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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΜΕΛΗ – ΠΟΡΟΙ
Άρθρο 4
Διάρκεια
Η διάρκεια του σωµατείου ορίζεται για περίοδο 30 ετών από την ίδρυσή του. Η
λειτουργία του δύναται να παραταθεί µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
Άρθρο 5
Μέλη - Αρωγά Μέλη - Επίτιµα Μέλη - Φίλοι
Οι συµµετέχοντες πολίτες στο Σωµατείο διακρίνονται σε δύο (2) βασικές κατηγορίες.
Σε αυτούς που έχουν την ιδιότητα µέλους και σε αυτούς που έχουν την ιδιότητα του
αρωγού µέλους, δηλαδή του υποψήφιου µέλους. Ειδικότερα, τα µέλη διακρίνονται σε
α) ιδρυτικά µέλη και β) σε τακτικά µέλη. Τα αρωγά µέλη διακρίνονται σε α) δόκιµα
µέλη και β) σε νεανικά µέλη. Ανεξάρτητες κατηγορίες αποτελούν τα Επίτιµα µέλη, τα
Συνδεδεµένα Μέλη, τα Αριστίνδην Μέλη και οι Φίλοι του Οργανισµού.
Αναλύονται λεπτοµερώς:
α. Ιδρυτικά: Ως ιδρυτικά µέλη θεωρούνται τα µέλη που υπέγραψαν την πράξη
ίδρυσης του Οργανισµού στις 26 Ιουνίου 2008 και η οποία εγκρίθηκε δυνάµει της
7999/08 αποφάσεως του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
β. Τακτικά: Τα τακτικά µέλη είναι πτυχιούχοι Πολιτικοί Επιστήµονες ή
πτυχιούχοι άλλων σχολών συναφών µε την Πολιτική Επιστήµη εφόσον έχει γίνει
δεκτή η αίτησή τους από το Συµβούλιο Διοίκησης. Επίσης, για την απόκτηση της
ιδιότητας του τακτικού µέλους ο ενδιαφερόµενος/η θα πρέπει να έχει τρεις (3)
έγγραφες θετικές συστάσεις από ήδη εγγεγραµµένα τακτικά µέλη ή ιδρυτικά µέλη του
Σωµατείου. Προσµετράται και η παρουσία του ενδιαφερόµενου/ης ως ενεργού
αρωγού µέλους κατά το τελευταίο έτος. Ο διδακτορικός τίτλος λογίζεται ως πτυχίο.
γ. Δόκιµα: Δόκιµα µέλη µπορούν να είναι πτυχιούχοι ή επί πτυχίω Πολιτικοί
Επιστήµονες ή επιστήµονες άλλων σχολών συναφών µε την Πολιτική Επιστήµη ή
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φοιτητές των επιστηµών αυτών, εφόσον έχουν ζητήσει γραπτώς την ένταξή τους στο
Σωµατείο µε ειδική αίτηση προς αυτό και οι οποίοι παραµένουν µε αυτήν την ιδιότητα
από έξι µήνες έως δύο (2) έτη, µε µέσο χρόνο ενδεικτικά το ένα (1) έτος, ώστε να
κριθούν για την απόκτηση της ιδιότητας του τακτικού µέλους ή νεανικού µέλους, εάν
οι ίδιοι το επιθυµούν.
δ. Νεανικά: Νεανικά µέλη µπορεί να είναι οιοιδήποτε ηλικίας από δεκαοκτώ
(18) έως εικοσιπέντε (25) ετών φοιτητές ή πτυχιούχοι σχολών Πολιτικών Επιστηµών
ή άλλων σχολών συναφών µε την Πολιτική Επιστήµη εφόσον έχει γίνει δεκτή η
αίτησή τους από το Συµβούλιο Διοίκησης. Επίσης, για την απόκτηση της ιδιότητας
του νεανικού µέλους ο ενδιαφερόµενος/η θα πρέπει να έχει τρεις (3) έγγραφες θετικές
συστάσεις από τακτικά µέλη ή ιδρυτικά µέλη του Σωµατείου, αφού πρώτα έχει
εκπληρώσει την θητεία του ως δόκιµο µέλος σύµφωνα µε την περίπτωση γ του
παρόντος άρθρου. Μετά το πέρας του εικοστού πέµπτου (25) έτους ή και µε την
απόκτηση των προαπαιτούµενων της περίπτωσης β’ και γ’, τα νεανικά µέλη δύναται
να ζητήσουν την ιδιότητα του τακτικού µέλους.
ε. Επίτιµα Μέλη: Επίτιµα µέλη µπορεί να είναι οιοιδήποτε, ικανοί προς
δικαιοπραξία, ανεξάρτητα από το αν εµπίπτουν στις προϋποθέσεις εγγραφής, αρκεί να
έχουν ειδική και διακεκριµένη επιστηµονική ή κοινωνική προσφορά όσον αφορά
στους σκοπούς του Σωµατείου. Για την ανακήρυξη µέλους ως επίτιµου απαιτείται
απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης κατόπιν προτάσεως τριών µελών.
στ. Αριστίνδην Μέλη: Ανακηρύσσονται τα µέλη εκείνα τα οποία έχουν
προσφέρει ιδιαίτερες υπηρεσίες στον Οργανισµό και τα οποία παραµένουν ενεργά.
Είναι ο ανώτερος τίτλος που µπορεί να λάβει µέλος του Οργανισµού και δεν επιφέρει
ουδεµία άλλη υποχρέωση. Για την ανακήρυξη µέλους ως αριστίνδην απαιτείται
απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης κατόπιν προτάσεως του Προέδρου ή του
Αναπληρωτή Προέδρου ή του Γενικού Γραµµατέα του Συµβουλίου Διοίκησης.
ζ. Συνδεδεµένα Μέλη: Επιστήµονες άλλου γνωστικού αντικειµένου από τις
προαναφερθείσες επιστήµες που προσδίδουν ιδιότητα µέλους. Οι Επιστήµονες αυτοί
για να ανακηρυχθούν Συνδεδεµένα Μέλη πρέπει να έχουν προσφέρει ειδικές
υπηρεσίες στον Οργανισµό. Για την ανακήρυξη µέλους ως Συνδεδεµένου απαιτείται
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απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης κατόπιν προτάσεως δύο µελών. Τα Συνδεδεµένα
Μέλη έχουν τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις µε τα τακτικά µέλη.
η. Φίλοι του Οργανισµού: Φίλοι του Σωµατείου µπορεί να είναι οιοιδήποτε
επιθυµούν να στηρίξουν τους επιδιωκόµενους σκοπούς του Σωµατείου και να
προωθήσουν τον ρόλο που καλείται να διαδραµατίσει το Σωµατείο στην κοινωνία των
πολιτών. Για να γίνει κάποιος φίλος του Σωµατείου καλείται να αποδώσει το
συµβολικό ποσό που έχει τεθεί από το Συµβούλιο Διοίκησης και να υπογράψει ειδικό
έγγραφο φιλίας προς το Σωµατείο. Καµία άλλη πληροφορία δεν χρειάζεται να
προσκοµισθεί προς το Σωµατείο αφού αυτό δε φέρει ουδεµία ευθύνη για την
ικανότητα προς δικαιοπραξία του ατόµου αυτού, ήτοι δεν πραγµατοποιείται κανένας
περαιτέρω έλεγχος των προσωπικών του στοιχείων. Ο φίλος του Σωµατείου είναι
απλά και µόνο υποστηρικτής αυτού, δίχως κανένα άλλο δικαίωµα και υποχρέωση
προς αυτό. Οι φίλοι του Σωµατείου δύναται αν το επιθυµούν να παρίστανται στις
εκδηλώσεις του Σωµατείου.
Αναφορικά µε τα µέλη, ιδρυτικά, τακτικά, δόκιµα, νεανικά, επίτιµα, αριστίνδην,
συνδεδεµένα τηρούνται ειδικά βιβλία µελών και αριθµός µητρώου, που θα
συνοδεύεται από τις αιτήσεις εγγραφής των µελών και τις αντίστοιχες πράξεις
ανακήρυξης αυτών.
Μέλος θεωρείται κάποιος αν έχει λάβει ειδική ταυτότητα µέλους από το Συµβούλιο
Διοίκησης.
Ενεργό Μέλος θεωρείται όποιος έχει θεωρηµένη ταυτότητα µέλους για το τρέχον
διαχειριστικό έτος από το Συµβούλιο Διοίκησης, και συνεπώς απολαµβάνει το
δικαίωµα ψήφου. Η ταυτότητα υποχρεωτικά αναγράφει τον Αριθµό Μητρώου και την
Διοικητική Περιφέρεια που ανήκει το µέλος. Για τους φίλους του Σωµατείου θα
τηρείται απλό ονοµατολόγιο. Ταυτότητα δεν λαµβάνουν τα δόκιµα µέλη.
Η κάθε ιδιότητα µέλους είναι ασυµβίβαστη µε κάθε άλλη ιδιότητα µέλους, ήτοι ένα
µέλος δεν µπορεί να έχει δύο (2) ιδιότητες, εκτός από τα αριστίνδην τα οποία δύναται
να έχουν την ιδιότητα του ιδρυτικού ή τακτικού µέλους. Δηλαδή, κάθε µέλος µπορεί
να είναι ή ιδρυτικό ή τακτικό ή αρωγό ή νεανικό ή επίτιµο. Τα δικαιώµατα των
ιδρυτικών µελών µπορούν να απονεµηθούν µε απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης
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σε τακτικό µέλος εάν έχει προσφέρει ανελλιπώς τις υπηρεσίες του στον Οργανισµό
για πέντε (5) έτη και δεν έχει πάψει να είναι ενεργό. Ένα τακτικό µέλος που έχει λάβει
τα δικαιώµατα ιδρυτικού µέλους λαµβάνει µέρος στις διαδικασίες που προβλέπονται
για τα ιδρυτικά µέλη.
Κάθε ενδιαφερόµενος για να αποκτήσει την ιδιότητα του µέλους καταθέτει την ειδική
γραπτή αίτηση µέλους στο Συµβούλιο Διοίκησης του Σωµατείου και εφόσον διαθέτει
τα απαιτούµενα προσόντα µε βάση το παρόν καταστατικό και αποφασίσει το
Συµβούλιο Διοίκησης για την έγκριση του, καταβάλει το αντίστοιχο κόστος εγγραφής
και την ετήσια συνδροµή για την ιδιότητα του µέλους την οποία λαµβάνει.
Προϋπόθεση της εφαρµογής απόφασης περί αποδοχής µέλους αποτελεί η καταβολή
της δαπάνης εγγραφής εντός 15 ηµερών από την γνωστοποίηση της απόφασης του
Συµβουλίου Διοίκησης στο νέο µέλος. Το δόκιµο µέλος, για την εγγραφή του στο
µητρώο δοκίµων µελών, καταβάλει το ποσό της εισφοράς δοκίµου µέλους, η οποία
καθορίζεται ενιαία µε απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης και η οποία µπορεί να
τροποποιηθεί κάθε έξι µήνες.
Τα µέλη του Σωµατείου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία. Δεν µπορεί να
είναι µέλος του Σωµατείου αυτός που στερήθηκε το δικαίωµα να ιδρύει ελεύθερα
συνεταιρισµό ή ένωση προσώπων καθώς και αυτός που µε απόφαση Αρχής έχει
στερηθεί την σχετική του ικανότητα.
Οποιαδήποτε, προηγούµενη ή σύγχρονη µε την κατάθεση της αίτησης του µέλους,
δράση του υποψήφιου µέλους µπορεί να θεωρηθεί από το Συµβούλιο Διοίκησης ότι
αντίκειται στους σκοπούς του Σωµατείου και να αποτελέσει λόγο απόρριψης της
αίτησης του µέλους. Η ιδιότητα του µέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από
την ηµέρα της εγγραφής στα Μητρώα του Σωµατείου.
Το ύψος της ετήσιας συνδροµής των µελών και αρωγών µελών καθορίζονται µε
απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης πριν από το τέλος κάθε έτους για το επόµενο. Η
ετήσια συνδροµή καταβάλλεται τον πρώτο µήνα κάθε έτους. Με την λήξη της
προθεσµίας αυτής όσοι δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονοµικές υποχρεώσεις τους
αδικαιολογήτως χάνουν το δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στην επικείµενη
ανάδειξη οργάνων καθώς και του συµµετέχειν στα όργανα του Σωµατείου.
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Δύναται µε απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης να καθορίζονται και ειδικές
κατηγορίες εκπτώσεων επί της συνδροµής για ευπαθείς οµάδες µελών, όπως λ.χ.
ΑΜΕΑ, άνεργοι, πολύτεκνοι και τέκνα αυτών, κατόπιν αιτήσεώς τους και µε την
προσκόµιση αποδεικτικών εγγράφων. Ένα µέλος δύναται να έρθει σε διακανονισµό µε
το Συµβούλιο Διοίκησης ως προς τις ταµειακές του υποχρεώσεις. Αυτό το µέλος θα
θεωρείται ταµειακώς ενήµερο. Το Συµβούλιο Διοίκησης θα µπορεί να καταρτίζει
κατάλογο ειδικών προϋποθέσεων διακανονισµών.
Ειδικότερα προβλέπεται:
!

Οι πτυχιούχοι Πολιτικοί Επιστήµονες και οι πτυχιούχοι συναφών σχολών: Πρέπει
να προσκοµίσουν µαζί µε την αίτηση εγγραφής αντίγραφο του πτυχίου τους και
πιστοποιητικό αναγνώρισής του από τον αρµόδιο ελληνικό φορέα ώστε να
θεωρούνται πτυχιούχοι.

!

Οι προπτυχιακοί φοιτητές: Πρέπει να προσκοµίσουν µαζί µε την αίτηση εγγραφής
βεβαίωση φοίτησής από την γραµµατεία της σχολής τους ώστε να θεωρούνται
φοιτητές.

!

Τα επίτιµα µέλη απαλλάσσονται οιασδήποτε οικονοµικής υποχρέωσης.

Η ειδική εθιµοτυπία που τηρείται στις εσωτερικές και εξωτερικές σχέσεις του
Οργανισµού, οι ειδικές βραβεύσεις, τα βραβεία, η απονοµή τίτλων σπουδαίας
συνδροµής προς τον Οργανισµό και οι κανόνες συναδελφικής συνύπαρξης
προβλέπονται απαραίτητα στον εσωτερικό κανονισµό του Σωµατείου.
Άρθρο 6
Δικαιώµατα και Υποχρεώσεις των Μελών - Αρωγών Μελών
Τα Μέλη και τα Αρωγά Μέλη απολαµβάνουν δικαιωµάτων και υποχρεώσεων
σύµφωνα µε το παρόν Καταστατικό.
Τα µέλη, ιδρυτικά, τακτικά και συνδεδεµένα, δικαιούνται:
!

Να µετέχουν ισότιµα στις Γενικές Συνελεύσεις και στις Συνελεύσεις των
Οργάνων που έχουν εκλεγεί, µε την προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρώσει τις
οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς το Σωµατείο ή έχουν έρθει σε διακανονισµό
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γι’ αυτές, περίπτωση κατά την οποία, λόγω της γραπτής τους δέσµευσης προς το
Σωµατείο για την εξόφληση της δαπάνης, θεωρούνται ότι είναι ενήµερα.
!

Να εκφράζουν τις απόψεις τους µε ψήφο.

!

Να εκλέγουν τα αιρετά µέλη του Σωµατείου σύµφωνα µε τις διατάξεις που
προβλέπει το παρόν καταστατικό.

!

Να εκλέγονται µεταξύ των αιρετών µελών του Σωµατείου σύµφωνα µε τις
διατάξεις που προβλέπει το παρόν καταστατικό.

!

Να απολαµβάνουν όλων των δικαιωµάτων και ωφεληµάτων που απορρέουν από
την ιδιότητά τους ως µελών του Σωµατείου.

!

Να αποχωρούν ελεύθερα από το Σωµατείο.

Τα µέλη, ιδρυτικά, τακτικά και συνδεδεµένα, οφείλουν:
!

Να µεριµνούν για τη διατήρηση του θεσµού του Σωµατείου, την διάδοση των
σκοπών του και να προάγουν τη φήµη και την αξιοπιστία του Σωµατείου.

!

Να συντελούν στην εκπλήρωση των στόχων του Σωµατείου.

!

Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Σωµατείου.

!

Να σέβονται την ιεραρχία του Σωµατείου.

!

Να ενηµερώνονται µέσω της ιστοσελίδας και των ηλεκτρονικών κοινωνικών
δικτύων που διαθέτει το Σωµατείο, για τις δράσεις του και τις συνελεύσεις των
οργάνων του.

!

Να συµµετέχουν στις εκδηλώσεις και ενέργειες του Σωµατείου.

!

Να καταβάλλουν τις ετήσιες εισφορές τους και τυχόν έκτακτες συνδροµές στο
Σωµατείο.

!

Να επιδεικνύουν µεταξύ τους συναδελφική συµπεριφορά και αλληλεγγύη.

!

Να συµµορφώνονται µε την Νοµοθεσία που διέπει τα Σωµατεία, µε το
καταστατικό και τις αρχές του Σωµατείου αλλά και µε όλες τις αποφάσεις των
οργάνων του Σωµατείου.

!

Να συµβάλλουν, στο µέτρο των δυνατοτήτων τους, για την επίτευξη των σκοπών
του Σωµατείου και ταυτόχρονα να επιδεικνύουν την αρµόζουσα διαγωγή που
επιβάλλει η σοβαρότητα και η σπουδαιότητα του σκοπού του Σωµατείου.

Τα αρωγά νεανικά µέλη δικαιούνται:
!

Να µετέχουν ισότιµα στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωµατείου και στις
Συνελεύσεις των Οργάνων που έχουν εκλεγεί, µε την προϋπόθεση ότι έχουν
εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς το Σωµατείο ή έχουν έρθει σε
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διακανονισµό γι’ αυτές, περίπτωση κατά την οποία, λόγω της γραπτής τους
δέσµευσης προς το Σωµατείο για την εξόφληση της δαπάνης, θεωρούνται ότι
είναι ενήµερα.
!

Να εκλέγουν τα αιρετά µέλη των οργάνων που τους εκπροσωπούν εντός του
Σωµατείου.

!

Να εκλέγονται µεταξύ των αιρετών µελών στα όργανα που τους εκπροσωπούν
εντός του Σωµατείου, ήτοι Συνέλευση Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε. και Διοικούσα Επιτροπή
Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε..

!

Να απολαµβάνουν όλων των δικαιωµάτων και ωφεληµάτων που απορρέουν από
την ιδιότητά τους ως αρωγών µελών του Σωµατείου, σύµφωνα µε το παρόν
καταστατικό.

!

Να αποχωρούν ελεύθερα από το Σωµατείο.

Τα αρωγά δόκιµα µέλη δικαιούνται:
!

Να παρακολουθούν τις Συνελεύσεις του Οργανισµού.

!

Μετά την πάροδο της προκαθορισµένης δόκιµης συµµετοχής τους στον
οργανισµό δύνανται, σύµφωνα µε τις διατάξεις που προβλέπει το παρόν
καταστατικό, να αιτούνται της κρίσης από το Συµβούλιο Διοίκησης για την
απόκτηση της ιδιότητας του νεανικού ή τακτικού µέλους.

Τα αρωγά µέλη, νεανικά και δόκιµα, οφείλουν:
!

Να µεριµνούν για τη διατήρηση του θεσµού του Σωµατείου, την διάδοση των
σκοπών του και να προάγουν τη φήµη και την αξιοπιστία του Σωµατείου.

!

Να συντελούν στην εκπλήρωση των στόχων του Σωµατείου.

!

Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Σωµατείου.

!

Να ενηµερώνονται µέσω της ιστοσελίδας και των ηλεκτρονικών κοινωνικών
δικτύων που διαθέτει το Σωµατείο, για τις δράσεις του και τις συνελεύσεις των
οργάνων του.

!

Να συµµετέχουν στις εκδηλώσεις και ενέργειες του Σωµατείου.

!

Να καταβάλλουν τις ετήσιες εισφορές τους και τυχόν έκτακτες συνδροµές στο
Σωµατείο.

!

Να επιδεικνύουν µεταξύ τους συναδελφική συµπεριφορά και αλληλεγγύη.

!

Να συµµορφώνονται µε την Νοµοθεσία που διέπει τα Σωµατεία, µε το
καταστατικό και τις αρχές του Σωµατείου αλλά και µε όλες τις αποφάσεις των
οργάνων του Σωµατείου.
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!

Να σέβονται την ιεραρχία του Σωµατείου.

!

Να συµβάλλουν, στο µέτρο των δυνατοτήτων τους, για την επίτευξη των σκοπών
του Σωµατείου και ταυτόχρονα να επιδεικνύουν την αρµόζουσα διαγωγή που
επιβάλλει η σοβαρότητα και η σπουδαιότητα του σκοπού του Σωµατείου.

Ειδικά για τα νεανικά µέλη το δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι αποκτάται
µετά την πάροδο έξι µηνών από την εγγραφή τους στον Οργανισµό, όπου τους
παρέχεται θεωρηµένη ταυτότητα.
Τα επίτιµα µέλη του Σωµατείου έχουν όλα τα δικαιώµατα των τακτικών µελών, µε
εξαίρεση τα δικαιώµατα της ψήφου, του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στα όργανα του
Σωµατείου. Παρίστανται στις συνεδριάσεις και τις Συνελεύσεως, ενώ διατυπώνουν
απόψεις και κρίσεις χωρίς ψήφο. Τα Αριστίνδην µέλη έχουν τα ίδια δικαιώµατα και
υποχρεώσεις µε τα ιδρυτικά και τακτικά µέλη.
Κάθε παράβαση του νόµου και των όρων του καταστατικού επισύρει πειθαρχικό
έλεγχο κατά τις διατάξεις του παρόντος.
Κάθε µέλος έχει το δικαίωµα της επιστολικής ψήφου στις εκλογικές διαδικασίες και
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η επιστολική ψήφος και οι σχετικές µε αυτή
διαδικασίες καθορίζονται µε απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης, η οποία
λαµβάνεται το αργότερο έξι µήνες πριν τις εκλογικές διαδικασίες και αναφέρεται στην
εγκύκλιο που εκδίδεται από το Σ.Δ. για την διεξαγωγή της εκάστοτε εκλογικής
διαδικασίας.
Κάθε µέλος δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε από το Σωµατείο, αφού
υποβάλλει αίτηση διαγραφής του από το µητρώο των µελών και των αρωγών µελών.
Η αίτηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστον µήνες πριν από την λήξη του
διαχειριστικού έτους και ισχύει για το τέλος του διαχειριστικού έτους. Το µέλος ή το
αρωγό µέλος του Σωµατείου που αποχωρεί είναι υποχρεωµένο να καταβάλλει τις
τυχόν καθυστερούµενες ετήσιες ή άλλες έκτακτες εισφορές που οφείλει µέχρι και το
τέλος του διαχειριστικού έτους που αποχωρεί, εξακολουθεί δε να ευθύνεται απέναντι
στο σωµατείο για υποχρεώσεις που είχε αναλάβει για όσο διάστηµα ήταν µέλος ή
αρωγό µέλος.
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Τα πρώην µέλη και αρωγά µέλη δύνανται να επανεγγράφονται στο Σωµατείο εφόσον
καταβάλλουν τις οφειλόµενες ταµειακές τους υποχρεώσεις και εφόσον η αποχώρησή
τους δεν οφείλεται σε πειθαρχικό παράπτωµα δυνάµενο να θεµελιώσει αρνητική
κρίση από το Συµβούλιο Διοίκησης. Τα µέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται
πριν περάσει έτος δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής.
Το Συµβούλιο Διοίκησης έχει την δυνατότητα, ύστερα από έγγραφη αίτηση µέλους
που για σοβαρότατους λόγους διατυπώνει οικονοµική αδυναµία, να διαγράφει
οφειλές. Για την απόφαση διαγραφής απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία αλλά και
έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν το αληθές της αιτήσεως.
Άρθρο 7
Πειθαρχικός Έλεγχος
1. Ο πειθαρχικός έλεγχος για κάθε παραβίαση των υποχρεώσεων των µελών και των
αρωγών µελών ασκείται από το Συµβούλιο Διοίκησης, το οποίο λειτουργεί ως
πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο και σε εξαιρετική περίπτωση, µετά την
παραποµπή του Σ.Δ., στην Συνέλευση των Εκλεκτόρων, η οποία αποτελεί και το
δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο και συνίσταται:

α. Στην επίπληξη.
β. Στην προσωρινή αναστολή µέρους ή του συνόλου των δικαιωµάτων του από
το Σωµατείο και για χρονικό διάστηµα έως ένα έτος.
γ. Στην προσωρινή αποβολή από το σωµατείο και για χρονικό διάστηµα από
τρεις µήνες µέχρι δύο έτη.
δ. Στην οριστική διαγραφή του από το Σωµατείο.
Η επίπληξη, η προσωρινή στέρηση των δικαιωµάτων και η προσωρινή αποβολή
επιβάλλονται από το Συµβούλιο Διοίκησης ύστερα από γραπτή πρόσκληση που
αποστέλλεται τουλάχιστον προ δέκα ηµερών προς το µέλος, προκειµένου να παραστεί
σε συνεδρίαση όπου συζητείται το υπό κρίση πειθαρχικό αδίκηµα.
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