσο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, ήηηο
απνθαζίδεη θαη πεξί ηνπ ρξφλνπ θαηαβνιήο ησσ.

26.2

Έθηαθηεο ζπλδξνκέο ησλ κειψλ θαζνξίδνληαη
κε απφθαζε ηεο Γ.. πνπ απνθαζίδεη γηα ηνλ
ρξφλν θαηαβνιήο ηνπο.

26.3) Η εηεζία ζπλδξνκή θαηαβάιιεηαη ππφ κελ ησλ
παιαηψλ κειψλ εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ εθάζηνπ
έηνπο, ππφ δε ησλ λέσλ κειψλ κε ηελ εγγξαθήλ ησλ.
Σν έηνο ινγίδεηαη εληαίνλ αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ
εγγξαθήο ηηλφο σο κέινπο.

26.3

Γαπάλεο ηηο νπνίεο ηπρφλ ζα θαηαβάιιεη
θάπνην κέινο ηνπ Γ.. γηα ηελ εθπιήξσζε
ζπγθεθξηκέλεο απνζηνιήο πνπ ηνπ έρεη
αλαηεζεί, ζα κπνξνχλ λα πιεξψλνληαη ζηε
ζπλέρεηα απφ ην σκαηείν κφλνλ εθφζνλ
ππάξρεη πξνεγνχκελε γξαπηή έγθξηζε ηνπ
Πξνέδξνπ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 20x (πνζφ 
ζην Άξζξν 3) ή κε παξάιιειε επηθχξσζε απφ
ην Γ.. γηα κεγαιχηεξα πνζά, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε δηαζεζηκφηεηαο ηνπ ζρεηηθνχ
πνζνχ. Σν φξην ησλ 20x ηεο εγθξηηηθήο
δηθαηνδνζίαο ηνπ Πξνέδξνπ κπνξεί λα
αλαπξνζαξκνζζεί κε απφθαζε ηνπ Γ..

Άρθρον 27

Άρθρο 27

27.1) Σν Λνγηζηηθφλ έηνο αξρίδεη ηελ 1ελ Ιαλνπαξίνπ
θαη ιήγεη ηελ 31ελ Γεθεκβξίνπ.

27.1

Σν ινγηζηηθφ έηνο αξρίδεη ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ θαη
ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ.

27.2) Σα ινγηζηηθά βηβιία ηεξνχληαη ππφ ηνπ Σακίνπ
ππφ ηελ επίβιεςηλ ηνπ Πξνέδξνπ, ή ηνπ Γελ.
Γξακκαηέσο δεφλησο εμνπζηνδνηεζέληνο ππ’ απηνχ,
θαη ζεσξνχληαη ππφ ηνπ Γ. πκβνπιίνπ.

27.2

Σα ινγηζηηθά βηβιία ηεξνχληαη απφ ηνλ Σακία
ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ Γεληθνχ
Γξακκαηέα εάλ έρεη εμνπζηνδνηεζεί αξκνδίσο
πξνο ηνχην θαη ζεσξνχληαη απφ ην Γ..

Άρθρον 28
28.1) Δηο ην ηέινο εθάζηεο ρξήζεσο ην Γηνηθεηηθφλ
πκβνχιηνλ
ζπληάζζεη
ηελ
δηνηθεηηθήλ
θαη
δηαρεηξηζηηθήλ ινγνδνζίαλ ηνπ, ηελ νπνία, κεηά ηελ
δηελέξγεηαλ ππφ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
πξνβιεπνκέλνπ ειέγρνπ (ίδε 24.7), ππνβάιιεη πξνο
έγθξηζηλ εηο ηελ πξψηελ ζπγθιεζεζνκέλελ κεηά ην
πέξαο ηεο ρξήζεσο ηαχηεο Γεληθήλ πλέιεπζηλ ησλ
κειψλ ηεο Δ.Δ.Μ.Φ.
Αζήλαη 16 Γεθεκβξίνπ 1974

Άρθρο 28
29.1

ην ηέινο θάζε ρξήζεο ην Γ.. ζπληάζζεη ηε
δηνηθεηηθή θαη δηαρεηξηζηηθή ινγνδνζία ηνπ, ηελ
νπνία, κεηά ηε δηελέξγεηα ηνπ πξνβιεπφκελνπ
ειέγρνπ (βιέπε 24.6) απφ ην Δ.., ππνβάιιεη
πξνο έγθξηζε ζηελ πξψηε Γεληθή πλέιεπζε
ησλ κειψλ ηνπ σκαηείνπ πνπ ζπγθαιείηαη
κεηά ην πέξαο ηεο ρξήζεο απηήο.

Αζήλα, …………………….2011
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