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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 

 

Στην πόλη της Kοζάνης, σήμερα, 18 Φεβρουαρίου 2013, οι υπογεγραμμένοι: 

 

Bαρσαμίδης Aθανάσιος, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Βατάλη Μαρία, κάτοικος Κοζάνης, 

Βοσκοπούλου Xρυσούλα, κάτοικος Φλωρίνης, Γκλαβίνας Iωάννης, κάτοικος Αθηνών, 

Δάρδας Aναστάσιος, κάτοικος Σιατίστης, Διάφα Bασιλική, κάτοικος Κοζάνης, Zιώτα 

Xριστίνα, κάτοικος Κοζάνης, Kαλλιανιώτης Aθανάσιος, κάτοικος Αιανής, Kαμπουρίδης 

Kωνσταντίνος, κάτοικος Κοζάνης, Kαρανάσιος Xαρίτων, κάτοικος Αθηνών, 

Κωσταρέλλα Iωάννα, κάτοικος Κοζάνης, Mαλούτα Mαρία, κάτοικος Κοζάνης, Μιχαήλ 

Δόμνα, κάτοικος Φλωρίνης, Mπέλλος Zήσης, κάτοικος Κοζάνης, Μπέτσας Iωάννης, 

κάτοικος Φλωρίνης, Mπουνόβας Iωάννης, κάτοικος Κοζάνης, Mυλωνάς Δημήτριος, 

κάτοικος Κοζάνης, Nοτοπούλου Bασιλική, κάτοικος Κοζάνης, Nτίνας Kωνσταντίνος, 

κάτοικος Κοζάνης, Παληού Aναστασία, κάτοικος Κοζάνης, Πάντος Δημήτριος, 

κάτοικος Αθηνών, Παπαδημητρίου Aθανάσιος, κάτοικος Κοζάνης, Παπακώστα Aγνή, 

κάτοικος Κοζάνης, Πελαγίδης Eυστάθιος, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Σαλακίδης 

Γεώργιος, κάτοικος Κομοτηνής, Σκόδρας Eυθύμιος, κάτοικος Κοζάνης, Σκρέκας 

Δημήτριος, κάτοικος Κοζάνης, Tσιάπαλη Mαρίζα, κάτοικος Κοζάνης, Tσότσος 

Γεώργιος, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Χονδρογιάννη Aρετή, κάτοικος Κοζάνης, 

 

συμφωνούμε διά του παρόντος στη σύσταση ανεξάρτητης, μη κερδοσκοπικής Εταιρείας, 

της οποίας το καταστατικό ορίζουμε ως ακολούθως: 

 

 

Άρθρο 1 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ 

 

1. Η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται ως «Εταιρεία Δυτικομακεδονικών Μελετών» 

και σε συντομογραφία ως «Ε.ΔΥΜ.ΜΕ.». Στα αγγλικά η ονομασία αποδίδεται ως «So-

ciety for Western Macedonian Studies», στα γαλλικά «Societé d’Études de la Macedoine 

occidentale», στα γερμανικά ως «Gesellschaft für Westmakedonische Studien». 

2. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η πόλη της Kοζάνης, με προσωρινή διεύθυνση: 

Δωδεκανήσου 18, 50100 Kοζάνη. 

 

 

Άρθρο 2 

ΣΚΟΠΟΣ 

 

Ο σκοπός της Εταιρείας είναι απολύτως ερευνητικός και μη κερδοσκοπικός. Ειδικότερα, 

ως σκοποί της Εταιρείας ορίζονται:  

1. η επιστημονική έρευνα, μελέτη, προώθηση και ανάδειξη της Ιστορίας και του 

Πολιτισμού της Δυτικής Μακεδονίας (περιοχές Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών, 

Kοζάνης), από πλευράς δηλαδή πολιτικής, κοινωνικοοικονομικής, εκκλησιαστικής 

ιστορίας, κοινωνικής ανθρωπολογίας, ανθρωπογεωγραφίας, αρχαιολογίας, ιστορίας 
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δικαίου, γλωσσολογίας, φιλολογίας, ιστορίας εκπαίδευσης και επιστημών, λαογραφίας, 

αρχιτεκτονικής, ιστορίας της τέχνης, επιστημών επικοινωνίας και των συναφών 

ανθρωπιστικών σπουδών, εντός διεπιστημονικού πλαισίου, με απώτερο στόχο τη βασική 

έρευνα των πηγών και τεκμηρίων, την κατανόηση, ερμηνεία και σύνθεση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας, καθώς και τη διασύνδεση του ιστορικού γενομένου με την 

κοινωνική συγχρονικότητα και εξέλιξη. 

2. Η ανάδειξη και διάσωση της πολιτιστικής και πολιτισμικής κληρονομιάς και 

ταυτότητας της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και η υποστήριξη και προβολή της 

σύγχρονης πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας και των δημιουργών της. 

3. Η ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων καθώς και η δημιουργία υποδομής προς 

μελέτη, προώθηση και συστηματοποίηση της Ιστορίας της Δυτικής Μακεδονίας. 

4. Η προώθηση του ενδιαφέροντος για την τοπική Ιστορία της Δυτικής Μακεδονίας 

αλλά και η διάχυση των αποτελεσμάτων της ιστορικής έρευνας προς τους κατοίκους της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και εκτός αυτής, αλλά κυρίως προς νέους ερευνητές, 

φοιτητές και μαθητές. 

5. Η συνεργασία με μελετητές Ελλάδας και αλλοδαπής, και η προσπάθεια προσέγ-

γισης της ιστορίας της Δυτικής Μακεδονίας εντός ευρύτερου ελληνικού, βαλκανικού, 

ευρωπαϊκού και μεσογειακού γεωπολιτικού οικονομικοκοινωνικού πλαισίου. 

 

 

Άρθρο 3 

ΜΕΣΑ 

 

Οι δράσεις προς επίτευξη των ανωτέρω σκοπών περιλαμβάνουν: 

1. Δημιουργία ιστοσελίδας (και ηλεκτρονικής διεύθυνσης) της Εταιρείας, που θα 

περιλαμβάνει ψηφιακή βιβλιοθήκη με την ιστοριογραφία της Δυτικής Μακεδονίας. 

2. Έκδοση ηλεκτρονικού περιοδικού. 

3. Εκδόσεις βιβλίων, εντύπων και ηλεκτρονικών, σε σειρά με αρίθμηση, καθώς και 

φορέων ήχου και εικόνας, που να υπηρετούν τους στόχους της Εταιρείας. 

4. Διοργάνωση Συμποσίου ανά τέσσερα (4) έτη, εκάστοτε σε επιλεγμένο τόπο της 

Δυτικής Μακεδονίας, ή διοργάνωση παράλληλων συνεδριών του ίδιου Συμποσίου σε 

διαφορετικά μέρη της Δυτικής Μακεδονίας. Το Α΄ Συμπόσιο της Εταιρείας ορίζεται να 

διοργανωθεί εντός του 2014. 

5. Διοργάνωση Συνεδρίων τοπικού και εξειδικευμένου χαρακτήρα σε συνεργασία με 

Δήμους και την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. 

6. Διοργάνωση Ημερίδων, Συναντήσεων εργασίας, Διαλέξεων, Σεμιναρίων επιμόρ-

φωσης, Εκθέσεων. 

7. Διοργάνωση εκθέσεων σχετικών με τους σκοπούς της Εταιρείας. 

8. Μετακλήσεις επιστημόνων, ερευνητών, μελετητών και ειδικών σχετικά με τους 

στόχους της Εταιρείας. 

9. Συνεργασία με ακαδημαϊκά, πανεπιστημιακά, εκκλησιαστικά ιδρύματα και 

ερευνητικά και επιστημονικά κέντρα και εν γένει φυσικά και νομικά πρόσωπα και 

φορείς στον ελληνικό και διεθνή χώρο, που επιδιώκουν αντίστοιχους με την Εταιρεία 

σκοπούς, και την καθιέρωση σταθερών δεσμών επικοινωνίας, αλληλοενημέρωσης και 

συνεργασίας. 
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Άρθρο 4 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ–ΣΗΜΑ 

 

Η σφραγίδα της Εταιρείας έχει κυκλικό σχήμα και φέρει στην περιφέρειά της την 

επωνυμία της Εταιρείας και το έτος ίδρυσης, στο δε κέντρο της φέρει εντός του 

περιγράμματος των ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αποτύπωμα 

αρχοντικού. 

 

 

Άρθρο 5 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 

Η χρονική διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστη. 

 

 

Άρθρο 6 

ΜΕΛΗ  

 

1. Η Εταιρεία αποτελείται από τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα μέλη. Δικαίωμα 

ψήφου διαθέτουν αποκλειστικά και μόνον τα τακτικά μέλη. Η χρήση του όρου μέλος 

στο παρόν Καταστατικό αφορά αποκλειστικά και μόνον τα τακτικά μέλη, ενώ σε 

περιπτώσεις αναφοράς στο παρόν σε άλλου είδους μέλος, προσάπτεται απαραιτήτως η 

διευκρίνιση αντεπιστέλλον ή επίτιμο. 

2. Εγγραφή νέου μέλους στην Εταιρεία πραγματοποιείται μετά από αίτηση του 

ενδιαφερόμενου, συνοδευόμενη από σύσταση/υπόδειξη δύο μελών της Εταιρείας. Τα 

υποψήφια μέλη απαιτείται να πληρούν σωρευτικά και τους τρεις κατωτέρω όρους:  

α. καταγωγή από τη Δυτική Μακεδονία ή μόνιμη/πολυετή διαμονή στην ως άνω 

περιοχή, 

β. κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος ελληνικών πανεπιστημίων ή 

ομοταγών προς τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια σε επιστημονικό τομέα 

ανταποκρινόμενο στο πλαίσιο της Εταιρείας, και το οποίο θα κατατίθεται από τον 

ενδιαφερόμενο στο Δ.Σ. της Εταιρείας για την εγγραφή του, 

γ. απόδειξη επιστημονικής δημοσίευσης κατά προτίμηση σχετικής με την Ιστορία 

και τον Πολιτισμό της Δυτικής Μακεδονίας.                                                                                                          

Στην απόφαση συνεκτιμάται συνολικά και η προσωπικότητα και δράση του 

υποψηφίου. Η εγγραφή μέλους αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση (εφεξής: Γ.Σ.) 

των μελών της Εταιρείας με έγκριση του ημίσεος συν ένα των μελών. 

3. Αντεπιστέλλοντα μέλη, ανεξαρτήτως υπηκοότητας/γένους, γίνονται δεκτά στην 

Εταιρεία, χωρίς δικαίωμα ψήφου, βάσει των κάτωθι προσόντων και διαδικασίας: 

α. Συμφωνία και προώθηση των σκοπών της Εταιρείας. 

β. Επιστημονική κατάρτιση και ενασχόληση στο πλαίσιο που αντιστοιχεί στους 

σκοπούς της Εταιρείας. 

γ. Η διαδικασία εγγραφής ορίζεται η αυτή με τα τακτικά μέλη (άρθρο 6.2). 

4. Επίτιμα μέλη, ανεξαρτήτως υπηκοότητας/γένους, χωρίς δικαίωμα ψήφου, 

ανακηρύσσονται από την Εταιρεία, βάσει των κάτωθι προσόντων και διαδικασίας: 

α. Αποδεδειγμένη υλική, επιστημονική, ηθική, κοινωνική υποστήριξη και προβολή 
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της Εταιρείας. 

β. Εξέχουσες προσωπικότητες, οι οποίες βάσει βίου και έργου δύνανται να 

συντελέσουν στην προώθηση των σκοπών της Εταιρείας. 

γ. Η διαδικασία εγγραφής ορίζεται η αυτή με τα τακτικά μέλη (άρθρο 6.2). 

5. Τα τακτικά μέλη καταβάλλουν ετήσια εισφορά, το ύψος της οποίας καθορίζεται με 

απόφαση της Γ.Σ. Τα αντεπιστέλλοντα και επίτιμα μέλη δεν υποχρεούνται να 

καταβάλουν εισφορά. 

 

 

Άρθρο 7 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ 

 

1. Έκαστο μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από την Εταιρεία με έγγραφη / 

ηλεκτρονική δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής: Δ.Σ.), εφόσον δεν 

εκκρεμούν οποιεσδήποτε υποχρεώσεις του προς την Εταιρεία. Η διαγραφή διενεργείται 

από το Δ.Σ. της Εταιρείας. 

2. Τα μέλη που αποχωρούν δεν διατηρούν αξιώσεις στα περιουσιακά στοιχεία, 

αποθεματικά ή οποιαδήποτε δικαιώματα της Εταιρείας, τα οποία παραμένουν στην 

Εταιρεία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της. 

 

 

Άρθρο 8 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

 

Το Δ.Σ. δύναται να προσλαμβάνει προσωπικό με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου 

χρόνου, μετά από απόφαση της Γ.Σ., και να αναθέτει την εκτέλεση επιστημονικών 

εργασιών σε επιστήμονες, ορίζοντας συγχρόνως και το ποσόν της αποζημίωσης που 

οφείλει να καταβάλει. Το Δ.Σ. ορίζει με απόφασή του τα μέλη που θα εκπροσωπούν την 

Εταιρεία σε δραστηριότητες σχετικές με τους σκοπούς της. 

 

 

Άρθρο 9 

ΔIΟΙΚΗΣΗ  

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και οι αποφάσεις 

της είναι δεσμευτικές για τα πρόσωπα που ασκούν διοικητική και διαχειριστική εξουσία 

επί των εταιρικών υποθέσεων. Τα μέλη συνέρχονται σε Γ.Σ. τακτικά μεν κάθε έτος το 

πρώτο δεκαπενθήμερο εκάστου Ιανουαρίου, εκτάκτως δε όταν ζητήσουν εγγράφως/ 

ηλεκτρονικώς τη σύγκλησή της τουλάχιστον το εν τρίτον (1/3) του αριθμού των μελών ή 

το Δ.Σ. ή η Εξελεγκτική Επιτροπή της Εταιρείας. Η σύγκληση της Γ.Σ. γίνεται σε 

πόλη/κωμόπολη εντός των ορίων της Δυτικής Μακεδονίας, μετά από απόφαση του Δ.Σ. 

2. Η Γ.Σ. των μελών εκλέγει το Δ.Σ. της Εταιρείας, εγκρίνει τον ισολογισμό και τον 

προϋπολογισμό, εκδίδει εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας της Εταιρείας και 

τροποποιεί το παρόν καταστατικό. 

3. Με απόφαση της Γ.Σ., λαμβανόμενη με πλειοψηφία του ημίσεος συν ένα των 
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μελών, εγκρίνεται η είσοδος νέων μελών στην Εταιρεία. Η Γ.Σ. έχει την εξουσία με 

πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών να διαγράφει από την 

Εταιρεία μέλη, εάν παρακωλύουν τη λειτουργία ή βλάπτουν το έργο της Εταιρείας, 

καθώς και στην περίπτωση που δεν επιδεικνύουν συστηματικά το κατά καλή τη πίστει 

αναμενόμενο ενδιαφέρον για την προώθηση των σκοπών της Εταιρείας και παραμελούν 

τις προς αυτήν υποχρεώσεις τους. 

4. Η Γ.Σ. συνεδριάζει εφόσον το ήμισυ συν ένα των μελών είναι παρόντα. Τα μέλη 

που κωλύονται για οποιονδήποτε λόγο μπορούν να εκπροσωπηθούν κατά τη συνεδρίαση 

από άλλο μέλος με έγγραφη/ηλεκτρονική εξουσιοδότησή τους προς αυτό. Σε περίπτωση 

που δεν επιτευχθεί η ανωτέρω απαρτία, η Γ.Σ. συνεδριάζει εκ νέου εντός των επομένων 

δέκα (10) ημερών, οι δε αποφάσεις της είναι έγκυρες, ανεξαρτήτως του αριθμού των 

προσελθόντων μελών. Μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις 

προς την Εταιρεία δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Στη Γ.Σ. προεδρεύει το μέλος που 

εκλέγεται από τη Γ.Σ. προς τον σκοπό αυτό. Εκλέγεται επίσης και ένα μέλος που εκτελεί 

χρέη γραμματέα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από την απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων και εκπροσωπούμενων μελών. Κατά τη Γ.Σ. ο Πρόεδρος ή ο Γραμματέας 

προβαίνει σε απολογισμό των πεπραγμένων του λήξαντος έτους, ο Ταμίας εκθέτει τον 

οικονομικό ισολογισμό της Εταιρείας, ο οποίος τίθεται προς έγκριση στη Γ.Σ., ενώ η 

Εξελεγκτική Επιτροπή παρουσιάζει έκθεση για την οικονομική διαχείριση του 

προηγούμενου έτους. Κατά τις εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. τριμελής Εφορευτική 

Επιτροπή φροντίζει για τη διεξαγωγή τους. 

8. Με ευθύνη του Δ.Σ., τα μέλη ενημερώνονται εγγράφως/ηλεκτρονικώς για τη 

σύγκληση της Γ.Σ., όπως και για τα αποτελέσματα των εργασιών της. 

 

 

Άρθρο 10 

ΔIΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

1. Η Εταιρεία διοικείται από επταμελές Συμβούλιο, που εκλέγεται με μυστική 

ψηφοφορία από τη τη Γ.Σ. των μελών και η θητεία του είναι τριετής. Αποτελείται από 

έναν Πρόεδρο, έναν Αντιπρόεδρο, έναν Γραμματέα, έναν Ταμία, έναν υπεύθυνο της 

ιστοσελίδας της Εταιρείας και δύο συμβούλους. Όλα τα μέλη της Εταιρείας μπορούν να 

εκλεγούν μέλη του Δ.Σ. μετά από τουλάχιστον διετή ενεργό συμμετοχή στις 

δραστηριότητες της Εταιρείας και εφόσον εκπληρούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις 

προς αυτήν. Το ανωτέρω δεν ισχύει για την εκλογή του πρώτου Δ.Σ. 

2. Το Δ.Σ. συγκαλείται τακτικώς τέσσερεις φορές τον χρόνο και εκτάκτως, όταν 

συμφωνούν προς αυτό τουλάχιστον τέσσερα μέλη του. Η σύγκληση του Δ.Σ. μπορεί να 

έχει και τον χαρακτήρα της τηλεδιάσκεψης. Απαρτία του Δ.Σ. υπάρχει, όταν 

παρίστανται τουλάχιστον πέντε μέλη. Η σύγκληση του Δ.Σ. μπορεί να γίνει και εκτός 

της έδρας της Εταιρείας, όχι όμως εκτός ορίων της Δυτικής Μακεδονίας. Οι αποφάσεις 

λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Σε περιπτώσεις ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη 

του Προέδρου. 

3. Η τακτική σύγκληση του Δ.Σ. γίνεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα 

εγγράφως/ηλεκτρονικώς. Σε περιπτώσεις αναβολής της ορισμένης τακτικής συνεδρίασης 

ορίζεται από τους παρόντες νέα ημερομηνία σύγκλησης εντός επτά (7 ημερών). Η ίδια 

διαδικασία ακολουθείται και σε περίπτωση δεύτερης αναβολής. Αν δεν καταστεί δυνατή 
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η λειτουργία του Δ.Σ. και την τρίτη φορά, αυτό συγκαλείται με τη συμφωνία τεσσάρων 

μελών, τα οποία λαμβάνουν αποφάσεις ομοφώνως, ειδάλλως το Δ.Σ. διαλύεται και 

διενεργούνται εκλογές. 

4. Σε περίπτωση παραίτησης ενός μέλους ή δύο μελών του Δ.Σ., τη θέση του/τους 

καταλαμβάνει ο πρώτος/δεύτερος επιλαχών στις προηγούμενες εκλογές και το Δ.Σ. 

συγκροτείται εκ νέου, με ισχύ έως τη λήξη της τρέχουσας τριετίας. Σε περίπτωση 

παραίτησης τριών και πλέον μελών, συγκαλείται αμέσως έκτακτη Γ.Σ. με πρωτοβουλία 

και ευθύνη των υπολοίπων μελών του Δ.Σ., η οποία εκλέγει νέο Δ.Σ., με ισχύ έως τη 

λήξη της τρέχουσας τριετίας. Σε περίπτωση σύσσωμης παραίτησης του Δ.Σ. συγκαλείται 

αμέσως έκτακτη Γ.Σ. με πρωτοβουλία και ευθύνη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, η οποία 

εκλέγει νέο Δ.Σ. με ισχύ για μία τριετία. 

5. Το πρώτο Δ.Σ. και η Εξελεγκτική Επιτροπή θα εκλεγούν από την πρώτη Γ.Σ., την 

οποία θα συγκαλέσει εντός δύο μηνών μετά τη δημοσίευση του παρόντος Καταστατικού 

το προσωρινό Δ.Σ., που θα προκύψει από την Καταστατική συνέλευση των ιδρυτικών 

μελών της Εταιρείας. Το προσωρινό Δ.Σ. αναλαμβάνει γενικώς τη συγκρότηση και 

νόμιμη αναγνώριση της Εταιρείας. 

6. Το Δ.Σ. οφείλει να καταχωρίζει τις αποφάσεις τής Γ.Σ στα αντίστοιχα βιβλία, τα 

οποία είναι νομίμως θεωρημένα προ πάσης χρήσεως αυτών. Πλην των ανωτέρω, το Δ.Σ. 

υποχρεούται να τηρεί τα υπό του νόμου επιβαλλόμενα φορολογικά στοιχεία και βιβλία. 

 

 

Άρθρο 11 

ΜΕΛΗ ΔIΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον του δικαστηρίου και κάθε 

αρχής, καθώς και ενώπιον παντός τρίτου, συγκαλεί και διευθύνει τις τακτικές 

συνεδριάσεις του Δ.Σ., συγκαλεί τις Γ.Σ., υπογράφει όλα τα έγγραφα και τις 

συναπτόμενες συμβάσεις από κοινού με τον Γραμματέα, υπογράφει από κοινού με τον 

Ταμία τα εντάλματα πληρωμής που εκδίδονται από τον Ταμία και τις εντολές προς 

ανάληψη χρημάτων που έχουν κατατεθεί σε Τράπεζα, και γενικώς φροντίζει για την 

εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ.  

2. Τη θέση του Πρόεδρου δεν επιτρέπεται να την κατέχει μέλος πέραν δύο 

συνεχομένων τριετιών, μπορεί όμως να επανεκλεγεί Πρόεδρος μετά την παρέλευση μιας 

τριετίας. 

3. Τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή παραίτησής του, 

αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή παραίτησης και 

αυτού, ορίζεται προσωρινός Πρόεδρος με ψηφοφορία των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. 

4. Σε περίπτωση αυθαιρεσίας, κατάχρησης εξουσιών, μη ενημέρωσης για πρωτο-

βουλίες, καθώς και φατριασμού, προσπάθειας χειραγώγησης ή προσωπικής εκμετάλλευ-

σης της Εταιρείας προς αυτοπροβολή εκ μέρους του Πρόεδρου ή ομάδας περί αυτόν, 

δύνανται τρία μέλη να καταθέσουν γραπτώς αιτιολογημένη μομφή κατά του Προέδρου, 

κοινοποιούμενη προς όλα τα μέλη, βάσει της οποίας επιβάλλεται άμεση σύγκληση 

έκτακτης Γ.Σ. με θέμα το αίτημα καθαίρεσης του Προέδρου. Αν ο Πρόεδρος καθαιρεθεί, 

διενεργούνται εκλογές για προσωρινό Δ.Σ. ως το τέλος της τριετίας. 

5. Ο Γραμματέας καταρτίζει σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη 

των συνεδριάσεων του Δ.Σ., επιμελείται τη σύνταξη των Πρακτικών του Δ.Σ., 
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συνυπογράφει από κοινού με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, έχει τη σφραγίδα και το 

πρωτόκολλο εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων, συντάσσει και υποβάλλει κατά τη 

λήξη του έτους έκθεση πεπραγμένων, που αναγινώσκει κατά την τακτική Γ.Σ. του νέου 

έτους. Τον Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή παραίτησής του, 

αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους, ο οποίος ορίζεται από το Δ.Σ. 

6. Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις εκδίδοντας τις αντίστοιχες αποδείξεις, εκτελεί 

κάθε πληρωμή βάσει των ενταλμάτων πληρωμής που εκδίδονται και εποπτεύει την 

τήρηση των βιβλίων της διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας. Ο Ταμίας δεν δικαιούται 

να κρατά για τις τρέχουσες ανάγκες της Εταιρείας ποσό που υπερβαίνει τα πεντακόσια 

(500) ευρώ. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Δ.Σ. Οι 

αναλήψεις χρηματικών ποσών, χρεογράφων και αξιών ενεργούνται από τον Ταμία με 

επιταγές ή εντολές που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Ταμίας 

κατά το τέλος κάθε έτους καταθέτει στο Δ.Σ. τον απολογισμό και τον ισολογισμό, οι 

οποίοι καταχωρίζονται μετά την έγκρισή τους από το Δ.Σ. στο βιβλίο των Πρακτικών. 

Τον Ταμία, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή παραίτησής του, αναπληρώνει ένας 

από τους Συμβούλους, ο οποίος ορίζεται από το Δ.Σ. Στη διάθεση του Ταμία είναι 

δυνατόν, αν κριθεί απαραίτητο, να υπάρχει λογιστής για την εκτέλεση των λογιστικών 

και γενικώς των διαχειριστικών λογαριασμών. 

7. Ο υπεύθυνος ιστοσελίδας έχει την ευθύνη της διαχείρισης και ενημέρωσης της 

ιστοσελίδας. Τον υπεύθυνο ιστοσελίδας, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή 

παραίτησής του, αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους, ο οποίος ορίζεται από το Δ.Σ. 

Στη διάθεση του υπευθύνου ιστοσελίδας είναι δυνατόν, αν κριθεί απαραίτητο, να τεθεί 

ειδικός πληροφορικής. 
 

 

Άρθρο 12 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Δ.Σ. ανατίθεται σε Εξελεγκτική Επιτροπή, 

που αποτελείται από τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη, τα οποία εκλέγονται 

από τη Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία για τρία χρόνια. Τα μέλη της απαιτείται να 

εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι της Εταιρείας. Η Εξελεγκτική 

Επιτροπή προβαίνει σε έλεγχο των βιβλίων και των λογαριασμών της Εταιρείας κατά το 

τέλος του οικονομικού έτους και υποβάλλει έκθεση στην ετήσια Γ.Σ. Η Εξελεγκτική 

Επιτροπή δικαιούται με αίτησή της προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. να ζητήσει σύγκληση της 

Γ.Σ. για επείγον ζήτημα που αφορά την οικονομική διαχείριση της Εταιρείας. 
 

 

Άρθρο 13 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 

 

Μέλη του Δ.Σ. που μεταβαίνουν εντός Δυτικής Μακεδονίας για υποθέσεις της Εταιρείας 

δικαιούνται αποζημίωση για τα έξοδα κίνησης. Επίσης, σε περιπτώσεις που κάποιο 

μέλος της Εταιρείας, με απόφαση του Δ.Σ., αναλαμβάνει υποθέσεις σχετικές με το έργο 

της ή εκπροσωπεί την Εταιρεία σε διάφορα επιστημονικά συνέδρια ή εκδηλώσεις στην 

Ελλάδα ή το εξωτερικό, δικαιούται αποζημίωση για τα έξοδα κίνησης και διαμονής 

σύμφωνα με τα οριζόμενα για τους δημοσίους υπαλλήλους. 
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Άρθρο 14 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΠΟΡΟΙ 

 

1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στα εξακόσια (600) ευρώ, το οποίο 

συνεισφέρεται υπό μορφήν δωρεάς και κατ’ ισομοιρίαν από άπαντα τα ιδρυτικά μέλη 

(20 ευρώ έκαστος). Το ως άνω ποσόν τα μέλη δεν δικαιούνται να αναλάβουν με τυχόν 

αποχώρησή τους ή μετά από ενδεχόμενη διάλυση ή εκκαθάριση της Εταιρείας. 

2. Η περιουσία της Εταιρείας αποτελείται από τις συνεισφορές των μελών, των 

δωρεών αυτών ή τρίτων, κληρονομιών, κληροδοσιών, κληροδοτημάτων, συνδρομών και 

των εν γένει περιουσιακών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των αποκτωμένων από την 

Εταιρεία συνεπεία της λειτουργίας της και από επιχορηγήσεις από το Δημόσιο, 

Οργανισμούς, Τράπεζες και από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο Δημοσίου, Δημοτικού ή 

Ιδιωτικού χαρακτήρα. Επιπλέον πόροι της Εταιρείας είναι το προϊόν της πώλησης 

δημοσιευμάτων της και κάθε άλλη έκτακτη πρόσοδος που επιτυγχάνεται από το Δ.Σ. 

3. Κάθε εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 

κάθε έτους. Κατ’ εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από της δημοσίευσης του 

παρόντος στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Κοζάνης και λήγει την 31η 

Δεκεμβρίου 2013. 

4. Η Εταιρεία δεν είναι κερδοσκοπική και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται η διανομή 

κερδών, η καταβολή τόκων κατά τη λειτουργία της ή κατά τη διάλυσή της στα μέλη της, 

τα οποία σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας δικαιούνται μόνο την επιστροφή της 

εισφοράς των ατόκως, και εφόσον δεν έχει αναλωθεί για ζημιές ή άλλους σκοπούς της 

Εταιρείας. 

5. Τα κεφάλαια της Εταιρείας διατίθενται αποκλειστικά υπό των αρμοδίων Οργάνων 

της για την πραγματοποίηση των σκοπών της. H διαχείριση των λογαριασμών της 

Εταιρείας γίνεται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία μετά από σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. 

ή εξουσιοδότηση σε περίπτωση τρεχόντων εξόδων, π.χ. ταχυδρομικά τέλη, ή έκτακτων 

αναγκών, π.χ. κατάθεση στεφάνου στη μνήμη κάποιου μέλους. 

6. Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, τυχόν πέραν των εισφορών των μελών 

απομένοντα καθαρά Κεφάλαια ή άλλα περιουσιακά στοιχεία διατίθενται με απόφαση 

του Δ.Σ. υπέρ Νομικών Προσώπων υποχρεωτικά, τα οποία επιδιώκουν παρεμφερείς 

προς την Εταιρεία σκοπούς, εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στη Δυτική Μακεδονία. 

 

 

Άρθρο 15 

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ 

 

Η ευθύνη των μελών της Εταιρείας έναντι τρίτων περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς 

τους. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των μελών ή μεταξύ κάποιου μέλους 

και της Εταιρείας αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Κοζάνης. 

 

 

Άρθρο 16 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 

Οποιαδήποτε τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού σχετικών με τη λειτουργία της 
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Εταιρείας γίνεται από τη Γ.Σ. των μελών κατόπιν νομότυπης συζήτησης του θέματος, 

εφόσον αυτό το θέμα έχει συμπεριληφθεί στην ημερησία διάταξη. Στις περιπτώσεις 

αυτές απαιτείται παρουσία των δύο τρίτων (2/3) των οικονομικώς τακτοποιημένων 

μελών, ενώ η τροποποίηση αποφασίζεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των 

παρόντων ή εκπροσωπούμενων μελών. 

 

 

Άρθρο 17 

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

 

1. Η Εταιρεία λύεται:  

α. εάν επέλθει αδυναμία ως προς την εκπλήρωση του σκοπού της, που 

διαπιστώνεται με απόφαση των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των μελών της. 

β. Όταν η Εταιρεία αριθμεί λιγότερα από δέκα (10) μέλη. Σε περίπτωση θανάτου ή 

κήρυξης σε δικαστική απαγόρευση ή αφάνεια μέλους, η Εταιρεία δεν διαλύεται, αλλά 

εξακολουθεί να λειτουργεί με τα υπόλοιπα μέλη της. 

2. Η καταγγελία της Εταιρείας από μέλος της δεν επιφέρει τη λύση της. Ο 

καταγγέλλων θέτει εαυτόν με την καταγγελία του εκτός της Εταιρείας, η οποία, ως 

ρητώς ορίζεται με το παρόν, δεν λύεται αλλά συνεχίζεται από τα υπόλοιπα μέλη. Η Γ.Σ. 

στην πρώτη συνεδρίασή της, μετά την αποχώρηση μέλους, διαγράφει τον ανωτέρω 

υποχρεωτικώς από τα μέλη της. 

3. Μετά τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Χρέη εκκαθαριστών της 

Εταιρείας εκτελεί το Δ.Σ., εκτός αν η Γ.Σ. αποφασίσει άλλως με πλειοψηφία των δύο 

τρίτων (2/3) των παρόντων μελών της. 

 

 

Αφού συνετάγη το παρόν εις τετραπλούν, υπογράφεται από τα ιδρυτικά μέλη και έκαστο 

έλαβε ανά ένα αντίγραφο. 

 

 

Κοζάνη 18/2/2013 

 

 

1. Bαρσαμίδης Aθανάσιος 

2. Βατάλη Μαρία 

3. Βοσκοπούλου Xρυσούλα 

4. Γκλαβίνας Iωάννης 

5. Δάρδας Aναστάσιος 

6. Διάφα Bασιλική 

7. Zιώτα Xριστίνα 

8. Kαλλιανιώτης Aθανάσιος 

9. Kαμπουρίδης Kωνσταντίνος 
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10. Kαρανάσιος Xαρίτων 

11. Κωσταρέλλα Iωάννα 

12. Mαλούτα Mαρία 

13. Μιχαήλ Δόμνα 

14. Mπέλλος Zήσης 

15. Μπέτσας Iωάννης 

16. Mπουνόβας Iωάννης 

17. Mυλωνάς Δημήτριος 

18. Nοτοπούλου Bασιλική 

19. Nτίνας Kωνσταντίνος 

20. Παληού Aναστασία 

21. Πάντος Δημήτριος 

22. Παπαδημητρίου Aθανάσιος 

23. Παπακώστα Aγνή 

24. Πελαγίδης Eυστάθιος 

25. Σαλακίδης Γιώργιος 

26. Σκόδρας Eυθύμιος 

27. Σκρέκας Δημήτριος 

28. Tσιάπαλη Mαρίζα 

29. Tσότσος Γιώργιος 

30. Χονδρογιάννη Aρετή 


